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In sommige plaatsen kun je misprijzend 
je neus op halen en met een geaffecteerd 
kraakje in je stem mompelen: " Nou kea- 
rel,wat ligt het hier slordig."
In andere plaatsen knijp je je neus toe 
en tier je verontwaardigd: " Wat voor 
een varkensstal is dat hier?!"
In nog andere plaatsen ga je gewoon niet 
binnen omdat zelfs de vergelijking met 
een beerput een understatement is.

Zo'n plaats was het VVS-lokaal.De wei-
nige keren dat ondergetekende er .nood-
gedwongen .binnengestapt is,had hij 
steeds gedurende drie dagen een vreemd 
soort kater en wandelden mensen die hem 
ontmoetten met een grote boog om hem 
heen .

Dit maar om u een idee te geven van de 
omvang van de rooie pollutie .
Natuurlijk is deze niet te wijten aan 
de nalatigheid of de luiheid van onze 
kommies.Daarvoor hebben ze teveel disci-
pline aangeleerd in hun Siberische trai-
ningskampen.
Integendeel het is een nauwkeurig uit-
gewerkte strategie,met de schandalige 
bedoeling ons geliefd studentenmilieu 
te deshumanizeren.

De hemel zij geprezen daarom dat een 
zich van het gevaar bewuste,maatschap-
pijtjes tendi gende,terrori sti sche organi- 
zatie de moed heeft gehad om iets aan 
deze wantoestand te doen.
Geïnspireerd door de schop die groot-
meester Ronald de nacht tevoren de Li-
bische hond had gegeven,besloten zij 
om de hondedrol in de Brug te verwijde- 
ren.Opvegen ging niet meer,daarvoor was 
hij al ietsje te groot,dus namen ze de 
enige logische beslissing en staken ze 
de boel in brand.Misschien ook als een 
symbolische aanwijzing van wat VVS-ers 
na dit leven te wachten staat.
Dat er een verdieping hoger in de Brug 
nog mensen aanwezig waren,was een bij-
komstigheid die onze onbekende helden 
niet mocht tegenhouden.
Hopenlijk waren het joden,negers en ho-
mofielen,dan was het tegelijkertijd een 
oefening voor later als ze groot zijn.

Helaas,beste lezer , is de brand vroeg-
tijdig ontdekt zodat hij enkel een gaat-
je in de balatum heeft kunnen maken.Maar 
niet getreurd,brandweermannen in specia-
le pakken hebben de boel toch nog een 
grondige chemische behandeling gegeven.
De aanslag is nog niet opgeëist,maar 
vermoedens gaan uit naar de Nationale 
SchoonmakersVereniging (NSV) en naar 
de PROpere jongens TEgen Andersrui kenden 
(PROTEA).Twee organizaties die van de
Geile Sanitaire Recidivisten (GSR) geen 
subsidies hebben mogen ontvangen.
Maar onze dappere demokratische vrij-
heidsstrijders mogen zich waarschijnlijk 
nu reeds verheugen in een flink zakgeld- 
je van ome Pieter Elowiesius Ntagon.

Wij trokken onze stoute schoenen en 
een flinke wasknijper aan en vroegen 
de VVS-voorzitter om een reactie.
Groene rochels naar onze voeten spuwend, 
winden en boeren latend,onderwijl zijn 
tamme strontvliegen strelend,vertrouwde 
hij ons toe dat de aanslag een typische 
laatkapitalistische wanhoopsdaad is ge-
weest om de proletarische revolutie te-
gen te houden.
Eén van de voorwaarden om laag bij de 
grondse dieren als arbeiders,die enkel 
op hun instincten leven,te kunnen bena-
deren en mobilizeren, is er net zo uit-
zien en ruiken als zij.
De brandstichting in onze geurcentrale, 
aldus de voorzitter , was dan ook een 
poging om de basis van de arbeiders- 
strijd te ondergraven.

Maar de VVS-ers laten zich niet zo vlug 
intimideren.Wat er verder ook gebeuren 
mag,ze zijn van plan om lustig door te 
gaan met stinken.
Wij geuren in zeven kleuren,riep de 
voorzitter met opgeheven vuist.
NO LAVARAN !

studentenblad

Veto,ergo sum....
Donkere wolken trekken over de anders 
toch al niet zo blauwe Leuvense hemel. 
Veto lijkt alvast de hevigste regens 
te moeten trotseren. Of ze deze orkaan 
zullen doorstaan, zoals ooit het roem- 
Yijke Spaanse graan, is een andere 
vraag. Voor een niet-Leuvenaar is het 
wat onduidelijk wat er allemaal te ge-
beuren staat. Veto, plichtsbewust zo-
als altijd, pakte daarom uit met een 
extra nummer waarin gans hun geschie-
denis wordt herhaald.
Het roemruchte verleden begon in 1974 
toen de eerste Veto-nummers van de 
offsetpersen rolden. In hun twaalf-
jarig bestaan mochten ze heel wat mee-
maken zodat tal van goede en minderpret- 
tige gebeurtenissen het Vetoblazoen 
sierden of ontsierden. Beginnen, we maar 
met het prettige. Veto zag zijn lezers-
aantal in een paar jaar stijgen van 
900 tot 8009. De tweewekelijkse editi£ 
evolueerde gauw naar een wekelijkse 
zodat de offsetpers aan de antiquair 
werd verkocht en de rotatiepers onder 
de champagne werd bedolven.

