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HEI BLAD VAN PAPIER
kult uur

Vee van 5

Zeer veel kuituur op de laatste
pagina. Te veel om op te noemen. Net genoeg om in één ruk
te lezen. Komt daarbij een agenda vol aktiviteiten, even stipt als
hun organisatoren. Aan u nu ...

Veeartsen VIJFMAAL in de belangstelling in deze Schamper:
1. in deze kader; 2. in de kader
hiernaast; 3. in de kolom er nog
eens naast; 4. vervolg op pag. 3;
5. op pag. 2. Tevreden?

WIENSSCHULDIS HETNU ?

Het akademisch ziekenhuis heeft last
van een griepje. De boekhoudkundige termometer staat op 2,2 miljard fr
onder nul en je zou van minder het
koortsig rood op de wangen krijgen.

Wat voorafging is hiernaast in een
aparte flash-back opgenomen, zodat
we hier plaats krijgen voor een uitvoerige beschrijving van de hoofdpersonages uit dit doktersfeiulleton.
Cottenie, André, in de rol van rektor.
Weinig overtuigende vertolking. Weet
voortdurend nergens van maar blijft
daarin dan ook bijzonder konsekwent. Heeft geen geld, geen informatie, geen oplossingen. Spekuleert
op het moederinstinkt van de vrouwelijke kijkers.

sterkste punt inderdaad niet vindt in
de rekenkunde.
Bij wijze van ultiem bewijs lanceert
De Tollenaere de klacht dat de dokters binnen het ziekenhuis hun vensters veel te wijd open zetten en veel
te veel briefjes naar beneden laten
dwarrelen (Knack 5 dec.). De harttransplantatie die onlangs werd uitgevoerd kost ons ten minste 100.000
frank (zowat 0,004 pet van de totale
schuld, want rekenen kunnen we,
red.)
Desot, Wilfried, administrateur-generaal RUG: schitterende bijrol. Krijgt,
na de opvallend klungelige pogingen
van De Tollenaere de opdracht zelf
een saneringsstrategie op te stellen,

De Tollenaere: mijn direktieraad
heeft een oplossing, we verdubbelen
ons eerste plan: 187 miljoen x 2 is
323 miljoen, of zoiets.
Van Acker: als regeringskommissaris
gaat dit me te ver, het wordt tijd dat
we de minister zijn specialisten hierin
laten duiken, om dit zaakje uit te
mesten.
De rektor: eh, eh.
De AZ-professoren, uit schrik ’buitenstaanders’ hun jarenlange praktijken te zien doorlichten, stellen daarop een ingrijpend besparingsplan op,
dat vooral het lagere personeel zal
treffen.
Wedden?
F.G.

— HOE? WAT?— |
Hoe schuift het grootste ziekenhuis
van België in een put van 2,2 miljard.
Dag na dag, jaar na jaar, o f plots?
Drie oorzaken zijn hierin te onderscheiden.

De Tollenaere, Guido, AZ-direkteur.
Schitterende intrigant die zich de rol
aanmeet van mathematisch stuk onbenul die een plus nog niet kan onderscheiden van een min, maar er
toch tot in 1982 in slaagde om elke
rekening binnenskamers te houden
en de begroting met zoveel mist te
omgeven dat niemand er goed wijs
uit raakt. Pas in 1984 maakte hij bekend dat er 332 miljoen moest betaald worden aan interesten op eerder gemaakte schulden. Deze loslippigheid komt hem duur te staan: hogerhand vraagt een besparingsplan
om het tekort dat blijkbaar bestaat
(niemand weet goed waar, laat staan
hoeveel) weg te werken.
Coup de théatre: De Tollenaere
komt met het plan op de planken:
een besparing van maar liefst 187
miljoen door onder andere afvloeiing
van overtollig personeel. De raad van
beheer legt dit saneringsplan (187
miljoen) naast de onmiddellijke intrest (332 miljoen) of de geschatte
schuld (2.200 miljoen), en besluit
met een zucht dat De Tollenaere zijn

maar ook zijn poging gaat de mist in,
omdat hij slechts twee dagen tijd
kreeg om de noodzakelijke gegevens
te bestuderen.
Van Acker, Hans, regeringskommissaris: was de man die de gegevens zo
laat had doorgespeeld. Was dus ook
de man die de poging van Desot op
voorhand kelderde. De rol van de regeringskommissaris is trouwens een
stomme rol. Hij komt nooit in beeld,
maar wordt voortdurend door de akteurs genoemd. Reden: de heer Van
Acker gaat niet meer naar de raad
van beheer omdat hij die niet efficiënt vindt. Gelijk heeft hij. Ook de
laatste raad viel dus in het water, onder andere omdat er geen gegevens
waren... van de regeringskommissaris.
Het gevolg van deze intriges is een,
op zijn zachtst gezegd, klassieke wending in de soap-series: zonder ideeën,
dan beginnen we gewoon van vooraf
aan. Zodus: de direktieraad van De
Tollenaere kreeg opnieuw opdracht
een oplossing te verzinnen. Dus,
come and see next week, waarin we
misschien zullen horen zeggen:

Eén. De professoren binnen het AZ
vinden het hoogst vervelend al hun
uitgaven door de papieren molen van
het rektoraat te draaien; liever houden ze het efficiënt bij eigen boekhouding en aankopen waarin niemand zijn neus moet steken. Tekenend daarvoor is de datum 1982, het
jaar dat voor het éérst een rekening
van het AZ op tafel kwam te liggen.
Al even tekenend is het ’vergeten’
van zeshonderd miljoen inkomsten in
het overzicht dat AZ-direkteur De
Tollenaere voorlegde aan de Raad
van Beheer. Die 600 miljoen waren
weggelaten omdat het AZ dan zelf
nog wat ’handgeld’ kon hebben.
Twee. De ligdagprijs die door het ministerie van Volksgezondheid aan het
AZ wordt betaald is lager dan die van
de andere ziekenhuizen. Dit is een
kompensatie voor het feit dat het AZ
zijn gebouwen liet optrekken op kosten van het ministerie van Onderwijs,
waar de andere ziekenhuizen die
sommen moeten uitsparen op de ligdagprijs die ze van Volksgezondheid
trekken.
Drie. Het AZ heeft nooit een statuut
gehad. Een statuut (van privé- of
overheidsinstelling) heeft het voordeel dat de schulden kunnen doorgeschoven worden naar andere schuldenaars (de provincie, of de stad Gent
bijvoorbeeld).
Moraal van het verhaal: slecht beheer, geknoei, smijten met fondsen
en het negeren van elk toezicht.
F.G.

