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HEI BLAD VAN PAPIER

MENGELMOES
Deze SCHAMPER werd overhoop 
gehaald. Kuituur voor één keertje 
niet op de laatste pagina: wel op 
de tweede. Ook de rest staat waar 
het nog nooit gestaan heeft. Meer 
bepaald in dit nummer 202.

AAN DE LIJN
12 uren lopen is lang. Zodanig 
lang dat wij er een volledige pagina 
voor nodig hadden. Reden genoeg 
om er hier geen plaats meer aan te 
verspillen. Dat doen we genoeg 
op p. 4.

0010481260-22
Wie op 29 januari afwezig was om 
welke reden dan ook, mag NU zijn 
bijdrage storten op bovenstaand 
rek. nr. Bedragen boven de 1.000 
frank zijn fiskaal aftrekbaar. In 
ruil: SCH AMPER.

I PLAN BOSTOEN I

AANTAL OF NAMEN
Vorige week donderdag keurde de 
Sociale Raad het Plan-Bostoen goed. 
Heuglijke tijden staan voor de deur 
voor studenten die zichzelf belang-
rijk willen maken in de kleine poli-
tiek van de mini- universiteitsmaat- 
schappij.

En wat is hiervoor meer geschikt dan 
een eigen parlement. De idee van een 
studentenparlement is echter niet 
nieuw. Reeds tijdens de turbulente 
zestiger jaren bestond dit al. Door de 
ideologische meningsverschillen en 
de steeds weerkerende moeilijkheid 
eensgezinde beslissingen te kunnen 
nemen, werd het parlement in ’69 
ontbonden en ontstonden de kon- 
venten. Het Werkgroepenkonvent 
ging de politieke toer op, onafhanke-
lijk van bestaande partijen, het Fa- 
culteitenkonvent evolueerde tot een 
a-politiek organisme dat het formu-
leren van ongeveer elk ideologisch 
standpunt (uitgezonderd ten tijde 
van de 10.000-akties in 1979) uit-
sloot, waardoor ze zich meer dan 
eens de ’woede’ van menig studen-
tenvereniging op de hals haalde en 
mede daardoor in een sterk ideolo-
gisch geladen rechterkamp verzeild 
raakten. Het grappige van de zaak is 
nu eigenlijk dat het precies dit FK 
is, dat zich nog het best lijkt te voe-
len in de nieuw geboren struktuur 
die alles nog eens wenst over te doen. 
Deze nieuwe struktuur bevat 2 sub- 
strukturen. Enerzijds de ’ledenver-
enigingen’, die betoelaagd zullen 
worden op basis van het aantal leden, 
en zich samen het ’Gents Studenten- 
Korps’ zullen noemen, anderzijds de 
’aktiviteitenverenigingen’, die vooral

willen werken, boven het formuleren 
van ideeën ’voor het algemeen be-
lang’.
Het GSK zal samengesteld zijn uit 24 
vertegenwoordigers die zullen geko-
zen worden door de verenigingen die 
willen toetreden. Bedoeling is', de 
mandaten te verdelen op basis van de 
ledenaantallen. Faculteitskringen 
die je door aanschaf van een lidkaart 
allerhande financiële voordelen geven 
maar verder niet veel meer te bieden 
hebben, zullen dus de meeste kans 
hebben hun kursuskopend ledenbe-
stand te mogen vertegenwoordigen. 
Om de kleintjes (en eventuele gro-
ten) die hun ledenlijsten niet willen 
prijsgeven te beschermen, wordt aan 
hen de mogelijkheid gegeven enkel 
het aantal door te spelen, zonder 
naam. De student die echter met een 
nieuwe vereniging met 100 leden 
komt aankloppen, zal bot vangen.
Ten eerste mag je eerst een tijdje in 
een ’Voorlopig Konvent’ bewijzen 
dat je inderdaad bestaat, ten tweede 
zal na het indienen van ten minste 
tien klachten een onderzoek worden 
ingesteld naar de oprechtheid van het 
opgegeven ledenaantal. Er kunnen 
immers geen 12.000 studenten in het 
GSK zitten als er maar 10.000 zijn 
ingeschreven op de rol. Vijftien be-
staande studenten in je vereniging is 
het strikte minimum om tot het GSK 
te mogen toetreden.
Naast deze Vertegenwoordigende’ or-
ganisaties, wordt ook een plaatje in 
het prentenhuis bewaard voor de zo-
genaamde ’aktiviteitenverenigingen ’. 
Waar het leeuwenaandeel van de sub-
sidies zal gaan naar het GSK, zullen 
de ’aktivisten’ slechts 1/3 van de pot

mogen verdelen op basis van het aan-
tal aktiviteiten en hun kostprijs.
Dit alles is dus vorige week tijdens de 
vergadering van de Sociale Raad 
goedgekeurd. De voorstellen van ’f 
Zal Wel Gaan en Tijl Maes werden 
niet belangrijk genoeg bevonden. 
Voor de definitieve goedkeuring 
moet het plan nu nog door het Vast 
Bureau geraken. De talrijke onduide-
lijkheden en mankementen zouden 
echter wel eens kunnen leiden tot 
het terugsturen van het geheel, wat 
nog meer tijdverlies met zich zou 
kunnen brengen. Voorlopig kunnen 
de verenigingen als overgangsmaat-
regel alvast 2/12 van hun subsidies 
verbruiken.