Niet alleen de rotatiepers kwam er, ook 
werd er aan reclamewerving gedaan en 
werd het ambachtelijke verzendingssys- 
teem geautomatiseerd. Alsof dit alles 
nog niet volstond kreeg Veto ook een 
fotozetmachine kado, evenals een tekst-
verwerker. Wij op Schamper, met ons 
bijna vooroorlogs tikmachien, kunnen 
enkel van pure jaloersheid onder onze 
enige, en trouwens wankele, tafel krui-
pen.
Wie nu dacht dat het Veto-pad enkel 
over rozen loopt, heeft het lelijk mis. 
De Veto-medewerkers werden immers jaren-
lang gecontroleerd door de ASR (Algemene 
Studentenraad). Meer nog, de stuurgroep 
van deze ASR nam zelf de touwtjes in

handen en basliste,zonder enige inspraak 
van de redactie, de financieën van Veto 
te kortwieken. Dit leidde uiteraard tot 
een conflict tussen Veto en de ASR waar-

bij Veto het pleit leek te winnen en 
autonoom mocht werken. De Veto-redac- 
tie kreeg als het ware vleugels doch, 
de ASR gaf zich niet gewonnen en beslis-
te, terug zonder Veto te raadplegen, dat 
Veto :"een actief politiek actiemiddel" 
moest worden. De Veto-redactie nam daar-
op kollectief ontslag. Onderandere door 
de publieke reactie werden verzoenings-
pogingen ondernomen. Een compromis werd 
gevonden en Veto kon terug verschijnen 
zoals weleer.

Ondertussen had de ASR zelf met pro-
blemen te kampen omdat een aantal 
kringen, waaronder Economica, uit de 
ASR stapten en een eigen kringunie 
stichtten die als 0S0 (Overkoepelend 
Studentenorganisatie) boven de doop- 
vond gehouden werd. Later werd de 
naam veranderd in KRUL (Kring Unie 
Leuven) die een eigen blad op de 
studentenmarkt gooide met de wellui-
dende naam 'Faze'. Dat ze er in Leuven 
niet zo gelukkig met waren hoeft geen 
betoog. Een verzoening drong zich terug 
op en na vele uren vergaderen werd be-
sloten de naam Veto te veranderen als 
blijkt van goede wil jegens elkaar.
Veto was met dergelijke wansmakelijke 
oplossing niet tevreden en verzette 
zich met man en macht tegen dit voor-
nemen. Voorlopig blijft alles nog het-
zelfde, voor ons ligt nog een goede 
'oude' Veto, misschien wel de laatste 
wanhwie weet krijgen we volgend acade-
miejaar geen tijdschrift dat da naam 
'Alert' draagt. Zo willen ze immers 
het compromistijdschrift noemen.
Ondertussen blijft Veto niet bij de 
pakken zitten en slaagden zij erin 
het meinummer van 'De Nieuwe Maand' 
zelf vol te pennen. We moeten onze 
Leuvense collega's alvast feliciteren 
al was het maar omdat er ook een 
stuk over 'Schamper' zal in verschij-
nen. Kopen en lezen dus.

R.M.

Zoals je al In Schamper gelezen 
hebt, krijgt de Ier Bob GELDOF (ex 
The Boomtown Rats) in september a.s. 
een ere-doctoraat van de RUG, dit 
naar aanleiding van zijn werk in 
het kader van 'Band Aid'. Met akties 
(zoals Live Aid, Sport Aid) probeert 
hij geld in te zamelen voor hulpbe-
hoevenden, vooral in 'Zwart-Afrika'. 
Hijzelf is er van overtuigd dat 
er nog veel franken nodig zijn om 
dit werk verder te zetten. Dit 
houdt in feite twee grote delen 
in, enerzijds het direct helpen 
met voedselhulp en anderzijds het 
bouwen op langere termijn aan zelf- 
voorzienende landbouw.

Het voorstel van uitreiking komt 
van het ATP-lid Mevr. Wauters, de 
voordracht in de akademieraadzaal 
is gebeurd door OP-lid Vermeersch 
en de steun namens de studenten 
werd in de Raad van Beheer betuigd 
door mezelf. Het is de bedoeling 
om met deze mensen een soort werk-
groepje te vormen naar aanleiding 
van de uitreiking op 5 september'86.

Om te beginnen probeerde de werkgroep 
in samenwerking met de Public Relations 
van de RUG de datum van uitreiking te 
verzetten gezien deze voor de studen-
ten nogal ongelukkig leek. Dit 
was geen probleem voor Bob Geldof 
maar eminente ministers van België 
zouden bij een latere datum de gebeur-
tenis tekenen door hun afwezigheid.
Dus ... 5 september aanstaande.

Binnen enkele weken zal een bankrekening 
geopend worden om bijdragen van personen 
die dat wensen, te ontvangen. In 
eerste instantie had de werkgroep ge-
dacht aan 100,-Bfr per lid van de 
universitaire gemeenschap (± 12000 
studenten plus + 6000 personeels-
leden). Verder zou gevraagd worden 
aan alle organisaties binnen de univer- 
siteit om hun bijdrage te storten(de 
personeelsbond en de landbouwkring 
hebben allebei principieel toegezegd 
om 10.000,-Bfr over te schrijven). 
Tijdens een later stadium door bekend-
making in de pers zou heel Gent, 
Vlaanderen of zelfs België hun centje 
kunnen bijdragen.
Gedurende de inschrijvingsperiode 
van de RUG voor eerstejaarsstudenten 
van 1 tot 12 september zou er in 
de cafetaria van de Brug een tentoon-
stelling lopen.