europa
versus
veearts

Nadat de rector op 24 september 11.
de toendertijd fel betwiste beslissing
nam om geen inschrijvingen van
nieuwe studenten uit ’’andere Europese landen” meer te aanvaarden,
scheen het protest tegen die beslissing van vrij korte duur. Maar schijn
bedriegt. De Jong Europese Beweging (een overkoepelend orgaan van
de vele Vlaamse Europakringen) is in
de tegenaanval gegaan.
Alles begon rond de vraag vanuit de
diergeneeskunde om minder studenten. In 1978 was er de vraag naar
minder Belgische studenten, maar
dat plan mislukte. In 1983 gooide
men dan het roer om, en wilde men
minder, of liever géén buitenlanders
meer. Door de hoge inschrijvingsgelden dat die vreemdelingen dienen te
betalen, was de sociale samenstelling
allesbehalve, en toendertijd beweerde
men nog geen oplossing te hebben
voor het tekort aan gebouwen, een
oplossing die vorige maand blijkbaar
wel gevonden werd. Een mogelijkheid zou erin bestaan hebben de
hoge inschrijvingsgelden af te schaffen. Daardoor zouden er meer buitenlanders naar de RUG komen, en
kon men ook de gebouwen in Merelbeke volledig benutten. Op die manier kon de RUG het tekort aan veeartsen in de wereld opvangen en een
internationaal bekende faculteit in
de diergeneeskunde krijgen, maar zoiets zou de RUG te veel eer aandoen.
Dit zou nochtans een goede stimulans zijn voor de tewerkstelling en de
economie, maar wat heeft dat te betekenen in tijden van crisis? Men zag
het te lande eerder zitten in een zuiver nationalistische reflex: de RUG
moet enkel openstaan voor de eigen
ingezetenen, en een strenge controle
op buitenlandse aspirant-veeartsen
die toch de raszuiverheid aan onze
unief willen bederven.
Dit voorstel werd enkele keren in de
Raad van Beheer ter sprake gebracht,
maar men achtte het raadzamer om
dit vieze zaakje uit te stellen tot in
het verlof. Alle vieze zaakjes die de
studenten aanbelangen, worden immers zoveel mogelijk afgewerkt in de
periode dat de studenten in het verre
zuiden zitten, of een tweede zittijd
doorspartelen, en dat de kranteredacties op een laag pitje staan.
Dit gaf echter tijd aan de Europeanen aan onze unief om de tegenaanval voor te bereiden. Het koninginnestuk in die tegenaanval vormde de
beweerde onwettigheid van de inschrijvingsgelden (die 250.000 fr bedragen) en de inschrijvingsstop. Die
zouden namelijk ingaan tegen het
Europees verdrag, en aangezien elke
Belgische rechter dat verdrag moet
respekteren ....
Toen dit op het rectoraat vernomen
werd, brak er grote paniek uit. Onmiddellijk werden alle inschrijvingen
voor ongeveer alle buitenlanders
stopgezet, en werd Coens ter hulp geroepen. Die wist echter evenmin raad
en schoof alles terug naar de rector,
vervolg op p. 3

ABALEV'S V.T.

Tijdens de laatste tien jaren hebben
zich in vele Westerse landen groene
partijen gevormd die het politiek
klankbord zijn van een veel grotere
stroming van heel verscheiden groene
bewegingen (van buurtwerking tot
vredesbeweging). Deze bewegingen
spreken heel wat mensen aan in hun
verzet tegen een eenzijdig op productie, consumptie en prestatie gerichte maatschappij-ordening die de
ermee gepaard gaande uitputting van
grondstoffen, milieuvernietiging, uitbuiting van de Derde Wereld, vervreemding van het resultaat van eigen
arbeid, onoverzichtelijkheid, gedwongen werkloosheid en diens meer
als bijkomstig beschouwt.
Uit de bundeling van mensen uit
deze bewegingen en hun ideeën en
ervaringen zijn de groenen ontstaan,
die een globaal alternatief aan het
opbouwen zijn: het organiseren van
zelfbestuur op alle domeinen (wijk,
school, fabriek, ...), een zelfbeheerde
mens- en milieuvriendelijke ekonomie die zonder dwanggroei (en dus
zonder crisissen) kan, een veiligheidsconcept dat de huidige onbetaalbare
bewapeningswedloop
overbodig
maakt, hulp aan de zelfopbouw van
de Derde Wereld en de zelforganisatie van de mensen van de Vierde Wereld, andere man-vrouw verhoudingen, ....
De groenen gaan er hierbij telkens
van uit dat de ongelijke verdeling van
goederen en diensten en het beheer
van de productiemiddelen (in de
ruime zin van het woord) door een

kleine groep, prangende onrechtvaardigheden zijn en blijven, maar dat er
ook andere even fundamentele dingen mislopen. De manier waarop heel
wat dingen georganiseerd worden
(vervuilend, grootschalig, verregaande taakverdeling,...) dient net zo
goed veranderd te worden, willen we
als mensen vat krijgen op eigen leven.
Arbeid dient evengoed in funktie te
staan van de wil van de werkende
mens om zijn eigen leefomgeving te
vormen en op gelijke basis met andere mensen om te gaan, als van het te
bekomen goed.