KRITIEKEN

Dat er van her en der heel wat reak- 
ties kwamen op dit voorstel, mag 
niet verwonderlijk genoemd worden. 
Vooral de werkgroepen, die hun wer-
king vooral moeten financieren met 
subsidies, zouden wel eens de dupe 
kunnen zijn.
De vele mankementen die dit voor-
stel rijk is, openen echter ook moge-
lijkheden voor de sluwsten om via 
allerhande (om)wegen rijksgeld naar 
zich toe te laten stromen.
Hoe men dit wil oplossen is voorals-
nog onduidelijk. Ook uit het studen-
tenparlement van de jaren zestig wer-
den geen lessen getrokken. Het was 
met name door de obstruktiepolitiek 
die de ’kleintjes’ voerden, dat de wer-
king ervan werd lamgelegd. Hoelang 
zal het ditmaal duren voor men de 
logge werking van zulke apparaten 
zal inzien?

G.J.

|BUITENLANDSE STUDENTEN!

WAALS OFFENSIEF
De CS VS (Coördinatie Schoolgeld 
voor Vreemde Studenten), een oor-
spronkelijk Waalse vereniging die zo-
wel vakbonden, politieke partijen, 
studentenbewegingen als de Liga 
voor de Rechten van de Mens groe-
peert, gaf op 31 januari een pers- 
konferentie in Brussel. Het probleem 
waarrond de vereniging werkt, was 
de laatste maanden ook in Gent her-
haaldelijk aan de orde. Alhoewel 
men zich vooral op het lager en mid-
delbaar onderwijs richt, werd er ook

enige aandacht geschonken aan de 
bijkomende inschrijvingsgelden aan 
de universiteit.
Sinds 1976 moeten veel studenten 
en scholieren met een vreemde natio-
naliteit een dusdanig inschrijvings-
geld betalen. Het gaat hier niet alleen 
om jongeren die louter om studiere-
denen naar België komen, maar ook 
kinderen waarvan de ouders niet lan-
ger in België verblijven of overleden 
zijn.
Daarmee komt men in strijd met de

schoolplicht en het recht op gratis 
onderwijs, en het treft vooral katego- 
rieën die het zo al moeilijk hebben. 
Het vervullen van de schoolplicht 
wordt afhankelijk van een ruime fi-
nanciële bijdrage. De dienstplichtigen 
dragen toch ook niet rechtstreeks bij 
in de kosten van hun kogels en grana-
ten?
Meer nog, het vragen van deze bijko-
mende inschrijvingsgelden gaat in 
veel gevallen in tegen internationale 
verdragen. Er is vooreerst het EEG- 
verdrag, dat in de eerste plaats een 
ekonomische grondslag heeft, en in 
welk kader o.a. het Europees Hof 
van Luxemburg werkzaam is, en 
waar men in de eerstkomende weken 
een princiepsbeslissing verwacht inza-
ke de rechten van vreemde studenten