Op de dag van de uitreiking of de 
avond ervoor zouden we Bob Geldof 
vragen of zijn medewerkers d.m.v. 
filmmateriaal een uiteenzetting 
met aansluitend een persconferentie 
kunnen geven om hun werk toe te 
lichten.

Mocht u mettertijd meer informatie 
wensen of de werkgroep willen steunen 
dan kunt u dit altijd schriftelijk 
doen :

Werkgroep t.v.v. 'BAND AID’
St. Pietersnieuwstraat, 45 
9000 GENT

MAZIJN Bernard.

ACHTUNG!
Op de Raad van Beheer van 18 april werd 
het examenreglement op 2 plaatsen ver- 
duidelijkt,
- "daadwerkelijk voor alle vakken onder-
vraagd moet begrepen worden als zich 
voor elk vak persoonlijk aanmelden bij 
de examinator".
- de keuze tussen het gewogen totaal 
en het rekenkundig totaal voor het be-
rekenen van de 50% grens (een voorwaarde 
voor vrijstellingen in het bisjaar) 
wordt door elke examencommissie '̂naar-
gelang de criteria die gebruikelijk 
zijn binnen de examencommissie. Deze 
criteria worden vooraf aan de studenten 
'bekend gemaakt".
We menen dat beide aanvullingen tot 
een groter duidelijkheid zullen leiden 
voor en in het belang van alle studenten.

R. Suys- lid onderwijsraad;
D. Bernard, B. Mazijn -leden van de 
Raad van Beheer

Noot van de redactie
Als het examenreglement verduidelijkt 
moet worden, geldt dat a fortiori voor 
het artikel van Raf Suys.
De aanvulling van het examenreglement 
komt dus hierop neer;
1) Vroeger was het zo dat de student 
zich kon uitschrijven voor een examen.
Hij moest daartoe 48 uur op voorhand 
een formulier bij de pedel invullen.
De student in kwestie diende zich niet 
meer aan te bieden voor het uitgeschreven 
vak en kon rustig verder werken aan hefe 
volgend«examen. DAT IS DUS AFGELOPEN.
Het examen moet dus AFGELEGD WORDEN, des-
noods pro forma. De "pro forma" betekent 
tijdsverlies, zowel voor de student als 
de prof. Hoe kunnen de auteurs van voor-
gaand artikel dan ook spreken van een 
"regeling voor en in het belang van de 
studenten". Of beschouwen deze lieden
tijdsverlies als een studentenbelang?
Bent u ziek geweest, te laat aan de blok 
begonnen, getracteerd op een uitsluitings- 
cijfer en bijgevolg aangewezen op vrij-
stellingen dan moet u alle (resterende) 
vakken afleggen, anders verliest u 
eventuele vrijstellingen.2) In sommige richtingen wordt er gewerkt 
met een gewogen gemiddelde. Nu is het
zo dat de student 50% moet behalen om 
zijn vrijstellingen naar een bisjaar 
over te dragen. Het kan van belang zijn 
te weten of de examencommissie daar-
bij het gewogen of rekenkundig (elk 
vak evenveel punten) totaal in aan-
merking neemt. De keuze die zij maakt, 
moet op voorhand bekendmaken.
Wij wensen alle studenten die op "pro 
forma's" zijn aangewezen een zalige 
en gelukkige tweede zit.

DomPer

SCHAMPER is het officiële pluralistische 
informatieblad voor de studenten van-de 
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie be-
staat uit vrijwilligers en komt samen ie-
dere vrijdag om 13.00 uur en iedere maan-
dag om 20.30 uur in De Brug, Sint-Pie- 
tersnieuwstraat 45, 3e ver' :ping.

Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand 
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek 
en bij ernstige motivering laten wij uw 
naam weg.

SCHAMPER wordt gekontroleerd door de re- 
daktieraad die bestaat uit 2 leden van 
de Gentse Studenten Raad (Tom Hemelaer 
en Patrick Defreyne : secretaris) en 3 
leden van de redaktie (Ann Geeraert, Pe-
ter Hostens en Geert Huysman : voorzit-
ter) . Klachten omtrent de inhoud en het 
beleid van dit blad moeten ter attentie 
van de verantwoordelijke uitgever-voor- 
zitter aan de redaktieraad op bovenstaand 
adres verstuurd worden.

Advertentiedienst : voor alle inlichtin-
gen zi.-h wenden tot SCHAMPER-REKXAME;
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.

HOOFDREDAKTIE : Peter Hostens 
VERANTVJ. UITG. : Geert Huysman

REDAKTIE : Hilde Blondeel, Dominic Per- 
try, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge 
Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,
Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Pat-
rick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Geeraert, 
Geert Joris.

