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HET BlAD VAN PAPIER

Juicht, o koene Vlaamsche zonen. De lente is weer in het land, Lientje stelt
haar flora tentoon, en weldra komt het moment waarop we allen wachten:
het modehuis Vaticano stuurt topmodel (bij gelegenheid ook topless model)
Johannes Paulus de wereld in om de zomerkollektie ’85 te showen.
Nadat men in de vorige jaren al op spektakulaire wijze het rollenpatroon had
doorbroken (waarom zouden mannen geen jurken dragen?) wordt er dit seizoen voortgegaan op de gebaande weg. Dit keer werd er naar eenvoud gestreefd, onder het motto: ’Voel je goed in je vel”.
Geen ingewikkelde japonnen meer met haken, ogen en baleinen, waarmee
vooral de oudere heren last hadden. Nee, het Vatikaan presenteert simpele
rechtlijnige modellen tot onder de knie, eventueel met split voor wie zijn behaarde benen aan de buitenwereld wil laten zien. Corsetten zijn niet meer nodig, de heren hoeven niet langer te trekken en te sleuren om een onberispelijke wespetaille te krijgen. Er is plaats genoeg om alles lustig te laten kwabbelen.
Deze zomer verdwijnen ook de inlegkruisjes, kruisjes worden nu open en
bloot op de borst gedragen. Over dat laatste is wel wat onenigheid geweest.
JP daarover in Paris-Match: ”Aanvankelijk voelde ik me ietwat onwennig met

dat spul open en bloot aan mijn lijf bengelend. Ik vond het nogal pervers. Ik
hield trouwens van die inlegkruisjes. Ze zaten zo lekker tussen je benen. Maar
achteraf vroeg ik me af waarom ik me ervoor zou schamen. Ik vind mijn
kruis mooi. Waarom zou ik het dan ook niet laten zien? In intieme kring kun
je er trouwens lekkerder mee foefelen dan met de oude modellen, ze zijn
namelijk harder. ”
Op de vraag naar zijn relatie met een ander beroemd mannequin, Monseigneur Van Petegem, antwoordde JP in datzelfde blad, dat de geruchten niet
op waarheid berusten. "Pepe en ik zijn goeie vrienden, maar meer niet.” Wat
JP zal dragen bij zijn aankomst in België wou hij in ieder geval nog niet kwijt.
"Nog niets van de kollektie zelf”, beweert hij, "gewoon een gemakkelijk
plunje om te reizen, een kilt o f een schortje o f zo ."
De dames moeten alvast uitkijken naar het volgende nummer van dit blad,
want daarin publiceren we eksklusief een volledig patroon van het assemblée
dat JP zal dragen bij de opening van zijn eerste optreden in Gent. Met een
beetje naaitalent kunt u dan een mooi veijaardagsgeschenkje voor uw man of
verloofde fabriceren.
GeHa

flo r f t a/ies .*
gemengd boeket

WEDERVRAAG
Daar Ludo Muls in zijn brief in
Schamper nr. 209 mijn naam vernoemt en daar enkele onwaarheden
aan koppelt, voel ik mij genoodzaakt
hem van antwoord te dienen.
- Vooreerst vraag ik mij af welke
voorgekauwde politieke tekst hij bedoelt (graag een mindere sloganeske
taal en wat precieser, Ludo, zeker in
een RvB houdt men van duidelijkheid). De enige speech die ik op papier zette, overigens met de bedoeling dat hij integraal zou overgenomen worden in het verslag, ging over
het kumuleren. Ik denk dat, naast
meer ideologische overwegingen om
het kumuleren af te wijzen (zoals
o.a. de grote werkloosheid), een
ruime aanwezigheid/bereikbaarheid
van het O.P. en W.P. ook in het belang van de student is.
- Wat betreft het ontbreken van andere tussenkomsten: is Ludo zijn
weten zo beperkt of betreft het hier
een duidelijk geval van slechte wil?
Met Miguel Stevens aan zijn zijde zou
hij toch beter moeten weten. Of nemen de heren mij nog kwalijk dat ik
mij vorig jaar in de RvB hevig verzet
heb tegen het uitsluiten van buitenlanders uit de diergeneeskunde?
O.K. De begroting heb ik niet nauwkeurig uitgepluisd in de hoop tot
ieders bewondering een rekenfoutje
te ontdekken. Ik diende wel, samen
met 3 andere niet-student leden van
de RvB, een motie in die zich uitsprak tegen de atoombewapening,
motie die, ondanks de steun van de
meerderheid van de studenten, aanwezig op de vergadering ter voorbereiding van de RvB, door o.a. de 3
andere studenten verworpen werd
(misschien bedoelt Ludo dit wel?).
Ik verdedigde, ook alweer als enige
student, maar wel bijgevallen door
o.a. enkele professoren, het weekblad Schamper, toen de rektor dreigde diens subsidies te schrappen. Zodat jij, beste Ludo, met je beperkte
budget toch nog een forum vindt.
Andere tussenkomsten behelsden
o.a.:
- het nieuw statuut van de geneesheer
specialisten in opleiding;
- de pedagogische kwaliteiten van te
benoemen professoren;
- het bevorderen van licentiaatsthesissen;
- het vrijwaren van de vrijstellingen;
- de herverdeling van het WP, punt
dat inderdaad dank zij de doorzettingskracht van Miguel Stevens op
de agenda geplaatst werd, maar dat
steeds op mijn volle steun kan rekenen.
Tot mijn spijt moet ik aldus vaststellen dat een kandidaat die zelfs op de
steun van een huidig lid van de RvB
kan rekenen, met bitter weinig kennis van zaken spreekt.
Altijd bereid tot nadere uitleg en informatie i.v.a. het reilen en zeilen
van de RvB.
Caura Brigitte
Lid van de RvB
Fakulteit Geneeskunde
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Excusez-moi Monsieur, vous pouvez
me dire la route pour les Floralies s’il
vous plait? - Pardon Madame, Flor
wie? ... - Ah, de Floraliën! Toujours
tout droite et alors vous le demandez
les fliques labas, ces gars savent tout!
Dat was zowat m’n meest direkte
kontakt, dat ik met het wereldvermaarde bloemenfestijn had. Mager
kontakt, geef toe. Tegen 600 fr.
komt m’n studentenportefeuille immers krachtig in opstand en onze
meester van ’t school had ook geen
bus ingelegd voor een bezoek tussen
7 en 8 uur, wanneer men aan ’n flink
gereduceerde prijs binnenkon. Ik kan
me trouwens niet herinneren of het
om 7 uur nu licht, schemerig, dan
wel donker is.
Dus bleven ik en m ’n 13000 schoolmakkers in de kou staan. Toch laat
onze school zich niet onbetuigd in de
bloemententoonstellingswoede die
Gent teistert n.a.v. de Floraliën: in
de Ledeganck loopt nog tot 19 mei
"gemengd b o e k e t e e n tentoonstelling die zowel de historische, ekonomische als sociale aspekten van bloemen en planten wil belichten. Omdat
wij ook wel van een bloemetje houden, gingen wij ons op ’n zonnige
lentenamiddag hiervan vergewissen.
Het eerste wat opviel toen we de
tempel der wetenschap betraden was
de lijkengeur. Deze uitwaseming, die
de ingewijde direkt herinnert aan de
nabijgelegen dissektiezaal, kon de
pret echter niet drukken, want deze
tentoonstelling kostte zomaar eventjes niets. In de wandelgang tegenover auditoria 3, 4, 5 en 6 krijg je
hiervoor erg veel boeken te zien:
jonge, oude en heel oude. Bij de
eerste horen recente proza- en poëzie
werken die de bloem in al haar
pracht bezingen. Bij de tweede hoort
een rijke verzameling wetenschappelijke werken die het trotse bezit zijn
van de universitaire bibliotheek.
Prachtige herbaria wisselen af met
16de eeuwse bloemen- en plantengidsen. Alle geillustreerd met kunstige etsen en tekeningen, herinnerend
aan de tijd dat men nog tijd had. En
de tijd dat wetenschap nog kunst
was.