vervolg op p. 3

KNOBBY 
TERUG ?
bomma
Beginselen van het boekhouden. Les 
één: neem een boek (eender welk 
boek, als het maar niet van Wolkers 
is, anders verbrand je je vingers) en 
hou het stevig vast. Je bent nu aan 
het boekhouden. Woeaaahh, heel 
leuk, maar ....
Maar wat? Hoezo? Hoe dit? Hoe dat? 
Zo zat, zo plat, PATAT.
Aardappel.
Als ik zo nog enige pagina’s doorga, 
dan wordt dit voor Kunst versleten, 
zeker weten. Hoho, haha, dada. 
Voila! Nu zijn we ergens. Dada, daar 
is iets over te schrijven. Het dadaisme 
was een richting in de kunst.
Wat voor richting? Euh, anti zeker. 
Anti wat? Nieuwsgierig aagje, hè? 
Anticonceptie? Dat is niet zeker. We 
twijfelen.
Schrap de ’t ’ en de ’elen’ en we zijn 
weer ergens. Wijf. Meervoud: wijven. 
Dat is pas een onderwerp. Daar kan 
ik uren over lullen, over de mokskes. 
Mokken dat ik gekend heb in mijn le-
ven, jongens! Je houdt het niet voor 
mogelijk. Heel wat mokken heb ik 
gekend. Ik wenste dat zij mij ook 
hadden gekend, hadden we tenmin-
ste wat lol kunnen trappen. Aan die 
eenzijdige relaties hou je niets anders 
over dan natte lakens.
Nu heb ik daar in principe ook weer 
niets tegen.
Mijn bomma, die heel oud en heel 
wijs geworden is (of was het heel oud 
en niet goed wijs? Ik wil er vanaf 
zijn) zei altijd: ”Een goed laken 
moet bijtijds eens natgemaakt wor-
den”.
Wat ze daarmee bedoelde, weet ik 
ook niet. Wist ze waarschijnlijk zelf 
niet. Ze zei wel meer van die onzin-
nigheden. Zoals dat het stront regen-
de. Helemaal niet waar. Gewoon wa-
ter was het. Zelf gezien!
Jaja, dat was er één, mijn bomma. Ze 
had een snor, boven haar lippen. 
Daarom noemde ik haar in een ver-
strooid ogenblik wel eens ’bomp?
Maar dat vond ze niet erg. Ze toonde 
dan haar rozerode flappen tandvlees 
aan de wereld en liet een mekkerend 
lachje horen. Mijn bomma was er zö 
één! Als kind ging ik ’s zondags na 
de mis vaak naar haar toe. Dan kreeg 
ik koekjes en mocht ik met het NSV- 
ertje spelen dat ze als troeteldier 
hield. Dat was een lief klein beestje 
dat op een stokje in de woonkamer 
zat. Als je aan zijn staartje trok, krijs-
te het heel luid: ”Sieg Heil! Sieg 
Heil!” . Dan klapte ik in mijn handjes 
van plezier. En als je het een stukje 
braadworst gaf, liet het je eens over 
zijn bolletje aaien zonder je arm eraf 
te bijten.
Nadat mijn bomma overleden was, 
heeft het diertje het ook niet lang 
meer getrokken. Ganser dagen zat 
dat arme dingetje ineengedoken op 
zijn stokje te treuren. Eten of drin-
ken deed het niet meer. En ten slot- 

vervolg op p. 3



HUWEN 
een vloek
Het huwelijk kan nooit een goede in-
stelling geweest zijn. Zelfs Shake-
speare maakte er een drama van. 
Othello of het drama van de jaloers-
heid. Othello verdenkt zijn vrouw 
Desdemona van ontrouw met zijn 
rechterhand en vriend Cassio. Daar 
is natuurlijk niks van aan, maar wie 
gelooft dat nu. Het stuk eindigt met 
een moordpartij.
Voor 'Hotello', het stuk dat tot be-
gin maart in Controverse speelt, 
heeft Lucas de Bruycker een bewer-
king en een regie gemaakt van de 
Othello van Shakespeare. En er blijft 
niet veel meer van onze Willy over, 
tenzij een dialoog van een twintigtal 
bladzijden. De rest is bewerkt, rollen 
weggeknipt tot 4 die dan door 2 ak- 
teurs gespeeld worden, een volledig 
ander dekor: aan de ene zijde (de 
vrouwelijke) van het Bed wordt een 
kleedkamer geihsinueerd en aan de

andere kant een militair museum, en 
van het verloop van het drama blijft 
niks over dan een spel tussen theatra- 
liteit en realiteit. Gelukkig houden 
de akteurs met hun sterke akteerstijl 
het stuk nog recht.
Het vernieuwde gegeven (waarin de 
teksten van Shakespeare storen) is de 
onmacht tot kommunikatie. Het cen-
traal gegeven is het bed waarin kon-
stant een vrouw verleidelijk en vol 
van de goesting ligt te kronkelen. De 
man speelt met zijn geweertjes of 
met zijn gitaar, en als hij in het bed 
(de arena voor de liefhebbers) be-
landt, beginnen ze ruzie te maken, te 
vrijen, verkrachten, kortom alles be-
halve normaal doen. En dat voor de 
ogen van het publiek dat aan beide 
zijden van het forum zit toe te kijken 
zonder te mogen meespelen.
’Hotello' is een bewerking van Shake-
speares Othello waarin de teksten 
van William storen, maar de thema-
tiek toch prachtig en modem ver-
tolkt worden. De akteurs houden het 
verward stuk overeind zodat een in-
teressante maar geen denderende 
voorstelling overblijft.

Frank Colman

VOEP/EEE
verlopen en verlaten

Dat in Gent de teaters wel eens sa-
menwerken wordt weer eens aange-
toond. De Vooruit brengt op dinsdag 
12 febr. in het N.T.G. Youp van ’t 
Hek met 'Verlopen en verlaten'. De 
Vooruit heeft blijkbaar een boontje 
voor Youp. Na in ’84 zijn 'Man ver-
mist' te hebben gebracht komt nu 
dus 'Verlopen en verlaten' aan de 
beurt. In een dekor van hekken en 
vuilnisbakken, gaat een verloren 
zoon, een zwerver, op zoek naar zijn 
verdwenen broer. Deze zwerver kijkt 
op een plezante manier en ook met 
verbazing naar de hem omringende 
wereld. Er wordt van Youp gezegd 
dat hij ”een avond cynisch en bijtend 
cabaret, weinig voorspelbaar in de 
ontwikkeling van de situatie, hoog 
van tempo” brengt. Hij zegt zelf dat 
hij scherpe grappen brengt zodat het 
niet meer nodig is om te moraliseren. 
Want wat is het nut van moraliseren 
op scene voor mensen die het al we-
ten.