Uit het raam  springen moet als nutteloos
worden beschouwd! (avonturen in home Bou o)
Home Boudewijn, de parel van de Gentse 
skyline, de navelstreng van de aankomen-
de élite van de aankomende Europese een-
heidsstaat, blijft in het nieuws.
Na onze aankondiging vorige week van de 
steeds verregaander vermenging van bei-
der geslachten hebben zich schokkende 
zaken afgespeeld. Niet dat er een ver-
band zou zijn, maar met de beschavende
invloed van meisjes op jongens........
Dinsdag 15 april sprong een 71-jarige 
man op het gras. Jammer genoeg sprong 
hij van wat zo ongeveer de tiende of 
de negende verdieping moet geweest zijn.

Hij is eraan gestorven, en blijkbaar 
vonden sommigen dat nog leuk ook, want 
de enige maal dat er meer volk op de 
balkons ster«* te kijken was toen er 
vorige zomer'op een drie kilometer 
verder neergepoot penthouse een dui-
delijk zichtbare monokini met een echte 
vrouw aan lag te zonnen.
En dat is niet alles, twee dagen later 
werd een vijfdejaarsstudent burgerlijk 
ingenieur aangehouden door een respec-
tabel aantal leden van onze ordediensten. 
Hij wordt er, samen met een medeplichtige, 
ook student, ook laatstejaars ingenieur,

van verdacht een vijftigtal kleinere 
diefstallen te hebben gepleegd. Daar-
onder de nieuwe kleur-TV van de home 
en een paar computers en elektronische 
precisieweegschalen uit het gebouw van 
de farmaceutische wetenschappen, dat 
zich vlak naast home B. bevindt. Nu 
weten wij wel dat sommige burg. irs. 
zich beschouwen als het vel op de soep 
van de Belgische pap, maar lieve jon-
gens toch, je moet éérst carrière maken 
en dan pas vandenboeynantsen

JDC



prof opvolging

geef  m ij maar de wc madam ir
Non omnibus est adire Corynthum. Dit 
zongen de ouden en kweelden de jongen. 
Dit ondervonden ook de twee Dioscuren 
die aasden op de professorale toga.
Het was aan de Raad van Bestuur van 
onze aller almus paterfamilias om met 
homerlstehe blindheid deze gordiaanse 
knoop door te hakken. De klassieke 
kring hield bij haar studenten een 
enkwest om te peilen naar de voorkeur 
van de studenten. Er waren namelijk 
twee kandidaten: de ene, Decreus,
ACODer én horLOGEmaker, kreeg 5% van 
de uitgebrachte stemmen. De andere, 
Deknecht, óók ACODer maar ferm militant, 
kreeg de voorkeur van de helft 
van de studentenbevolking.

45 % van de studenten stemde blanco, 
ongeldig of interesseerde zich niet voor 
de kwestie. Logisch gevolg ware dat de 
studentenvertegenwoordigers kiezen 
voor Deknecht, gezien hij de duidelijke 
voorkeur van de studenten wegdraagt. 
Edoch, bij de uiteindelijke stemming 
kregen we een mooie patsituatie: 12 
stemmen(waaronder alle professoren)stem-
den voor Decreus,12 tegen en dus voor 
Deknecht. Het monsterverbond Mareels- 
Lepercque(la belle et la bete)stemden 
rigoureus voor Deknecht. Bernard dacht 
aan haar carrière en stemde voor de 
vertegenwoordiger van de horLOGEmakers. 
Mazijn nu, onthield zich, enerzijds 
omdat hij zijn oordeel niet wil baseren, 
op de tegenstelling jovialiteit-compe- 
tentie, anderzijds omdat de sereniteit 
tijdens de pre-electorale periode niet 
zou bewaard zijn. Onze aller muggen-
zifter is er anders als de kippen bij 
(hij zit ook aan de landbouwfaculteit) 
om de eenheid van de studenten te pro-
clameren quod hic non de casus erat.

Resultaat van deze eensgezinde houding 
was dus staking van stemmen met als ge-
volg dat de rector magnificus beslissen 
moest. En onder het motto 'Beter een 
horLOGEmaker in mijn tuin dan een militant 
in mijn keuken' stemde hij..ja..u raadt 
het al. De faculteitsraad had eveneens 
vooraf gemikt op Decreus.
Wat moeten ve hieruit nu besluiten? De 
studentenvertegenwoordigers zijn er weer 
in geslaagd te bewijzen dat

1°)de Raad van Bestuur wel degelijk ge-
blokkeerd kan worden door een samen-
werking studenten-nietprofessoren 
tegen de oligocratische academische 
agora.

2°)de samenwerking tussen de studenten 
nog verre van bereikt is.

Laat ons even de verkiezingsleuzen 
van 13 mei vorig jaar nalezen:
Bernard van de Grote MAgaZIJNen : 
"Daarenboven moet er een opener 
beleid komen waarbij de vertegen-
woordigers in de RVB hun beleid voor 
een ruimer publiek moeten verantwoor-
den en een konsultatie organiseren 
in De Brug"
Het is dus aan ons(en aan de studenten 
van de klassieke natuurlijk ook)om een 
Bloedraad in te stellen om deze duivelse 
ketter te vuur en te zwaard uit te 
roeien. En waarom niet, laten we hem 
onderwerpen aan de waterproef: we steken 
hem in een zak en werpen hem zoals 
Schamper 225 in de Leie. Verdrinkt hij, 
no problem: hij is onschuldig en in de 
handen van de Grootmeester. Komt hij 
terug boven, dan gaan we over tot de 
berechting: Met een pollepel ledigen 
we zijn oogkassen, als symbool voor zijn 
nu reeds spreekwoordelijke blindheid.

