
210
I I  BLAD VAN PAPIER

te veel
Iedereen wil raprap nog wat 
kwijt. Steken ze dan allemaal een 
briefje in onze brievenbus. Moe-
ten wij daar wegwijs uit raken. 
Aan u om het ook te proberen. 
Opp. 2

m.a.g. moet
Ha die M.A.G.! Dacht dat ie wat 
kon schrijven en aan onze aan-
dacht ontsnappen. Mis poes. Wij 
zien alles, lezen alles, weten alles 
en schrijven dat dan ook. Leve 
wij! Pag. 3

vraloleien
Studenten zetten wel eens de 
bloemetjes buiten. Op den duur 
z\jn dat er heel wat. Waren daar 
een aantal slimmerikken die al 
die bloemetjes opniew hebben 
binnengezet. Wij daarheen: p. 1

TIPS van een EX !
Als de vaste schrijvelaars de literaire 
vruchten van eerbiedwaardige au-
teurs tot hun gedachtengoed pogen 
te maken, herinnert men zich de 
oude garde van dit blad. Want de 
oude garde, lieverds, heeft herinne-
ringen. Herinneringen hoe het nog 
was lang geleden. Wel twee jaar te-
rug!

Er was eens een verkiezing in het 
jaar, als ik me goed herinner, 1983. 
Een slappe winter, een matige zomer 
en verkiezingen bij bosjes. Verkie-
zingen voor Europa, Gent, en de 
RUG. Naar Europa zonden we alle 
politici die we in eigen land liever 
kwijt waren, in Gent dook een ver- 
kiezingsbedrog op dat een Noord- 
amerikaanse invasie waard was en 
over de afgevaardigden voor de RUG 
heeft u nooit meer iets gehoord.

Dat doet me denken aan een tijd 
waarover mijn voorganger, jaren te-
rug, nog vertelde. Het moet in, 
godzamehelpen, de duistere jaren 
1980 geweest zijn. Net zoals elk dorp 
2 fanfares heeft, had het toenmalige 
raad ook 2 duo’s van studenten. 
Twee van links en twee van rechts. 
Tot groot jolijt van de goegemeente 
pleegden zij elke maand een beschrij-
ving van de zitting die de Schamper- 
redaktie in de objektiviteit haar eigen 
netjes naast elkaar af drukte. De ene 
links, de andere rechts. Samen een 
volledige frontpagina, en elk in een 
ander lettertype. De een kursief, de 
ander een beetje gezwollen. De re- 
daktie heeft daar een punt achter ge-
zet toen bleek dat de linkse kolom 
enkel de rechtse in de vernieling 
schreef en vice versa. Schamper 
schreef toen zijn eigen verslag. En 
ook dat is de laatste 2 jaar bijna niet 
meer gebeurd omdat er uiteindelijk 
niets meer te schrijven viel. Toch 
hebben we de notulen van de voor-
bije 2 jaar opgediept en voor u ge-
bloemleesd.

Brigitte Caura liep op een aandoen-
lijke wijze blauwtjes op. Als verkoze- 
ne uit de progressieve eenheidslijst 
wou ze een motie tegen kernraket- 
ten; weggelachen. Haar onthouding 
bij benoemingen van personen waar-
van ze de pedagogische kwaliteiten 
niet kende, werd een obstruktiepoli- 
tiek genoemd. Haar poging om het 
vrjjstellingensysteem duidelijk op pa-
pier te krijgen kwam klem tussen 2 
ministeriële diepvriesvakken. Caura 
heeft niet zo denderend goede herin-
neringen aan haar legislatuur maar is 
ondertussen afgestudeerd en met een 
zucht buiten Gent gaan wonen.

Dirk Vandepitte, verkozenen uit de 
ingenieurs, bleek van het type; zegt 
niets, maar als hij iets zegt .... Enige 
spitse opmerkingen werden in de no-
tulen vereeuwigd over de schulden-
last van het A.Z., maar voor de overi-
ge zittingen bleef hij stilzwijgend tus-
sen de lijnen hangen.

GEKAKEL
Maar! Miguel Stevens! Zijn interpel-
laties zijn niet te tellen. Of men het 
nu met hem eens is of niet, blijft op 
dit moment achterhaald. De dierge-
neeskunde heeft echter aan haar kan-
didaat een koppige voet tussen de 
deur te danken; een betoging met 
kippen op het bureau van de rektor, 
herverdeling van het aantal perso-
neelsleden over de fakulteiten met 
voorrang aan de diergeneeskunde, 
uitsluiting van Nederlanders en Duit-
sers uit de overbevolkte veeartsenij.

Stanislas Ossieur tenslotte, reeds 
tweemaal verkozen en nu hengelend 
naar een derde mandaat, komt nau-
welijks in 2 jaar notulen voor. Tenzij 
we de zinnetjes ”de heer Ossieur gaat 
hiermee akkoord” als effektieve in-
terpellaties interpreteren. Dat doe ik 
nochtans niet. De heer Ossieur heeft 
nooit een programma gehad, nooit 
een idee gehad, altijd veel politieke 
ambitie gehad. Hij laat zich drijven 
op een vaag oranje stroom en zal ooit 
wel eens de zee indobberen, als het 
bedelend negertje een leven lang van 
ja knikken.