GEZOCHT:
ERVARING

Weet u bv. hoe een biologenthesis in
1713 werd betiteld? ”'Der rupsen begin, voedzel en wonderbactre verandering”. Of wat in 1794 het equivalent
was van onze prozaische Elsevier
bloemengids? ”Nederlandsch Bloemwerk door een gezelschap geleerden"
Dit alles wordt ten toon gesteld op
’n soort stijlvol buizenstel dat leuk
kontrasteert met de deftige werken.
U begrijpt het al, dit is het interessantste deel van de tentoonstelling.
De thema’s "Industrialisatie in de
bloementeelt", en "De roos in de
Art déco", leken ons daarentegen te
pover uitgewerkt om ’n dergelijke
ronkende titel te verantwoorden.
Het tweede deel van dat Gemengd
Boeket bevindt zich in de Victoriaserre. Dit vormt het permanent gedeelte waarin al es ’n zeldzame
Ledeganger komt verpozen tussen
2 lessen in. Ook nu loont het de
moeite om zich onder te dompelen
in de vochtige tropenwarmte om
enkele minuten van deze junglesfeer
te proeven. Onder de Ptychesperma
Elegans (Palmboom voor de vrienden) kunt u bv. de indrukwekkende
Victoria Cruciana bewonderen of
ontdekken dat u uw rijstpap op
smaak brengt met het produkt van
de Cinnamomum Zylanicum (kaneel
voor dezelfde vrienden).
Wanneer u dan ook nog ’n bezoek
aan de plantentuin brengt bent u
rond met dit gemengd boeket. De
jobstudenten die hier al harkende en
wiedende ’n sneetje brood bijverdienen hebben duidelijk heel hard hun
best gedaan om dit merkwaardige
arboretum ’n grondige poetsbeurt te
geven. Tip voor de dovenetels: zorg
dat je gevlekt wordt, dan ontsnap je
niet alleen aan de ijver van de tuiniers, maar word je bovendien vereerd met ’n klinkende Latijnse titel!
Via allerlei ingewikkelde paadjes belandt u dan uiteindelijk, moe maar
voldaan, opnieuw in de Ledeganckstraat. Of tenminste, zo voelden wij
ons toch !
L.A.

haarkluivers
Onderstaand artikeltje bereikte ons
op een godvergeten dag, in de loop
van vorige week. Ietwat eigenaardig
leek ons de inhoud ervan, en wij dus
op zoek naar de oorzaak van het plegen ervan.

’’Studenten moeten proper zijn.
Waarom, zult u vragen. Om naar de
Overpoort te gaan eten natuurlijk. •
Hoezo, natuurlijk? Nu die jobstudenten hun haar gewassen hebben
om tafeltjes af te ruimen, vuile borden te versleuren, drankjes uit te
schenken en frieten te bakken, mogen ook de verbruikers ervoor zorgen dat ze tenminste met schone
handen hun dagelijks brood komen
nuttigen. Niets kan van één kant
komen.”
Op vrijdag 19 april mochten de studenten, werkzaam in restaurant
Overpoort, een kwartiertje vroeger
stoppen. Niet om naar huis te gaan
echter, nog minder om een of ander
heuglijk feit te vieren. Neen, allen
werden ontboden in de refter (jobstudenten eten immers niet bij betalende studenten) door W. Van Espen,
beheerder van de resto’s, alwaar zij
de flessen shampoo naar hun kop gesmeten kregen.

Volgens de heer Van Espen moeten
de studenten zich realiseren dat ze in
een restaurant en dus met voedsel
werken (had hij het niet gezegd ze
hadden het niet geweten). Er waren
klachten binnengekomen over het gebrek aan hygiëne bij sommige
studenten; klachten die kwamen van
studenten-verbruikers. En of de
blaam niet voldoende was: in de toekomst kan dit een reden worden tot
ontslag. In het vervolg zullen de studenten dus weer zout op hun frieten
moeten doen. De pelletjes zijn voltooid verleden tijd. Voortaan alleen
maar goed gewassen jongens en meisjes in het zicht van anderen, de ongewassenen zullen zich tevreden moeten stellen met het uitschrapen van
de borden.
Vraag is nu alleen wie en hoe er zal
bepaald worden wie zich ’s morgens
gewassen heeft en wie niet. De jobstudenten zelf vrezen inmiddels en niet geheel onterecht - dat dit aan
bepaalde afdelingshoofden de vrijheid zal geven af te danken met een
zekere willekeur.
Van Espen vindt dit in ieder geval
geen reden om langharren voortaan
te weigeren of naar huis te sturen.
G.J.

STUDENTEN

MET

Laat de nieuwkomers meegenieten
van uw ervaring uit de eerste kan. In
september verwachten we een 200tal aanstaande studenten op de vakantiekursus Leven en Studeren aan
de RUG. U kent ze, ze zijn benieuwd
maar eigenlijk ook wel bang. Ze willen zoveel mogelijk informatie opdoen vóór de grote slag begint.
U kan meewerken door deel te nemen aan de ervaringsuitwisseling op
donderdag 19 en 26 september van
13.45u tqt 17.30u (afspraak in home
Fabiola). '
Hebt u de eerste kan achter de rug en
u wil zich vrijmaken op één van die
avonden (of op beide), dan zijn wij u
nu reeds dankbaar. We worden nog
meer erkentelijk als u vooraf uw
komst meldt op het PAS:
St. Pietersplein 1,
9000 Gent
tel: 23.74.41

IJSMENS

Allerlei informatie over de aanpak
van blok en eksamens is gebundeld in
een brochure (21 blz.).
Hierin worden o.a. volgende onderwerpen behandeld: planning, methode, gezonde slaap, voeding, medikatie, de eksamens zelf, tweede zittijd,
enzovoort...
Deze brochure is gratis te verkrijgen
op het
PAS
St. Pietersplein 7
9000 Gent
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ZIN IN 3 MAANDEN KRETA ?!

Indien u kunt windsurfen; een
woordje Engels, Duits en Frans
spreekt; openstaat om het warme
hart van het Griekse volk te leren
kennen; dan bent u zeker avontuurlijk genoeg om op dit aanbod te reageren.
3 a 5 maanden vakantiejob
te Kreta (Kethymnon)
tel: 050/33.66.34
Alvast hartelijk bedankt!

— SBB you- - -

Een eerbiedwaardige lezer merkte
ooit op dat het onverantwoord is
een laatste’ SCHAMPER te publiceren. "Dan kan mén ïïiet meer reageren”, was zijn argument. Dit is dus
niet de laatste SCHAMPER. Dit is
een voorlaatste SCHAMPER. En de
laatste dan? Die zal de eerbiedwaardige lezer dan maar zelf moeten maken. Wij houden het hierbij. Tot in
oktober, als de B.O.B. het belieft,
natuurlijk ....

Schamper is het officiële studentenweekblad van de RUG. De redactie bestaat uit vrgwilligejnedewerkers. Klachten i.v.m. het beleid
van de redactie dienen gestuurd
naar de voorzitter van de controlecommissie, p/a St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
Lezersbrieven worden verwacht op
hetzelfde adres, ten name van de
Schamperredactie. Naamloos is
prullenmand.
Hoofdredactie: Peter Hostens
Verantwoordelijke uitgever:
Geert Joris

wim fessier
Wim Tessier is een student van de
tweede licentie rechten (de enige van
de 3 kandidaten uit de rechtsfakulteit die nog werkelijk rechten studeert), afkomstig uit Roeselare, en
voor de rest een nobele onbekende
in de aktieve studentenwereld. Enkele weken terug was hij echter ook
kandidaat voor de opvolging van de
studentenbeheerder. Zelfs binnen
zijn eigen jaar was hij tot voor kort
een onbekende figuur, en was de
verrassing niet gering toen zijn medestudenten vernamen dat hij kandidaad was.
Een programma1?
Als onafhankelijke, zowel op moreel
als financieel gebied, koncentreert hij
zich op de macht van de proffen, en
de onmacht van de student. De
macht van de proffen grijpt zowel op
kollektief als op individueel vlak om
de student heen.
Op kollektief vlak moeten de studenten daartegenover een permanent
overleg met de basis van de studenten plaatsen, en aldus iets trachten te
bereiken. Verder moet er een beter
gebruik gemaakt worden van de
struktuur achter de vertegenwoordigers, nl. via de konventen. Tenslotte
moet er een procedure worden uitgewerkt om het mandaat van de studentenvertegenwoordigers herroepbaar te maken.
Op het individuele vlak moet er aan
een andere examenreglement gewerkt worden, ten voordele van de
student. Dit is dan ook het voornaamste deel van het programma.
Konkreet vertaalt zich dit in het inbouwen van waarborgen voor een gelijke behandeling van alle examinandi
het vroeger meedelen van de examenroosters en het verlengen van de duur
van de tweede zittijd.
Om zijn programma en andere voor-

stellen in de Raad van Beheer behandeld te zien, moet er eerst gediskussieerd worden over de wenselijkheid
van een voorstel. Daarnaast is er het
niveau van de realiseerbaarheid van
het voorstel. Daarvoor is enige druk
en dwang vanuit de studenten nodig.
In dit kader kunnen stakingen nuttig
zijn.
Een wijziging van het puntensysteem?
Nee, het huidig systeem moet behouden blijven.
Numerus Clausus?
Nee, want die gaat in tegen de Europese gedachte.
PDG

sabine lepercque
Deze Wiske-achtige verschijning studeert geneeskunde. Tweede doctoraat. Een niet onbelangrijk gegeven,
gezien de financiële problemen waarmee het Akademisch Ziekenhuis
kampt. Het gekumuleerd deficit van
het AZ bedraagt op dit ogenblik - en
niemand maakt er een geheim van 2,8 miljard. De enkele besparingsvoorstellen die de RvB enige maanden geleden heeft uitgedokterd, zijn
slechts een pleister op een houten
been.
Het spreekt vanzelf dat de fakulteit
van de geneeskunde als direkt betrokkene de diskussies hieromtrent
op de voet wil volgen. De kandidatuur van Lepercque moet ongetwijfeld in dit licht gezien worden. Een
ander teken aan de wand is dat prof.
Claessens, die 10 (tien) jaar lang als
OP-lid in de RvB zetelde, zich voor
de volgende legislatuur niet herkiesbaar heeft gesteld. Waarschijnlijk om
straks door zijn fakulteit - tegen elke
akademische afspraak in - als rektor
naar voren geschoven te worden.
Maar we dwalen van ons oorspronkelijk onderwerp af: Sabine Lepercque,
kandidate voor de raad van beheer én
(let op) eveneens kandidate voor de
fakulteitsraad van de geneeskunde.
”Om de doorstroming tussen de fakulteit en de RvB (waar de échte
macht ligt) beter te verzorgen”, dixit
Lepercque.
Sabine (het stoort toch niet dat we je
bij je voornaam noemen) heeft ech-