TRADITIONEEL
MIDDEL/DOEL

Ook in de traditionele partijpolitiek
is het middel een doel geworden. De
bedoeling is macht te verwerven en
beleid te voeren over de mensen
heen. Agalev wil zich daar niet aan
laten vangen. De macht verwerven
kan slechts to t doel hebben ze onmiddellijk terug te geven aan de mensen en de door hen bepaalde sociale
eenheden. De bedoeling kan zeker
niet zijn er zogenaamd onoverkombare historische ontwikkelingen door
te duwen.
Ook in haar werking probeert Agalev
zich zo basisdemokratisch mogelijk
te organiseren.

AGALEV-UNIEF

Hiermee hangt samen dat de economie (terug) moet onderworpen worden aan onze echte behoeften, die
helemaal niet tot consumptie-artikelen te reduceren zijn. Dit is in onze
industriële samenleving niet zo. Behoeften worden opgepept via reklame (ontevredenheid dus), vlugge slijtbaarheid, enzomeer, of veroorzaakt.
Zo worden kinderen naar school gevoerd omwille van de verkeersonvei-

ZWART SCHAAP

Woensdag 28 november kan een
keerpunt worden voor de Vlaamse
Diergeneeskunde. ”Wij zijn lang
genoeg het zwarte schaap geweest
van de Gentse Universiteit”, was de
leuze waarachter zich zowat 600
dierenarts-studenten schaarden.
Reeds meer dan 10 jaar evolueert de
universitaire faculteit aan het Casinoplein in de richting van een tweederangskliniek. Als er nog sprake is van
een aanvaardbaar educatief en wetenschappelijk peil is dit enkel te danken aan de inzet van het grootste
deel van het professorenkorps.
Vele oorzaken kunnen op een rij gezet worden voor deze malaise, en
werden door ons op 28 november in
de openbaarheid gebracht:
WIJ KLAGEN AAN
1/ De wanverhouding studenten - wetenschappelijk personeel, deels voortvloeiend uit het studentenoveraanbod, deels uit het nijpende tekort
aan mandaten. Zo moet slechts een
tiental assistenten instaan voor onze
klinische opleiding; zo had onze faculteit 15 jaar geleden ongeveer dezelfde bezetting, maar er waren 80
pet. minder studenten. Aldus zitten
wij, sinds de wet van 1971, betreffende de omringingsgraad, met een
bestendig personeelstekort van 30
to t 40 mandaten.
2/ Het acute plaatsgebrek binnen het
verouderde gebouwencomplex aan
het Casinoplein, dat vaak to t medisch onverantwoorde toestanden
aanleiding geeft.
3/ Het nijpende gebrek aan modern
medisch en didactisch materiaal. Het
gaat niet op dat de humane academische branche zich kan blijven uitrusten met het neusje van de spitstechnologische ’zalm’, terwijl wij ons
moeten behelpen met de voor hen
voorbijgestreefde en bijgevolg afgedankte apparatuur.
4/ De onbillijke behandeling van ons
wetenschappelijk personeel, door wie
in 1983 meer dan 3.000 onbezoldigde overuren werden gepresteerd.
Door deze en andere factoren voelen
wij de kwalitatieve aspecten van onze
opleiding sterk in het gedrang gebracht. Nochtans bestaat er volgens

ligheid en leidt dit tot nog meer verkeersonveiligheid. Omwille van winst
of tewerkstelling (bedoeld als middel
maar nu doel) worden behoeften
aangewakkerd, waarvan de bevrediging hierdoor van doel tot middel gedegradeerd is.

ons mogelijkheden om hieraan te verhelpen. Wij zijn dan ook op 28 november de Heer Cottenie met onze
grieven en voorstellen gaan begroeten. Het volgende werd hem geformuleerd:
1/ Het dringende verzoek zo snel mogelijk te voorzien in de 38 academische personeelsleden, die volgens
de wettelijke omringingsgraad momenteel onrechtmatig ontbreken op
de faculteit Diergeneeskunde.
De rector repliceert hierop dat hij
geen tandartsen of economen kan
overplaatsen naar de diergeneeskunde, en dat een oplossing slechts op
lange termijn mogelijk is, dwz na het
verstrijken van de betreffende mandaten in overbezette diensten. Van
zodra daar plaatsen openkomen zal
hij - volgens eigen zeggen - zijn best
blijven doen om een verschuiving te
bekomen. Feit is echter dat onze
problemen reeds meer dan 10 jaar
door onze eisen heenklinken. Toch is
het mogelijk geweest dat amper enkele maanden geleden, binnen de
raad van beheer en met steun van de
rector, alweer een nieuw assistent
werd toegewezen aan de reeds overbezette tandheelkunde, en dit met
ingang van januari eerstkomend. Van
de zogezegde permanente inspanningen, geleverd voor de diergeneeskunde, blijkt dus de laatste 10 jaar helemaal geen sprake te zijn geweest. Integendeel, het klinkt zelfs lachwekkend dat men zich nu tracht te verschuilen achter het tweejarig mandaat van een tandarts-assistent of
economist. Wat is 2 jaar op een tijdsspanne van 10 lange jaren? Doorlopend immers lopen mandaten af en
komen er nieuwe bij; niet bij ons
echter ....
2/ Ook wij beseffen dat de tijd niet
rijp is voor uitbreidingen en verbouwingen, laat staan voor het optrekken van een complete nieuwbouw.
Wel vinden wij het wraakroepend in
Merelbeke een miljardenprojekt te
zien verkrotten, eenvoudigweg omdat de laatste 30 miljoen nergens
kunnen gevonden worden.
Ook ditmaal geen bemoedigend antwoord van de rector:

Met enkele mensen hebben we vorig
jaar Agalev-univ-Gent opgericht, dat
net als alle agalev-groepen autonoom
bepaalt rond welke thema’s ze intern
wil werken, avonden organiseren of
akties voeren. Er wordt steeds geprobeerd hier een zo groot mogelijke
consensus rond te bereiken en je
hoeft geen Agalev-lid te worden om
mee te werken. Ben je geihteresseerd,
kom dan naar de startvergadering op
maandag 17 december om 20.00 u in
de Brug, of loop eens langs.
AGALEV-UNIV-GENT
p/a Pollepelstraat 6
”De investeringskredieten van het
ministerie van openbare werken voor
1985 wat betreft de RUG bedragen
welgeteld 0,0 Belgische franken.”
Voor ons betekent dit dat de eens
splinternieuwe spookfaculteit te Merelbeke, die volledig afgewerkt is op
een waterzuiveringsstation na (de bewuste 30 miljoen), zijn overlevingskansen weer drastisch ziet afnemen.
De vraag dringt zich echter op hoe
het kan dat onze Waalse collegas zich
wel kunnen permitteren een van de
meest geavanceerde faculteiten van
West-Europa op te trekken.
3/ Gezien het volwaardig wetenschappelijk karakter van onze opleiding wensen wij evenzeer gelijke tred
te houden met de ontwikkeling van
de medische spitstechnologie. Desnoods moet door onze collega-artsen
van het A.Z. minder onbedacht met
de toegewezen fondsen omgesprongen worden.
Verrassend genoeg schoof de rector
deze medisch-technische achterstand
in de schoenen van onze professoren
zelf. Volgens hem laten zij na, hun
jaarlijks verlanglijstje voor het Nationaal Fonds bij hem in te dienen, zodat ze geen verhaal hebben wanneer
anderen wel gebruik maken van het
beschikbare geld. Toch weten wij dat
vorig jaar wel zo een aanvraag is ingediend. Moet het echter verbazen dat
de moedeloosheid groter wordt dan
de hoop, wanneer men steeds moet
opboksen tegen de ongelijke concurrentie van de andere wetenschappelijke faculteiten (landbouw, geneeskunde, ....).
4/ Ook wat betreft de onbillijke behandeling van ons W.P. wensen wij
zo snel mogelijk een rechtzetting.
Het kan toch niet dat de A.Z.-collegas dubbele honoraria toegewezen
krijgen om niet te cumuleren en buiten diensturen beschikbaar te zijn,
waar onze assistenten volledig onbezoldigd en als vanzelfsprekend,
steeds tot nachtdienst bereid moeten
zijn.
Het gebrek aan toekomstzekerheid
voor hen betekent voor ons een gebrek aan gespecialiseerd onderwijzend personeel. Vaste benoemingen
zijn vandaag de dag ondenkbaar geworden. Volgens de rector moet
IEDEREEN inleveren:

1985, the year after Orwell, the year
after Swaelen. Ook het jaar van Happart. Orwell mogen we op bergen tot
2048, dan kan men het honderdjarig
bestaan van 1984 vieren. Voor Frankie Swaelen ligt het enigszins anders.
Zopas schreef men binnen de CVP
reeds het 1985-scenario uit. Indien
na de parlementsverkiezingen de
roomsblauwe koalitie in de minderheid wordt gesteld, zijn de dagen van
de liberalen geteld. De kristendemokraten regeren dan mét de socialisten, zónder Martens! Die houdt niet
meer van de sossen en wordt gouverneur van Oost-Vlaanderen. Jaja, gouverneur. Normaal gezien - maar wat
is normaal in Belgenland? - komt dit
gouverneurschap toe aan de socialisten, maar in ruil voor regeringsdeelname willen de rooien dit gouverneurschap afstaan aan de katholieken. Voorzitter van de CVP wordt
dan niet Swaelen, de gebuisde huidige voorzitter, noch Coens, noch Dehaene, maar Mark Eyskens, ave Markia.
En de blauwe versnelling dan? Tja,
versnelling achteruit zeker? Want
die zit zonder kopman! Nationaal
kampen de liberalen met personeelstekort door hun uitverkoop: Vanderpoorten bij Sint-Pieters, De Clercq
naar de Europese Kommissie, Grootjans afgedaan. Overschot: Decroo en
Poma! Nou ma, armoe troef bij de
liberalen.
Hoedanook, 1985 belooft: de raketten, de vrijstellingen, Happart, belastingsverminderingen, de Morgen en
vele andere zorgen. Lig er niet van
wakker, dat zien we volgend jaar dan
wel weer.
BV
”In een zieke universiteit, in een ziek
land, kan men moeilijk op zijn rechten staan, maar moet men tevreden
zijn met de middelen waarover men
beschikt.”
De vraag is: waarom beschikken de
enen over meer middelen dan de anderen?
Als afscheidsgroet gaf de rector ons
mee dat hij zou blijven doen wat binnen zijn macht lag, doch hij vond het
meer opportuun de volgende maal te
betogen voor de toewijzing van een
grotere beslissingsmacht aan het rectoraat.
Uit dit alles blijkt dat door het hele
gesprek één rode draad van onmacht
en ontwijking loopt, waarop de rector steeds bleef hameren. De resultaten van ons onderhoud met hem zijn
dus -vrij mager te noemen. Toch kregen we van hem de belofte zich verder te zullen inspannen voor verdere
betrachtingen uit ons eisenpakket.
Of hij geneigd dan wel in staat zal
zijn zich aan deze belofte te houden,
zal de toekomst uitwijzen. Een ding
staat vast; het sensibiliseringsproces
van de media is ingezet. Mocht ooit
blijken dat door blijvende verwaarlozing en stiefmoederlijke behandeling de diergeneeskunde verder de
neerwaartse curve afdaalt, dan zal de
publieke opinie onze stem weer horen; doch met een andere toon.
Michael Schramme
Problematiekverantwoordelijke
Vlaamse Diergeneeskundige Kring

i—MOTIE 1---------Het WK, in vergadering bijeen op 29
november ’84, heeft vastgesteld dat
het FK het regionaal aktiekomitee
voor het behoud van vrijstellingen
niet representatief vind.
Het WK drukt erop dat alle door het
RAK ingerichte manifestaties een
succes werden, door de medewerking
van de kringen. Het WK roept de
kringen op, om de vergaderingen van
het bestaande RAK zo veel mogelijk
bij te wonen, en geen bres te slaan in
het gemeenschappelijk front dat voor
het eerst sedert lang de gemeenschappelijke studentenbelangen verdedigt.