Een greep uit moppen uit zijn ’Verlo-
pen... ’ die in de Nederlandse pers 
zijn verschenen: Als je op de boter-
berg van de EEG gaat staan kun je 
zonder verrekijker heel Ethiopië zien 
sterven.... De centrumpartij is de 
enige rotzooi in dit land die de gast-
arbeiders niet mogen opruimen.... 
Reageerbuisbaby’s, je eigen buis

komt er niet meer aan te pas.... 
Normaal past van ’t Hek zijn pro-
gramma niet aan België aan. Het eni-

ge dat hij doet is zijn tempo wat ver-
lagen, en voor hij zijn show brengt 
loopt hij de volledige tekst met een 
Belgische kennis eens door en ver-
andert hier en daar een naam zodat 
het geheel voor Belgen ook herken-
baar wordt zonder dat de betekenis 
verloren gaat.

Frank Colman

vubkuMum
De prijs van de patatten daalt in Leu-
ven, ’t is te zeggen, de alombekende 
Leuvense Alma zal minder moeten 
uitgeven aan onze nationale trots. 
Buiten de examens, waaraan dan ook 
een voorpagina wordt besteed, is het 
opvallend dat zowat overal in Veto 
de draak gestoken wordt met het 
blad van de KrUL, de dissidente 
kringen van de ASR die met een 
eigen overkoepelende werking begon-
nen. Tot de KrUL behoren 8 kringen 
en hun blad noemt FraZE. In een 
uitgebreid artikel wordt door Karei 
Meganck uit de doeken gedaan dat 
FraZE, en dus de KrUL, niet meer 
gelooft in de haalbaarheid van de de-
mo kratisering van het onderwijs. 
Volgens de auteur is het duidelijk dat 
men van de KrUL dus niets positiefs 
moet verwachten bij het werken aan 
de demo kratisering. Die ingesteld-
heid laat niet veel aktie toe.
Er werd een steunkomitee Rudy 
Daems opgericht. Daems is de Leu-
vense student die verdacht wordt van 
munitiediefstal uit de militaire basis 
van Herstal. Hij staat terecht samen 
met John Gardiner, de obscure infil-
trant van Woensdrecht die de vredes- 
aktivisten bespioneerde. Het komitee 
klaagt vooral de kriminalisering van 
Daems aan op basis van één verkla-
ring, en dan nog van een onbetrouw-
baar figuur (Gardiner).

Nieuws van de Moeial vanuit hun 
eigen lokaal (eindelijk). De gang 
waarin zij voordien zaten werd afge-
sloten en hop, nieuwe kamer. Het be-
langrijkste nieuws uit Brussel is dat 
we deze avond (maandagavond) op 
de vooravond staan van de verkiezin-
gen voor de Raad van Beheer en de 
Sociale Raad (3de uitgave). Kandida-
ten genoeg onder de studenten, zo te 
horen, maar probleem is de opkomst 
en de interesse. Ziehier de reden 
waarom we reeds aan de 3de uitgave 
toe zijn. Ditmaal met nieuwe lijsten. 
De ’Progressieve lijst’ is gebleven, de 
’Open lijst’ veranderde taktisch van 
naam in ’Dé lijst’, dezelfde kat in een 
andere zak.

.Nieuw deze keer zijn de 3 onafhan-
kelijke kandidaten. Twee echte onaf- 
hankelijken en 1 van de Aktief Link-
se Studenten (A.L.S.), behorend tot 
de sossen in de volksmond.
De Moeial kon ons niet zeggen of het 
kworum deze maal zou bereikt wor-
den. De plaatsen waar er kan ge-
stemd worden zijn in ieder geval ge-
decentraliseerd, en i.p.v. 2 dagen kan 
men zich nu 3 dagen bedenken. 
Volgende week meer. Ja

PROEF HOE HET VROEGER WAS.... 

Traditiebier voor moderne mensen,

Vieux-Temps
Waarborgt een helder ontwaken !