Opmerkelijke uitspraken op het PK-debat
- Wat niet gezegd w erd: konsultatie van het GSK om
de basis (massa) van de studenten te horen.

ter twee reuzegrote troeven. Troeven
die haar ofwel door het lot, ofwel
door een ander in handen zijn gespeeld. Troef nummer één: Sabine is
een meisje (bank vooruit voor deze
schrandere geest). Haar voorgangster,
Brigitte Caura, kon op een stemmenaanhang van 1400 vrouw rekenen en
stak hiermee torenhoog boven de
andere kandidaten uit. Meisjes stemmen nu eenmaal liever voor een
vrouw. Naar verluidt zijn er reeds
stickertjes in omloop met het opschrift: ’Een vrouwekop, stem erop.’
Troef nummer twee: Sabine wordt
gesteund door het VGK (Vlaams Geneeskundige Kring), niet onmiddellijk een progressieve bende, maar in
elk geval één met een grote aanhang.
Lepercque is tenslotte de protégé van
uittredend studentenbeheerder Bostoen, hetgeen haar in hogere akademische kringen geen windeieren zal
opleveren. Verkiezingskansen: niets
aan te doen, maar verkozen.
K.O.

fran k jeuniaux

daniëi van herck

Echte studentenvertegenwoordiging,
ook na 13 mei.
Gewoontegetrouw dropt ook nu
weer het VTK (Vlaams Technische
Kring) van de Burgerlijk Ingenieurs
haar mannetje in de verkiezingsstrijd
naar de top van de universiteit.
Frank Jeuniaux is de naam, en hij
mag een waardig opvolger genoemd
worden voor Dirk Vandepitte. Veel
te zeggen, maar het studeren zal ook
hem wellicht verhinderen veel te
doen.
”/fe zit in het vierde jaar, maar zou
na mijn studies nog een postuniversitair diploma willen halen. Management, marketing o f informatica.”
Naar eigen zeggen houdt hij zich aktief bezig in de studentenwereld.
Geen politieke aangelegenheden,
maar sport (VTK, sportsenaat en
sportraad van het GUSB).
Misschien krijgt u volgend jaar het
eerste sportverslag van de RvB. ’’Jeuniaux trapt RvB naar overwinning na
afmattende match in de kelders van
het rektoraat.”
Programma
De kontakten tussen de studenten en
de RvB kunnen beter. Voorbereidende vergaderingen mogen zich niet beperken tot de leden van de fakulteitsraden maar zouden moeten worden
bijgewoond door meer studenten.

Student Moraalwetenschap. Blinkt
uit met het meest duidelijke en kordate programma ooit gehoord.
”Wanneer een grote groep door een
bepaald standpunt een kleinere groep
in de verdrukking brengt, zal ik altijd
de kant kiezen van de kleinste
groep”.
Wanneer 90 perc. van de studenten
tegen numerus clausus is, zal mijnheer Van Herck dan voor numerus
clausus zijn? Zal mijnheer Van Herck
vóór raketten zijn als de meerderheid
, van de studenten zich tegen raketten
uitspreekt? Duidelijkheid zat. U wou
toch een clown in het circus? Eindelijk iemand in de RvB die uw mening
niet zal verdedigen.
G.J.
Om dit te verwezenlijken wil Jeuniaux de dossiers van de RvB aan de
studenten ter inzage geven, zodat zij
suggesties kunnen geven aan hun vertegenwoordigers.
Schamper krijgt de rol toebedeeld de
studenten op de hoogte te houden.
Waarvoor dank. Tien jaar al heeft de
student moeten wachten om via
Schamper enig nieuws te vernemen
van de RvB. Eindelijk zullen we weer
weten waarover we schrijven.
G.J.

- Ossieur: “ De markt is de regulerende faktor.”
- Mariens: “ En er zijn 500.000 werklozen.”

ludo m uls

Met de^e dierenarts-in-wording kon
je 2 weken geleden al kennis maken
in een lezersbrief aan Schamper.
Deze kandidaat, die enkel voor zijn
3 doktoraatsjaren aan de RUG studeert, wil in de Raad van Beheer de
plaats innemen van Miguel Stevens,
en daar de koe bij de horens vatten.
Het programma?
Het is gekoncentreerd rond 3 slogans.
Ten eerste de gelijke behandeling van
alle fakulteiten. Een degelijke opleiding moet aan elke student gegarandeerd worden, en bij benadeling van
zijn fakulteit moet de student kunnen ingrijpen. Het diploma moet zijn
waarde behouden. Nu is het zo dat
enkele fakulteiten zeer veel krijgen,
en andere niets (sic). Toch hebben de
fakulteiten die veel krijgen, ook problemen. Daarom moeten de latten
tussen de fakulteiten worden gelijk
gelegd, niet enkel voor de diergeneeskunde.
Ten tweede moet er worden gestreefd naar een kwalitatief beter en
een beroepsgerichter onderwijs. Zo
moet het huidig systeem van vrijstellingen hier behouden blijven. Daarnaast moeten de vakken meer op het
beroep worden afgestemd. Daardoor
zullen de gemotiveerde studenten
een veel grotere kans maken om te
slagen.
Ten derde moeten de studentenvertegenwoordigers daadwerkelijk de
studenten vertegenwoordigen, en
niet als politici optreden. Door een
opbouwende samenwerking in de
Raad van Beheer kunnen we er geloofwaardiger overkomen.
Je blijkt vooral op te komen voor de
belangen van je eigen fakulteit?
Muls: Door het personeelsgebrek,
bvb. in de diergeneeskunde, kan geen
voldoende opleiding gegeven worden
aan de doctorerenden. Er is gelukkig
al een kommissie die een herverdeling van het aantal assistenten onderzoekt. De diergeneeskunde is daar
vragende partij. En dan moeten we
ook maar het ATP overplaatsen.
Maar er zijn globaal aan de unief ook
te weinig assistenten, nl. 80. Kiest
die kommissie niet de gemakkelijkste
weg door de assistenten in andere fakulteiten weg te halen ?
Muls: Ik zie het echt niet zitten dat
die 80 plaatsen worden opgevuld. We
moeten iets nastreven dat echt te ver-

wezenlijken is, en dat is de herverdeling. Op lange termijn zal iedereen er
belang bij hebben.
Ben je bereid om dossiers in de Raad
van Beheer, die eigenlijk vertrouwelijk zijn, door te spelen naar een breder publiek?
Muls: We moeten dat diplomatisch
aanpakken. Bij benoemingen moet
enige diskretie gewaarborgd worden.
Hoe zie je de werking van de Raad
van Beheer?
Muls: Het is een beleidsorgaan, technokratisch en bureaukratisch. Problemen als moties over de raketten moeten er niet ter sprake komen.
Hoe denk je over de vrijstellingen en
het puntensysteem ?
Muls: We moeten bvb. kijken naar de
eerste kan.: een te soepel systeem
laat toe dat er onbekwamen doorkomen. Bovendien hebben de vrijstellingen een invloed op het puntenaantal. Het is wenselijk een onderscheid
te maken tussen de diverse jaren. Een
10 - 12 - 14 systeem is in concreto
dan ook voordeliger.
Ben je voor Numerus Clausus?
Muls: Nee, ik ben tegen. We kunnen
er echter niet naast zien dat er in de
andere landen een Numerus Clausus
is. Ik droom ook van een E.G., maar
België moet niet de dupe zijn. De
Nederlanders komen naar hier, omdat ze hier een degelijke opleiding
krijgen.
??? Het is toch altijd de diergeneeskunde in Gent die klaagt over het gebrek aan degelijke opleiding? PDG

bernard m azijn

Bernard Mazijn, laatstejaarsstudent
in de landbouw en toekomstig student in de milieusanering, is iemand
die al langer bekend is bij het aktief
studentenleven. Bij het VLK is hij
redakteur van ’Groei’, en hij was al
twee jaar lid van de fakulteitsraad.
Vanuit deze laatste funktie nam hij
al herhaalde malen deel aan de voorbereidingen van de RvB, en van daaruit is zijn motivatie gegroeid om zich
kandidaat te stellen voor die Raad.
Eindelijk nog iemand die niet ontgoocheld is.
Programma?
Ik zou het programma eerder als een
visie willen omschrijven, nl. TJw beleid, mijn beleid’. In die zin moeten
bij de voorbereiding van de Raad van
Beheer niet enkel de vertegenwoordigers in de fakulteitsraden worden betrokken, maar ook de vele aktieve
studenten uit de niet-vertegenwoordigde fakulteiten en sekties; denken
we maar aan de psychologie en de filologie. Daarenboven moet er een
opener beleid komen, waarbij de vertegenwoordigers in de RvB hun beleid voor een ruimer publiek moeten
verantwoorden, en moeten de vertegenwoordigers een konsultatie organiseren in de Brug.
Als er dan toch over een programma
moet worden gesproken: iedereen