Natuurlijk is het eten duurder gewor-
den, de huur van de homes gestegen, 
moeten kleine verenigingen het stel-
len met minder geld en weten hon-
derden studenten niet welke vakken 
ze moeten studeren. Maar dat zjjn 
knikkers. De raad van bestuur is voor 
grote mensen. Op 13 mei mag u er 
weer 4 kiezen.
Frank Goetmaeckers

D O O R G E H A K T
De Sociale Raad heeft in maart dan 
toch de subsidieknoop doorgehakt, en 
het Plan Bostoen in werking gesteld 
voor wat het financieel gedeelte be-
treft, en de rekenmachine zal op de 
SR nooit ver uit de buurt zijn geweest. 
Begin maart was aan alle verenigingen 
gevraagd hun ledenaantal op te geven. 
In tegenstelling tot wat het Plan Bos-
toen voorziet, werden dus geen leden-
lijsten gevraagd, enkel getallen. Binnen 
het PK en WK beantwoordde niemand 
deze vraag. Het FK was grotendeels in-
schikkelijker. Het FK krijgt onmiddel-
lijk 200.000 fr. meer toebedeeld (nu 
1 miljoen), het PK en WK samen meer 
dan 300.000 fr. minder. Ook het Se- 
niorenkonvent en de homes zien hun 
budget met resp. 170.000 en 205.000 
stijgen.
Per vereniging zijn de verschuivingen 
evenmin gering. Het VRG, met 1000 
leden, ziet zijn budget stijgen tot 
ongeveer 100.000 fr. (ipv 44.000 fr.). 
Veel FK-kringen zien trouwens hun 
budget aanzienlijk toenemen. In het 
totaal zijn bij het FK 6571 studenten 
aangesloten op een totaal van 14000. 
Omdat het PK en WK geen ledenaan-
tal opgaven, werd hen toch een forfai-
tair ledenaantal toegemeten: PK 110 
per vereniging en WK 130 per vereni-
ging. Het SK krijgt in totaal
200 leden toegekend, goed voor zo’n 
218.300 fr.

Ook de homes kregen een ledenaantal 
toegewezen. Onmiddellijk valt het ver-
schil op tussen de jongens- en meisjes-
homes: de eersten krijgen samen 550 
leden toegemeten, de laatsten 200, 
hoewel beiden nagenoeg evenveel stu-
denten huisvesten. Voor de homes be-
tekent dit een aanzienlijke toename 
van het budget: de Boudewijn stijgt 
van 30.000 naar 100.000 fr., de Astrid 
van 13.000 naar ongeveer 60.000 fr. 
Alle homes samen (5 in totaal) krijgen
304.000 fr.
Bij de andere konventen zijn de ver-
schuivingen geringer: KK blijft onge-
veer op hetzelfde peil. De vereniging 
voor buitenlandse studenten (ISAG) 
ziet haar budget verdubbelen tot ong.
120.000 fr. Tenslotte krijgt het Voor-
lopig Konvent 160.000 fr. toebedeeld.

SLOTSOM ?
Het plan-Bostoen is dus in cijfers om-
gezet. Dit wekt wel enige verbazing. 
Het plan is tot op heden alleen maar 
door de Sociale Raad goedgekeurd. De 
Sociale Raad heeft hierin echter 
slechts een adviserende bevoegdheid, 
en de ultieme beslissing valt in het

vervolg op p. 2

REDAKTIO
Ik zal het ook nooit leren. Ik weet 
echt niet hoe een artikel te beginnen. 
Minutenlang heb ik staan wachten op 
een oud Schamperaar, die niet beter 
vond dan op een avond als deze, 
wanneer de wijn rijkelijk gevloeid 
heeft, te komen binnenvallen. Wil hij 
nog een artikel schrijven ook zeker. 
Van zoiets kan ik kwaad worden! 
Ik ben het dan ook. Op die oudge-
diende, die zijn artikel dan nog zit 
voor te lezen naast mij, alsof het het 
beste is dat hij ooit heeft geschreven. 
Dit gaat te ver. Zou de nieuwe be-
heerder aan elk Schamperlid een 
eigen lokaaltje willen geven, zodat 
iedereen tenminste rustig kan schrij-
ven en er geen nonsens meer voorge-
lezen, noch geschreven wordt. Dank 
u.

Gisteren ben ik naar de floraliën ge-
weest. Haal een bloemetje in huis. 
Kruisingen van rozen, chrysanten, 
rododendrons, vingerhoedskruid, 
vergeet-het maartjes, gamadores 
(fluistert mijn vriend bloemist mij 
in het oor), en hoe noemen die bloe-
metjes die zo lekker ruiken ook 
weer, maakten van het paleis een 
stinkboel van mijn kan nie meer. 
Stinkpaleisbloem zou mijn inzending 
geweest zijn als ik mijn roeping niet 
gemist zou hebben. Gelukkig echter 
heeft in mijn jonge jaren niemand er 
mij op attent gemaakt dat bloemist 
zijn ook een eerbaar beroep is. Wie 
produceert de ergst stinkende bloem. 
Dat zou nog eens wat voor mij ge-
weest zijn. Geen madammen me nen 
bonte frak in mijn paleis maar alleen 
vieze mannetjes. Zo een ben ik vroe-
ger nog eens tegen gekomen in het 
PMS. Die wordt nu maandelijks op 
de VPRO geimiteerd. Origineel zijn 
ze daar ook niet. Dat waren de beto-
gers maandagavond in Brussel ook 
niet. Konden ze die aktievoerders nu 
echt niet een dag langer vasthouden. 
Plots iedereen aan het werk om 
nieuwe slogans te verzinnen. Geluk-
kig was Coenen er ook nog. Konden 
ze het op het misbruik van voorhech-
tenis gooien.

Daar hebben de jongens van Ecolo en 
Agalev geen kaas van gegeten. Die 
dachten waarempel dat ze met een 
air van parlementaire onschendbaar-
heid als engeltjes over de muur kon-
den klauteren. Op heterdaad betrapt 
noemen ze dat en ze vlogen in de 
bak. Weg onschendbaarheid, de ra-
ketten niet. Ik zou morgen eens kun-
nen proberen met mijn hoofd tegen 
de muur te lopen. Misschien hebben 
ze daarvoor meer respekt. Of toch 
niet?

In ieder geval, aan dit gelul mag een 
einde komen. Schamper is vol. Nog 
één nummer (en als er geen verkie-
zingen waren geweest was dit het 
laatste geweest, wees daar maar zeker 
van) en we stoppen er mee. Studen-
ten moeten blokken. Schamper be-
gint over veertien dagen aan de grote 
kuis. Of dachten jullie dat wij pro-
pere jongens waren? Dat zijn doch-
ters van juweüers toch ook n ie t!?



w a t w e  e n  z e  n o g  e v e n  
w o u w e n  ze g g e n
STUDIEDAG: ’ HET DEPOSITO- Speciale Licentie Dokumentatie- en
,BOEKJE: EEN NIEUWE STARTV  Bibliotheekwetenschap.