Met een gloeiend hete spaghettitang 
rukken we zijn tong uit, als wraak 
voor zijn leugenaarspraat. Daarna draaien 
wij er GeHakt van.

En wat doen wij met Dominique Bemard? 
"een tolerant beleid: een pragmatische 
en open studentenvertegenwoordiging, een 
beleid op studenten gericht, een door-
stroming met studenten, enfin een open 
beleid...", zo stond het in haar pro-
gramma van verleden jaar. Gelijk heeft 
ze: nergens specifieerde ze voor welke 
studentengroep er doorstroming moest 
zijn.Dus kun je maar beter kiezen voor 
de minderheid die Decreus de moeite waard 
vindt, nietwaar? Maar de waarheid is 
anders,Dominiekske(alias Soeur Sourire)! 
De macht van de Bond der horLOGEmakers 
is ongekend. Getuige daarvan weze de 
vraag die wij aan een zekere prof stel-
den 'of hij wilde meedoen aan een debat 
over de loge'.Antwoord: "Er zijn mensen 
die daarvoor beter gekwalificeerd zijn 
en daarbij , ik ben nog maar pas benoemd'.'

Ook Bernard doet in haar Pampers wanneer 
zij het geile der geile hoort: de hor-
LOGEmakers zijn gekend om hun opwindende 
orgieën, waarop D.B. wel eens als slacht-
offer zou kunnen genodigd zijn.Ik zie 
haar al worstelen als een blauwe panter, 
vastgebonden aan een passerdoos en met 
de winkelhaak bewerkt....

Over Jerommeke en Wiske(zie de kartoon 
in dit blad)geen kwaad.
En hiermee komt dan een eind aan de 
gevraagde twee kolommen. Er was niet 
meer plaats om nog meer mensen een trap 

voor de reet te geven....

TWG

vuur

WAAR iS  BE BRAND ? hier!
Dat de politiek in veel landen slachtoffers 
maakt, is velen niet onbekend. Dat de poli-
tiek sommigen het hoofd op hol doet slaan, 
moet men er bij nemen. Maar dat in een Wes-
terse demokratie sommigen gebruik maken van 
geweld en misdaad om hun ideeen openbaar te 
maken, dachten we sinds WO II niet meer het 
meest aangewezen middel. En toch hebben er 
enkelen blijkbaar nog belang bij dat de weg 
van de terreur nog wordt gevolgd. We denken 
hier nog niet aan Khadafi, de CCC en andere 
gedoodverfde terroristen, maar wat er op 16 
april gebeurde in de Brug: een heuse brand-
stichting in de lokalen van VVS-SVB. Is dit 
het voorlopig eindpunt van een lang verhaal 
zonder einde?

De gebeurtenissen passen in elk geval per-
fect in wat er zich de laatste weken alle-
maal afspeelde in de Cienst Studentenakti- 
viteiten. Even op een rijtje: in november 
richten Protea en NSV een aanvraag in tot 
erkennning en subsidiering door de univer- 
siteit. Protea voert zeer veel aktie tegen 
de tegenstanders van Apartheid, en de leden 
zijn er niet vies van om het Zuidafrikaans 
regime in dik en dun te steunen. Dit con-
cretiseert zich onder meer in een uitwisse-
ling met Zuidafrikaners. Zeer nauw, zoniet 
gelijk zijnde aan deze vereniging, staat de 
NSV, de nationalistische studentenverenig-
ing. Deze laatste heeft goede contacten met 
groeperingen als Nationaal Front, VMO, Odal 
en andere extreem-rechtse groepuscules. Die 
waren ook voltallig aanwezig op de betoging 
van 27 fqrf*mari 11., waar het NSV later 
zelf erkCTde'dat aan die betoging personen

liep het mis. Toen liepen de geruchten dat 
VVS-SVB ervoor had gezorgd dat de aktie 
verkeerd liep. Deze geruchten zouden later 
bevestigd worden.

Het volgend optreden van NSV en consoorten 
mogen we al op 12 maart melden: op een vol-
gende vergadering van de GSR wordt een 
rookbom naar binnen gegooid, de deuren ver-
grendeld , om daarna de brandweer te verwit-
tigen. Er werden geen daders herkend bij de 
feiten, maar weer liepen leden van Protea 
en NSV in de buurt op straat, hetgeen niet 
hun gewoonte is.

14 maart is de volgende etape: de nummers 
225 van Schamper worden even voor de middag 
gestolen uit de Brug. De kostprijs van deze 
oplage bedraagt vele duizenden frank. Er is 
geen enkele direkte getuige van de diefstal 
van uw lijfblad, maar weeral niet toevallig 
waren dezelfde Protea en NSV-leden enkele 
minuten voordien opgemerkt bij de opslag-
plaats van de Schampers. Bij gebrek aan ge-
tuigen, kon men niet direkt optreden, zodat 
de daders de mogelijkheid kregen de gevol-
gen ervan op te ruimen. Een week na het op-
treden kon men een hoogst eigenaardig arti-
kel lezen in de Gazet van Antwerpen: het 
VNJ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond) eiste 
de diefstal van de Schamper 225 op. In be-
trokken kringen vernam men dat het VNJ 
niets afwist van die opeising, en het aan-
gehaalde feit dat de Schampers in een pa-
pierslag waren verwerkt, bleek volledig uit 
de lucht gegrepen: een NSV-lid had voor het 
artikel gezorgd, om het onderzoek op een 
verkeerd spoor te brengen.

deelnamen die zelf tot geweld waren overge-
gaan (zie Pallieterke).