wil wel een ruime sociale sektor, vrijstellingen,.... maar de prioriteiten
moeten komen vanuit de basis.
Tenslotte wil ik me aanmelden als
een a-politiek kandidaat. Nu is het te
veel een tennisspel van rechts en
links, zonder dat er dossierkennis ter
sprake komt.
Heb je dan steun van verenigingen?
Ja, vanuit mijn eigen fakulteit, maar
ook van het VTK, Chemica, VPPK,
GBK, en tenslotte ook van de home
Boudewijn, waar ik momenteel verblijf.
Via de voorbereidingen van de RvB
was je ook betrokken bij de herverdeling van het personeel over de fakulteiten.
Vooreerst dient er hier opgemerkt te
worden dat de RUG op haar geheel
80 onbenutte plaatsen heeft. Deze
opvullen zou al heel wat oplossen,
maar wellicht krijgen we die 80 niet.
Dit wil nog niet zeggen dat je er
moet mee akkoord gaan. Het besparingsplan is trouwens nooit voorgelegd aan de fakulteiten.

Voor de herverdeling zelf was het
eerst de bedoeling om binnen de RvB
een kommissie op te richten. Na 3
raden van beheer is die er dan toch
gekomen, maar ondertussen heeft
één fakulteit dan toch weer enkele

Stanislas ossieur

Stanislas Ossieur (25) zetelt al vier
jaar in de Raad. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor een vijfde en zesde
jaar. Vanuit de fakulteit rechten is
hij overgestapt naar de managementschool van professor Vlerick.
Als wezelf uitschuiven, dan zeggen
we het ook. En hier is een ekskuus
wel op zijn plaats. In de vorige
Schamper werd neergeschreven dat
Stanislas Ossieur geen standpunten
heeft. Dit moet rechtgezet worden.
In het verkiezingsdebat twee weken
geleden in de Blandijn bleek duidelijk dat Stanislas Ossieur wel degelijk
strijdpunten heeft. Meer nog, hij
heeft er twee maal zoveel als om het
even welke tegen-kandidaat.
Stanislas Ossieur is namelijk voor én
tegen numerus clausus. Hij is voor én
tegen het huidige systeem van vrijstellingen. Hij is bovendien voor én
tegen vreemde studenten. Tenslotte
was hij ook voor én tegen een motie
in de Raad over de plaatsing van
kernwapens.
In datzelfde debat konden we noteren dat hij dit allemaal afleidt uit de
stelling: ”Ik ben een studentenvertegenwoordiger, maar ik vertegenwoordig de studenten niet. En zeker niet
de buitenlandse studenten.”
Wie hij daar dan vier jaar vertegenwoordigd heeft, en de volgende twee
jaar zou willen vertegenwoordigen
vraagt allicht een woordje uitleg.
Toen een brief rond kernwapens
overwaaide uit enkele fakulteiten en
door de rektor beschreven werd als
een motie waar het merendeel van
de studenten achterstond, heeft
Stanislas Ossieur zich tegen de goedkeuring hiervan verzet. De motie was
volgens hem onbespreekbaar, omdat
men hem niet een politiek mandaat
had gegeven. De studenten hebben

hem niet gekozen om daar hun opinie over politieke onderwerpen naar
voor te brengen.
In de diergeneeskunde zal men Stanislas Ossieur herkennen als een van
de voortrekkers bij het uitsluiten van
Nederlandse en Duitse studenten. Hij
noemt dat geen numerus clausus,
want daar is hij tegen. Hij heet dit
een numerus fixus, en dat maakt een
heel verschil.
Tenslotte heeft Stanislas Ossieur de
gewoonte aangenomen bij elke verkiezingskampagne af te geven op
Schamper. Zijn aanbod om zelf (in
plaats van de redaktie) de verslagen
te schrijven, werd indertijd op objektiviteitsgronden geweigerd. Op de
voorlaatste Raad heeft Stanislas Ossieur trouwens gepleit voor sankties
tegen dit blad naar aanleiding van
een spottend artikel over de eredoctoraten.
F.G.

- Stany Ossieur: “ De Raad van Beheer kan de fakulteitsraden niet verplichten om een aggregaatsproef af te nemen. Het zou onwettig zijn.”
Bernard Mazijn: “ De wet kan toch veranderd worden.”

plaatsen kunnen bemachtigen.
Begin dit jaar waren er in de landbouw akties n.a.v. een studiehervorming. Hoe sta je daar tegenover?
Velen waren gelukkig met die akties.
Ze waren trouwens een stimulans
voor ons werk in de fakulteitsraad.
In tegenstelling tot enkele andere
kandidaten, wens ik ook dat de vertegenwoordigers in de RvB zich door
akties kunnen laten steunen door een
bredere groep studenten.
Ook tussen de studentenvertegenwoordigers in de diverse univetsiteiten moet er een ruimer overleg komen. Als we dan een gezamelijk
standpunt kunnen doordrukken in
de respektievelijke Raden van Beheer
zal dat veel meer impakt krijgen.
Welk systeem inzake de vrijstellingen
wens je te verdedigen, het huidige o f
een 1 0 - 1 2 - 1 4 stelsel ?
Dat laat ik over aan de studenten
zelf. Enkele jaren geleden werd daarover een enquête georganiseerd door
VVS. Bij een eventuele nieuwe bespreking kan dit opnieuw nuttig blijken.
Inspraak dus. Maar ook bij de voorbereiding van de uitsluiting van de
buitenlanders in de diergeneeskunde
werd een enquête georganiseerd.
Wat dit laatste betreft, wil ik erop
wijzen dat er een vrij verkeer van
goederen en diensten bestaat, en dat
dergelijke uitsluiting derhalve onverantwoord is. Ook het inlassen van
een toelatingsproef in om het even
welke fakulteit zal geen adekwaat

middel zijn om, onder het mom van
de vrijwaring van de kwaliteit van het
onderwijs, minder studenten aan de
unief toe te laten.
Om die kwaliteit enigszins te verhogen, ware het beter dat een prof bij
zijn benoeming een aggregaat heeft
behaald, of minstens een eerste kursus geeft. De manier waarop dit nu
gebeurt laat duidelijk te wensen over.
Verkiezingskansen? Er zijn 2 kandidaten uitjouw fakulteit.
Op dit laagte wens ik niet langer terug te komen. Het is natuurlijk een
spijtige situatie.
Ondanks dit laatste, wordt deze kandidaat tot de kanshebbers gerekend
op 13 mei.
pnr

david m artens

dominique bernard

Na de gemeenteraad en het parlement probeert groen nu ook impakt
te krijgen in de beheersorganen van
de universiteit.
David Martens wil persé Anders Gaan
Leven, maar zou er niet slecht aan
doen het groen vanachter zijn oren te
krabben.
De landbouwfakulteit ligt ver van de
bewoonde wereld. Wellicht komt van
daaruit het terechte gevoel weinig vat
te hebben op het universitaire gebeuren. Dit gevoel hebben is één. Daar
wat aan willen verhelpen is twéé,
maar uit het eerste volgt niet noodzakelijk het tweede. Net zo min als
uit een zetel in de RvB volgt dat men
enige macht zou hebben hieraan wat
te doen.

Programma
- Er zou een gedragskode voor professoren die eksamens afnemen,
moeten komen, met een sanktiesysteem dat overtredingen op een adekwate manier kan beteugelen.
- De vrijstellingen moeten behouden
blijven. Indien dit niet kan, zullen
faalangst en stress ongekende proporties aannemen.
- Naast een gedragskode voor professoren moet er meer aandacht zijn
voor de pedagogische kwaliteiten
van de prof.
- Een centrale kursusdienst zal de
student ten goede komen. Profs
worden verplicht een kursus uit te
geven en het zal eindelijk gedaan
zijn met het lopen van het ene semi-

narie naar het andere op zoek naar
het nodige blokmateriaal.
Progressieve eenheidslijst
Martens vormt samen met Mareels
een progressieve eenheidslijst. Zoals
u in vorige Schampers al kon lezen,
flopte de koalitie rood-blauw en
werd er op het laatste moment een
hoeveelheid geel bij blauw gevoegd,
en zo vond groen genade bij rood.
De reden dat Martens zich bij de progressieve eenheidslijst aansloot, is gelegen in het feit dat hij zich in de
RvB niet één van de 32 wil voelen,
maar aanspraak wil maken op een
uitgesproken achterban.
Als het ooit zover komt tenminste....
G.J.