Schamper is het officiële universiteitsblad 
van de Gentse Rijksuniversiteit. De redak- 
tie bestaat uit studenten die meewerken op 
vrijwillige basis. Redaktievergadering elke 
vrijdagmiddag om 13.00u in de Brug op de 
lste verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45, 
Gent. Tel 259939.
Artikels, Lezersbrieven en opmerkingen 
dienen gestuurd naar bovenstaand adres. 
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redaktie 
dienen gestuurd naar de voorzitter van de 
controle commissie, Meersstraat 21, Gent.
Hoofdredactie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke uitgever: Geert
Joris
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THEATER

- WASSEN (bewegingstheater) 
Nieuwpoorttheater, Nieuwpoort 35 
Op 8/2 om 20.30 u

- DOOR DE LIEFDE VERRAST 
N.T.G., Sint-Baafsplein
Op 8, 9,10 en 11/2 om 20.00 u

- KING P.
Arca, St.-Widostraat
Op 8, 9,13 en 14/2 om 20.00 u

- LITTEKENS
Teater Symptoom, Reinaertstr. 125 
Op 8/2 om 20.30 u

- HOTELLO
Theater Controverse, Burggravenl. 
Op 9 ,13 en 14/2 om 20.15 u

- YOUP VAN T  HEK 
N.T.G. (i.s.m. Vooruit vzw)
Op 12/2 om 20.30 u

MUZIEK 
$ $ $ $ $ :{<

- MIDDAGCONCERT
Acad. Raadzaal RUG, Volderstr. 9 
Op 14/2 tussen 12.30 en 13.20 u

INFORMATIEF

- DOORBRAAKGEDACHTE
’t KUC, Kortrijksepoortstr. 254 
Op 13/2 om 20.30 u

- ROL VAN DE KERKEN IN DE 
EUROPESE EENWORDING
Debat met Dhr. Kerkhofs (sj), gods-
dienstsocioloog aan de KUL, en 
Dhr. Lenders M., prof. a/d Protes-
tantse Theologische Faculteit te 
Brussel.
Protestants cultureel centrum, 
Keizer Karelstraat 
Op 14/2 om 20.00 u 
Org. Europakring & JEB- Gent

- KURSUSSEN (wekelijks)
* Ekologische beweging 

op maandag
* Wegwijs in de maatschappij 

op dinsdag
* Belg. ontwikkelingsbeleid 

op dinsdag
* Zeg het voort....

(argumenten v.d. vredesbeweging) 
op woensdag

* Meer rechten voor jongeren 
op donderdag

* Vredesonderwijs 
op donderdag

* High Tec, waar staan wij voor? 
op donderdag

Elcker-Ik, Hoogstraat 9 
Telkens om 20.00 u

BASKET
ïfi jJc *{c jfc jjc jf»

Kwartfinales interfac. kampioen-
schappen - heren.
- Maandag 11/2 om 19 u., zaal 2: 

VLK-VGK
VDK-VPPK

- Maandag 25/2 om 19 u., in zaal 2: 
VTK-HILOK
VRG-THK

PROGRAMMA VAN 8 TOT 14/2

Om 20.00 u: POSSESSION
(Fr./BRD.-1981) 
van Andrzej Zulawski 
met I. Adjani, S. Neill, 
H. Bennent,....

Om 22.30 u: FILM D’ AMORE E D’ 
ANARCHIA 
(Italië -1972) 
van Lina Wertmuller 
met G. Giannini, M. 
Melato, E. Pagni,....

agent»
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Ik geef toe, ik ben een politiek beest. 
Voor een goeie diskussie over de so- 
cio-politieke implikaties van de 
doodsmetaforen in ’Mie Katoen’ ben 
ik steeds te vinden. Maar soms wil ik 
er ook wel eens de riem afleggen en 
dus trok ik op donderdag 31 januari 
- nadat ik een ganse dag Schamper 
had gemanipuleerd, het FK geïnfil-
treerd, de subsidies opgesoupeerd en 
met Albanië gekollaboreerd - richting 
Artevelde alwaar een spetterende Po- 
liteia-fuif plaatsgreep.
Toen een bus Leuvense NSV-ers en 
hun Gentse comillitones binnenstap-
ten had deze jongen dus helemaal 
geen zin om er ook maar iets tegen

te doen. De slogan ’geen zalen voor 
fascisten’ breidt zich vooralsnog niet 
uit tot de TD-zalen, dus....
Wist ik veel dat de Nieuwe Horde me 
net die avond een paar jaar antifas-
cistische strijd wou betaald zetten. 
Het begon wel leuk: ik dans, NSV 
host achter me aan; ik ga zitten, NSV 
komt erbij; en toen de ’trage’ werden 
gedraaid greep het Vlaamse Heir elk 
z’n goudblondgevlechte Gretl en 
strompelde gezellig mee op mijn te-
gel. Daarna kwam er een rondje Te-
der zijn Waarheid’ waarbij ik oprecht 
m’n best deed om een ’Konfrontatie’ 
te vermijden! Toen er één me van z’n 
Germaanse afkomst wou overtuigen 
(’’Mijn moeder is een Duitse”), toen 
ik een snelkursus Bloed en Bodem- 
theorie kreeg, zelfs toen ik er de Her-
ren moest van overtuigen dat de 
voorzitter van VVS-SVB niet de taak 
heeft z’n leden te bevelen en te kon- 
troleren. Misprijzend keken ze op me 
neer voor zoveel gebrek aan Tucht, 
Orde en Discipline.