Nadat NSV en Protea door de Dienst Studen- 
tenaktiviteiten waren afgewezen (de eerste 
met 2 voor, 16 tegen en 5 onthoudingen, de 
tweede met 4 voor en 17 tegen), en dit niet 
enkel door leden van VVS-SVB, maar ook door 
vertegenwoordigers van de homes en het FK, 
konden beide verenigingen de zware neder-
laag blijkbaar moeilijk verteren. Ze stel-
den een beroep in tegen deze procedure, 
waarin ze zelf blijkbaar ook niet veel ge-
loofden.

Immers, op 5 maart wilden ze hun beroep met 
een prikaktie kracht bijzetten (zie Scham-
per 225), maar zoals je al kon vermoeden,

Maar ook dit plan mislukte, want dank zij 
VVS-SVB wisten we nog dezelfde dag dat het 
artikel er helemaal naast zat (zou het dan 
toch waar zijn dat ze een infiltrant hebben 
in het NSV?).

Kort daarop had het NSV en Protea weeral 
een aktie gepland tegen Schamper, toeval of 
niet waren hun leden weer in de buurt, maar 
om de zopas aangehaalde reden, werden ze 
nogmaals voor schut gezet. Met dank voor de 
informatiebron. We hopen dat de betrokkene 

levend het jaar eindigt.

Intussen was het al eind maart, en dus was 
het Paasverlof in zicht. Het ogenblik voor 
de studie, zou je zeggen. Maar na het ver-
lof begon het opnieuw.

Op 16 april waren er nog 2 werkgroepen die 
hun slotvergadering hielden, en die liep 
rond 22.00 u ten einde. Eens die het de 
Brug uit waren, werd alles er rustig. Op 
dat ogenblik waren er wel opvallend veel 
NSV-ers op straat, en enkele minuten later

gebeurde het: brand werd gesticht in het 
verduisterde gebouw, en meer bepaald in 
het lokaal van VVS-SVB. Er waren in een 
uithoek van de Brug evenwel nog enkele 
studenten achtergebleven, en die snoven 
vrij spoedig de brandgeur op. Dank zij hun 
snel ingrijpen kon verder onheid worden 
vermeden. Waren die er niet geweest, dan 
had het vuur een gretige prooi gevonden in 
het vele hout en papier dat in het gebouw 
aanwezig is. Miljoenenschade dreigde, en 
niet enkel het lokaal van VVS-SVB, maar ook 
het studentensekretariaat (dat ten dienste 
staat van alle erkende verenigingen), de 
lokalen van de zeefdruk, de fotoklas, de 
vergaderlokalen en last but not least de 
lokalen van Schamper, zouden in het vuur 
zijn opgegaan.

Wij hopen dat het onderzoek dat momenteel 
loopt, en dat met vrij grote middelen wordt 
ingezet, op dezelfde schaal verder zal ver-
lopen. Indien dit niet het geval zou zijn, 
mag men vrezen voor herhaling van feiten 
die eerder in Brugge plaatsgrepen: er werd 
met scherp geschoten. In het politiek stu-
dentenmilieu was er dit jaar maar sprake 
van fysiek geweld vanwege NSV en Protea.
We denken onder meer terug aan de student 
die begin november aan de les van MAG. Van 
Meerhaeghe in het AZ werd geslagen.

In Leuven loopt er nu nog een student rond 
die 3 jaar geleden aan de onderste lede-
maten werd verlamd door een 'ingreep' van 
de plaatselijke NSV-praeses. Gaan we hier 
dezelfde weg op?

Met alle respect voor de politiek, maar 
dit is geen politiek meer, dit is misdaad. 
Alsof het nog niet erg genoeg is dat de 
studenten worden getroffen door de bespa-
ringsmaatregelen van de regering, krijgen 
enkelen het nu nog in hun hoofd om hun 
frustraties af te reageren op erkende 
groeperingen.

Tot op heden is er nog geen sprake van 
tegengeweld, maar wat zal er gebeuren als 
er met scherp wordt geschoten?

Bij het ter perse gaan vernemen we 
nog dat de zusterbeweging in Wallonië 
(FEF: Féderation des Etudiants Franco- 
phone) ook het slachtoffer is gewor-
den van geweldplegingen: in de nacht 
van woensdag op donderdag (16 en 17 
april) is het secretariaat in Louvain- 
I a-Neuve kort en klein geslagen. Ook 
hier worden vermoedens geuit in de 
richting van extreem-rechts. Het is 
vooralsnog niet duidelijk of er een 
verband bestaat met de feiten in Gent, 
maar de samenloop lijkt niet toevallig 
te zijn. pDC

( Met dit artikel neem ik afscheid van de
i lezer. Er zijn prettiger ogenblikken om 
dit te doen. Veel succes in de studie en 
in de ... En zeggen dat de collega's van 
de redactie opgelucht zijn, nu de papier- 
vreter er een punt achter zet.

