
Drollen G ratiné
zijn wellicht de enige on- is een term die hier wel
verteerbare elementen in moest staan. Vraag ons niet'
deze SCHAMPER. Het betreft waarom, het is gewoon zo.
onderwijs bij Martens VI. Wiedde mop niet doorgeeft
Voor wie de maaltijd wil (jullie allemaal dus), lees'
bederven : p. 1 en 3 

_
p. 4 niet, de rest wel.

KOFFIEKLETS bij COENS

Patat
jivjg niet doch soep wél met 
100 % in prijs gestegen.
En van balletjes in die 
soep blijkt nog steeds geen 
sprake. Tijd voor een aktie 
op p. 2 en 3.

GaSfoRneus
Op 15 januari vond de vierde GSR (Gentse 
Studenten Raad)-vergadering plaats sinds 
dit orgaan werd opgericht. Op de agenda 
stonden enkele punten die vroeger tradi-
tioneel voor opschudding zorgden, en die 
ook nu weer een reden waren om de aan-
dacht te trekken van de pers. Vooral de 
aanvraag tot erkenning vanwege het NSV 
riep vroegere herinneringen weer op de 
voorgrond.

Maar vóór dit netelig punt ter sprake 
kwam, werd de redactieraad van Schamper 
verkozen. Dit is een laat uitvloeisel van 
het tijdelijk verschijningsverbod dat 
halfweg vorig jaar werd ingesteld door de 
academische overheid. Door de samenstel-
ling van de redactieraad, hopen we dat 
de problemen nu definitief van de baan 
zijn. Op de vorige GSR-vergadering werd 
de uitgewerkte oplossing overigens met 
een ruime meerderheid goedgekeurd. Het 
is nu aan de academische overheid om de 
oplossing goed te keuren, zodat de RUG 
weer over een volwaardig studentenblad 
kan beschikken.

Maar van nog veel groter belang was de 
aanvraag tot erkenning, die bijna te-
gelijkertijd door Protea, NSV en KVHV 
was ingediend. Voor Protea was dit de 
eerste officiële kennismaking met de 
Dienst Studentenaktiviteiten, voor het 
KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten- 
Verbond) was dit een weerzien na een 10- 
tal jaren afwezigheid, en het NSV (Na-
tionalistisch Studentenverbond) werd 
voor het laatst in 1984 buitengezet, en 
dit omdat die vereniging er een mantel-
organisatie op nahield, om dubbele sub-
sidies te genieten. Ook toen al was dit 
slechts een voorlopig eindpunt in een 
never-ending-story van binnenkomen en 
buitenvliegen.

Protea en NSV hadden trouwens ook al een 
aanvraag gericht tot het politiek konvent, 
maar waren er beiden op een njet gebotst. 
De eerste onderhield namelijk kontakten 
met Zuidafrikaanse verenigingen, en dit 
wordt uitdrukkelijk verboden door een 
UNO-resolutie, en de andere werd om for-
mele redenen teruggestuurd.

Nu wensten Protea en NSV de 'show' (eigen 
woorden van hun praeses) nog eens over te 
doen bij de GSR. Op een weinig gecoördi-
neerde manier werd eerst Protea aangepakt. 
De ene probeerde Protea op basis van for-
mele vereisten buiten te houden, anderen 
baseerden zich op hun werking. Over dit 
laatste was er nogal wat te doen, toen de

praeses zich zware inspanningen getrooste 
om de stelling staande te houden dat ze 
niet de apartheid verdedigen, dat ze wel 
van Zuid-Afrika houden, maar dat dit 
blijkbaar niet slaat op zijn leiders, 
dat hun vrienden in Zuid-Afrika geen uit-
staans hebben met groepen die anti-apart- 
heidsmilitanten vermoorden,... Volgens 
eigen zeggen is hun enige bedoeling het 
brengen van een objectieve informatie 
over dit prachtig land. Dat die objecti-
viteit er dan in bestaat dat ze geen kri-
tiek geven op het huidig beleid, dat ze 
deelnemen aan betogingen onder het motto 
'handen af van Zuid-Afrika', dat ze de 
Zuidafrikaanse ambassadeur in Belgie uit-
nodigen naar het stamcafé van de rechts- 
studenten, doet voor hen blijkbaar weinig 
ter zake.

Toch is het voor de meeste waarnemers 
(en dit was ook de overheersende visie in 
de GSR) duidelijk dat Protea in de eerste 
plaats de belangen van de huidige regering 
in Pretoria verdedigt. Dergelijke houding 
werd al in diverse nationale en interna-
tionale verklaringen afgekeurd, en dit 
standpunt werd ook door de GSR met zeer 
ruime meerderheid aangenomen.Dit gebeurde 
wel bij geheime stemming. Daar was nogal

Op 14 januari bracht een delegatie Vlaamse 
studenten een bezoek aan Coens, ons aller 
minister van nationale opvoeding. Bedoe-
ling vanhet onderhoud was het verkrijgen 
van informatie over de regeringsmaat-
regelen die betrekking hebben op onder-
wijs. Het was zeker een verhelderend ge-
sprek, waarbij heel wat onduidelijkheden 
zijn opgelost.

Vanuit Gent bestond de delegatie uit de 
voorzitter van de Sociale Raad (Bernard

Mazijn), een afgevaardigde van de VSF 
(Geert Mareels), de nationaal voorzitter 
van VVS (FrankVan Goethem) en een ver-
tegenwoordiger van VVS-Gent (Patrick De- 
freyne). Daarnaast waren er 3 vertegen-
woordigers van de KUL en de Voorzitter 
van de sociale raad van de VUB.

wat rond te doen, aangezien sommige leden 
meenden dat de erkenning van Protea een 
strafbaar feit zou uitmaken. Indien na de 
stemming zou blijken dat Protea was er-
kend, zou de mogelijkheid bestaan dat ook 
de tegenstemmers mede verantwoordelijk 
werden gesteld voor dit misdrijf. Dit kon 
enkel worden vermeden door een open stem-
ming te houden. De geheime stemming werd 
trouwens gevraagd zonder enige motivatie. 
Uiteindelijk was er slechts 1 lid (ver-
tegenwoordiger van het PK) dat obstenta- 
tief weigerde de stemmen. Slechts 4 van 
de 20 overige stemmende leden waren voor 
de erkenning van Protea.

De volgende verenigning die aan de beurt 
kwam, was het NSV. Ook hier viel de wei-
nig gecoördineerde tegenaanval op. Bij de 
eerste tussenkomst was het evenwel al 
raak: de NSV-praeses gaf ronduit toe dat: 
"De NSV staat achter de door Zuidafrikaan-
se regering gevoerde politiek van ge-
scheiden ontwikkeling". Wat later ver-
klaarde dezelfde student dat het NSV 
censuur kan goedkeuren indien die slaat 
op flagrantefouten. Of het er iets mee te 
maken heeft, zal ons wel altijd een raad-
sel blijven, maar enkele uren voordien 
had het NSV een pamflet uitgedeeld waarin 
stond dat die vereniging al sinds 10 jaar 
geen geld ontvangt van de RUG.

Dit is evenwel een zèèèèr flagrante 
leugen, want herhaaldelijk, en voor het 
laatste nog in 1984, is het NSV bij de 
Dienst Studentenaktiviteiten aan de deur 
geweest om de nodige subsidies op te 
strijken. Dit is slechts een deel van de 
vele tientallen feiten die tegen het NSV 
werden aangehaald.

Ditmaal werd er geen geheime stemming ge-
houden, dit tegen de wil in van de voor-
zitter van de GSR. De afkeuring voor het

Er werd vooral verduidelijking gevraagd 
over drie kort omschreven maatregelen: 
de indexering van de inschrijvingsgelden, 
de blokkering van de sociale toelagen en 
de maatregelen die de overbevolking van 
bepaalde faculteiten moet oplossen.

De indexering van de inschrijvingsgelden 
treedt in werking vanaf 1 oktober 1986, 
en als basis voor het bepalen vanhet be-
drag worden de bedragen van 1985 genomen.

Aanvankelijk was namelijk gevreesd dat de 
indexering zou worden berekend met terug- 
werkencfe kracht vanaf 1978,'toen voor het 
laatst een verhoging van ce inschrij-
vingsgelden werd doorgevoerd (de befaamde 
'10.000'), waardoor de stijging voor dit 
jaar zo'n 5.000 Fr zou bedragen. In plaats 
daarvan komt dus een verhoging van 4%, 
maar dan niet enkel van de inschrijvings-
gelden, maar ook vanhet rol- en examen-
geld. Voor beursstudenten komt de verho-
ging dus neer op: 1.500 + 500 + 300 Fr, of 
4% op 2300 Fr, dus 100 Fr. Voor niet beurs-
studenten is dit 4% op 10000 + 500 + 1000, 
dus bijna 500 Fr. Deze operatie zal jaar-
lijks worden herhaald, rekening houdend 
met de index-evolutie.