Op 25 april e.k. organiseert het Semi-
narie voor Financiële Ekonomie van 
de RUG (direkteur: Prof. Dr. Her-
man Verwilst), een studienamiddag 
met als onderwerp: ’Het deposito- 
boekje: een nieuwe start ?’
Het traditionele deposito- of spaar-
boekje blijkt iets van zijn vroegere 
aantrekkingskracht herwonnen te 
hebben. Is dit tijdelijk of blijvend? 
Recente wetswijzigingen hebben, 
naast het toekennen van fiskale sti-
muli voor de spaarder, de konkurren- 
tie in dit marktsegment willen regula-
riseren. Na ruim een jaar ervaring kan 
de balans opgemaakt worden van het 
nieuwe systeem. Zijn verdere aanpas-
singen te verwachten?
De referenten zullen deze problema-
tiek vanuit diverse invalshoeken toe-
lichten en de vragen uit het publiek 
beantwoorden.

PROGRAMMA

13.45u: Onthaal
14.00u: Inleiding door Prof. Dr. H. 

Verwilst, Direkteur van het 
Seminarie voor Financiële 
Ekonomie 
Referaten door:
- M. De Doncker, dir. ASLK
- J. Denaeyer, voorz. Direk- 

tiekomitee Europabank
- L. Roeges, Adviseur, Bank- 

kommissie
16.00u: Koffiepauze 
16.15u: Paneldiskussie 
17.15u: Konklusies 
17.30u: Receptie
De deelnameprijs bedraagt 950 fr., te 
storten op rek. nr. 290-0019657-84 
van het Seminarie voor Financiële 
Ekonomie, Hoveniersberg 4 te Gent 
(tel: 091/23.38.21, toestel 2226 of 
2228) vóór 19 april e.k.
De prijs omvat eveneens de gebundel-
de teksten die achteraf worden toe-
gestuurd.

— BRIEFJE- - - - - - -
VAN DE REGEN IN DE DROP

Na een tumultueus jaar in het stu-
dentenhuis, waar de geëngageerde 
studentenorganisaties de ene aanval 
na de andere moesten inkasseren en 
waar men de student politiek mond-
dood wilde maken, hoopten we ein-
delijk op verbetering met de benoe-
ming van een nieuwe studentenbe-
heerder. In de wandelgangen van de 
Sociale Raad deed het gerucht de 
ronde dat een politiek neutraal fi-
guur moest verkozen worden om het 
plan-Bostoen als een marionet met 
oogkleppen uit te voeren.
Vorige week woensdag heeft een 
kommissie van de Sociale Raad ten-
slotte Raf Suys aangeduid als nieuwe 
studentenbeheerder. VVS-studenten- 
vakbeweging protesteert met klem 
tegen zijn aanstelling, aangezien het 
hier allesbehalve om een neutrale 
persoon gaat, maar om een uitgespro-' 
ken politiek gebonden figuur. Raf 
Suys behoort tot de rechterzijde. Hij 
heeft zich in het verleden o.a. reeds 
laten opmerken door te pleiten voor 
een privatisering van de onderhouds-
ploegen van de homes. Bovendien 
steekt hij zijn minachting voor alles 
wat progressief of kritisch klinkt, 
niet onder stoelen of banken. Het 
valt te verwachten dat Raf Suys geen 
ogenblik onverwijld zal laten om in 
zijn nieuwe funktie de openlijke in-
quisitie in te stellen.

VVS—S VB
PS: Raf, de akties zullen rondje oren 
’’Suysen”.

Dank zij interuniversitair overleg 
wordt aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen een interuniversitaire spe-
ciale licentie voor opleiding inzake 
dokumentatie- en bibliotheekkunde 
gedoceerd. Bedoeling is deskundigen 
te vormen die kunnen ingeschakeld 
worden in wetenschappelijke, open-
bare en bedrijfsbibliotheken, -infor-
matiediensten, -mediatheken, e.d.
Het is de enige opleiding van dit type 
in Vlaanderen. Het programma om-
vat 330 uren en loopt over twee ja- 
ren die alternerend worden ingericht 
(deeljaar A en B). De student kan 
zijn studie aanvatten in jaar A of B. 
In oktober 1985 vangt een deeljaar 
A aan. De kolleges worden iedere 
vrijdagnamiddag (13u - 19,30u) gege-
ven. Om toegelaten te worden dienen 
de studenten suksesvol een propae- 
deuse te beëindigen.
Deze bestaat uit drie elementen:
1) een voorafgaande beroepspraktijk 

(min. 12 maanden) of een stage 
van ten minste 6 weken;

2) het bezit van de akte van be-
kwaamheid to t het houden van 
een openbare bibliotheek, uitge-
reikt door het Ministerie van Kui-
tuur; of van het getuigschrift van 
het eerste jaar van een bibliotheek-
school op middelbaar of HOBU- 
niveau, of van een algemene uni-
versitaire kursus (min. 30 uur) 
over boek-, bibliotheek- of doku- 
mentatiewetenschap;

3) vier inleidende universitaire kur- 
sussen (min. 30 uur) over:
- statistiek
- automatische gegevensbehande- 

ling
- bedrijfskunde
- kommunikatiewetenschap

Aan de eisen, gesteld sub 1) en 2), 
dient voldaan voor het begin van de 
kursus; aan de eisen, gesteld sub 3), 
dient voldaan voor het begin van het 
deeljaar B.
De aandacht van studerenden wordt 
erop gevestigd dat de propaedeu- 
tische vakken kunnen gevolgd wor-
den aan elke universiteit, en wel ge-
durende de studieperiode van hun 
normale licentie. Dit geldt ook voor 
de stage van 6 weken.

Informatie over vrijstellingen inzake 
de propaedeuse of een meer uitvoeri-
ger dokumentatie over deze Speciale 
Licentie worden graag verstrekt door 
het Sekretariaat Speciale Licentie 
Dokumentatie- en Bibliotheekweten-
schap (c/o Universitaire Instelling 
Antwerpen, Postbus 13, 2610 Wilrijk 
tel: 03/828.25.28, toestel 382).