Eén kolom krijg ik ervoor. Eén. En ik mag 
van geluk spreken dat er niet veel nieuws 
is. Anders was het maar een half. Inclu-
sief het logo. Of een kadertje, zonder 
logo dan. Ik krijg er dus één. Of ik dat 
niet zelf mag bepalen ? Dat dacht je 
maar. Voor ieder stukje tekst in dit 
blad moet je een gemotiveerde aanvraag 
richten tot de redaktieraad. Die moet dan 
daar een gemotiveerd advies aan toevoe-
gen en dat samen met de tekst naar de 
Gentse Studentenraad toesturen, 8 weken 
vóór publikatie. De Gentse Studentenraad 
zet daar nog een advies bij, goedgekeurd 
met absolute meerderheid. Advies van de 
achterban is niet nodig. Volgende stap : 
de Sociale Raad doet er nog een schepje 
bovenop en nadat de Raad van Beheer al-
les voorzag van een postzegel moet de 
minister van onderwijs (na raadpleging 
van de kabinetsraad en konsultatie bij 
de Koning) zeggen : 'Ja'. Of 'Neen'.

Hoe dan ook : na uitgebreid gebakkelei 
omtrent het onderwerp van deze tekst 
werd mij dus amper één kolom toegemeten. 
'Uit Medelijden', wist men er nog aan 

toe te voegen.

Waarover moet ik het hier dan wel heb-
ben ? Over de belangrijkste qabeurtenis 
van het jaar : echt waar en dit ia bloed- 
ernstig. Om te weten wat daarmee bedoeld 
wordt, zul je deze tekst tot het einde 
moeten lezen. Jawel. Wees blij dat ik 
hier maar één kolom mag gebruiken. Al-
hoewel. wie weet ben je niet ongeloof-
lijk opgelucht als je weet waarover ik 
het heb.

Nu zie ik jullie allemaal denken wat er 
in het afgelopen jaar zo belangrijk kan 
geweest zijn. Diegene daar die denkt aan 
de verkiezingen in november il. moet ik 
op de vingers tikken. Noch die verkie-
zingen, noch haar uitslag en haar gevol-
gen zijn mij verder enige aandacht waard. 
Aan die futiliteiten werd al genoeg pa-
pier verspild. Ik hoor ook dat er mensen 
zijn die denken aan de topontmoeting tus-
sen Reagan en Gorbatsjov !?!? Kom nou, 
wees effe serieus. Dit is geen roddelblad, 
weet je wel. Hier hebben we het over de 
ernstige dingen des levens. Geruchten, 
vermoedens of noem het voor mijn part 
leugens zijn hier niet op hun plaats.

De CCC dan maar ? Of dat andere drielet-
terwoord, hoe heet het ook weer ? VdB, ja. 
Ik moet me verontschuldigen maar van dat 
soort schunnigheden heb ik het nooit 
moeten hebben. Nee hoor. Nu mogen ze me 
voor de rechtbank sleuren en beschuldigen 
van laster, eerroof, kwaadwillige rucht- 
baarmaking of wat weet ik meer : zij die 
de slechte naam en faam van ons dierbaar 
vaderland in het gedrang brengen, krijgen 
in deze kolom geen plaats. Over wat kun-
nen we het dan wel nog hebben ? Over Hai- 
ley misschien. Met alle eerbied, maar 
neen. Hailey is hier binnen 76 jaar op-
nieuw en dat kan van wat ik hier wil 
schrijven niet gezegd worden. Over de ont-
plofte Challenger ? Wat een grap was dat, 
nietwaar. Krom lag ik. Enfin, wat voorbij 
is, is voorbij en we kunnen niet blijven 
lachen. Ook niet dus.

Blijft nog over : de Schamper-diefstal.
Ik geef toe : je zit in de buurt maar het 
is nog niet helemaal dat. Het heeft er ei-
genlijk nauwelijks iets mee te maken. Ten-
zij Schamper natuurlijk, want daar gaat 
het inderdaad allemaal om. Inderdaad : dat 
Schamper voor de elfde keer al een jaartje 
vol maakte, kan als zeer verheugend be-
schouwd worden. Meer zelfs : het was bijna 
de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. 
Maar er is nog iets belangrijkers :

Ik hou het hierbij. M'n kolom is vol. Bin-
nen enkele regels zet ik er een punt ach-
ter. Jullie kunnen dan verder doen net de 
worst die zijn rubbertje vergat aan te 
trekken : GeHa dus, en geef toe : dat is 
niet niks. Meer zelfs : dat is veel. En 
dat zoiets hét belangrijkst» van het f 
jaar is, zal iedereen wel met me eens 
zijn. (point final) \'' ' *'v .'



Net afgelopen maar toch belangrijk in 85-86 : de studentenvertegenwoordigersverkie- 
zingen. Tessier, Jeuniaux, Van Herck, Ossy, Martens en Muls werden (net) niet ver-
kozen, ondanks soms prachtige affiches (remember Ludo met koe). Mazijn, Bernard,
Mareels en Lepercque (net) wel. Berichten omtrent romances waren niet uit de lucht 
(met alle gevolgen vandienrrechtsboven). Onderaan een fonkelnieuwe rektor met de 
uuk niefe studentenbeheerder op de 12-uren-duivenmelkers-loop.