Blijken deze bedragen op het eerste zicht 
niet zo groot, dan is het resultaat ten 
gunste van de universiteiten dat evenmin: 
voor alle Vlaamse uniefs samen is de op-
brengst 16 mln. Fr. Het is dan ook de 
vraag waarom de regering zo hard op dit 
punt de nadruk wenst te leggen. Is het 
omdat de regering er de nadruk wenst op 
te leggen dat ze niet overal de index 
wenst af te schaffen? In een tijd dat de 
vakbonden vragen om de index te her-
stellen, kan het politiek nuttig zijn om 
ook een drukkingsgroep te hebben die de 
niet—indexatie wenst, of hoe het mogelijk 
wordt dat binnen hetzelfde gezin de zoon 
of dochter ijvert voor de afschaffing van

NSV was nu zo mogelijk nog groter dan die 
voor Protea: slechts 2 leden waren de 
erkenning gunstig gezind: Ludo Muls (VI. 
Diergeneeskundige Kring) en Bart Strubbe 
(Seniorenkonvent). Daarnaast waren er 5 
onthoudingen, en zo maar eventjes 16 
tegenstemmen.

De derde vereniging die aan de beurt kwam, 
was het KVHV. Deze vereniging was jaren 
geleden in Gent ten onder gegaan als een 
extreem-rechts clubke, bleef in Leuven 
verder bestaan als politieke vereniging 
die nauw samenwerkte met het NSV, maar er 
toch nog op tijd afstand van neemt, en 
die nu in Gent terug opduikt. De voor-
naamste aktiviteiten van die vereniging 
blijken vooralsnog te bestaan uit het 
houden van praesidiumvergaderingen en het 
draaien van enkele commerciële films.
De vertegenwoordigers van het KVHV wisten 
zelf blijkbaar ook niet zo goed welke 
richting ze uitwillen: politiek of 
cultureel. Met het voordeel van de twij-
fel werd hen de erkenning gegund voor 1 
jaar, en dit door een kleine meerderheid 
van de GSR.

Daarmee was de vergadering van de GSR ten 
einde. Andermaal was het een zeer rumoe-
rige vergadering, en blijft de GSR steken 
bij agendapunten die vroeger, en nu nog 
steeds, voor veel opschudding zorgen in 
de konventen. Daarbij worden vele dis- 
kussies die reeds in een konvent werden , 
gevoerd, overgedaan, maar dan in ruimere 
groep: met mensen die van het betrokken 
punt minder afweten, en er toch hun stem 
moeten over uitbrengen. Het is dan ook 
opvallend dat het aantal onthoudingen bij 
elke stemming hoog kan oplopen-.

Is het dan toch waar, zoals in sommige 
kringen wordt beweerd, dat de GSR onder 
een slecht gesternte is gestart?

PDG.

Volgens mijn dokter ben ik veel te oud 
geworden om elke week tussen de bladzij-
den van dit eminente blad rond te hotsen 
als een rood opgeblazen driftkikker,die 
zonodig zijn gal kwijt moet aan een stel 
sukkelachtige dompelaars dat het al moei-
lijk genoeg heeft met de brij die ze in 
Brug of Overpoort moeten verwerken.
Mijn hart,ziet u,versleten vóór zijn 
tijd,maar de mannen van 't Pallieterke 
zullen daar wel 1 op tijd 1 van maken, 
zo zijn ze .

Ik trek het me echter niet aan.'t Is be-
ter om te lullen en te sterven dan om 
nooit geluld te hebben,of zoiets.
De laatste dagen bijvoorbeeld,crosst er 
een duiveltje als een razende zot door 
mijn aanminnelijke hoofd,telkens dat 
belachelijke Parijs-Dakar-gefoefel op 
het nieuws komt.
Ik krijg er ab - so - lóót het vliegend 
schijt van,van dat nieuwe avonturisme.
Zie ze daar ronddollen op het scherm,dat 
stelletje afgelikte schaambeensplinters 
met hun verwarde haren,hun stoppelbaard 
van een week oud en hun blik op oneindig, 
vol verlangen starend naar verre horizon-
ten,daar ergens waar de fotgraaf zijn 
duim in de lucht houdt.

Als voetballers de helden zijn van de 
gewone boerelul.dan zijn rally-rijders 
de idolen van de vlotte jongens en meis-
jes die In-wear en tupperware dragen en 
leven in een wereld met de smaak van
C i n i

Ze houder) onze kijkbuiskinderen wel in 
de ban,die stoere bonken,als ze door de 
woestijn vliegen in het psychologisch 
verlengstuk van hun pissertje.

Welk verlengstuk is het dan voor deelne-
mende dames zal de opmerkzame lezer vra-
gen,die denkt dat hij mij voor één keer 
op een fout kan betrappen.Vergeet het 
maar!Het heeft iets met 1 kunst- 1 te 
maken en het is niet de allerindividu-
eelste expressie van de allerindividu-
eelste emotie waaraan ik denk. Maar ge-
noeg van dit pubertair alkoofallooi!

Voelt u zich ook niet een beetje triest 
worden als u die blikken rookspuwende 
monsters ziet voorbijrazen aan een troep 
kleine negertjes die op hun trillende 
spillebeentjes komen ’aangelopen.Hun van 
de honger uitgezakte maagjes zwaaien 
zachtjes heen en weer.Ze slaken zelfs 
entoesiaste gilletjes.de ventjes,bij het 
zien van zo'n kar die genoeg kost om hun 
dorp een jaar lang rijkelijk van voedsel 
te voorzien.Moeders met geleerlooide ge-
zichten en verlepte borsten kijken onver-
schillig toe,onderwijl vreedzaam coëxis-
terend met enkele tientallen vliegen die 
het vocht uit hun ogen likken.
GeHa probeert op ons sentiment in te wer-
ken ,de zeemzoeterige slijmbal.denkt u 
nu waarschijnlijk.Nu ja, ik kan het niet 
blijven wegsteken dat ik miÜteer voor 
de Bond Zonder Naam.Zoiets wordt op de 
lange duur toch openbaar.net zoals homo-
filie of gesjacher met werkloosheidssta- 
tistieken.
Ik hoop maar één ding en dat is dat Sa- 
bine en konsorten zijn neergestort in 
een gebied waar nog enige kannibalen ver-
blijven.Dan hebben ze niet voor niks ge-
leefd.

GeHa.

vervola op p. 3



De FILET PUR
Het vergt een grote inspanning om een 
boek uit te lezen in een warenhuis. Je 
wordt moe en duizelig van het lange 
rechtstaan en de slechte verlichting 
doet pijn aan je ogen. Bovendien staan 
de verkopers soms op je vingers te 
kijken, zodat je je blad slechts met 
de grootste omzichtigheid kunt omslaan.
En tenslotte zijn de meeste boeken ge-
woon de moeite niet waard. Niet zo 
voor Lanoye's "Een alagerszoon met een 
brilletje". In vier korte verhalen be-
speelt hij met verbazend gemak mense-
lijke passies en verlangens, het emo-
tionele leven van de Vlaamse midden-
stander en zijn alter ego, de (al dan 
niet salon-) bohémien. De teksten 
staan los van elkaar, maar dat hindert 
niet, in dit geval bewijst het eerder 
de veelzijdigheid van de auteur.
In het eerste verhaal, dat de titel 
van het boek draagt, vertelt hij de 
geschiedenis van zijn voorgeslacht én 
die van zijn eigen geboorte. Het laatste 
verhaal "Oh land der blinden" sluit 
hier min of meer op aan, het gaat over 
zijn kindertijd en de rol die zijn broer - 
Guy daarin speelde. Hier wordt een zeer 
persoonlijke geschiedenis van Belgie

geschreven. Lanoye hekelt het Belgie 
van expo'58, atomium en Sint-Niklaas, 
"metropool van het Waasland" (maar zo 
ken ik er ook een paar). Daarmee kadert 
hij in een lange traditie van Vlaamse 
schrijvers, maar hij doet het zonder 
rancune. Waar Jef Geeraerts zijn Gang-
reen nog met een pneumatische boor in

VRIJSTELLINGEN
De eerste examens staan voor de deur en 
velen vragen zich af : hoe staat het met 
het examenreglement en de vrijstellingen. 
De geschiedenis :
- Op 26 september 184 velt de Raad van 
State het Arrest Bruynseraede.
Een gevolg : de van kracht zijnde vrij-
stellingsregeling aan de universiteiten 
is niet wettig.

- Op 21 juni '85 wordt een wet aanvaard 
in het parlement die de bestaande toe-
stand wettigt maar die ook stelt dat 
in het akademiejaar '85-'86 alle grote 
universiteiten en 2/3 van de kleine 
moeten akkoord gaan met éénzelfde vrij-
stellingsregeling of er is er geen.