Benauwd werd het pas toen een 
swoestikakwijlende Adolf me zijn 
pint voor de neus hield en me voor 
de keuze stelde of ik dat glas nog die-
zelfde avond in m’n gezicht wilde of 
pas de volgende week.
Tegelijk kondigde hij het bezoek aan 
van z’n vrienden van het Oostendse 
’Nationaal Front’.

NSV is blijkbaar van plan z’n groot 
offensief tegen VVS-SVB met grote 
middelen uit te vechten. Nu geloof 
ik niet erg in de kansen van de in ro-
kerige vergaderzalen opgroeiende 
linkse pseudo-intellektuelen tegen de 
in de Ardennen getrainde VMO-spier- 
bundels. SVB heeft het altijd meer 
moeten hebben van de macht van het 
argument. Als je dus bij het verschij-
nen van deze Schamper iemand met 
stukjes glas in de baard ziet lopen, 
doe me de groeten....

Wel wil ik speciaal de mensen danken 
die het die avond tegen NSV hebben 
opgenomen. Even was er weer een 
echt Anti-Fascistisch Front van PVV- 
jongeren, linkse CVP-ers, socialisten, 
kommunisten en vrijzinnigen.
Om de terreur van NSV tegen te gaan 
zou zo’n AFF best een bestendig ka-
rakter krijgen. Tenzij je Sarie Marais 
wil zingen op de volgende fuif...

Geert Mareels 
voorzitter VVS-SVB

W A A LS
OFFENSIEF
vervolg van p. 1

van EEG-nationaliteit bij hun studies 
in een andere lidstaat van de EEG. 
Verder is er het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, dat 
zich vooral op humanitaire proble-
men toelegt, met o.a. het Hof van 
Straatsburg.

Grote delen van deze verdragen kun-
nen door iedere burger voor de gewo-
ne rechter ingeroepen worden, en 
deze laatste is verplicht deze gedeel-
ten te respekteren. Meer zelfs, ook 
de wet moet deze respekteren, zo-
niet is deze wet zonder waarde.

Tenslotte zijn er nog enkele adminis- 
tratief-rechterlijke problemen voor 
de schoolgelden op niet universitair 
niveau.

Al deze on wettelijkheden waren voor 
velen (voorlopig enkele honderden) 
voldoende om naar de rechter te 
stappen opdat ze niet langer deze 
schoolgelden zouden hoeven te beta-
len, en daarenboven de reeds betaal-
de gelden terug te vorderen.
Om zich tegen het laatste bezwaar 
(de administratief-rechterlijke pro-
blemen) te beschermen, heeft de re-
gering het in haar hoofd gekregen om 
een wet erdoor te drukken, die retro- 
aktieve kracht heeft tot in 1976. 
Daardoor zou de overheid de vele 
rechterlijke uitspraken die haar tot 
terugbetaling veroordelen, naast zich 
neer willen leggen. Dit is in onze 
rechtsstaat een totaal ongeoorloofde 
handeling, en waardoor kan verwacht 
worden dat de reaktie van de rechter-
lijke macht hevig zal zijn.

Maar er blijven daarenboven de ande-
re bezwaren, en deze worden door al-
le rechters die in de zaak al betrok-
ken zijn, in erg ruime mate aanvaard.

Bij herhaling kreeg de Belgische over-
heid zelfs al een flinke veeg uit de 
pan, voldoende reden dan weer voor 
andere buitenlanders om naar de 
rechter te stappen. Interessant in dit 
kader is het feit dat aan niemand het 
recht op onderwijs kan geweigerd 
worden.

Ondanks al deze juridische bezwaren, 
wordt het wetsontwerp door het par-
lement gejaagd in een ijltempo, maar 
nu al kan de overheid erop rekenen 
dat zowat het gehele gerechtelijke 
apparaat, zowel nationaal als interna-
tionaal, zal ingeschakeld worden. De 
juridische argumenten zijn duidelijk 
sterk genoeg om van die wet niets ge-
heel te laten. Indien deze juridische 
argumenten ook door de internatio-
nale rechtbanken aanvaard worden, 
is de kans groot dat er in de EEG een 
volledig vrij verkeer van studenten 
komt, en dat de numerus clausus in 
diverse landen in Europa op de hel-
ling komt! Het is een materie waar-
rond er in de komende maanden vrij 
veel zal gewerkt worden.

Als de visie van de CSVS ook maar in 
een geringe mate wordt aanvaard, 
zullen de gevolgen voor het universi-
tair onderwijs in Europa - en ook in 
Gent - niet gering zijn.