—  SENELLE- - - - - -
Het Schamper-artikel rond de ere- 
doktoraten heeft voor diskussie ge-
zorgd op de raad van bestuur van 
maart.
’’Aanvullend hierbij vraagt raadslid 
R. Senelle zich af, gelet op de vulgai-
re taal waarin het is opgesteld, of er 
nog verder subsidies zouden toege-
kend worden aan het studentenblad 
Schamper.” (notulen raad van be-
stuur 15.03.85)
Aanvullend hierbij willen we opmer-
ken dat, gelet op de schabouwelijke 
stijl, we prof. Senelle vergeven. We 
hebben hem al genoeg de duvel aan-
gedaan door de betwiste benoeming 
van zijn zoon in zijn eigen seminarie 
naar buiten te brengen. Deze benoe-
ming is ondertussen door de Raad 
van State verbroken. Niet dat die ge-
schiedenis er voor iets tussen zou zit-
ten natuurlijk.

F.G.

FK MOTIE
Protea, een studentenvereniging die 
het huidig bewind in Zuid-Afrika 
zeer gunstig gezind is, organiseerde 
vóór het paasverlof een avond over 
’studie- en stagemogelijkheden in Z- 
Afrika’. Op deze avond was de 
Vlaamse Geneeskundige Kring spe-
ciaal uitgenodigd. Aangezien de voor-
dracht evenwel niet kon doorgaan in 
de Blandijn, stonden volgens de VGK 
nogal wat studenten voor gesloten 
deuren. Het A.F.F. en vele andere 
organisaties hadden immers moeite 
met het pro-apartheidsaspekt dat on-
vermijdelijk aan deze avond verbon-
den zou worden, en hadden dan ook 
geen moeite gespaard om te verhin-
deren dat deze avond in een universi-
teitsgebouw zou doorgaan. Door het 
ingrijpen van de rektor en de politie 
werd deze vraag positief beantwoord. 
De avond kon dan wel doorgaan in 
het lokaal van Protea, de Roeland. 
Opvallend was de grote belangstelling 
voor deze avond vanwege vele niet- 
geneeskundestudenten, leden van 
NSV en aanverwante verenigingen. 
Dit was blijkbaar toch niet naar de 
zin van het VGK, dat in een motie iq 
het FK om steun vroeg aan dat FK,... 
en ook kreeg.
Het VGK, vertrekkende van een we-
tenschappelijk oogmerk, betreurt dat 
de studenten voor gesloten deuren 
stonden, en vraagt dan ook een ver-
oordeling van deze ondemokratische 
praktijken, onder het motief dat het 
studentenleven al voldoende is gepo-
litiseerd.
Een grote minderheid binnen het FK 
wees erop dat Protea hier het doel 
had Zuid-Afrika positief voor te stel-
len. Dat, indien de studieredenen van 
groot belang waren, het VGK zelf 
had moeten organiseren. Dat deze 
avond in strijd was met de UNOricht- 
lijnen. Dat de rektor nooit een zaal 
had mogen geven aan Protea. Dat 
deze motie eerder als steun aan Pro-
tea overkomt. Dat het een politieke 
motie is, iets waar het FK zich vroe-
ger steeds buiten hield. Dat ....
Dit alles werd evenwel opzijgescho-
ven door een kleine meerderheid, 
die geen verband wilde leggen tussen 
de politieke en de wetenschappelijke 
aspekten van de voordracht.
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LEVEN
EN STUDEREN 
A A N  DE
R.U.G.

VAKANTIEJOB
voor u ?

Ook dit  jaar organiseert het PAS een va- 
kantiekursus voor nieuwe studenten i.v.m. 
"Leven en Studeren aan de RUG" en dit  op 
18, 19, 20 en 25, 26, 27 september. 

Hiervoor zoekt het PAS een aantal bezol-
digde medewerkers. Gedurende twee maal 
drie dagen zullen ze een groep van + 20 
nieuwe studenten begeleiden.

Voorwaarden:
- Minstens 2° kan achter de rug.
- Enige ervaring in het werken met groe-

pen.
- Bereid zijn om enige vooropleiding te 

volgen.
- Geïnteresseerd zijn om met de nieuwe 

studenten te werken rond: hun verwach-
tingen, het leven aan de universiteit  
en in de stad, en in niet geringe mate 
rond de studieaanpak.

- Bezoldiging: 1.000 fr/dag.
Geïnteresseerd ? Neem kontakt op met het 
PAS, St.-Pietersplein 7 9000 Gent, te l .  
23.74.41

rijksuniversiteit gent
VAKANTIEKURSUS!

vervolg van p. 1

Vast Bureau. Het Vast Bureau heeft 
dit Plan dan ook besproken op de ver-
gadering van 12 april, maar het lag 
blijkbaar zeer moeilijk: zoals het de 
gewoonte wordt aan onze unief, werd 
er niet beslist, en het dossier werd 
doorgeschoven naar de Raad van Be-
heer. Bostoen keert dus terug naar de 
plaats waar hij begonnen is. Aangezien 
er bij de Raad van Beheer verkiezingen 
voor de deur staan, zal het wellicht 
ook daar moeilijk z jjn om te beslissen.

Zolang er dus geen definitieve beslis-
sing is, kan het Plan-Bostoen eigenlijk 
nog niet worden uitgevoerd. Toch ge-
beurt het, waarmee de Sociale Raad 
de hogere organen voor een voldongen 
feit stelt. Of die hogere organen dit 
kunnen aanvaarden?