- Na overleg in de Onderwijsraad en in 
de VLIR is op dit moment in Vlaanderen 
reeds aan die voorwaarde voldaan, in 
Wallonië is men nog bezig.

- Voor de toekomst : de regeling voor 
de examens in '86-'87 en verder : men 
gaat er aan beginnen !

De praktijk :
Om de vrijstellingsregeling te kunnen 
harmoniseren heeft elke universiteit en-
kele toegevingen moeten doen. Op 27sept. 
1985 heeft de Raad van Beheer van onze 
universiteit de geuniformiseerde vrij-
stellingsregeling goedgekeurd.
De krachtlijnen van ons reglement bleven 
behouden dus :
- vrijstelling voor 2e zittijd vanaf 12/20
- vrijstelling in een bisjaar vanar 12/20 
op voorwaarde dat men minstens de helft 
heeft behaald op het gewogen totaal of 
op het rekenkundig totaal (dus de 45% 
wordt opgetrokken naar 50%)
Rekenkundig totaal = elke cursus staat 
op 20 punten, de kwotaties worden een-
voudig opgeteld;
Gewogen totaal = in vele faculteiten 
wordt aan grote cursussen meer ge-
wicht toegekend, men verrekent dus 
eerst de gewichten en maakt dan het 
totaal.

Een voorbeeld ; in 1ste kan. fac. X 
worden 5 cursussen gedoceerd;persoon Y 
behaalt in 2e zit.16/20,12/20,11/20, 

8/20,4/20
De faculteit hanteert volgende wegings-
factoren (meestal uren theorie x 2 + 
uren practicum) : 1,2,2,1 en 4

UIT HET GROTE KOOKBOEK VAN JEAN DARMEN :

KANONNENVLEESCH
va n  o n z e  
lite ra tu u r

het papier ramde en een literaire smurfin 
als Mireille Cotenjé in haar geschriften 
met terugwerkende kracht half progres-
sief Vlaanderen neukt (librum dixit), 
beschrijft Tom zijn jeugd zonder ver-
bittering. Vooral het verhaal over zijn 
broer is van een onverwachte tederheid. 
"Bij Jules en Aliae", het tweede verhaal, 
is geschreven in een naturalistische 
stijl die sterk aan de oudere Boon doet 
denken. Lanoye relativeert dramatische 
situaties echter, zodat het eerder op 
een geslaagde persiflage lijkt. Sommige 
van zijn beelden zijn gewoon geniaal 
cliché oblige): "men had in haar altijd 
een moeilijk kind gezien, haar moeder 
bleef in de bevalling”.

Het volgens mij beste verhaal heet 
"Het boek", en het is de geschiedenis 
van Achille van den Branden, de man die 
alle boeken ter wereld gelezen had, en 
dus doorging voor een zeer wijs man. 
Behalve een schitterende persiflage op 
boekenwijsheid in het algemeen en uni-
versitaire in het bijzonder is het ook 
een bezinning over ouder worden, een 
thema dat trouwens in de andere verha-
len ook rijkelijk aan bod komt. Het is 
wel bedenkelijk dat het verhaal halver-
wege afgebroken wordt en gewoon herhaald. 
Hier kun je dat nog een schoonheidsfout-
je noemen maar in een slechter boek is 
dat gewoon bladvulling! Dit is echter 
een goed boek, een absolute must voor 
elke min of meer geletterde student. 
Jammer genoeg is de presentatie niet je 
dat. De voorplaat mag er nog best we-
zen maar de achterkant is armtierig.
Een irrelevant, kneuterig, Hollands 
marketingtekstje dat evengoed op de 
achterflap van Snoecks' kon. Hier 
hoort een pathetische, barokke op-
roep tot kultuurconsumptie zoals 
Jacques Brei die ooit schreef voor het 
debuut van een of andere collega: "Me-
vrouw, de leeuw is losgebroken! Luistèr 
naar zijn krachtige stem en naar hetgeen 
hij ten gehore brengt. Hij vertolkt de 
woede van alle mensen, die vernederd 
zijn. Zijn stemgeluid reikt ver en zal 
lang te horen zijn....Want hij behoort 
tot een oersterk ras. Mevrouw, de leeuw 
is losgebrokenl"
Wat er ook van zij, Mét Herman Porto- 
carrero is dit het eerste belangrijke 
1iteratuurdebuut in Vlaanderen sinds 
jaren. Tom Lanoye, de Louis Paul Boon 
van de middenstander, de Frank Zappa 
van het lichte boek, de man die beter 
schrijft dan mijn schaduw, Vlaandrens 
hoop in bange dagen en zo kunnen we nog 
uren doorgaan maar dan had de uitgever 
ons wel een gratis recensieexemplaar 
mogen toesturen.

JDC
Tom lanoye; "Een slagerszoon met een 
brilletje"; 1985; Bert Bakker.

Persoon Y is niet geslaagd.
Hij behaalt 43%(=gewogen totaal :
16/20+(12x2)/40+11x2/40+8/20+(4x4)/80= 
86/200 = 43 %
Vroeger systeem geen vrijstellingen.
Het rekenkundig totaal is echter : 
16+12+11+8+4=51/100 is meer dan de 
helft.
De student voldoet aan de voorwaarde en 
heeft dus 2 vrijstellingen.
Men begrijpt dat ook het omgekeerde moge-
lijk is (50 % op het gewogen totaal, geen 
50 % op het rekenkundig totaal en dus 
ook vrijstelling
Er wordt in die faculteiten waar een gewo-
gen gemiddelde gebruikt wordt, steeds ge-
kozen voor de voor de student gunstigste 
berekeningswijze (of het rekenkundig of 
het gewogen gemiddelde).

Nog één belangrijk punt : om recht te heb-
ben op vrijstellingen moet men zoals vroe- . 
ger opnieuw aan alle examens hebben deel-
genomen, ook voor de vrijstellingen voor 
de 2e zittijd. In de tekst staat "daad-
werkelijk over alle vakken ondervraagd".
De bedoeling van dat artikel is het split- . 
sen van examens over verschillende zit-
tijden te verhinderen. Wat dit in de prak-
tijk zal worden, weet niemand maar toch 
zal men minstens zijn naam op het examen- 
blad dienen te schrijven, de vragen neer 
te pennen, een poging tot antwoord toe te 
voegen en dit werkstuk aan de professor 
in te leveren om als ondervraagd te kun-
nen worden beschouwd. Een beetje voorzich-
tigheid met de pro forma's bij sommige ge-
voelige professoren is geboden.

Nieuw is dat de examencommissies in uit-
zonderlijke gevallen (bij overmacht : zwa-
re ziekte, ongeval) vrijstelling kan ver-
lenen als niet aan alle examens is deelge-
nomen. Voor practica, oefeningen e.d. kun-
nen ook afwijkende bepalingen aangenomen 
worden.

De tekst in de studiegids, academiejaar 
85-86, p.21, art. 16 is dus grotendeels 
niet meer van toepassing.

Hopelijk is het systeem nu duidelijk en 
heb je het niet nodig. Voor onderwijspro-
blemen kun je steeds bij ondergetekende 
terecht : St. Pietersnieuwstraat 45 :

Raf Suys,
Student-lid van de 
Onderwijsraad RUG.

in het kasjot.
1 io' ici.trs vrij, t likken in
do wei, was een van de veel gehoorde 
leuzen on de anti-militaristische 
betoging naar aanleiding van het 
proces van Koen Huys"ians op vrijdag 
I7/I. in feite was het geen proces, 
Koen noest enkel voor de raadkamer 
verschijnen die zijn zaak zo door 
verwijzen naar de korrektionele 
rechtbank of zich onbevoegd verkla-
ren. In dien de raadkamer zich onbe- 
voeod verklaarde, wat iedere manifes-
tant hoopte, verschijnt Koen voor 
Kamer van Inbeschuldioingstel1ing die 
d a n 'definitief beslist als de zaak 
voor de Korrektionele rechtbank komt 
of naar het Assisenhof gaat. In het 
beste geval en dus ook het meest on-
waarschijnlijkste, verschijnt Koen 
voor de jury en geeft de regering 
indirest toe dat totaalweigeren een 
politiek misdrijf is. Maar geen en-
kel regime erkent graag dat het po- 

i liti^ke gevangenen heeft.