PDG

WILLY Dé
Hoe is het mogelijk! Wat een schan-

d e ! Zo’n eer en dat dan nog durven 
vergeten ook! En het was allemaal zo 
echt!
Over wat hebben wij het? Over de 
foto’s op pag. 6 en 7 in SCHAMPER 
200. Die met al onze ex-hoofdredak- 
teurs op. MOOI was dat. PRACHTIG 
was dat! Dit maar om te zeggen dat 
WILLY DE (DE Willy Dé van Knack) 
fotograaf was. Waarvoor dank en on-
ze verontschuldigingen.

BOM M A
vervolg van p. 1

te, na een week of twee, is het ge-
storven aan de rode hond. Een ver-
schrikkelijker dood bestaat er niet 
voor een NSV-ertje.
We hebben het, in aanwezigheid van 
de ganse familie, in onze tuin begra-
ven. Mijn vader die het beestje nooit 
goed had kunnen uitstaan, wou het 
eerst in een leeg HAVANA-kistje 
stoppen, de sadist! Maar we hebben 
hem tegengehouden, je mag niet met 
de doden spotten. Het NSV-ertje 
rust nu vredig in een plastic zak van 
Delhaize onder onze tulpen.
We hadden het echter over mijn 
bomma. Ik heb heel hard gehuild 
toen ze naar de hemel ging. Tuiten, 
zou ze gezegd hebben, maar het wa-
ren gewoon tranen. Na de begrafenis, 
ben ik stilletjes naar haar slaapkamer 
geslopen en heb ik een haartje van 
haar snor uit haar scheerapparaat ge-
peuterd. Dat hangt nu op mijn kamer 
in een mooi kadertje aan de muur. 
Soms praat ik ertegen. Zeg ik dingen 
als ”Het regent stront!”.
En dan is het alsof dat haartje zich 
een beetje krult, alsof het me hoort. 
Stel je voor ’the hearing hair’, daar 
moet geld mee te verdienen zijn op 
de kermis.

GeHa

HET ARK
Nee, het gaat hier niet om een typ-
fout. Met overleven heeft het wél 
iets te maken. Wie wil overleven, 
moet dat zelf beslissen, en niet ver-
meende partners. Overleven mét 
kernwapens kan niet, dus .... roept 
de studentenvakbeweging op om een 

Anti-Raketten-Komitee te vormen 
aan de unief om het spoedplan voor 
te bereiden, alsook de mobilisatie in 
handen te nemen voor de massale be-
toging op 17 maart tegen de kernwa-
pens. Iedereen die ervan overtuigd is 
dat de raketten er in geen geval mo-
gen komen, wordt verwacht op 
DINSDAG 12 FEBRUARI om 20 u. 
in AUD. A in de Blandijn.



12 UREN LOPEN
niks énders 
te doen zeker
OP WOENSDAG 13 FEBRUARI WORDT DE TWEEDE TWAALF- 
URENLOOP GEORGANISEERD. BEDOELING VAN HET GEDOE 
IS TWAALF UREN LANG ROND HET SINT-PIETERSPLEIN 
LOPEN. AAN EEN STUK. MAAR NIET DOOR EEN MAN. DOOR 
VELEN. MEER ZELFS: DOOR STUDENTEN.
DE EERSTE MAAL GEORGANISEERD TER GELEGENHEID VAN 
HET 75-JARIG BESTAAN VAN HET HILO. NU DOOR AFGESTU-
DEERDEN. ZE KRIJGEN ER NIET GENOEG VAN. ONZE KO R- 
RESPONDENT TER PLAATSE LOOPT ZICH WARM EN PAS-
SEERDE LANGS DE BRUG OM ONS VOLGENDE TEKST IN DE 
HANDEN TE STEKEN. LEES JE ROT!

Wie op woensdag 13 februari zijn wa-
gen uit pure gewoonte kwijt wil op 
het Gentse Sint-Pietersplein zal die 
dag zijn heil ergens anders moeten 
zoeken. De interfakultaire studenten-
loop, van 13 u ’s middags tot 1 u ’s 
nachts, is immers op diezelfde dag 
aan zijn tweede uitgave toe. Vermits 
Flanders Technology en de Gentse 
Floraliën geen concurrentie dulden, 
week de studentenorganisatie dan 
maar uit naar een vroegere datum. 
Vroeg begonnen is, met het oog op 
de eerste zittijd, half gewonnen en 
met het schieten van de bomen in 
het prille vooruitzicht voelt menige 
student het bloed bruisen doorheen 
zijn vage doorwinterde lijf.

Na het fantastische succes van vorig 
jaar ontsproot in het creatieve brein 
van een groep sportkotstudenten 
(grotendeels afgestudeerde HILO- 
ers) het lumineuze idee om van die 
12-uren-loop een jaarlijkse traditie te 
maken. De kogel was vlug door de

kerk. Onder de verwoede leiding van 
noeste werker Filip Lefevere werd 
een ’12-uren-loop-comitee’ in elkaar 
gebokst.