- Over de uitsluiting van buitenlandse studenten.
Ossieur: “We moeten de Belgische wet toepassen, en het is inderdaad zo dat die wet niet konform is met de richtlijn. Maar ik ben vertegenwoordiger van de Belgische studenten, en verdedig
dus enkel hun belangen.”
PDG

g e e rt m areels
Staat samen met Dirk Martens op de
progressieve eenheidslijst, een kartel
tussen enkele progressieve studentenorganisaties waaronder VVS-SVB
(Vereniging voor Vlaamse StudentenStudentenvakbeweging) en Agalevunief. Hun verkiezingspunten doen
een beetje oubollig aan, maar kunnen
misschien wel enkele romantische
eerstejaars charmeren. Waarmee we
niet zeggen dat ze niet belangrijk
zijn. Oordeelt u zelf:
demokratisering van het onderwijs,
geen numerus clausus, behoud van de
vrijstellingen, enzovoort. Het voordeel van Mareels is dat je weet waar
hij staat: links. Tot voor enkele weken was hij (twee jaar na elkaar)
voorzitter van VVS. Zijn soms onafhankelijke kijk op de zaken bracht
hem echter in diskrediet bij de basis,
zoals.dat in die kringen heet, waardoor hij uiteindelijk de plaats moest
ruimen voor de dogmatische vleugel.
Mareels heeft in het verleden reeds
bewezen over een goede dossierkennis inzake onderwijsproblemen te beschikken. Ook zijn licentiaatstesis
handelde hierover.
Met de VVS-vertegenwoordigers hebben de akademische overheid en de
OP-leden in de raad van beheer trouwens geen al te beste ervaringen. Dokumenten die de stempel vertrouwelijk meekregen of dossiers waar een
luchtje aan zat, lekten vroeger systematisch naar de media uit. Misschien
daarom dat we Mareels goed genegen
zijn.

We vrezen echter dat de naiviteit van
zijn programma bij het studentenvolkje anno 1985 nog slechts druppelsgewijs inslaat. De student van
vandaag redeneert praktisch, laat
zich niet zo vlug op sleeptouw nemen door boven de hoofden zwevende teorieën (Voila, dat weten jullie
nu ook). Zijn grote tegenkandidaat,
Stanislas Ossieur, speelt handig in op
die pragmatische ingesteldheid van
de student-kiezer. Hij is dan ook
Mareels’ meest geduchte tegenstander. Maar je moet het tenslotte niet
voor niets in de schoot geworpen
krijgen. ’’Voter, c’est rire un peu”,
placht onze huisdichter te zeggen.
K.O.

Dominique Bernard is kandidate van
LVSV en de VEK. Deze studente
ekonomie komt op onder het m otto:
rationeel beleid door tolerantie.
Programma ?
Ten eerste een rationeel beleid, hetgeen betekent: een kwalitatief hoogstaand onderwijs, met maximale kansen. Demokratisering dient geweerd
te worden, indien het in de weg zou
staan om de kansen van anderen
maximaal te ontwikkelen. Demokratisering van het onderwijs moet dan
ook gezien worden als de ontplooiing
van de studenten.
Dit rationele beleid geldt ook voor
de financiering: de band met het bedrijfsleven moet worden versterkt,
met een koppeling van theorie en
praktijk, er moet een centrale kursusdienst komen, en we moeten wetenschappelijk en pedagogisch kompetente mensen benoemen.
Ten tweede een tolerant beleid: een
pragmatische en open studentenvertegenwoordiging, een beleid op de
studenten gericht, een doorstroming
met de studenten, enfin, een open
beleid.
Soms wordt er gesproken over de
overbevolking van de eerste kan. ekonomie ?
DB: De eerste kan. is inderdaad overbevolkt, doch de eerste kan. is de basis voor de verdere studie. De proffen
moeten er dan ook méér pedagogisch
ingesteld zijn. Tevens moeten de
proffen verplicht worden een kursus
te geven, en dit via de centrale kursusdienst.

Hoe sta je tegenover het huidig puntensysteem ?
DB: Het toekennen van punten is
een arbitrair gegeven. Een ander systeem biedt geen betere garantie.
Daarom het huidig systeem behouden.
Zie je de mogelijkheid om een toelatingsproef in te voeren ?
DB: Nee, het is niet realistisch, Er
zijn trouwens talrijke studenten ekonomie die uit een niet-ekonomische
richting komen.
Anderzijds stellen we vast dat de
talen zeer belangrijk zijn. Een taalproef zou dan ook beter te verantwoorden zijn, doch het blijft moeilijk liggen.
PDG

stemmen kerk te
k ijk
niet
verplicht
Beroering inde studentenwereld. Met
de verkiezing van de nieuwe studentenvertegenwoordigers voor de RvB
heeft iedere ingeschreven student een
oproepingsbevel in zijn bus gekregen
met de vermelding dat de stemming
verplicht is. Nu is het niet zozeer het
feit, dat er nieuwe vertegenwoordigers in de RvB komen, dat problemen geeft - want van die Raad trekt
de modale student zich toch al niet
veel aan - maar wel dat de stemming
verplicht is. Die verkiezingen vallen
nu op een tijdstip dat veel studenten
thuis zitten te blokken en een reisje
heen en terug naar Gent kost al gauw
300 frank, om van het tijdverlies nog
niet te spreken. Door niet te stemmen stelt men zich bloot aan sankties, o.a. zelfs het uitgesloten worden
van de eksamens.
Een dergelijke situatie roept natuurlijk vragen op en een telefoontje naar
het rektoraat zou veel kunnen verduidelijken. De rektor bleek echter
niet aanwezig, en meer inlichtingen
konden niet verkregen worden omdat ’’mijn woorden dan toch zouden
verdraaid worden”.
Feit is dat ondergetekende twee jaar
geleden ook niet ging stemmen, en
daar nooit last van gekregen heeft. In
de praktijk is het zo dat nog nooit
enige maatregel werd genomen tegen
niet-stemmers, en de Verplichting’
is dan ook eerder een dreigmiddel
om zoveel mogelijk twijfelende studenten toch naar de stemming te lokken. Of hoe demokratie ook met
scheve metodes bereikt kan worden.
irsee

De publikaties m.b.t. paus en kerk
vermeerderen omgekeerd evenredig
met het aantal dagen dat we nog verwijderd zijn van het nakende kerkbezoek. Het meeste kritische werk
hieromtrent wordt waarschijnlijk geleverd door het vrijzinnige deel van
de Benelux. Toch hoeft het niet allemaal zo te zijn. Sommige katholieken kijken eveneens met argusogen
naar het pausbezoek en voelen zich
helemaal niet gelukkig met de toenemende konservatisering van de
kerk en haar ideologie. Vooral Johannes Paulus II, de naam van zijn
voorganger niet waardig, luidt bij
dit proces de grote klok.
Karol Wojtyla is afkomstig uit een
land waar de kerk de enige tegenpool
vormt tegen een diktatoriale maatschappij, de naam (maar dan ook
niet meer dan dat) kommunisme
dragend. Het is zijn streefdoel de
kerk op wereldschaal dezelfde rol te
laten spelen. Derk kontra kommunisme/marxisme, is zijn slogan, en geen
middel wordt onverlet gelaten deze
idee te institutionaliseren.
Een aantal gelovigen die zich niet zo
lekker voelen bij deze feiten hebben
de koppen bij elkaar gestoken, de
Kritische Werkgroep Pausbezoek opgericht en in een poging de kerk van
binnenuit (vanuit het standpunt van
een aantal gelovigen) te laten zien,
zijn ze op de markt gekomen met het
boek 'Kerk te Kijk ’.
Sociologen, theologen en priesters
hebben er, elk vanuit hun eigen ervaringen en werkmilieu, een artikeltje
in gepleegd dat, het moet gezegd
worden, de kerk vanuit een ander
oogpunt belicht.
Zo geeft Remy Verwimp, priester,
een alternatieve lezing van ’Het Onze
Vader’. Dit gebed is, aldus Verwimp,
een typisch gebed van de armen dat
door de burgerij is overgenomen en
waaraan een andere interpretatie gevervolg op p. 7.

BRUGSE METTEN - RESPONS
E.A.V.G.E.N.N.Z.S-M .M .L.!