's Morgens om negen uur waren een 
honderdtal sympathisanten voor het 
gerechtsgebouw verschenen om Koen 
moreel te steunen. Vuile Mon en zijn 
Vieze gasten waren er ook en zorgden 
voor wat animatie, maar niet voor 
lang. Ze voerden namelijk een pa-
rodie uit on het leger en de orde-
handhavers. De rijkswacht, in de ge-
kende tiitrusting met schild en wapen- 
stok,“ maakten eerst de parking voor 
het gerechtsgebouw vrij en namen toen 
'■'on en zijn gasten gevangen, ze had-
den waarschijnlijk het wettelijk ge-
zag uitgedaagd. Zelfs leunen tegen 
een geparkeerde wagen, werd als pro-
vocerend gedrag beschouwd, dit er- 
vaarden enkelen aan de lijve. Na 
een drietal uren wachten, kwam Koen 
en zijn advocaten met de volgende 
mededeling : 'De raadkamer verdaagde
zijn beslissing, na de beide partijen 
te hebben gehoord, tot in maart.1 
Hierna werd in de aquarium van de 
Blandijn een plenaire vergadering 
belegd, gevolgd door een betoging. 
Deze betoging was eerder mat met de 
gekende leuzen en de sitins op kruis-
punten, de bijbehorende BOB'ers ver-
gezeld van van twee combis met de 
zwarte mannetjes met lange stokken, 
voor het geval de manifestanten

stout zouden worden, enz... je kent 
ze wel de betogingen van dertien in 
een dozijn. Voor de liefhebbers was 
er na de betoging een evaluatiever-
gadering die zo vervelend was dat er 

waren die ostentatief lagen te slapen

"na r laten we het w r  i Vaal wei ge-
ren hebben. Koen Huvsmans behoort in 
Vlaanderen tof de tweede generatie 
toten 1 we i ge ra a rs . De eerste, ’"art in 
van kerrebroeck. Koen Nijsen, Dirk 
Torfs,... zitten voor het ogenblik 
allemaal in Nederland. Ze deden dit 
om hun gevangenis straf te ontlopen. 
Toch is er nog hoon. Koen Nijsen 
heeft zijn zaak aanhangig gemaakt 
bij het hof van Straatsburg. De 
zaak is ontvankelijk verklaard en 
men zegt dat hij veel kans heeft het 
pleit te winnen. Er zijn hiervoor 
drie redenen : a) de rechtspraak van 
een militaire rechtbank is verschil-
lend van de rechtspraak van een bur-
gelijke rechtbank in België en vol-
gens de grondwet is iedere Belg ge-
lijk voor de wet. b) Burgerdienst 
mag niet langer zijn dan legerdienst 
volgens een richtlijn van de EEG c) 
Volgens de akkoorden van Nurenberg 
is oorlog een misdaad tegen de mens-
heid. Indien Nijsen deze zaak zou 
winnen, zou dit voor de nieuwe to- 
taalweigeraars een gunstige evolutie 
kunnen betekenen, maar dat is toekomst 
mziek.

Waar de eerste generatie totaalwei- 
geraars vooral gesteund werden door 
ONKRUIT, is KNAL (kolektief neen 
aan het leger) opgericht. Knal on-
dersteunt totaalweigeren en alle 
akties ter bestudering en ter be-
strijding van het militarisme in z 
zijn brede vorm: leger, fabriek, 
school, relaties, derde wereld,...
Knal organiseert bv. iedere vrijdag 
rond de middag een sensibilisatie 
aktie tegen het militarisme aan de 
Dulle Griet (dat kanon) in Gent.

De redenen waarom iemand totaal- 
weigert zullen nu stilaan door ieder-
een gekend zijn en bijgevolg is het 
zinloos die nog eens te herhalen.
In elk geval hopen wij het beste 
voor Koen Huysmnns. (Cofr)

S O C IA L E  S O E P
Op de Scyriale Raad van 9 januari werden 
een aantal beslissingen genomen, die lang 
zullen blijven doorwegen op de werking van 
de sociale sektor in de eerstvolgende 
maanden.

Vooreerst moest er bepaald worden welke 
vrije radio er over de middag moet voor 
zorgen dat het oor bij het eten ook wat 
krijgt. Tijdens de vorige sociale raad was 
er een offerte uitgeschreven, en radio 
Toestel, GO en Radio Free waren de kandi-
daten. In ruil voor zo'n 100.000 Fr moest 
die radio er zich bovendien toe verbinden 
over de middag studentennieuws te ver-
zorgen, aangepaste muziek te brengen, en 
op publicitair gebied geen concurrerende 
reclame te brengen. Op die manier zou de 
taak worden vervuld die vroeger door job-
studenten in elke resto afzonderlijk werd 
waargenomen. Daarenboven zou nu in elke 
resto hetzelfde nieuws te horen zijn.

Na een lange diskussie, die naar verluidt 
zeer heftig was, besliste de Sociale Raad 
Radio Toestel te weerhouden. Vanaf 1 D 
februari brengt deze vrije radio tussen 
1lu30 en 14u00 een aangepast programma.
Ook de studentenaktivlteiten zullen worden 
doorgezonden, en deze service staat open 
voor alle erkende studentenverenigingen.

Een tweede belangrijk punt op de agenda 
betrof de verdeling van de subsidies aan 
de studentenverenigingen. Ingevolge de 
invoering van het 'plan Bostoen’, zou het 
nieuwe systeem voor het eerst aan de wer-
kelijkheid worden getoetst. Dit systeem 
berust op subsidiering in verhouding tot 
het ledenaantal van de vereniging en de 
overkoepelende konventen. Om dit ledenaan-
tal te bepalen, was een Ultieme Commissie 
in het leven geroepen, en het rapport van 
deze Commissie werd ter goedkeuring aan de 
Sociale Raad voorgelegd. In zijn rapport 
was de Commissie evenwel niet uitgegaan 
van het ledenaantal, maar had op basis van 
de cijfers van vorig jaar onmiddellijk de 
verdeling van de subsidies weergegeven. 
Daarbij werden er (lichte)verschuivingen 
genoteerd ten gunste van het FK en WK, en 
ten koste van het HK en SK (dat terugviel 
van 9% op 5%). Ondanks het feit dat dit 
rapport het 'plan Bostoen' voluit negeert, 
werd het met een ruime meerderhied aange-
nomen, tegen de wil van de studentenbe-
heerder in. Dit punt zal dan ook zonder 
twijfel een belangrijk punt vormen bij de 
evaluatie van het plan, qp het einde van 
het academiejaar.

Op 1 februari gaat niet alleen Radio Toe-
stel van start in de studentenresto's, 
maar gaan de prijzen van de maaltijden 
eveneens flink in de hoogte. Nadat in 
januari al de prijzen van de snacks en de 
broodjes stegen, komt daar in februari een 
prijsverhoging van de soep (van 5 naar 
10 F r , met de belofte de kwaliteit te ver-
beteren), en van de schotels. Vroeger werd 
de prijs van deze laatste berekend op ba-
sis van de kostprijs + 40 F r . Nu wordt dit 
de kostprijs + 45 F r, terwijl de kostprijs 
werd herberekend. Door dit laatste daalt 
de prijs van enkele schotels, van 23 % 
blijft de prijs gelijk, van 65 % komt er 
5 Fr bij, en 10 % stijgt met 10 Fr of meer.
De maximumprijs van 100 Fr blijft evenwel 
behouden.

Deze prijsaanpassing was nodig door de 
voorziene blokkering van de sociale toe-
lagen (bedragen die door de regering 
rechtstreeks aan de sociale sektor worden 
gestort), waardoor deze laatste 6 QQQ 000 Fr 
verwachte inkomsten ziet verloren gaan.
Deze regeringsmaatregel valt niet bij 
iedereen van de Sociale Raad in goeie 
aarde: Tijl Maes (VVS) stemde tegen bij 
de prijsverhoging, en de overige leden 
uiten hun protest via een brief.