Inmiddels is ook uitgelekt dat op lager 
niveau (bij de studenten) niet alles ge-
makkelijk verliep, en wel binnen het 
VRG. Het VRG is momenteel de 
grootste vereniging aan onze unief, en 
hun visie op het plan-Bostoen is dus 
niet onbelangrijk. Nu blijkt dat het 
Centraal Bestuur, toen het voor de 
eerste keer over het Plan-Bostoen 
stemde, niet kon akkoord gaan met de 
oprichting van het Gents Studenten-
korps. Toen Bostoen dit op de FK- 
vergadering vernam, was hij daarover 
blijkbaar niet tevreden, en vroeg hij 
aan het VRG om opnieuw te beslissen. 
Na een persoonlijke tussenkomst van 
de studentenbeheerder op het Cen-
traal Bureau, wijzigde het VRG zijn 
mening, hetgeen in de praktijk tot ge-
volg had dat ook het FK zjjn goed-
keuring gaf aan het plan. Toch bljjft 
ook nu nog enig ongenoegen bestaan 
over deze gang van zaken.

En ook over de inhoud van het Plan, 
vooral dan over het GSK. Er wordt 
meteen een alternatief geformuleerd 
door deze oppositie: het zjjn niet de 
verenigingen die het GSK moeten 
samenstellen, maar de studentenverte-
genwoordigers in de fakulteitraden en 
de Raad van Beheer, hetgeen veel 
meer garanties inhoudt voor een de-
mokratische samenstelling van het 
GSK: alle studenten deelnemen aan 
de verkiezingen, en om verkozen te 
worden hoeft men niet de omweg via 
de verenigingen te volgen.

Deze struktuur bestaat nü trouwens 
al, met het oog op de voorbereiding 
van de Raad van Beheer. Het GSK 
- volgens het plan-Bostoen - komt daar 
dus naast te staan. Beiden worden ge-
acht advies te geven aan de studenten 
in de Raad van Beheer. Maar naar wie 
moeten zij luisteren, als beiden een 
ander advies geven?

Het probleem wordt door ’oppositie’ 
in het VRG scherp gesteld. Zal de 
stem luid genoeg klinken om het Plan- 
Bostoen nog te wijzigen?
Het laatste woord over het Plan Bos-
toen is dus blijkbaar nog niet gezegd, 
zowel op studentenniveau als op ’ho-
ger’ niveau.

PDG
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’Leuven vol muziek’ is de naam voor 
een grootse muzikale happening, die 
de stad op stelten moet zetten op 
dinsdag 30 april. Geen grote optre-
dens op podia overal verspreid, maar 
de nadruk ligt op kreatieve betrok-
kenheid van zoveel mogelijk mensen. 
De Kultuurraad van de Leuvense stu-
denten werkte dit gegeven uit met 
originele ideeën en zelfs met enkele 
primeurs, althans voor België. Opval-
lend hierbij is, dat de rockmuziek, 
die toch bij uitstek een grote respons 
vindt bij een jong publiek, hier zeker 
niet centraal staat.
Uitschieters zijn de ’Vexations’ van 
Eric Satie, het orgelpunt op de bin-
nenkoer van het Maria-Theresia kol-
lege ’s avonds en de zingende fietsen. 
Satie, de exentrieke komponist van 
rond de eeuwwisseling die het im-
pressionisme in de muziek introdu-
ceerde, schreef boven een kort stukje 
- Vexations genaamd - ”0m dit mo-
tief 840 keer achtereen voor zichzelf 
te spelen is het goed zichzelf voor te 
bereiden in de grootste stilte, met be-
hulp van ernstige onbeweeglijkhe-
den”. Als grapje bedoeld of niet, in 
Leuven nam men het au serieux, zo-
dat het publiek met uithoudingsver-
mogen vergast wordt op 20 a 22 uur 
hetzelfde motief op piano, gespeeld 
door een aantal mensen die mekaar 
aflossen.
Het orgelpunt ’s avonds is een massa-
spektakel dat draait rond 13 noten, 
die in volgorde de Brabagonne te 
horen geven. Dit moet dan gebeuren 
op alle mogelijke instrumenten en 
met behulp van de stemmen van zo-
veel mogelijk toeschouwers-zangers. 
De zingende fietsen komen van Gent 
waar ze door de stichting Logos uit-
gevonden werden. Deze stichting die 
het passieve luisteren wil doorbreken 
is hier natuurlijk op haar plaats. 
Tussenin en gelijklopend zullen aller-
lei acts van beiaardmuziek op de to-
ren van de universiteitsbibliotheek en

de St.-Pieterskerk tot blues en rock 
aan het station de wolk muziek 
boven de stad nog zwaarder maken.

o  $> N * * V J v\ s 'V  Ja
» 5 »I *•

dinsdag 30 april

Voorwaar een schitterend initiatief 
en wij wachten een klein beetje met 
ongeduld op één of andere Gentse 
versie ervan. Waar blijft trouwens de 
Happening van het Kultureel Kon- 
vent?

daar was entwatTnns
In navolging van Gent werd er in 
Brussel een staking gehouden door 
de studenten tegen de raketten, en 
eveneens in navolging van Gent was 
er boel. Niet met het NSV echter, 
maar met de rektor in persoon. Deze 
wilde namelijk tot verschillende 
malen de kettingen doorknippen, en 
men vond er dan niet beter op dan 
hem gewoon buiten te zetten. Vol-
gende week dan ook een eksklusief 
interview met Steenhaute in de 
Moeial. Dit is een aanrader voor rek-
tor Cottenie en zeker voor zijn op-
volger.
De VUB-tiek is een winkel van de 
VUB die zowat alles verschaft wat de 
studenten nodig hebben of denken 
nodig te hebben. Daar deze winkel 
zowat failliet was, werd de druk ster-
ker om hem te privatiseren. De VUB 
zou de VUB niet zijn moest dit door-
gaan, dus geen overname in privé- 
handen maar wel een rationalisatie. 
De middenweg tussen Verhofstadt en 
Martens?
Tot slot nog dit. U leest nu de laatste 
VUB-Kullum van het jaar. We zijn 
van plan volgend jaar door te gaan. 
Alle reakties zijn welkom bij Scham-
per.