KADO VOORPOST

Om geimteerde tongen, speekselgebrek en allerhande ’postgummale’
ziektes te vermijden, is de universiteit in het bezit van een ware frankeermachine. Je zal zelf ook al wel
gemerkt hebben dat op de briefwisseling van het rektoraat en andere
diensten geen zegels plakken, maar
dat ze sober uitgerust zijn met een
stempel.
Er is echter iets mis met die stempels, en met name met het getal dat
hierin voorkomt. Door de post wordt
een aparte tabel met de tarieven verspreid voor de diensten die in het bezit zijn van een frankeermachine. Die
tarieven lopen van 8 fr (genormaliseerd drukwerk, tot 20 gr) tot 16 fr
(niet genorm. tot 2 kg). Bij deze
laatste tariefeenheid wordt echter
verwezen naar een nota onderaan het
blad. Deze zegt:
” De openbare diensten die hun zendingen frankeren met postzegels, afdrukken van frankeermachines of
met geld (stelsel ’P.B.’) mogen het
gewone tarief toepassen indien het
voordeliger is dan het bijzonder tarief waarvan sprake in de tabel hierboven (Bv. drukwerk tot 50 gr: llf r ;
drukwerk tot 100 gr: 13 fr)”.
Toegegeven, genoemde ’bovenstaande tabel’ is niet altijd even duidelijk.
Nu blijkt dat men op het rektoraat
moeilijkheden heeft met lezen, en
deze regeling soms over het hoofd is
gezien.
Wij geven een voorbeeld. Het afgelopen academiejaar hebben ongeveer
15.000 studenten een examenregeling ontvangen, verspreid over eerste
en tweede zittijd. Normaal moet op
zulke omslagen 16 fr staan, wat een
uitgave betekent van 240.000 fr. Wie
echter kan lezen, weet dat 11 fr ge-

noeg is, en de uitgave had kunnen beperkt worden tot 165.000 fr. Verschil: 75.000 frankskes, of alweer
een student minder met een studiebeurs.

Uiteraard zijn de examenregelingen
niet de enige vorm van buitengewoon
drukwerk door het rektoraat verzonden. Te weten komen hoeveel drukwerk jaarlijks door de frankeermachine gaat, is moeilijk. De schatting
echter dat dit jaar ong. 150.000 fr
verloren is gegaan (de post is er rijker
van geworden) op die manier, zal volgens ons niet ver van het reële bedrag
verwijderd zijn.
Liefste rector, graag voor volgend
jaar 150.000 fr minder op het budget
voor de post. Geef het maar aan
Schamper, dan kunnen wij elke week
op 8 pagina’s uitkomen en nog meer
verspillerij aan het licht brengen. De
universiteit zal er wel bij varen.
G.J.

FEUILLETON ONDERWIJS
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De akties voor het vrijstellingenbehoud hebben er voor het eerst sinds
lang weer voor gezorgd dat de onderwijsproblematiek
bediskussieerd
wordt in het studentenmilieu. Alle
ogen zijn nu gericht op de ”wet op
de akademische graden” die Coens
ons in de maag wil splitsen, en waarvan het nu al duidelijk is dat ie ons
zuur zal opbreken. Het standpunt
van de studenten zal echter moeten
uitgaan van een globale visie op onderwijs. Vanaf deze week starten we
in Schamper een speurtocht, voorbij
de slogans, naar een rechtvaardig onderwijsbeleid. Hoeft het gezegd dat
alle commentaar steeds welkom is?
Zowat alle teksten over onderwijs,
regeringsverklaringen incluis, staan
sinds zowat veertig jaar bol van ronkende verklaringen over de ’democratisering van het onderwijs’. Een beleidsoptie die vertaald werd in studiebeurzen, restaurants, homes en het
bouwen van universiteiten in elke
achtertuin.
Dit had uiteindelijk wel een massale
toename van het aantal studenten tot
gevolg, maar de sociale samenstelling
van de studentenpopulatie laat nog
steeds te wensen over. Het bleken
vooral de kinderen van de middengroepen te zijn die geprofiteerd hebben van dit beleid, uit arbeidersgezinnen komen nog steeds zeer weinig
mensen aan de unief, en dit aantal
daalt zelfs opnieuw sinds 1971. Onderwijs dreigt voor steeds meer mensen onbetaalbaar te worden, niet in
het minst door een bewuste afbraakpolitiek vanwege de opeenvolgende
regeringen.
In 1950 stond België aan het begin
van de economische expansie. De industrie had nood aan grote aantallen
hooggeschoolde kaders om de fa-

brieken te doen draaien en nieuwe
uitvindingen te doen. Vanaf het einde van de jaren zestig blijkt aan die
vraag voldaan te zijn. De universitaire
expansie wordt afgebouwd en in de
jaren zeventig worden maatregelen
genomen om het aantal studenten te
verminderen: hogere inschrijvingsgelden, numerus clausus, afbouw van de
sociale sektor, ....
De nood aan een gedemokratiseerd
onderwijs is er nochtans niet minder
om geworden. Hoe hoger de scholing, hoe lager de kans op werkloosheid. En welke goede reden kan er
bestaan om mensen omwille van financiële drempels het recht op onderwijs te ontzeggen? Uiteindelijk
blijft de keuze welk soort onderwijs
we willen.
Een onderwijs dat het selektief verzamelen van kennis door een intellectuele elite is, kennis die enkel doorgespeeld wordt aan een beperkt aantal studenten, geselekteerd op basis
van financiële en sociale kriteria.
Kennis die voor het overgrote deel
gebruikt wordt ten behoeve van industrie en burgerij?
Of een demokratisch onderwijs waarin kennis door de ganse gemeenschap
verzameld en verspreid wordt, in
dienst en onder controle van die gemeenschap. Een onderwijs dat bijdraagt tot de kulturele, sociale, politieke en economische emancipatie
van iedereen.
De demokratisering moet behalve de
toegang (geen financiële of sociale
barrières, geen selektie) ook de inhoud, de vorm en de organisatie van
het onderwijs behelzen.
Demokratisering van de toegang: dat
iedereen het onderwijs kan volgen