Deze brief is een initiatief van de voor-
zitters van de sociale raden van de KUL,
VUB en RUG samen, waarbij zij Coens wijzen 
op de gevolgen van de regeringsmaatregelen 
op de sociale sektoren. Ook aan de KUL 
werden er intussen prijsverhogingen door-
gevoerd, en de VUB kijkt nog de kat uit de 
boom: voorlopig zijn enkel symbolische ak-
ties gepland. In Gent werd deze brief una-
niem goedgekeurd. Hij werd tenslotte over-
handigd aan de minister naar aanleiding 
vanhet onderhoud dat studenten met hem 
hadden op 14 januari (waarover elders meer)

De sociale raad lijkt hiermee een nieuwe 
weg op te gaan. Vroeger werden in deze 
raad hevige diskussies gevoerd tussen links 
en rechts, met een grote verdeeldheid tot 
gevolg. De nieuwe Sociale Raad is met een 
propere lei begonnen, waarbinnen centrum- 
figuren de bovenhand blijken te halen, en 
er ook veel vlotter een eensgezind stand-
punt kan worden ingenomen. Bijgevolg wordt 
de macht van die Raad ook veel groter, en 
wanneer de regering nog meer maatregelen 
in verband met de sociale sektor zou over-
wegen, kan men aannemen dat de Sociale 
Raad van de RUG zich niet onbetuigd zal 

laten.
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POLITEIA bestaat 25-jaar. Een prima gele-
genheid cm deze kring eens nader te be-
lichten.
POLITEIA vertegenwoordigt de studenten 
uit de Staats- en Sociale Wetenschappen 
(SSW), zeg maar de Pol. en Soc. Alles bij 
een zo'n 600 studenten. De SSW is nog 
steeds geen echte fakulteit hier in Gent 
(in tegenstelling tot haar zusterafdelin- 
gen aan de andere Vlaamse uniefs), maar 
vormt een subfakulteit binnnen de Rechten 
Een van de grote streefpunten van POLITEIA 
is dan ook te komen tot een echte, vol-
waardige, zelfstandige fakulteit. De mo-
menteel aan de gang zijnde programmaher- 
vorming moet hierin een belangrijke stap 
vormen. Nochtans zal de totale verwezen-
lijking van deze droom waarschijnlijk nog 
een hele tijd op zich laten wachten. 
POLITEIA heeft altijd een rebels imago 
gehad. Dit kwam, en komt, door het feit 
dat POLITEIA zich steeds tot eerste taak 
heeft gesteld te zorgen voor de belangen- 
verdediging van de studenten SSW en de 
studenten in het algemeen. POLITEIA wil 
zelfs dikwijls nog verder gaan, en de 
studentenbeweging dwingen standpunten te 
formuleren over ruime maatschappelijke 
problemen. Gezien de aard van de studies 
van de studenten SSW kan dit zeker niet 
verwonderen. Wie Pol en Soc studeert, 
wordt als het ware met zijn neus op de 
problematiek van de samenleving gedrukt, 
en wordt dus ook verondersteld zich daar 
betrokken bij te voelen. Bij vele andere 
studies ontbreekt dit contact met de rea-
liteit dikwijls in belangrijke mate, en 
POLITEIA moet dan ook in zekere zin als 
een "zweeppartij" beschouwd worden, die 
de andere studentenorganisaties het be-
lang van reageren tegen bepaalde toestan-
den wil doen inzien.
Dat dit in het verleden, en ongetwijfeld 
ook nog in de toekomst, voor zware menings 
verschillen tussen POLITEIA en de andere 
studentenorganisaties heeft gezorgd en 
kan zorgen is duidelijk...
POLITEIA heeft daardoor ook steeds een 
vrij eenzame plaats in de studentenbewe-
ging ingenomen, en houdt daar wellicht 
een boel frustraties en ontgoochelingen 
aan over. Maar de Pol en Soc is zowat de 
kweekschool voor idealisten en wereldver-
beteraars, en zodoende wordt de wacht

steeds afgelost; waardoor POLITEIA onver-
minderd kan doorgaan de hond in het ke-
gelspel te zijn.

Nochtans is de situatie binnen de SSW 
niet altijd even rooskleurig. Vooreerst 
voelen de studenten SSW zich niet steeds 
even betrokken bij een organisatie als PO-
LITEIA. Het verschil tussen de opeenvol« 
gende generaties is ook hier zeer groot.

Tweedens is er de erbarmelijke financiële 
situatie van POLITEIA. Vanwege de mooie 
principes waaraan POLITEIA zich probeert 
te houden, zijn commercieel opgezette 
praktijken vrijwel uit den boze. Dit 
heeft tot gevolg dat POLITEIA het enkel 
moet stellen met de toch niet direkt ro-
yale subsidies van het FK en de opbrengst 
van de lidkaarten-verkoop. Maar vermits 
POLITEIA weigert bvb een boekenverkoop te 
koppelen aan die lidkaarten, zijn die in-
komsten ook vrij gering. En het is al e- 
venmin onze gewoonte om bij de faculteit 
te gaan aankloppen om financiële steun 
(voor de 25-jaren-viering was dit onont-
beerlijk, en wij danken de faculteit van 
harte).

Tot zit POLITEIA ook op studentikoos vlak 
niet stil. Jaarlijks worden er een aantal 
TD's, filmvoorstellingen en uitstappen ge-
organiseerd, in een poging om de pol- en 
socstudenten ook buiten de leslokalen bij-
een te brengen. Of dit opzet slaagt is dik-
wijls een andere vraag. Misschien is op 
dit gebied de creativiteit van POLITEIA 
wel wat zoek.

Een bewijs van het feit dat POLITEIA zich 
vooral bezighoudt met de vertegenwoordi-
ging van de studenten blijkt zeker wel uit 
de pogingen in zoveel mogelijk beslissende 
en adviserende vergaderingen een vertegen-
woordiger te hebben. Dit geldt trouwens voor 
de pol- en soc-studenten in het algemeen : 
in de meeste organisaties, van studenti- 
kozen tot louter politieke, is er altijd 
wel ergens een SSW-er te vinden;. Het is 
daarenboven dikwijls aan hen te danken dat 
er in die beleidsorganen ook fundamenteel 
gediscussieerd wordt, en dit tot spijt van 
wie het benijdt.

'tes ginne w oar.hee moat :
PERSKOPFERENTIE

het goede nieuws.De studentenresto’s zouden het forum 
van de universiteit moeten zijn. Een 
markt voor intellectuelen, vooral aan 
een uniyersiteit die geen echte cam-
pus heeft. Dat aspect wordt de laatste 
tijd steeds meer benadrukt door de 
sociale sector, en blijkbaar met re-
sultaat: het aantal verbruikte maal-
tijden in de restaurants neemt toe 
(+ 6% t.o.v. 1984), en voor het eerst 
sinds T982 verkoopt men terug meer dan 
1.000.000 maaltijden . Een stij-
ging die echter vooral toegeschreven 
wordt aan de snackbars, die zich beter 
lenen voor operatie "verknussing".
In de grotere ruimtes tracht men het 
kantinekarakter te verminderen door de 
introductie van een studentenprogramma 
op radio Toestel, dat zal uitgezonden 
worden tussen 11.30 en 14.00 uur in 
alle resto's. Er wordt elke maand een 
exotische dag georganiseerd, met ten-
toonstelling van Hemadi: tien schil-
derijen op het gelijkvloers en de eerste 
verdieping van de Overpoort. Dat is dus

Tijl Maes was echter nogal wat minder 
gelukkig ons te moeten meedelen dat de 
prijzen gestegen zijn, en dat ze nog 
zullen stijgen. De huidige prijsstij-
ging van 5 fr. op de helft van de maal-
tijden en 10 fr> op nog eens 7% werd 
veroorzaakt door het blokkeren van de 
toelage voor de sociale sector op het 
peil van 1985. Deze reële vermindering, 
samen met de verhoging van de grond- 
stofprijzen zorgde dus voor een prijs-
verhoging. En daar blijft het niet bij, 
want niets laat voorzien dat Coens toe-
schietelijker zal worden met de poen.
De toekomst van de restaurants, en de 
hele sociale sector trouwens wordt be-
dreigd door een demografisch fenomeen, 
nl. de vermindering van het aantal stu-
denten. Minder studenten = minder sub-
sidie én minder verkochte maaltijden = 
verhoging maaltijdprijzen = minder ver-
kochte maaltijden.

JDC

Het onthaal en de opvang van nieuwe stu-
denten is bij POLITEIA sinds lang een be-
langrijk onderdeel van de werking. Rond-
leiding, gezellige babbels in kleine 
groepen, boekenverkoop, ombudsdienst, ... 
moeten ertoe leiden dat eerstejaarsstuden-
ten zich zo vlug mogelijk thuisvoelen aan 
de unief. Dat door deze aandacht voor de 
kandidaturen de andere jaren geregeld 
verwaarloosd worden, ’s een jammerlijk ne-
venverschijnsel waaraan dringend wat zou 
moeten gedaan worden.

Dat POLITEIA veelal een organsiatie 
blijft die door een drie è vier mensen 
draaiend wordt gedhouden is eveneens een 
spijtige vaststelling. Maar het is duide-
lijk dat deze enkele mensen werken vanuit 
een grote bezorgdheid voor hun medestuden-
ten en in het besef dat hun inspanningen 
uiteindelijk toch vruchten dragen en ap-
preciatie krijgen, blijven zij volhouden.

POLITEIA is nu 25 jaar jong, heeft ups en 
downs gekend, maar zal ongetwijfeld nog 
gedurende vele jaren zijn positie van bui-
tenbeentje in de studentenbeweging blij-
ven waarmaken. Daarom ten slotte dank aan 
alle mensen die zich ooit hebben ingezet 
en diegenen die zich nog zullen zetten 
voor POLITEIA.

Koen Van den Broeck,
Voorzitter.
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iets dat door de ouders als een onaan-
tastbaar principe wordt aanzien.