Ja

J U R IS T E N  V R IJ  ?  
w is te n  ju llie  h e t..
Alhoewel onze rechtsfakulteit het 
graag op een andere wijze had op ge-
lost, zijn de vrijstellingen voor bissers 
dan toch toegekend.
Daar waar er in de andere fakulteiten 
nog slechts weinig problemen waren 
omtrent de vrijstellingen, bleef de 
rechtsfakulteit lang weerstand bie-
den. Onder aanvoering van dekaan 
Ghysbrecht wilden onze juristen een 
regeling die volle zekerheid zou ge-
ven aan de studenten. De enige op-
lossing was een wetswijziging. Deze 
laatste loopt echter zeer veel vertra-
ging op, zodat men voor de keuze 
stond: konsekwent zich aan de wet 
houden (geen vrijstellingen), of de 
wet schenden. Het was wellicht geen 
gemakkelijke beslissing, maar iede-
reen krijgt zijn zin: de student krijgt 
de mogelijkheid zijn vrijstellingen te 
behouden, maar als toekomstig jurist 
dient hij er zich wel van bewust te 
zijn dat er slechts vrijstellingen wor-
den gegeven op basis van de ’inten-
ties van Coens’, en dat het ontwerp 
van wet dat nu het parlement door-
loopt, geen enkele verordenende 
kracht heeft.
Uit de tekst van de beslissing blijkt 
duidelijk het ongenoegen van de de-
kaan met de gang van zaken: in alle 
geval dienen alle examinandi zich bij 
alle examens aan te melden.
Of dit alles voldoende is om de stu-
dent volledig te beschermen, is nog 
onzeker. Het blijft een onwettige

regeling, en dat weten de proffen 
natuurlijk ook. Bij de studentenver-
tegenwoordigers in de fakulteitsraad 
is men tevreden met de regeling, 
doch er wordt onmiddellijk aan de 
studenten met problemen de raad ge-
geven deze niet voor zich alleen te 
houden.
Zal deze halve regeling volstaan? Zo-
lang er geen wettelijke regeling is, is 
de prof de baas. En wachten op die 
wet lijkt wel wachten op Godot te 
zijn.

PDG

WIST U III AL MS
Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vrü willige .mede-
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.

Hoofdredactie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke uitgever:
Geert Joris

Toen de raketten er nog net niet wa-
ren, verscheen in de kranten een op-
roep namens alle Vlaamse rektoren. 
”Dat de atoomwapens eigenlijk niet 
zo nuttig waren, dat men er eigenlijk 
geen voordeel mee kon bereiken, dat 
zij eigenlijk niet etisch verantwoord 
waren.”, vonden de Vlaamse rekto-
ren. Vaag? Inderdaad, maar dat was 
de bedoeling. Als rektoren als De 
Somer (fel tegen) en Cottenie (euh, 
nou, ja) samen iets ondertekenen 
over je-weet-wel (het woord ’raket-
ten’ komt niet voor in de oproep), 
dan zijn standpunten met pit ver te 
zoeken.
Over dit standpunt zegt ons aller rek-
tor Cottenie in Knack het volgende: 
”Er is een verklaring opgesteld die 
ieder weldenkend burger kan onder-
schrijven’ ’. leder weldenkend bur-
ger’? Okee. Mogen wij dan even zeg-
gen dat onze BUG op zijn minst één 
’minder weldenkende’ professor 
kent. Geef toe, een weinig benijdens-
waardige eigenschap voor professo-
ren.
In zijn 14-daagse kroniek in 
TRENDS betreurt Prof. Dr. M.A.G. 
Van Meerhaeghe het ’’dat rektoren 
de politieke arena betreden”. M.A.G. 
betreurt soms heel wat in die kro-
niek. Zijn verdriet omtrent de rek-
toren tart echter elke verbeelding. 
”De tijd van de grote rektoren is 
reeds lang voorbij”, stelt hy. Verder 
heeft hy het over ”de huidige mini- 
en pseudo-rektoren” en over "de rek-
toren (die) helaas ook voorlichting 
nodig (hebben)” ... Die voorlichting 
zal HIJ dan maar geven en dat doet 
hy.
Wist U bijvoorbeeld dat "De vrede 
een uitvinding is van het kapitalisme 
om de vooruitgang van het kommu- 
nisme te vertragen”7 En dat ”De 
Verenigde Staten niet beter vragen 
dan hun troepen uit West-Europa te-
rug te trekken ”7 Volgens M.A.G. zou 
”iedereen moeten weten dat de U.S. 
S.R. ze (de Westeuropese vredesbe-
wegingen) mede financiert’’\ Voor-
waar een origineel standpunt. ”De 
vredesbewegingen mogen nu ook al 
op de steun van de naiève Vlaamse 
rektoren rekenen”, weet Van Meer-
haeghe nog. Het gaat zo nog een 
aantal regels verder. Op de duur wa-

nen we ons werkelijk in één of ande-
re kolom van ’t Pallieterke... Eén uit-
zondering daarop vormt de laatste 
paragraaf. De eerbiedwaardige lezer 
krijgt er, traditiegetrouw, een ellen-
lang citaat voorgeschoteld, ’t Pallie-
terke doet dit niet, vooral niet in het 
Frans. M.A.G. wel. Het is een citaat 
van Markies de Custine, daterend van 
1839. U fronst de wenkbrauwen ? 
Wy ook !
Dat de rektoren een, zij het vaag, 
standpunt innemen omtrent dit inge-
wikkeld probleem dat meer dan mili-

tair moet gezien worden (dixit de 
rektoren), vinden we positief. Te-
recht stellen ze dat "van universitei- 
ten kan verwacht worden dat zij in-
gewikkelde problemen doorgronden 
en de bevolking naar best vermogen 
inlichten”. Dat een prof dit stand-
punt afdoet als komende van naïeve-
lingen, mini- en pseudo’s, is grof en 
getuigt van weinig of geen respekt 
voor een diskussie met verfijnde en 
doordachte argumenten.
Wij kunnen maar één iets doen. Net 
zoals Van Meerhaeghe de rektoren 
een raad geeft aan de hand van een 
citaat, bestrijden we voor één maal 
de vijand met zijn eigen wapens. Dat 
het volgende citaat een raad moge 
wezen voor al wie zo graag raad geeft 
aan de anderen: ”Verbijsterd bekeek 
de schrijver het eerste exemplaar van 
zijn memoires. De uitgever had in de 
linkerbovenhoek een gaatje laten 
ponsen. ‘Ideale wc-lektuur\ stond 
vetgedrukt op de cover”. (Van Koo- 
ten en De Bie, Bescheurkalender ’85, 
31 maart)