vervolg van p. 1
die onmiddellijk doorgaf aan de faculteiten. Na de vele uitstellen en afstellen werd op 24 september de beslissing eindelijk bekend. De meeste
buitenlanders werden terug opgevist,
maar een 20-tal onder hen, die nog
eigens op een overgangsmaatregel
hadden gehoopt, werden per kerende
post aan afzender teruggestuurd, en
dit één week voor het begin van het
academiejaar. De numerus clausus
bleek voor dit jaar alvast een goed
vaccin te zijn tegen de hollanditisbesmetting in de eerste kan. diergeneeskunde. De Belgen in de diergeneeskunde, onder aanvoering van
Stevens (student) en De Backere (decaan) hadden een eerste slag gewonnen, en dit drie maanden na de Europese verkiezingen.
De Jong Europese Beweging (JEB)
bleef echter niet bij de pakken zitten, en probeerde enkele teruggestuurden te bereiken. Deze waren
wel overtuigd van de mogelijkheden
die openlagen bij de rechtbank, maar
de drempelvrees om in eigen naam
op te treden was te groot. De JEB
heeft dan maar zelf het initiatief genomen:
1) een verzoekschrift bij de Raad van
State om de beslissing van Cottenie
te vernietigen, waarbij diverse getroffen buitenlanders achteraf wensen bij
te springen;

land een meer Europa-minded houding te vragen in de uniefs.
Eens dat de bevoegdheid van JEB is
aanvaard om een proces te voeren
(en hier zitten ze op dezelfde golflengte als de milieubewegingen, maar
JEB is op dat vlak optimistisch), is
het nagenoeg zeker dat de beslissing
van Cottenie naar de prullenmand
wordt verwezen.
Meer zelfs, er zullen in dat geval weer
veel betwistingen ontstaan rond de
extra-inschrijvingsgelden voor buitenlanders. In Wallonië worden trouwens al meer dan een jaar processen
gevoerd daarrond, zelfs tot voor het
Europees Hof van Justitie te Luxemburg. De enkele rechterlijke uitspraken die al gevallen zijn, werden telkens door de student gewonnen.
Dank zij de beslissing van de RUG
zou die materie ook in Vlaanderen
ruime aandacht kunnen verkrijgen,
en zouden de voorstanders van de
uitsluiting van de buitenlanders het
omgekeerde resultaat bereiken van
wat ze beoogden.
A suivre ....
DP

van de
lezers

2) politici van diverse strekkingen
(o.a. Van Miert, VandeMeulebroucke
en Chanterie) zullen op Belgisch en
Europees niveau een parlementaire
vraag stellen;
3) een klacht bij de Europese Commissie, en de vraag naar een reactie
uit die hoek;
4) een onderhoud met Coens en Martens om zowel in België als in Neder-

Hierbij deel ik mede dat beheerder
van de Dienst Studentenaktiviteiten,
van in den beginne, aan de voorzitter
en penningmeester heeft duidelijk gemaakt dat de bus van Home Boudewijn naar de brouwerij Vieux Temps
nooit gesubsidieerd zou worden.
Koenraad Bostoen
Beheerder
Dienst Studentenaktiviteiten

van zijn keuze en begaafdheid, zonder selektie of andere hinderpalen.
Demokratisering van de organisatie:
geen onderwijs dat geregeerd wordt
door ministers en rektoren, die wel
rekening houden met de verlangens
van bisschoppen, ondernemers, proffen maar niet met hen die er werken
of studeren.
De demokratisering van de in houd.
Dit gaat over wat er precies gedoceerd wordt, of dit beantwoordt aan
de leefwereld van de student (cfr.
problemen in het beroepsonderwijs)

en of het onderwijs ten dienste staat
van de gemeenschap of de industrie,
(bv. onderzoek voor wapenindustrie)
Verder is er de demokratisering van
de vorm, waarin het onderwijs gegeven wordt: persoonlijke begeleiding
of in auditoria waarin honderden
studenten opeengepakt aan de voeten van de prof les te volgen.
In een echt demokratiseringsbeleid
moeten deze vier aspekten aangepakt
worden.
Geert Mareels

vrouwen
van troje
”Een feest voor het totale einde” bestempelt regisseur Stavros Doufexis
de nieuwste kreatie van het NTG,
’Vrouwen van Troje ’, naar Euripides.
Doufexis greep terug naar de oervorm van de tragedie met zang, dans
en muziek (van Johan Desmet). Alle
akteurs treden op met maskers, ontworpen door Luk Goedertier. Het
stuk werd bewust niet geaktualiseerd
maar de thematiek van blind patriotisme blijft boeiend zolang er landsgrenzen (zullen) bestaan.
Het stuk handelt over een van de
eerste Hirosjima’s uit de wereldgeschiedenis, met name de grootscheeps opgezette poging van Athene
om Sparta te veroveren in 415 (vóór
Christus uiteraard). Euripides was
een van de enigen die het aandurfde
kritiek te brengen op de veroveringsdrang van de Atheners. Het werk
werd dan ook nooit bekroond tijdens
zijn leven.
Het stuk gaat in première op zaterdag 15 december en het loopt tot 8
januari ’85 in het NTG, St.-Baafsplein 17.
Reservaties: 25.32.08.