Bovendien kan de regering er prat op gaan 
dat deze maatregel slechts de uitvoering is 
van een vroegere beslissing, aangezien de 
indexatie van de inschrijvingsgelden al 
in 1972 werd voorzien, en het is op basis 
daarvan dat in 1978 werd overgegaan tot 
de verdubbeling van de inschrijvings-
gelden .

Hoewel de Vlaamse en de nationale rege-
ring uit dezelfde partij zijn samenge-
steld, kon de indexering van de studie-
beurzen niet ter sprake worden gebracht, 
'want dat behoort niet tot de bevoegdheid 
van het kabinet'. Toch zou een indexatie 
van de studiebeurzen perspectieven openen 
voor de verlaging vap de studiekost, iets 
waarover de minister later zeer bezorgd 
bleek te zijn.

De verhoogde inkomsten die door de index-
ering van de inschrijvingsgelden zullen 
worden verkregen, zullen volgens de mini-
ster moeten worden aangewend voor 'de 
verbetering vanhet onderwijs'. Gezien de 
kleine bedragen, kan de vraag terecht 
worden gesteld of het onderwijs aan zo'n 
traag tempo zal worden verbeterd.

Een tweede maatregel die ter sprake kwam, 
was de blokkering van de sociale toelagen 
aan de sociale sektoren. Dit zijn be-
dragen die door de regering rechtstreeks 
aan de sociale sektoren worden gestort.
In 1985 bedroegen die voor Vlaanderen 
565 mln. Fr, waarvan 130 mln. Fr voor de 
RUG. Het was de regering opgevallen dat 
deze bedragen sinds 1980 met 55% waren 
gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van 
de indexatie, en anderzijds van het sterk 
toegenomen aantal studenten in de diïerse 
universiteiten. Toch vond Coens dit on-
verantwoord, en wenste hij een inhaal-
operatie in te zetten: vanaf 1986 worden 
deze bedragen noch geindexeerd, noch aan-
gepast aan het studentenaantal, en dit 
totdat er een nieuwe 'billijkere' rege-
ling is gevonden. Coens wenste op dit 
laatste geen datum te plakken. Wat de 
gevolgen voor dit jaar al zijn, kan je 
lezen in het artikel over de Sociale Raad, 
maar als de maatregel overmeerdere jaren 
loopt, zullen er zich veel ingrijpendere 
maatregelen opdringen. Eerder sprak Van 
Espen, beheerder van de sociale sektor al 
de vrees uit dat die sektor in 1992 zijn 
deuren zal moeten sluiten. Weg resto's, 
weg homes, weg studentenarts,...
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In het kader van deze maatregel over-
handigden de vertegenwoordigers van de 
sociale sektoren een gezamenlijk schrijven 
aan de minister, een brief die eerder in 
Gent unaniem door de sociale raad werd 
goedgekeurd. Volgens de voorzitter van de 
sociale raad van de VUB blijkt de toe-
stand daar nog veel erger te zijn, gezien 
de VUB nog volop aanuitbreiden denkt, zo-
dat de sociale sektor er niet zal kunnen 
voldoen aan de toenemende behoeften.

Een ander netelig punt dat ter sprake 
kwam, was de zinsnede: "maatregelen die 
de overbevolking van bepaalde faculteiten 
moeten voorkomen". Waar iedereen ver-
moedde dat dit een diplomatische formu-
lering was van een numerus clausus, wees 
de minster erop dat hij in geen geval 
een numerus clausus zal aanvaarden. Hij 
zou in het verzet daartegen de steun 
krijgen van vriend Dehaene, en daarmee 
had de minister iets gesuggereerd, wat 
hij niet wenste te suggereren: dat die 
zin er was gekomen op aandringen van dr. 
Wynen. Alhoewel Coens minister van onder-
wijs is, en demaatregel onder het ge-
deelte onderwijs was vermeld, was de zin 
er buiten zijn weten ingekomen, en wist 
hij zelfs niet wie er had voor gezorgd 
dat die er wél stond.

Maar Coens had wel een alternatief voor 
numerus clausus: aan de toekomstige stu-
denten moest meer informatie worden ver-
strekt over de toekomstmogelijkheden van 
hun studierichting. Hij haalde het voor-
beeld aan van de geneeskunde, waar het 
aantal eerstekandidatuurs in 2 jaar met 
zo'n 20% was gedaald, volgens de minister 
'dank zij de goede informatie'. Dergelijk 
voorbeeld verdiende volgens de minister 
navolging, maar hij herhaalde terzelfder- 
tijd voor de zoveelste keer dat hij geen 
numerus clausus wenste, en achtte zich 
dan ook niet gebonden door deze zin in 
het regeerakkoord. Over wat die zin dan 
wél betekent, kon de minister geen uit-
sluitsel geven.

Nu het thema van de numerus clausus toch 
was ter sprake gekomen, werd het probleem 
van de EEG-studenten ook op tafel gewor-
pen. Kabinetschef Monard gaf na het onder-
houd trouwens toe dat de Belgische Staat 
daar een verloren zaak verdedigt, en 
knoopte daar onmiddellijk de conclusie 
aan vast dat het Europees Hof van Justi-
tie Belgie zal dwingen om ook een numerus 
clausus in te voeren, zoals 'dit ook het 
geval is in de 11 overige lid-staten van 
de EEG'. Uit later ingewonnen inlichtingen 
konden we intussen vernemen dat dit 
laatste niet het geval is: in diverse

landen bestaat de numerus clausus enkel 
op papier, en werd er nog nooit gebruik 
van gemaakt. Maar intussen wijst die uit-
spraak er nogmaals op dat numerus clau-
sus geen absoluut taboe is op het kabinet 
van onderwijs.

Zoals reeds vermeld, bleek de minister 
zeer bezorgd over de studiekosten van de 
universiteitsstudenten. Hij gaf toe dat 
dit direkt te maken heeft met het feit 
dat 2 van zijn eigen kinderen momenteel 
hoger onderwijs volgen, en dat hij bijge-

volg de zware financiële lasten aan de 
lijve ondervindt. Zeer belangrijk in dit 
verband, is de prijs van de boeken en 
sylabussen. In het kader van de inspan-
ningen die ook door de professoren moet 
worden geleverd, zou er worden op toege-
zien dat er een einde wordt gemaakt met 
de uitgave van cursussen in luxe-formule 
of met een hoog auteursrecht. Hij zal 
hiervoor met de medewerking van de rek- 
toren en de regeringscommissarissen de 
mogelijkheid onderzoeken tot oprichting 
van een centrale cursusdienst. En dit 
punt lijkt voor de minister dan wel weer 
dringend te zijn, aangezien hij beloofde 
snel een brief in die zin aan de betrok-
kenen te versturen. Het is wellicht nog 
veel te vroeg om victorie te kraaien 
(veel professoren zullen zich wel niet 
zo snel bij die maatregel neerleggen), 
maar het moet al jéaéren geleden zijn dat 
een minister inging op voorstellen van 
studenten.

Toch kon men zich binnen de delegatie 
zich niet van de indruk ontdoen dat het 
voorstel er door persoonlijke ervaring 
zou doorkomen, en dat het bovendien een 
handig middel is om een wig te drijven 
tussen professoren en studenten. Maar 
Coens heeft een belofte gedaan, die hij 
toch niet zo snel zal kunnen intrekken.

Een ander aspekt dat in het onderhoud ter 
sprake kwam, was de rationalistaie en de 
programmatie van het HOBU (Hoger Onder-
wijs Buiten Universiteit) die in het 
regeerakkoord is ingeschreven. Dit blijkt 
vooral te slaan op de sanering van de 
vele normaalscholen die ons land rijk is. 
Dit zou dan gebeuren via fusie en reaf- 
fectatie van het personeel, dus afvloei-
ing. Een gelijkaardige maatregel zou vol-
gens Coens trouwens ook niet misstaan bij 
de universiteiten, en dit in de vorm van 
overleg en interuniversitaire samenwer-
king.

Tot slot werd eveneens de mogelijk be-
sproken om tot een samenwerking te komen 
tussen de sociale sektoren van de univer-
siteiten en het HOBU. Dit zou zeer vlot

kunnen verlopen na de rationalisatie van 
deze laatste. Coens toonde zich trouwens 
voorstander van experimenten terzake, 
maar het resultaat van dit alles zou dan 
wel financieel gunstig moeten zijn, en 
hij wilde zelfs niet beloven of de uniefs 
meer geld zouden krijgen in ruil voor dit 
ruimer dienstenaanbod.