Er gebeuren weer erge dingen de laatste tijd. Een ongelooflijke escalatie
van de rechtse intimidatie-politiek
noopt mij om namens mijn vereniging, de KriWeTeVeGeLaNAf (de
Kritische Werkgroep Tegen het Veelvuldig Gebruik van Lange en Nietszeggende Afkortingen) dit te schrijven. Uit doorgaans welingelichte
bron kon ik vernemen dat het reeds
van december 1984 geleden was dat
een dergelijke geconcerteerde actie
ondernomen was tegen verenigingen
die ijveren voor de verwezenlijking
van een verdraagzame sociaal rechtvaardige maatschappij. In die zwarte
periode namelijk steeg de prijs van
de rode verf met 15 percent, werd
de politie uitgerust met een nieuw
type gummiknuppel en sneuvelde
om ons onbekende redenen de glazen
deur van de Blar jn, hetgeen ons
toen ettelijke fietsbanden gekost
heeft.

feiten
De feiten nu. Op 25 april jongstleden
heeft de studentenbeheerder, de ons
allen bekende K.B., zijn fiets ten
dele voor de ingang van het Studentenhuis geparkeerd. Schijnbaar een
banaal feit; in werkelijkheid echter
de zoveelste provocatie van rechts
die erop gericht is de werking van
(vooral progressieve) studentenverenigingen te bemoeilijken. Op die
avond werd namelijk de oprichtingsvergadering van onze vereniging gehouden. Gezien de aard en de belangrijke doelstellingen van onze werkgroep kon er op een ruime interesse
vanuit de basis gerekend worden.
Van de verwachte 15 belangstellenden, kwamen er echter slechts 8 opdagen. Een vermindering die merkwaardigerwijze exact overeenstemt
met de fractie van de toegangsdeur
van het Studentenhuis, die afgesloten werd door de fiets van K.B.
Het bewijs hiervan is eenvoudig (zie
situatieschets): de gearceerde zone
in de tekening geeft aan welk deel
van de anders 354 X 107 cm grote
deur niet meer gebruikt kan worden om het Studentenhuis binnen
te gaan. De berekening van de oppervlakte van het afgesloten gedeelte
berust op de volgende formule (deze
wordt hier gegeven om even aan te
tonen dat de intelligentia in onze
maatschappij nog steeds in linkse
middens gezocht dienen te worden):

Opp = ab +
CR
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R - A
[ n - arccos ( - - - - ) +

R

1
R - A
— sin ( 2 arccos ( - - - - ) ) ]
2
R
Tegenover dergelijke akties staan wij
nog steeds machteloos; we hebben
ons dan ook moeten beperken tot
het verrichten van enige opmetingen.
Aldus blijkt dat a 49 cm is, b 278 cm
R 35 cm (straal van het fietswiel),
A 11 cm (deel van het fietswiel dat
zich buiten de deur bevindt) en C
1,17126. C is hierbij een factor die
corrigeert voor de extra oppervlakte
van spatbord, achterlicht en bagagedrager van de fiets, en die ons welwillend meegedeeld werd door het
lid van de Kritische Werkgroep Fietsverkeer.

De aldus voor elke toegang afgesloten oppervlakte bedraagt (reken zelf
na) 17676 cm2; of met andere woorden slechts 2 0 202 cm2 van de normaal beschikbare 3 7 8 7 8 c m 2 kon
gebruikt worden om de Brug binnen
te gaan. Deze oppervlakten verhouden zich- exact als 8 /1 5 , dus volkomen gelijk aan het aantal aanwezige
studenten op onze stichtingsvergadering relatief ten opzichte van het
aantal verwachte aanwezigen. Dat de
geparkeerde fiets inderdaad een belemmering vormde kon vastgesteld
worden door middel van een ter
plaatse uitgevoerde steekproef. Aan
27 willekeurig gekozen voorbijgangers werd gevraagd of zij de deur die
deels door een fiets afgesloten was,
wilden binnengaan; 25 onder hen
antwoordden ontkennend! Wij verwijten de Studentenbeheerdër dan
ook een verregaande incompetentie
in het parkeren van fietsen, hetgeen
hem o.i. ongeschikt maakt om de
hem gedelegeerde taken behoorlijk
uit te voeren. Steunende op deze
argumenten zal dan ook voor de volgende vergadering van de Sociale
Raad een motie ingediend worden
waarin het onmiddellijk ontslag van
betrokkene geëist wordt. Wij kunnen
niet aanvaarden - vooral niet sinds
het opstellen van zijn hervormingsvoorstel voor de Dienst Studentenaktiviteiten - dat deze niet capabele
persoon vanuit zijn functie een dergelijke obstructiepolitiek kan voeren
tegenover nieuw op te richten linkse
verenigingen.

Verder wensen wij ook te reageren
op de licht imperialistisch ruikende
expansie-politiek van het Fakulteitenkonvent en het Kultureel Konvent, en hun aandeel in de door de
Studentenbeheerder
ontketende
hetze tegen links: het luidruchtig
storen van vergaderingen, waarover
sinds geruime tijd groot ongenoegen
bestaat in studentenmiddens. Mogen
wij erop wijzen dat bijvoorbeeld het
Kultureel Konvent in het Studentenhuis 2 lokalen bezet waar niet voor ^
politieke bewustmaking van de Gentse student gewerkt wordt (Zeefdruk
en de Fotoklas). Sinds de oprichting
van dit Konvent wordt het gekenmerkt door een uiterst agressieve
neiging tot het in beslag nemen van
lokalen in de Brug: in 1968 wordt
een lokaal toegewezen aan de Fotoklas; sinds 1981 is de Zeefdruk hier
ook gehuisvest. Het is dan ook onaanvaardbaar dat er nogmaals een
vergaderruimte (met name de zolder
van het Studentenhuis) zou opgeofferd worden ten voordele van de
aktiviteiten van dit Konvent. liet
lokaal waarvan sprake wordt op dit
ogenblik vrijwel iedere avond voor
een groot deel van de tijd gebruikt
door enkele KK-verenigingen die zich
bezighouden met toneel, mime, aerobics, dans en sinds januari ook yoga.

Naast de onvermijdelijke luidruchtige
storingen die deze aktiviteiten veroorzaken tijdens vergaderingen van
andere verenigingen die zich tenminste op een aktieve en dynamische
wijze inzetten voor de studenten,
valt het hierbij duidelijk op dat binnen het K.K. sinds tientallen jaren
gewerkt wordt om een machtsoverwicht te bereiken in het Studentenhuis, en dit in samenwerking met
(vooral) het Fakulteitenkonvent. Dit
laatste schijnt er een groot genoegen
in te vinden om de door jarenlange
opbouwende strijd verkregen stellingen voortdurend aan te vallen met
allerlei initiatieven en moties (voor
een prachtig staaltje verwijzen we
naar de laatste Schamper).

Progressieve verenigingen kunnen
voor hun werking slechts gebruik
maken van 1 aktielokaal en 4 vergaderzalen, waarvan er dan nog 1 ontoegankelijk gemaakt is door toedoen van onze fietsende provocateur
K.B. Gelukkig blijkt de deur hiervan
over een nogal zwakke ophanging te
beschikken, zodat deze zaal ook regelmatig gebruikt kan worden voor
onze nimmer aflatende strijd tegen
het oprukkend fascisme, het grootkapitaal, de gevoerde regeringspolitiek en de rechtse terreur in studentenmiddens. En tegen het veelvuldig
gebruik van lange en nietszeggende
afkortingen. Het gebruik van al deze
lokalen is een door de jaren heen gegroeid verworven recht, dat nog geen
7 Fakulteiten- of Kulturele Konventen ons zullen ontnemen. Ook K.B.
niet, al meent die wel het recht te
hebben om lokalen af te sluiten omdat ze anders teveel besmeurd zouden worden. Het zijn echter niet de
aktieve verenigingen binnen het Studentenhuis die daarvoor met de vinger gewezen dienen te worden. De
vereniging die nog altijd het meest
verf verbruikt binnen de muren van
zijn werkruimte is inderdaad ... de
Zeefdruk (hoewel door sommigen
meer en meer beschouwd als een service-dienst waar een aantal mensen
op vrijwillige basis affiches moeten
drukken voor ieder die dat eist, is
dit echter nog steeds een vereniging
van datzelfde Kultureel Konvent!!
- begrijpe wie kan -). De hoeveelheden verf die per ongeluk wel eens
op de muren van andere lokalen terechtkwamen, vormen een belachelijk kleine fractie van wat er daar
verbruikt wordt.
En tot slot, de brief van de VRJM
in Schamper 208. Al deze belachelijke aantijgingen weerleggen, zou
ons te ver voeren. Waar de VRJM
het heeft over een enorme geldverkwisting aan de unief ten voordele
van linkse verenigingen, willen we
wel even wijzen op de enorme be-