WAT VOORAF...
Half november, annoo 1984, was de 
tweede editie kant en klaar; althans 
op papier. De practische uitwerking 
verliep deze keer echter veel soepe-
ler. Wat vorig jaar niet kon, ja zelfs 
überhaupt onmogelijk leek, verliep 
nu van een leien dakje. Zonder 
schroom openden de Universitaire en 
Stedelijke diensten hun deuren voor, 
naar wat zijzelf vertelden, een magni-
fiek initiatief. De koffie heeft ge-
smaakt, doe zó voort jongens! Hun 
volmondig ”ja”, geoperationaliseerd 
in daadwerkelijke logistieke steun 
maakt dat deze tweede studenten-
loop nog grandiozer, origineler, vlot-
ter en vooral ’studentikozer’ zal ver-
lopen.

Coördinator Filip Lefevere en zijn 
organisatiecomitee houden wel vast 
aan de oorspronkelijke doelstelling: 
het moet een studentikoze sportieve 
happening blijven waarbij gans den 
Unief, van studenten tot prof’s, langs 
de sport om met elkaar verbroederen 
in het hart van Gent. Op de sport- 
praessissen-vergadering half januari 
overtrof de respons van de verschil-
lende uitgenodigde faculteiten de 
stoutste dromen.

Op dit ogenblik zijn reeds meer dan 
25 ploegen ingeschreven. Deze week 
liep ook de inschrijving binnen van 
een Olympische selectie mindervali- 
den (SCRUG), want naast de eigen 
faculteiten werden terug andere Uni-
versitaire kringen (Brussel, Leuven) 
en de HUHO’s uitgenodigd.

WIE OOK NOG 
WAT WIL DOEN
Grasduinen in het voorgestelde pro-
gramma laat direct voelen dat er 
naast het sportieve ook ruime aan-
dacht is voor het attractieve, het cre- 
eren van de studentikoze sfeer van 
weleer.
Nadat de Rector van de RUG, Prof. 
Dr. A. Cottenie, geassisteerd door de 
Gentse burgervader Monsaert, het 
startschot afvuurt en de 12 witte dui-
ven eindelijk de kooi uit kunnen, 
starten de deelnemende teams in af-
lossing voor een 12-uur-durende race. 
Op hetzelfde tijdstip start de inschrij-
ving voor de play-back-show. Een 
unieke kans voor durvers om te me-
tamorfosen en diegene te worden die 
hemzelf zou willen zijn. De beste vijf 
worden door Zaki later op de avond

(21-22 u) overdonderd met geldprij-
zen. Wie ondertussen zere voeten 
heeft kan op een ludieke manier 
wedijveren met andere faculteiten. 
De rode vrachtwagens, de eieren en 
het kussenvechten zijn er weer! 
Tussen 17 en 18 u even ernst. De 
snelheidsmaniakken komen aan de 
beurt. De sporttechnische jury neemt 
tijden op. De lopers die de 500 m af-
stand (d.i. 1 ronde rond het plein) 
afleggen in de kortste tijd worden be- 
prijsd en gekust.

Honger hoef je ook al niet te lijden. 
Broodjes met een plak gegrild var-
kensvlees in superster-aanbieding tus-
sen 18 en 20 u. Hespen zullen nooit 
voordien zó lekker zijn geweest.
Om 20 u kun je vermomd lopen, 
kwestie van de sfeer erin te houden. 
De beste worden eruit gepikt en zij 
krijgen de prijzenpot voorgeschoteld. 
Ondertussen loopt de chrono, de 
gong is niet veraf.....

Om middernacht worden de lichten 
op het Sint-Pietersplein gedoofd en 
worden de fakkels uitgedeeld. De 
unieke sfeer is terug. Daarna is er de 
langverwachte prijsuitreiking voor de 
winnende faculteit of groepering 
door de praesis van het HILOK. 
Ondertussen staat de reuzetent wa-
genwijd open voor alle would-be 
breakdancers, dronkaards, leutema- 
kers, gierigaards, versierders, profs, 
studenten, schoonmoeders, en ander 
overbodig tuig ....
En vergeet niet... het is Valentijntjes- 
dagü!

Jo De Geyter
ADVERTENTIE ........ ■■■ . ■■ ■■ ■■■■■■■■" ' — ■■■ ■

m artine tanghe razend op HOMO ?
Dit is het soort nieuws dat u in de gemiddelde tijdschriftenzaak kan kopen.
Nieuwscentrum WALRY heeft echter nog wat anders in huis.
Tijdschriften die u nergens anders vindt.
Literatuur, toneel, film en wetenschap zijn onze specialiteiten.

NIEUWSCENTRUM WALRY
Zwijnaardsesteenweg 3 9000  Gent