Na het onderhoud verklaarde Coens dat hij 
de indruk had dat het lont uit het kruit-
vat was genomen. Onder de studenten was 
men het erover eens dat dit een verkeerde 
conclusie was: het doel van het onderhoud 
was immers het verknijgen van informatie, 
en zeker niet het stellen van eisen.
Bij de studenten kan men zich nu pas een 
oordeel vormen over de gevolgen van de 
maatregelen, en op enkele punten gaan die 
toch verder dan wat tot nu toe werd ver-
moed. Een harde reactie kon dan ook niet 
uitblijven. Aan de VUB vond er al een 
ruim bijgewoond aktiecomité plaats, en 
dit voorbeeld wordt aan de andere univer-
siteiten gevolgd.

Het verzet blijft trouwens niet beperkt 
tot de universiteiten. Omdat diverse maat-
regelen ook gevolgen hebben voor het HOBU 
en nog andere (legerdienst, wachttijd 
voor werkloze afgestudeerden,...) de 
jongeren inhet algemeen treffen, wordt 
er tevens samenwerking gezocht met de 
studenten uit het middelbaar onderwijs, 
evenals met personeel, waarbij er evenmin 
onderscheid wordt gemaakt naar politieke 
afkomst. Zo is er bij de PVV-JOngeren al 
protest gerezen tegen de verlenging van 
de legerdienst. Om dit verzet te verenigen 
gaat er op 19 februari in Brussel een 
nationaal aktiecomité door.

■——....... pnc
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RUMBLE
FISHSTICKS
De meeste nieuwe films stellen niet zo-
veel voor zodat een (her)visie van RUMBLE 
FISH meer dan aan te bevelen is. Dat re-
gisseur COPPOLA hiermee een meesterwerk 
van het zuiverste karaat heeft afgeleverd 
kan geen enkele (redelijke) filmliefhebber 
ontkennen. Ondanks het schijbaar banale 
scenario is Rumble fish een briljante 
illustratie van wat men onder "pure film" 
kan verstaan.

Spil van het verhaal is de problematiek 
van de marginaal opgroeiende jeugd , ! 
voorwie de tijd geen raad en wijsheid 
brengt maar eerder synoniem wordt van 
een groeiende verveling en ontgoocheling.

Rusty James (MATT DILLON) is de zoon van 
een aan de drank geraakte advokaat . Hij 
verafgoodt zijn mysterieuze broer, die 
op reis blijkt te zijn. Tijdens een door 
Rusty James uitgelokt gevecht (een parel 
van een scène) verschijnt hij plots ten 
tonele. Die rol wordt op sublieme wijze 
vertolkt door MICKEY ROURKE die nu te 
zien is in "The year of the dragon".
De lokale agent is alvast niet gelukkig

met zijn komst. Rusty James is dat uiter-
aard wel maar dra blijkt dat zijn broer 
(the motorcycle boy, the president) to-
taal opgebrand is. Voor hem heeft het 
leven niets meer te bieden en hij spreekt 
zo stil dat je haast zou denken dat hij 
geen twee uur meer te leven heeft. 
Merkwaardig is wel dat Mickey Rourke 
slechts bij de nasynchronisatie zo stil 
sprak. De kwaliteit van dé geluidsopname 
tijdens het draaien liet imners te wensen 
over zodat een nasynchronisatie plaats 
vond. Rourke dacht dat zoiets beter bij 
het mythische personage paste en Coppola 
ging daar volledig mee akkoord. Terug 
naar het verhaal waar Russel James lang-
zamerhand de ware aard van zijn broer 
ontdekt. De vreemde passie van "The motor-
cycle boy" voor kempvissen (rumble fish) 
zal tenslotte zijn dood betekenen. Tijdens 
een prachtig slot zien we hoe Rusty James 
de laatste wens van zijn broer vervult.

Het camerawerk.de montage en de geluids-
band maken deze film -dusver- tot eenuni- 
cum. De schitterende zwart-wit fotografie 
veruimt niet alleen de dimensie van de 
film, het laat ook toe beter te werken 
met het angstaanjagende spel van con-
trasten en schaduwen. Enkel de "rumble 
fish" en de scène waar Di11 on zijn 
spiegelbeeld in het zijraam van een 
politie-auto stukslaat zijn in kleur.
Let ook op het gedurfde camerawerk; er 
wordt druk geëxperinwteerd met ongewone 
camerastandpunten. De invloed van de 
videoclip laat zich duidelijk gelden.

Maar het is vooral de klankband die 
de film een ongekende kracht geeft.
Stewart Copeland , drummer bij de al 
dan niet ontbonden Police, heeft de 
opzwepende score gecomponeerd waar-
bij de nadruk vooral op het pauken- 
werk komt te liggen. Dit is dan ook 
de subliemste fimscore die ik ooit 
gehoord heb.

Naast de vlijmscherpe montage, de 
indrukwekkende fotografie en de 
ritmische score is de prent niet 
verstoken van symboliek of filosofie. 
Rumble fish is tegelijk een impres- 
sionerend document over een jeugd 
zonder hoop en toekomst, over een 
droom die vele Amerikanen meenaken,'! 
als een grauw bestaan in een wereld 
met gedemystificeerde helden. Een 
ervaring die niet gelijk met één 
pint doorpoelt. Zien of herien dus.

RUMBLE FISH ****
STUDIO SKOOP; 22.30 h.
dominic p.

b lin d e  v in k e n c rè m e
Toen ik klein was, kon ik uren lana 
voor de leuvense stoof, naar verhalen 
en snrookies luisteren die 'aijn groot-
moeder vertelde. In rT'ijn bed zaa ik 
de heksen verschijnen die cii i wilden 
ooeten en het eniae wat ik kon doen 
was die onder de lakens duiken en 
beven.

Arne Sierens moet ook die ervaringen 
aehad hebben. Hij liep al een Daar 
jaar rond met het idee de lenende van 
Genoveva van Brabant, te bewerken tot 
een teaterstuk. Het resultaat is te 
bezichticen in de ARCA-schouwbura.

Voor zijn bewerking van Genoveva 
green Arne terug naar de oudst-ce- 
kende legende. Hij plaatste dit ver-
haal in een modern kader (lener) en 
vroen aan Johan Desmet de muziek te 
.Komponeren. Sn er zit muziek in.

Graaf Sieofried vertrekt met zijn 
troenen naar het front. Hij laat 
zijn vrouw, Genoveva, -'et haar drie 
kinderen achter onder de hoede van 
kanitein Drano en de raadsman Golo.
N» drie maand blijkt Genoveva zwan- 
ner te zijn. Maar Golo wordt lano- 
zaa -’aar zeker verliefd on Genoveva. 
Genoveva, trouw als zij is,wijst 
zijn liefde af en Golo besluit zich 
te wreken. Hij beschuldiot Genoveva 
van overspel met Drano. Drago wordt 
gedood en Genoveva in de kerker ge-
worpen. Graaf Siegfried wordt op de 
hoogte gebracht en veroordeelt zijn 
vrouw tot de doodstraf. De soldaat 
die Genoveva met haar kinderen in 
het bos moet doden, kan het niet.
Hij deserteert en zal voortaan voor 
Genoveva en haar kinderen zorgen.
Zeven jaar later komt de blinde Sieo-
fried in het bos en vindt daar zijn 
vrouw en haar kinderen. Hij laat ; 
zijn raadsman, Genoveva en de sol-
daat doden en besluit voortaan voor 
de oDvoedino van zijn kind te zor-
gen tot hij een volwaardig militair 
wordt.

Het zou schandalin zijn, indien men 
een sprookje zo realistisch mooelijk 
zou proberen te brenoen. De magie 
en de verbeelding zouden vermoord 
worden. Dit doet Arne Sierens abso-
luut niet. Hij brengt Genoveva in 
een eenvoudig irreeel kader. De ak- 
teur beweaen zich als statische fi-

guren die bijna gevoelloos zijn. Zij 
ceven enkel een aanzet tot een ge-
voel, de rest moet het publiek zelf 

doen. De muziek schept een kader die

die elke emotie aanoeeft, die de 
snanina tastbaar maakt, zodat je 
kompleet inleeft in de situatie.
Alle fleuren zijn vastomschreven, 
ze veranderen in de loop van het 
stuk niet. Het eniae wat er gebeurt 
is de omgeving en de problemen die 
veranderen, waardoor ze zich moeten 
worstelen. Toch is het mijn indruk 
dat de regie niet ver genoeg gaat. 
Het kan nog beter. Je zou je als 
ware moeten kunnen verplaatsen in 
een andere werld die zich voor jou 
afspeelt. Een droom die je als je 
klein was ooit eens zou kunnen Ge-
droomd hebben. Dit zou het uiteinde-
lijke doel moeten zijn. Wat je nu 
krijat is goed en best te genieten, 
maar de verhaaltjes en de pannekoe- 
ken die Grootmoeder bakte blijven 
hoe dan ook de beste, (frank colman)