dragen die de laatste jaren verspild
geworden zijn als een gevolg van de
’aktivisten’ van deze en andere verenigingen van dergelijk allooi. Dat
kan zelfs een figuur als K.B. niet
ontkennen (hij heeft ons trouwens
de cijfers moéten geven). Laten we
als voorbeeld maar eens de stencils
nemen, die jaarlijks uitgedeeld moeten worden telkenmale rechtse fascistische groeperingen hun zoveelste debat houden, een zaal proberen
te krijgen in een universitair gebouw,
betogen, e.d.m. Ook wij kunnen
grafiekskes tekenen, geachte führer
T. Smet! Bekijk maar eens de evolutie vanaf 1978 tot en met 1984 van
het aantal stencils die gedrukt dienden te worden om de werking van
jouw (en analoge) vereniging(en) te
bemoeilijken (en bij deze staat de legende tenminste niet verkeerd). Onze
pluralistische, democratische structuren krijgen het met de dag moeilijker om onze maatschappij te beschermen tegen het oprukkend fascisme. Deze stapel papier vertegenwoordigt een totaalgewicht van ongeveer 4579,629 kg (exclusief stencilinkt). Of hoe zelfs ons leefmilieu
klappen krijgt tengevolge van de
rechtse verloedering van onze maatschappij. Rechtse groeperingen kosten ons echter niet alleen bomen.
Laten we bijvoorbeeld het meerverbruik aan drinkwater in Studentenhuis De Brug in ogenschouw nemen,
dat ontstaat wanneer rechtse symphatisanten stencils uitdelen aan de
ingang. Deze idioten met water begieten is onze enige verdediging; wij
beschikken immers niet over paramilitaire opleidingskampen in de
Ardennen. Terwijl de stoottroepen
van de VRJM zich onledig hielden
met het tellen van affiches en het
rangschikken van punaises, hielden
wij de watermeter in De Brug in de
gaten. Deze post op de begroting
kost de steeds alerte progressieve
verenigingen jaarlijks enkele duizenden gedevalueerde frankskes, en ook
hier is er een enorme toename vast
te stellen gedurende de laatste 2 jaar.
En net in een dergelijke woelige periode worden de subsidies van deze
groeperingen drastisch ingekort door
het fameuze plan Bostoen (alweer
hij; het zoveelste bewijs van deze persoon zijn rechtse geaardheid), ondanks onze meer dan 2000 progressieve werkende leden en symphatisanten. K.B. mag zich gelukkig
achten dat wij nooit gepoogd hebben
om rond deze problematiek aktie te
voeren. De ongetwijfeld massale opkomst die te noteren zou geweest
zijn op dergelijke manifestaties zou
hem maar zuur opgebroken zijn.
Evenals de VRJM trouwens» Maar
over de praktijken van deze vereniging vullen we nog wel eens een dossier (dat dan wel wat minder typfouten zal bevatten dan het VRJMexemplaar). De rechtse ratten zijn
alvast gewaarschuwd.
E.
Voorzitter van de
KriWeTeVeGeLaNAf
(de aktieve vereniging met
ondertussen reeds 11 leden)

Nvdr: in eerste instantie waren noch
de Studentenbeheerder, noch vertegenwoordigers van het Kultureel
Konvent voor enige commentaar bereikbaar.

VdS

vervolg van p. 5
geven werd.
François Houtart geeft een kort overzicht van de reizen van de paus in
Latijns Amerika. Latijns Amerika wil
een kerk van en voor de armen. De
paus veroordeelt dit en konkretiseert
dit o.a. door het op de vingers tikken
van de Braziliaanse theoloog Boff.

CAS VERSIERT ZE

Generatiekonflikten,
een
groot
woord voor wat iedereen minstens
eenmaal in zijn leven tegenkomt.
Ruzies om pietluttigheden die het
niet waard zijn, maar uitgroeien tot
enorme katastrofen. Het begint met
een paar woordjes die je wat later
naar eikaars hoofd slingert. Om te
eindigen in geschreeuw, gooi- en
smijtpartijen met als slot een huilsymfonie in verschillende tonen....
en wonden die moeilijk dichtgroeien.

Hierover maken Jef en Guy Cassiers
een produktie. Iedereen kent wel Jef
Cassiers. Als je je het niet meer herinnert zal ik een paar hints geven: het
Manneken, Johan en de Alverman.
Goede jeugdherinneringen die je niet
gauw vergeet. Naast Jef hebben we
zijn zoon Guy, nog niet zo beroemd
zoals zijn vader. Beide brengen ze
een stuk, geïnspireerd op ’Het Verjaardagsfeest’ van Harold Pinter.

Alle toeschouwers zijn genodigden
op het feest. Jef Cassiers verwelkomt
de gasten en de zoon biedt hen een
tas koffie aan. Als iedereen binnen is,
zit Guy aan een tafeltje dat centraal
staat. Hij doet een bureaulamp aan
en begint reepjes te scheuren van een
krant die op tafel ligt. Ondertussen
legt de vader het doel van het stuk
uit en vertelt over zijn verleden. Zonder dat iemand het merkt, schakelt
hij over naar de tekst en zet hij zich
neer. Dan begint het.

Het is een bitter stuk, met een dreigende ondertoon. De akteurs kennen
eikaars zwakke plaatsen en proberen
elkaar te raken. Ze verontschuldigen
zich, maar menen het niet. Zo brengt
de zoon een toast uit op zijn vader
die zo vals klinkt dat Jef geen 'hardere kaakslag kon ontvangen. Zo loopt
het stuk verder of beter gezegd, doen
de akteurs het verder lopen. Ja, we
krijgen topprestaties te zien. Akteurs
die hun tekst door en door kennen,
zodat ze variaties aanbrengen in
funktie van het ogenblik, akteurs die
zo sterk gekoncentreerd spelen dat
het levensecht wordt. Je wordt als

toeschouwer meegesleurd. Je houdt
je adem in als een ruzie ten top gedreven wordt en je lacht ontspannen
als de akteurs vriendelijk tegen elkaar
zijn, maar ondertussen opnieuw hun
batterijen opladen voor de volgende
strijd.
’Natuurgetrouw’ is een sterke produktie, die op het ogenblik niet meer
te bewonderen valt (misschien op
TV), maar zoals het gewoonlijk met
steengoede stukken gebeurt, waar
weinig volk naar kwam kijken.
F.C.

USUR wat?LOTION ?

Herinner jij je nog die laatste ruzie
met je lief toen jullie de posters van
de muren diskussieerden en spinnijdig voor elkaar stonden? Hoe jullie
’n steekspel opvoerden als middeleeuwse ridders, hoe jullie eikaars
zwakke plekken opzochten, die je nu
al zó goed kende en hoe het ene
woord het andere meebracht? En
hoe jullie hijgend ophielden want de
muren van je kot stonden er steeds
kaler bij te grijnzen, weet je dat nog?
Nee zeker? Herinner je je dan misschien nog die slow op de laatste teedee van de Vlaamse Dinges Kring
waarop jullie in opperste vervoering
rondwervelden, op de tonen van hetdoet-er-niet-toe, als-het-maar-traag-is.
Weet je nog hoe zalig dat lichaam
aanvoelde onder de higsige spots en
hoe geraffineerd loom zij je aankeek
toen ze haar hoofdje op je andere
schoudertje vleide? Weet je dat ook
al niet meer?

Wij herinneren ons dat wel. Na het
zien van ’Usurpation ’ in het Nieuw poorttheater. Want dit stuk gaat over
de man-vrouw relatie. Maar gelukkig
vind je niets van bovenstaand gezwets terug in de anderhalf durende
voorstelling. Nee, in feite wordt er
heel weinig gezegd door Josse De
Pauw en Mieke Verdin, die de noodzakelijke man en vrouw zijn in deze
relatie. Als er al iets gezegd wordt,
gebeurt dit heel nadrukkelijk in de
beide micro’s die her en der over het
podium verspreid staan. En als Josse
aan de beurt is om z’n mannelijke
overredingskracht te manifesteren, ga
je plat. Wat niet zo moeilijk is op de
brede banken van dit stemmig theatertje. Probeer dat maar es in de concordezetels van de Deka !

Naast micro’s wordt de set bevolkt
met kasten en kastjes, tafels en tafeltjes, lampen en lampjes, stoelen en...
ja, hoe raad je het, ook ’n orkest, ’n
Heus orkest bestaande uit ’n drummer en ’n saxusje-van-alles. Die zijn
niet zomaar decor, oh nee, die twee
maken muziek met de blote hand.
En af en toe muziek met micro’s en
versterkers en verzachters. Om de relatie van beide antagonisten te ondersteunen, te overstemmen of gewoon
in de muziek te zetten. Dat alles
vormt dus het decor, ook al een uitvinding van Josse De Pauw. Niet te
verwonderen dat die ooit bij Radeis
mocht spelen.

En waarom die kasten, Kastjes, enzovoort? Wel, elke relatie speelt zich
af binnen een bepaald milieu en ook
dat kun je uitspelen tegen elkaar: je
kunt bv. met borden smijten of je
dronken vrijen in ’n heel knusse
hoek. Zo gaat dat in ’t echt. In Usurpation dienen tafels om op elkaar te
stapelen en zo de ander te overtreffen, of om er sensueel op te gaan liggen, bijna hand in hand maar toch
net weer niet. En kasten staan er opdat de vrouw erin zou kruipen, krikkrak en ge kunt toch niet aan mij
(oh eigenaardig wezen dat de ingewikkeldste woordenwisseling overwint door z’n mysterieuze eigenheid)
en dan weer de man: gij in de kast?
Wel, blijf er dan in, krik-krak en ge
zit lekker op slot (oh stoere winnaar
die de ingewikkeldste woordenwisseling naar z’n hand zet door z’n
mannelijke stoerheid). En zeg niet
dat dit kinderachtig is, want dit gebeurt elke dag in ’t echt. Of toch
zeker om de week.
Het wordt bijna vervelend hoe Josse
De Pauw voortdurend terugkomt in