VRIJE TRIBUNE
NA BE BSSR BIK VVS
Vorige week ging het 43ste kongres 
door van de Vereniging van Vlaamse 
Studenten - Studentenvakbeweging. 
Studenten uit alle Vlaamse universi- 
teiten debatteerden een volle dag 
over onderwijs- en studentenpolitiek.
Het kongres startte met een uitge- 
breidde evaluatie van het voorbije 
werkingsjaar. Met een kritische blik 
werden zowel de suksesvolle kam- 
pagnes (vrijstellingen, anti-raketten, 
alternatieve ere-doktoraten) als de 
iets minder rooskleurige interne wer-
king onderzocht. VVS was dit jaar 
niet steeds een toonbeeld van gelijk-
gezindheid, maar het kongres was 
duidelijk een geslaagde poging om uit 
de fouten te leren en de politiek van 
de organisatie bij te schaven. Vol-
gend jaar zal de organisatie zich in 
het bijzonder inzetten in 3 kampag- 
nes: de mobilisatie voor de VAKA- 
aktie van 20 oktober en voor de 
Europese Teople’s merch for jobs’ 
van 1986.
Zwaartepunt wordt echter een kam- 
pagne onder de (werk)titel ’Genoeg 
ingeleverd ! Voor een degelijk en 
demokratisch onderwys’, waarby via 
open kongressen aan alle uniefs zal 
gepoogd worden een eisenplatform 
van de Vlaamse studenten op te stel-
len waarmee dan naar de partijen en 
de nieuwe regering toe kan gewerkt 
worden.

Onvermijdelijk kwam ook de hou-
ding van VVS-SVB tegenover NSV 
ter sprake. Er werd erkend dat VVS 
deze niet steeds op de beste manier 
had aangepakt. VVS strijdt echter 
voor een demokratische maatschap-
pij en botst zodoende steeds op de 
neo-nazi’s van NSV.

Er zal in de toekomst gestreefd wor-
den naar een ruimere verspreiding 
van informatie over NSV en naar 
massale akties tegen racisme, fascis-
me en apartheid. Verder werd ook 
besloten om van het sluimerende 
SVB-blad een dynamisch tijdschrift 
te maken met meer informatie over 
de werking van VVS. De kongressis- 
ten waren er zich pijnlijk van bewust 
dat een groot deel van de kontrover-
se rond VVS te wijten is aan een ge-
brek aan informatie over wat VVS 
echt is en wil.
Tenslotte werd een nieuw nationaal 
sekretariaat verkozen. Frank Van 
Goethem wordt de nieuwe voorzit-
ter. Het kongres werd besloten met 
een staande ovatie voor uittredend 
nationaal voorzitter Geert Mareels, 
die deze funktie twee jaar lang ver-
vulde. Mareels bedankte ietwat raad-
selachtig met de woorden: ’Tartir, 
c’est rire un peu”.

K.Z.



KOLOS
Op het einde van het seizoen, doet 
iedereen zijn best om in schoonheid 
te eindigen. Studenten proberen er 
door te raken en teaters willen een 
groot sukses als afsluiter van hun 
programma. Arca probeert dit met 
2 stukken. Eerst hebben we ’Oidi- 
poes in Kolonos’ van Hugo Claus, 
dat op 18 april in première ging. 
Daarna krijgen we ’Nora, een pop-
penhuis’ van Ibsen, dat op 28 april 
zijn start kent.

Oidipoes in Kolonos 
Voor dit nieuw stuk van Claus heeft 
men een prachtig dekor uitgezocht, 
de Sint-Baafsabdij in de Gandastraat 
nr. 7 (achter het RTT-gebouw een 
brugje over en je bent er). Eerst kom 
je in een rustige tuin die je uitnodigt 
er te blijven en het toneelstuk te ver-
geten. Maar je zet door en je komt in 
een Romaanse kerk met in het mid-
den een zandvlakte met wat stenen. 
Daarachter een grafmonument be-
dekt met groen. Het publiek zit rond 
het zand met in zijn rug grafstenen. 
Dan begint het stuk. Oidipoes heeft 
na zijn rondzwervingen eindelijk de 
plaats bereikt waar hij tot rust zal 
komen. Maar voor hij definitief de 
ogen sluit, krijgt hij nog gans zijn ver-
leden op bezoek. Naast zijn dochter 
Antigone, die hem op zijn zwerf-
tocht begeleidde, vraagt zijn andere 
dochter Ismene, hem terug te keren 
naar Thebe opdat de rust er terug- 
kere. Zijn broer Kreoon komt met 
hetzelfde doel, maar een beetje meer 
dreigend. Gelukkiglijk bood de ko- 
ning van Athene, Theseus, hem zijn 
gastvrijheid en zijn bescherming. Als 
laatste in de rij krijgen we zijn zoon, 
Poluneikes, die zijn zegen komt vra-
gen om zijn andere broer Eteokles te 
bestrijden. Toch kan niemand hem 
overtuigen, hij blijft en wacht op zijn 
dood.

Wat brengen de akteurs er nu van te-
recht? We hebben een pracht dekor, 
een bijna afgewerkte tekst, dus goede 
ingrediënten voor een behoorlijke 
voorstelling. Maar, primo, Aafke 
Bruining doet alle rollen behalve 
Oidipoes. Dat is een klein beetje te 
veel om alle figuren levensecht te 
kunnen neerzetten. Ze slaagt er wel 
in de vrouwen mooi te brengen. Maar 
met de mannen heeft ze echt proble-
men. Secundo, de hoofdrol wordt ge-
bracht door Julien Schoenaerts.