— MOTIE 2 ------Het WK, in vergadering bijeen op 29
november 84, protesteert met klem
tegen het ter beschikking stellen van
universitaire gebouwen aan de vereniging PROTEA, die zich tot doel stelt
het apartheidssysteem in Zuid-Afrika
te propageren, voor het organiseren
van een propaganda-avond over het
apartheidssysteem in Zuid-Afrika.
Waarnemers van het WK bevestigen
dat er op deze avond, 21 november,
zonder meer racistische propaganda
werd verspreid. Het WK vind dat zalen van deze universiteit, die dus
rijksgebouwen zijn, zeker niet mogen
ter beschikking gesteld worden van
groepen met een uitgesproken racistisch karakter. De wet op het racisme
van 30 juli 1980 straft tenandere
”... hij die aanzet tot ... rassenscheiding” (art 1, lid 3) met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden
en een geldboete van 26 tot 500 fr.
Het WK eist dan ook dat de rector in
het vervolg dergelijke bijeenkomsten
niet toelaat. Het WK dringt er bij de
rector op aan om een officiéél standpunt in te nemen in deze zaak, rekening houdend met het feit dat oa in
de faculteitsraad van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte reeds een motie
werd goedgekeurd op 25 januari van
dit jaar, die dergelijke manifestaties
in universiteitsgebouwen verbiedt.

muur - v a st
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een aantal veraf voorbijgaande soldaten. Indien ze er niet in slaagt, te bewijzen dat de gekozen persoon haar
man is, zal die persoon gedood worden. De vrouw kiest natuurlijk de
verkeerde en dan moet ze, samen
met de gekozen soldaat (Eddie Dewit) scènes uit ”hun” huwelijksleven
uitbeelden, met het leven van de soldaat als inzet. Het loopt nefast af, de
soldaat keert terug naar de muur en
de vrouw wordt weggezonden.

Het Multatulitheater was verleden
week te zien in de bibliotheekzaal
van de Vooruit met het stuk ’Voor
de muur’, naar een werk van de Duitse auteur Tankred Dorst, in een regie
van Chris Thijs. Het stuk is een parabel over de kleine mens die het opneemt tegen het politiek-militair apparaat van het regime, welk regime
wordt er niet bij verteld, maar dat is
in feite naast de kwestie. Verwantschap met stukken is trouwens niet
toevallig.
Een jonge vrouw (Christine Decock)
staat voor de muur (van een fort of
zo) en eist haar man, die gedwongen
werd soldaat te worden, terug. De
officieren (Jan Moors en Nic Balthazar) staan dit toe, maar de vrouw
moet wel haar man identificeren uit

In het sociaal bewogen stuk viel
vooral de prestatie van Christine Decock in het oog als de vrouw die opkomt tegen het regime, en daarna alles probeert om haar ’’fout” goed te
maken zodat niemand anders er het
slachtoffer van wordt. Ook de offi-

2 in een klap

We nemen ons de vrijheid twee produkties ineens te bespreken. Twee
produkties voor een kleine minderheid. Een minderheid die zich tijdens
de kerstvakantie aan het ouderlijke
gezag ontrukt en besluit in Gent te
blijven; een minderheid die houdt
van experiment of satire.
Laten we beginnen met het experiment. In theater Controverse speelt
de Medea/Materiaal van Euripides en
Muller, een didactische aanpak van
het fenomeen experiment. In het
eerste deel wordt het 2000 jaar oude
Medea-stuk van Euripides gebracht.
Iedereen kent de mythe: de Agronauten gaan onder leiding van Iason
op zoek naar het Gulden Vlies. Ergens buiten Griekenland aangekomen
vindt Iason het vliesje met toekomstige bruid die daarnaast nog tovenares is. De terugtocht wordt een huwelijksreis en ze leefden niet lang en
gelukkig. Want eens terug thuis, ziet
de machtswellusteling mooie vrouwen en nieuwe koninkrijken en probeert die twee te kombineren. Dus
moet hij Medea verstoten en verbannen. Maar zij ziet dat niet zitten en
beraamt een verschrikkelijk plan: ze

zal de toekomstige bruid vermoorden
en haar eigen kinderen ook. Zo gezegd, zo gedaan en Iason blijft, zoals
het verhaal het wil, eenzaam en ontredderd over.
Dit eerste deel wordt gebracht zoals
de klassieke tragedie, maar met een
modern kleedje. Eerst heb je de voorstelling van de personnages: Medea,
het passioneel wijf; Iason, de gearriveerde zakenman en de voedster, die
de funktie van koor er nog bij neemt.
Daarna de probleemstelling, gevolgd
door de oplossing die tot op het einde van het stuk zonder enig teken
van verandering uitgesmeerd wordt.
In het tweede deel komt het experiment aan bod. De interpretatie van
Muller van het Medeamateriaal. Muller is modern en ziet het ruim, de
kindermoord en het boottochtje krijgen dimensies zoals sexualiteit-dood,
verraad, vereenzaming, opstand der
derde wereld, .... dus voor elk wat
wils, je moet het alleen erin zoeken.
Je krijgt drie delen, een monoloog
van de voedster, een uitbreken van
frustratie van de Medea in bordeelachtige omgeving en een rituele, poëtische wandeling van Iason.

jappen op
Al een tijdje kan je ze her en der
zien, folders die het FESTIVAL
VAN GROTE JAPANSE FILMS aankondigen, een initiatief van Ben Ter
Eist, ooit de bezieler van het Gentse
Filmgebeuren.
Op het programma staan twee films
van Kobayashi - Rebellion en Hara
Kiri -, één film van Mizoguch - Ugetso Monogatari - en zeven films van
Kurosawa: Rashomon ( ’50), Ikiru
( ’52), De zeven Samoerai ( ’54), De
troon van bloed (’57), De verborgen
vesting (’58), Tussen Hemel en Hel
( ’63), en Roodbaard (’65).