De paus wil terug naar een centraal
gezag. Jan Soetewey bekritiseert dit
centralisme djn.v. een goed gekozen
feiten. Schillebeeckx, Boff, en anderen willen van hun ambt meer maken
dan een ten dienste staan van een instituut. De paus duldt geen tegenspraak en schuift progressieve theologen stelselmatig opzij (cfr. de recente
benoemingen in Nederland). Pim
Ligtvoet weet op een aantal bladzijden duidelijk te maken hoe de kerk
staat tegenover vrede en kernbewapening. Kerkelijke uitspraken over de
vrede: moeilijk te rijmen met het
evangelie.
Ook de vrouw werd niet vergeten in
’Kerk te kijk’.
Annemie Lauryssens wil de diskussie
over de plaats van de vrouw in de
kerk niet beperken tot een diskussie
tussen linkse kristenen. Zij wil de
vrouw een reële en bewuste plaats
geven binnen de kerk.
Bij dit laatste artikel (niet het laatste
in het boek) lijkt het mij echter dat
een aantal vrouwen wanhopig op
zoek zijn naar een herinterpretatie

deze bespreking. Dat is dan waarschijnlijk het gevolg van de totaalindruk die we aan het stuk overhielden: 'n set die werd beheerst door ’n
aandoénlijk onhandige man, aangevuld, opgehitst, tegengespeeld door
’n iets minder boeiende vrouw die
zich vooral fysiek manifesteerde. Of
is dit ook zoals in ’t echt?
En zo worden beide akteurs het na
anderhalf uur beu. En dat werden wij
het ook, dus dat kwam nog net goed
uit. Toch jammer dat dit stuk slechts
’n week liep in ’t Nieuwpoorttheater,
maar er wordt nóg heel wat gespeeld
in mei en zelfs in juni. We worden
bijna nieuwsgierig. En om dit theater
te vinden moet je niet eens naar de
Noordzee. Gent heeft ook ’n Nieuwpoort, ’n hele straat lang !
Oh ja, de titel: Usurpation. ’n Heel
mooi woord ! En de rest laten we
over aan de Romanisten. Je moet
niet altijd alles willen begrijpen, snap
je ?
1 ,4

van o.a. de bijbel, in de hoop toch
van enige betekenis geweest te zijn in
de geschiedenis van de kerk. Dit gaat
mij te ver en de relevantie ervan ontbreekt volgens mij totaal.
In zijn algemeenheid kan dit boek
toch aangeraden worden aan al diegenen die zich interesseren voor het
kerkelijk gebeuren. Vrijzinnigen komen er misschien toe niet alle gelovigen over dezelfde kam te scheren,
katholieken kunnen in het boek misschien een eerste aanzet vinden om
op een andere wijze de kerk en haar
geloof te beschouwen.
Betreurenswaardig is wel dat ongeveer de helft van het boek te weinig
betrekking heeft op Belgische toestanden en over te typische Nederlandse aangelegenheden gaat. Maar
ja, een beetje over onze landsgrenzen
heenkijken kan misschien geen
kwaad, hoewel, onze eigen navel ziet
er ook niet zo mooi uit.
G.J.
Kritische Werkgroep Pausbezoek,
Kerk te Kijk, Antwerpen: EPO, 1985
175 nu., 398 fr.

tussen de blok door
Zoals we verleden week vertelden,
wilden de meeste teaters in schoonheid eindigen. Arca is er wel in geslaagd met Nora, een poppenhuis.
Voor de andere teaters moeten we
nog afwachten.
Nora, een stuk van eind vorige eeuw,
is nu nog ontzettend aktueel. Het
handelt over emancipatie, werk zoeken of verliezen en korruptie versus
de hoge etische waarden.
Het stuk begint. Nora heeft inkopen
gedaan voor kerstmis. Er is feeststemming, want haar man zal vanaf
het volgend jaar bankdirekteur zijn.
Als voorbereiding bestudeert hij het
ontslag en aanwerving van nieuwe
personeelsleden. Op dat moment
komt Kristien, een jeugdvriendin van
Nora, op bezoek. Ze wordt koel onthaald. Kristien is een realistische
vrouw die Nora graag bemoedert, een
zuurpruim van een vrouw. Er ontstaat een konkurrentiestrijd tussen
de vrouwen over wie nu het best
voor haar gezin gezorgd heeft. Hier
verklapt Nora haar geheim: ze heeft
geld geleend bij Krogstad om een reis
te maken die haar stervende man zou
redden. Diezelfde Krogstad wordt
door haar man ontslagen en pleegt
chantage op Nora. Deze chantage
doet de feeststemming omslaan in
een begrafenis van het gezin, een
blootleggen van de ware gezichten en
een ontluistering van de morele waarden. Hiertussen loopt een ten dode
opgeschreven dokter die met zijn
cynisme alles een apart kleurtje
geeft.

Dat dit stuk gemakkelijk leidt tot
een feministische interpretatie, ligt
voor de hand. Nora verlaat op het
einde van het stuk haar gezin om
zelfstandigheid te leren. Toch is deze
interpretatie en de wending die dit
stuk neemt, volgens mij bij het haar
gegrepen. Een vrouw die al acht jaar
bij haar man is, er alles voor overheeft (ze vervalst haar vaders handtekening), verandert niet zo plotseling. Integendeel, ze zou zich aan het
enige wat ze heeft, haar gezin,
krampachtig vasthouden. Deze controverse wordt in de programmabrochure verwerkt door drie verschillende visies weer te geven. Een van
Groddeck - di^Arca volgt -, een van
Persyn en de derde van Carlos Tinde-

fer van Kristien en zegt: ”Ben jij ook
al weg?” Dit stuk is als een spiraal
die steeds vlugger begint te draaien
en eindigt voor de pauze met een
wilde danspartij op het liedje: ’’C’est
fini....”. Terecht vraag je je tijdens
de pauze af: ’’Heeft het nu al niet
zijn maximum bereikt, hoe zal men
in het derde deel het ritme opdrijven
om in een climax te eindigen?”
Maar na de pauze komt de breuk.
Het ritme valt, de humor verstijft
en alles wordt bittere realiteit net
voor de dood. De dokter beseft dat
hij zal sterven en Nora heeft haar besluit genomen: ofwel neemt mijn
Man zijn verantwoordelijkheid op,
ofwel verlaat ik het nest. Door deze
verandering in ritme heb je de indruk
dat het poppenspel zich vooruit
sleept. Maar wat je krijgt is niet meer
en niet minder dan een deus ex machina, die de eindafrekening van het
instituut huwelijk komt aanbieden.
'Nora, een poppenhuis' is een pracht
stuk, goed gebracht met bewonderenswaardige akteursprestaties, maar
een beetje langdradig op het einde.
Het is geen giller, maar zeker het
beste produkt dat Arca dit jaar heeft
afgeleverd. Dus, als ontspanning tussen het blokken in, kan je Nora bezoeken, elke woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag, to t eind juni.
F.C.

STUDIO
STOOP
Programma van 3 tot en met 9 mei
*****************************
20.00u: LA GUERRE DU FEU
(Frankr./Canada -1981)
van J J . Annaud,
met E. McGill, R. Dawn
Chong, Ron Perlman,....
mans.
In de Arca-interpretatie is de man
een anti-held, een omhooggevallen
bediende die eigenlijk niets anders
zou willen dan rustig leven en beslissingen overlaten aan anderen. Hij behandelt zijn vrouw als een levende
teddybeer, wat heeft zijn zangvogeltje nü weer uitgespookt? Nora ziet
haar man als de voortzetting van haar
vader, de stoere rots in de branding,
waar zij alles voor over heeft. Zij verwacht van hem dat hij aan de chantage zal weerstaan en de schuld op

zich nemen. Maar dat doet hij niet,
hij weet niet meer wat gedaan, hij
kruipt, heeft schrik. Hij doet dus
alles wat Nora niet verwacht. Dit
leidt to t de fatale beslissing.
Van deze tragedie maakt Arca een
komedie. Hierin speelt de dokter een
belangrijke rol. Zijn rare manier van
lopen en handelen doen je regelmatig
lachen. Daarnaast heb je de diskrepantie tussen handeling en woorden.
Zo neemt Nora bijvoorbeeld de kof-

22.30u: INTERNO DI UN CONVENTO (Italië -1978)
van W. Borowczyk,
met L. Branice, M. Pierro,
G. Giacobbe, ....

STUDIO
STOOP

studentenrestaurants
rijksuniversiteit gent

Blokperiode 1 mei tot 1 ju li:
m aaltijden ook op zaterdag in Resto BRUG
Op initiatief van de commissie
menu zullen tijdens de blokperiode 1985 vanaf 4 mei tot 1
juli telkens op zaterdag in restaurant Brug maaltijden w orden verstrekt — dit bij wijze
van experiment.

Volgende maaltijden worden
voorzien vanaf 12 tot 14 u.:

zaterdag 4 mei
tomatensoep
varkensgebraad orloff
keuze desserten

zaterdag 11 mei
bloemkoolsoep
halve kip met sla en
mayonnaise
keuze desserten

zaterdag 18 mei
poreisoep
gentse stoverij
keuze desserten

zaterdag 25 mei

wortelsoep
vogelnestje
met tomatensaus
keuze desserten

zaterdag 1juni

kervelsoep
rundsgebraad è la mode
keuze desserten