Iedereen weet dat hij last heeft met 
zijn gezondheid. Dit bleek op de pre-
mière ook. Hij slaagde er niet in zijn 
tekst deftig te debuteren. Hij moest

een zestal keer om steun vragen bij 
de souffleur. Hopelijk herpakt hij 
zich. Oidipoes in Kolonos is nog te 
zien iedere vrijdag, zaterdag en zon-
dag tot eind juni.
Nora, een poppenhuis 
Ibsen was een kontroversieel man. 
Hij was anarchist, maar geloofde niet 
meer in de revolutie, en dat op het 
einde van vorige eeuw.
Toch werden de meeste stukken in 
deze zin geihterpreteerd, terwijl ze 
enkel de burgerlijke maatschappij op 
de korrel namen.
Zo’n stuk is Nora. Haar man staat 
aan het begin van een roemrijke 
bankdirekteurskarrière. Die bekwam

hjj door leugen en bedrog van Nora, 
maar dat weet hij niet. Nora vertelt 
dit aan een vroegere jeugdvriendin, 
die werk zoekt in dezelfde bank. 
Hierna beginnen de poppen aan het 
dansen.
Pol Dehert probeert dit stuk te inter-
preteren volgens Groddecks visie. 
Een pure Freudiaanse interpretatie 
waarin de man het Uber-ich is, de 
vrouw het Es,.... Daarnaast wil hjj 
van het stuk een spel maken waarin 
een vrouw verstrikt raakt in haar 
eigen leugens en verbeelding, die ze 
als realiteit aanziet. Hierdoor wordt 
de tragedie van Nora in feite een ko-
medie. Première op 27 april.

F.C.

aaenta s t u m o
S IT  41

TEATER
*******

- USURPATION
Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 
Op 26 en 27/4 om 20.30 u

- NORA, EEN POPPENHUIS 
Arca, St.-Widostraat 3
Op 27/4, 1 en 2/5 om 20.00u 

-IN  KOLONOS 
Refter Sint-Baafs 
Op 26 en 27/4 om 20.00u

- DOOD VAN EEN LORD 
Teater Vertikaal, Huidevetterskaai 
Op 2/5 tussen 12.30u en 13.15u 
Org. Anjerprodukties

MUZIEK
*******

- THE OFFBEATS 
Vooruit-kaffee 
Op 30/4 om 21.00 u 
Gratis inkom

ALLERLEI
* * * * * * * * *

Programma van 26/4 to t en met 2/5
.V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. ,V, .V, .V. ,V, ,y, ,y. .y, .y. „y.

20.00u: SURU - DE KUDDE 
(Turkije, 1979) 
van Z. Okten, met M. Demi- 
rag, T. Akan, T. Kurtiz,...

22.00u: LOLA (DBR, 1981)
van R.W. Fassbinder, met 
B. Sukowa, M. Adorf, A. 
Müller-Stahl,...

- GOEMAN TALKSHOW 
Vooruit-kaffee 
Op 28/4 om 21.00u 

-1 MEI - VIERINGEN 
o.a. in Vooruit, 
in Brussel (VUB), aud. Q,

Op 1 mei (wat dacht je)
d g e n ta

USURPATION
é é n  p lu s  é é n
Om een term van de Franse wiskun-
dige Blaise Pascal als titel van je to-
neelstuk te nemen moet je wel goed 
gek zijn. Of helemaal geschift. Want 
wat heeft wiskunde nu met toneel te 
maken en omgekeerd?
Josse De Pauw, ex-Radeis, is gek en 
geschift, dankuwel, maar ook een 
boeiend en eigenzinnig teatermaker. 
Dat bleek al in de befaamde Radeis- 
periode, toen hij samen met Dirk 
Pauwels, nu werkzaam als program- 
mator in het Nieuwpoortteater en 
binnenkort te zien met ’Sirene’, en 
ook nog met Pat Van Hemelrijck, 
welke je kunt zien in het Kaaiteater 
met ’Terracotta’, een nieuwe en zeer 
verfrissende bries in het Vlaamse 
teaterwereldje liet waaien. Zo totaal 
nieuw en overrompelend dat recen-
senten vandaag nog met eerbied spre-
ken over een Radeisiaanse humor, 
wat deze dan ook mag betekenen. 
Nu had ik het persoonlijk nooit zo 
erg op met Radeis, je ging naar hun 
voorstellingen kijken met enorm veel 
nieuwsgierigheid, je lachte op het 
moment zelf, maar wat achteraf bij- 
bleef was enorm pover.
En wat bezielt er dan zo’n groep om 
op het toppunt van hun sukses toch 
te stoppen en elk afzonderlijk solo 
verder te gaan? Maar deze vraag 
hoeft niet meer gesteld, want Josse 
De Pauw geeft zelf een antwoord: 
”Om te zoeken naar iets anders wat 
ik al lang gevonden had.” En wat 
blijkt het uiteindelijke antwoord dan

wel te zijn? Een vrouw.... Want in 
het eksklusieve mannenwereldje van 
Radeis kwam nooit een vrouw als 
aktrice of als objekt voor. Maar Josse 
De Pauw heeft haar gevonden en 
hoe! Hij maakt er een volledig tea- 
terstuk over en speelt zelfs samen 
met een jonge deerne, namelijk 
Mieke Verdin (de zus van WalterPas 
de Deux).

Nu is Usurpation een toneelvoorstel-
ling die je niet aan je mag laten voor-
bijgaan, een sober uitgelijnd spel, vin-
dingrijk en speels, en alhoewel er 
weinig in gesproken wordt krjjg je 
een volledig verhaal voorgeschoteld. 
Niet alleen door het boeiend spel 
maar ook en tevens gedragen door de 
geslaagde keuze van zowel life uitge-
voerde als op band opgenomen mu-
ziekfragmenten. Voor deze lifemu- 
ziek tekent Peter Vermeersch, speler 
bij de Maksimalist! en Kamagurka.

Het stuk gaat over een man-vrouw 
relatie, wat dacht je dan wel, twee 
góden en stumperds die elkaar lief-
hebben en haten. Ze zitten vol van 
vernieling in een oerkonservatief 
dekor (jaren vijftig meubelen en 
luchters). Ze brengen je dichter tot 
jezelf en dat is reeds heel wat. 
Applaus.

J.V.W.