Het festival loopt over een jaar, en
heeft plaats in verschillende steden
en zalen. In de Skoop kon je reeds
gaan kijken naar De troon van bloed,
een Japanse adaptatie van MacBeth,
en in Decascoop speelt nog altijd De
7 Samoerai, een heuse klassieker,
over een dorp dat de hulp inroept
van Japanse krijgers tegen roof benden.
De film is gesitueerd in de zestiende
eeuw, toen de rivaliteit tussen twee
clans werd beslecht en de overwinnende Tokugawa-clan een gecentraliseerde feodale staat vestigde, die zou
standhouden to t de Meji-revolutie

Op sommige momenten werd (te)
veel gepraat, dan weer lag de klemtoon bij de aktie, met naar het einde
toe enkele gewelddadige scènes. Het
stuk bleef van begin tot einde boeiend, ondanks de voorspelbare afloop.
De uitstekende kreatie en de goede
respons van het publiek mogen een
stimulans zijn voor de mensen van
het Multatuli-theater om op de ingeslagen weg verder te gaan.
RC
Ik ben al te ver gegaan, ik heb al geinterpreteerd en dat mag niet. Het is
de bedoeling van Muller dat iedereen
in deze Medea zijn eigen Medea ziet
en bijgevolg de voorstelling een persoonlijke beleving wordt. Dus op
zoek naar aktieve toeschouwers
(waar vind je die ergens?).
Nu de satire. Voor de studenten die
de zondag niet naar Gent trekken,
thuis blijven en bovendien nog naar
TV (in casu: Rigoletto) (hier zijn we
terug met onze minderheden) kijken,
is café Paniek geen onbekende. Alida
Neslo (black is butifull) en Tom Lanoye (een klein gefrustreerd ventje)
zijn de blikvangers van dit satirisch
café. Een café in rood fluweel die ergens zweeft tussen bordeel en casino,
is het kader waarin met alles de spot
gedreven wordt, zieken, de Paus, politie, aktuele problemen, ... Maar
geen echt bijtende spot, satire zonder
tanden die nog pruimbaar is voor
nonnetjes en brave burgers. Toch is
de voorstelling niet slecht, integendeel, het is een plezant avondje uit
(tussen Kerstdag en Nieuwjaar in de
Vooruit) met een glimlach op het gelaat zonder je het te bescheuren van
het lachen.
Frank Colman
van 1968, en Japan zolang van de
buitenwereld zou afsluiten. In een
dergelijk stabiel land waren de Samoerai - Japanse ridders met een heel
ascetische etiek - overbodig, en velen
werden zwervers of rovers.
Om hun dorp te beschermen tegen
rovers, zoeken enkele boeren zwervende Samoerai die hen in ruil voor
wat rijst willen helpen.
Veel meer dan om het verhaal is het
Kurosawa te doen om een nostalgisch beeld van Samoerai - ideaal, dat
voorgoed verloren lijkt: een Samoerai die als enig doel heeft zich in zijn
(vecht-)kunst te vervolmaken, wordt
door een geweerschot gedood.
Prachtige gevechtsscènes, een flitsen‘de montage, en grootse akteursprestaties, vooral van Toshino Mifune,
die een integer heroisme uitstraalt.
A.G.

S gen ta
THEATER

- Jesus Christ Superstar
Theater Arena
14,15,16 december (20.00 u)
- Na '84
Arcatheater
14.15.19.20 december (20.00 u)
- Noces, Opus théatre & recherces
Theater Vertikaal
14, 15 december (20.00 u)
- Medea
Theater Controverse
15.19.20 december (20.15 u)
- Passagiers
Theater Vertikaal
20 december (20.00 u)
- Model-kontakt
Theater Vertikaal
20 december (12.30-13.15 u)
MUZIEK e.a.
- Talkshow Eric Goeman
Vooruit
16 december (21.00 u)
- Videorhythmics (Walter Verdin)
Vooruit
18 december (21.00 u)
- Reggae-optreden: Cava Prima
Kaffee De Ploeg
19 december (22.00 u)
- Avondconcert
Gele Zaal
20 december (20.30 u)
INFO
- Amnesty-RUG: bijeenkomst voor
iedereen in de Brug
19 december (20.00 u)
FILM
- The Goldrush (met C. Chaplin)
org. KRAPP
Blandijn
18 december (20.00 u)

aaenta
Op donderdag 20 december ’84 gaat
er een TROPISCHE NACHT door in
vzw ZWABBER, Kon. Elisabethlaan
51 te Gent, en start om 21.00 u.
Het belooft een sfeerrijke nacht te
worden met salsa, reggae, afro-beat,
funk, calypso, latino-rock en primitieve muziek die zorgt voor de massage van de dansgewrichten.
Uitblazen kan men in een rustige
BAR TROPICAL met eksotische
drankjes en hapjes. Aangepaste kledij
is welkom.
Inkom: 80 fr.
Voorverkoop: 60 fr.
Er is TTT-korting.
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eieren waren vrij goed, maar er werd
nogal statisch gespeeld: er werden
geen individuen, maar types gekreeerd. Alleen Eddie De wit viel wat
lichter uit, teveel neigend naar het
karikaturale beeld van de soldaat die
niet weet waarover het allemaal gaat,
en wie het in feite niet echt interesseert.
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9000 GENT

Tel. 0 9 1 -2 2 0 5 76
- in b in d e n
- r e c to -v e r s o
• v e r g r o te n e n v e r k le in e n o p z o o m

BTW

586.739.736

VANAF 1 Fr TOT 0,80 Fr.
Kortrijksepoortstr. 228
Gent
OPEN: van 9.00 u
tot 20.00
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Daarbij willen we ook de bittere kou
trotseren om enkele ludieke akties te
houden in Gent. Dus uitkijken maar!
Op het sekretariaat aan het studentenhuis, eerste verdieping, zijn 3 vrijkaarten te bekomen. Diegenen die
het eerst zijn, kunnen gratis één
nachtje naar de tropen.

J