POUPE
MAISON
Wat een recensent niet lijden kan: drie 
films bespreken op een erg beperkte 
ruimte: twee nieuwkomers, een Vlaamse en 
een Franse, en een Britse reprise. Omdat 
het niet al blinkt wat Amerikaans is, 
voilà, omdat wij Europees denken, voilà 
en als we meer plaats hadden zouden we 
zouden we nog veel meer schrijven.
Vlaamsgezind als we zijn beginnen we dus 
maar met het eigen produkt, The Afterman, 
waarvoor wij een Vlaamse ondertitel be-_' 
dachten: hoe Pallieter voelde, toekeek, 
zag dat het goed was en tenslotte zelf 
het kopuleren leerde.
Daarmee is Rob Van Eyck, de Eddy Wall y 
van de Vlaamse film niet aan zijn eerste 
wankreatie toe. Voor de LSP-film De Aard-' 
wolf kreeg hij zelfs subsidies, maar deze 
keer kreeg hij alleen geld voor het sce-
nario (arm Vlaanderen!) en moest hij de 
rest bijeenrapen via sponsors die dan ook 
overvloedig in beeld komen. The Afterman 
gaat trouwens een grote toekomst tegemoet: 
tijdens het festival te Cannes kon van 
Eyck al een paar kontrakten in het bui-
tenland lospeuteren.
Het verhaal? De enige ro(n)de draad die 
we konden ontwar(r)en, waren mooie vrou-
wenborsten. Wie echter denkt een paar 
mooie naaktprentjes te zien, vergist zich, 
want het zijn de allersaaiste momenten. 
Veel gewaagds of veel variatie valt er 
niet te verwachten, of beter, wèl in het 
wàt, niet in het hoé. De Afterman rot-
zooit wat af: hij neukt ettelijke keren 
een paar vrouwen, waarvan één diepgevro-
ren (gesponsord door findus), zuigt een 
pater van Averbode af, laat zich eens 
vanachter pakken, bespiedt twee lesbien-
nes en nog veel meer van dat. En zeggen 
dat er maar één kind van komt, dachten 
we het niet dat de pil overbodig was.
Wèl gevarieerd is het menu van de After-
man: een vlezige made, 'n paar grassprie-
ten, een rat naturel, kastanjes, wortels, 
rauw vlees en spuitbusen vol slagroom.
Als je dan ook nog weet dat de Afterman 25 
jaar op slagroom geleefd heeft vóór hij 
zijn komputerhol moest verlaten (dixit Van 
Eyck in een interview in première, alleen 
hadden wij nooit doorgehad dat hij daar al 
zo lang zat), dan begrijp je veel, heel 
veel zelfs, bijvoorbeeld waarom de prota-
gonist getooid is met vetzakken onder de 
ogen, vetrolletjes op de heupen en spekre- 
pen op de buik. Jammer toch voor de spon-
sor, die fitheidsrage.
Volgt een lijstje van de sponsors, véél 
interessanter dan de generiek: een kompu- 
ter-, slagroom-, tomatenketchup-, en een 
jeansfabrikant, naast de abdij van Aver-

bode en, niet te vergeten, Een Boeketje 
Vlaanderen.
Wat we vooral konden appreciëren waren de 
dialogen, vooral om hun muzikale waarde: 
één lange variatie van de veelzeggende 
kreet "ah!", in alle stemmen en toonaar-
den, een minimalistische musical als het 
ware.
Denk nu vooral niet dat wij de film afra-
den, integendeel. Scharrel een paar vrien*- 
den bijeen, giet een paar glaasjes binnen, 
en The Afterman bezorgt je een leuke a- 
vond. De film is namelijk zó slecht, en 
wij herhalen zó slecht, dat al wie een 
beetje gevoel voor absurde humor heeft 
zich hiermee rotamuseert. Een ware topper 
voor het Festival van de Slechte Film en 
dus niet te missen. En toch zullen wij op 
zomervakantie maar verzwijgen dat wij uit 
Vlaanderen komen, net nu we onze komplek- 
sen wat begonnen kwijt te raken, maar ja, 
met al die filmfreaks in het buitenland, 
je weet maar nooit.
De Franse nieuwkomer, dan maar. Wij heel 
sceptisch vanwege het Franse chauvinisme 
en nog sceptischer vanwege de filmaffiche 
moeten ons ongelijk bekennen: Les Ripoux 
verdient zijn drie Césars (beste film, 
beste scenario, beste montage), al hadden 
we er zeker een verwacht voor Philippe 
Noiret, die hier zijn rol van korrupte 
flik uit Coup de Torchon nog eens over-
doet. Mooie jongen Thierry L'hermite 
blijft als akteur ver achter Noiret, 
maar valt toch nog te pruimen.
De muziek van Francis Lai -met een iet-
wat melancholische sax- past uitsekend bij 
de vaak prachtige fotografie, zodat we al 
bijna geneigd zijn de miskleun van Bili- 
tis te vergeven.
Les Ripoux is een komedie voor een breed 
publiek, en hoewel vaak grof, zakt de hu-
mor toch nooit tot het niveau van de be-
kende Franse gooi- en smijtkomedies.

Tenslotte nog een paar regels over Rue- 
ben, Rueben, hoewel hij beter (lees: 
meer) verdient, maar ja. Protagonist is 
Gowan McLand, ooit een produktief dich-
ter, die op zijn reputatie teert om aan 
vrouwen en geld (lees: alkohol) te gera-
ken. Op een schone dag wordt hij echter 
verliefd op een onbedorven schoonheid en.. 
De story van Rueben,Rueben is heel banaal, 
ware het niet van de gevatte dialogen, de 
uitzonderlijke situatiehumor en de schit-
terende vertolking van Tom Conti en zijn 
sympathieke tegenspeler, de hond Jamie.
En ware het niet van de kleurnuance, we 
zouden de Nederlandse vertaling "ogen als 
klaprozen" poëtischer vinden dan "eyes li-
ke cornflowers".

ag

The Afterman: Decascoop 
Les Ripoux : Capitole 
Rueben,Rueben: Calypso

h u ts e p o p s o o i :
Vooreerst : de hoes. Knap futuristisch 

gedoe waarbij de ELIMINATOR-car rond de 
aarde zoeft: De LP opent met Sleeping 
bag, de door U allen gekende en bejubelde 
single. Vervolgens krijgen we Stages, 
een krachtig maar commercieel wippertje, 
waarbij de discolichten me al voor de 
ogen beginnen te schemeren. Dit is niet 
meer de zompige Texas boogierock van 
ELIMINATOR, waarbij we on the stage nog 
de restjes uitgespuwde pruimtabak zagen 
liggen, maar wel de cleane, mooi in 
schijfjes geprefabriceerde miljonairs- 
tabacco. Bovendien begint het ergens, 
nog op de achtergrond, verdacht naar 
synthesizers te ruiken.

Gelukkig is Woke up with wood een 
echte verademing : ruwe, ongepolijste 
rock-voor-de-houten-kop. Rough boy is-
0 ironie- de enige slow op de plaat, en 
meteen een parodie op de in de USA alles 
overspoelende slijmerige rockballads.
Kant 1 besluit met Can't stop rocking : 
Nog van dat ! Nog van dat !

Kant 2 dan : Planet of woman : Oh 
yeah !! Oh yeah !! Me too !! Me too !!
1 got the message : zeer goed !!! zeer 
goed !!! Velcro fly : Moet er nog pla-
stiek zijn ? (x 2). Dipping low : gewoon 
goed, maar het kunnen niet alle dagen 
Gentse Feesten zijn, nietwaar ? Ten-
slotte Delirious : Far out man, far out !

(Te gek vent, te gek !)
Kort samengevat : (voor de mensen die 

alleen nog samenvattingen bekijken) 
AFTERBURNER is zéér goed, zonder Stages, 
Rough boy en Dipping low zelfs uitstekend.

Om te besluiten : THE CULT. Na hun 
verschijning in Villa Tempo hebben ze 
nu ook nog eens het uitzonderlijke ge-
noegen om te mogen optreden voor U, 
alive and kicking in de Vooruit, ZO 26 
Januari.

The Cult, vroeger een onbekende cult- 
groep (what's in a name), maar die nu 
zelfs de hitparade haalde met hun singles

Rain en Revolution, en waarvan de LP,
LOVE, zelfs de top 10 haalde in de LP 
lijsten ! Dit is echter geen reden om 
thuis te blijven, integendeel !! Uw 
onderdanige oorteisteraar schafte zich 
zelfs met de restanten van zijn laatste 
bancontact overval Rain aan. Het resul-
taat : goeie New Wave, een obsederende 
stem met lekker gitaarwerk. Het geheel 
doet wat denken aan het vroege werk van 
The Cure. Zelfs de b kant, Little face, 
is goed, zelfs misschien nog beter dan 
de a kant.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg U (nogmaals) 
THE CULT, Vooruit, ZO 26 Januari (nu dus). 
Spread the word man, spread the word !!!

Wim