Ons aller Coens had heel wat om handen tijdens het afgelopen jaar. Vallende ster-
reporter PDG wreef in zijn handen van blijdschap. Het werden goeie vriendjes, die 
twee. Samen kletsten ze uren koffie (foto boven) : van rechts naar links : Coens, 
Geert Mareels (in de rol van Adolf), PDG (vermomd) en onze mascotte "colmanneke".

SPECIAAL VOOR HEN DIE DE 11e JAARGANG 
VAN SCHAMPER MISTEN : HIER EEN SAMEN-
VATTING. VAN BUITEN TE BLOKKEN VOOR 
DE EERSTE ZIT. GEGARANDEERD EEN TWIEOO.
Foto links : de boekentoren en wie hem 
niet herkent moet zijn bril omdraaien. 
Hij stond er verleden jaar 50 jaar zon-
der omvallen en dat moest gevierd.
Zo waren er nog van die dingen : 75 
jaar HILO bvb. Pensioengerechtigd en 
nog niet stram.
Of 150 jaar ingenieurs. Tja. Het is hen 
soms wel aan te zien. Een schilferig 
platooke, zeg dat wel.

Slecht nieuws is goed nieuws. Daarmee 
vul je tenminste een Schamper. Al die 
vredelievende initiatieven, daar heb je 
maar niks aan. Hip Hip Hoera voor het 
slechte nieuws dus.
SCHAMPER, jaargang 11, had heel wat 
slecht nieuws te brengen. Wat wil je, 
we zijn een goed blad. Hét slechtste 
nieuws kwam wel van het zwarte front.
Ze doen het nog steeds goed en dat is 
slecht nieuws.
Balans van het afgelopen jaar : één 
(rooie) militant knock out geslagen : 
de arme jongen zoekt nog steeds zijn 
kluts weer. Als iemand die toevallig 
gevonden heeft, kan hij die altijd bij 
ons afleveren. Hoe meer klutsers hoe 
liever. Daarnaast : één jaarlijkse 
stadswandeling met links rechts en 
rechts links. In het donker waren ze 
allemaal zwart en zo zijn al onze fo-
to's mislukt. Tenslotte. Protezen in 
hun blootje gezet. Ons blad zonder pa-
pier. Vervelend voor HET blad van papier. 
Dèt was pas slecht nieuws. Goed nieuws 
dus voor een blad als onderliggende. 
Volgend jaar meer asjeblief !!!



DE SOCIALE 
RAAD HEEFT 
GEZEGD.
De Sociale Raad van de R.U.6. heeft op 
27.03.1986 volgend standpunt bepaald 
i.v.m. de aktuele onderwijs- en jonge-
ren problematiek.
De Sociale Raad van de RUG meent dat zij 
omtrent hiernavolgende punten i.v.m. on-
derwijs een standpunt moet innemen.
Met het voornemen van de regering om de 
inschrijvingsgelden te indexeren en de 
sociale toelagen te blokkeren kan de S.R. 
geenszins akkoord gaan.
Men pleit voor een indexatie van de stu-
dietoelagen, maar vraagt dat er initiatie-
ven zouden genomen worden zodat die toe-
lagen wel degelijk terecht komen bij die 
studenten die het financieel echt moei-
lijk hebben door het gebruik van een be-
ter fiscaal systeem.
De S.R. zet zich af tegen een Numerus 
Clausus of een Numerus Fixus, maar gaat 
akkoord met een'positieve sturing'.
M.a.w. er moet over gewaakt worden dat 
het percentage studenten dat totaal niet 
geschiktns voor universitaire studies dit 
vooraf inziet.
Wetenschappelijk onderzoek dient gesti-
muleerd rond de factoren die slagen en 
mislukken beTnvloeden. De resultaten van 
dit onderzoek dienen doorgespeeld aan de 
PMS-centra.Dit moet hen toelaten toekom-
stige studenten beter voor te lichten om-
trent hun slaagkansen.
De S.R. vind een gelijk sociaal statuut 
voor het HOBU niet meer dan billijk, het 
is trouwens sedert jaren een bezorgdheid 
van de S.R. om ernaar te streven. Enkele 
initiatieven terzake zijn reeds genomen. 
Er wordt echter wel opgemerkt dat dit 
niet kan met dezelfde middelen,
De S.R. vindt dat het niet 'in se' tot 
haar taak behoort om verder over onder-
staande punten een standpunt in te ne-
men. Gezien echter het de enige raad is 
aan de RUG waar studenten (lees : jonge-
ren) paritair vertegenwoordigd zijn, 
vindt ze het toch haar morele plicht e- 
nige adviesen te verstrekken.
De S.R. kan niet akkoord gaan met een 
verlenging van de Dienstplicht. Er wordt 
gepleit voor een zinvoller aanwenden van 
de tijd van de dienstplichtigen. Verder 
moet er een herwaardering komen*van de 
dienstplicht in het algemeen en van het 
statuut van de dienstplihtige in het 
bijzonder (cfr. anciënniteit, pensioen)
De Sociale Rad pleit voor een betere 
voorlichting i.v.m; dienstplicht.
De S.R. zet zich af tegen een verlen-
ging van de wachttijd en pleit zelfs 
voor een afschaffing van de wachttijd. 
I.v.m. statuten zoals BTK, TWW, DAC 
wenst de Sociale Raad op te merken dat 
tewerkstelling via tijdelijke contrac-
ten nuttig kan zijn maar dan wel met een 
beter statuut (anciënniteit, pensioen). 
De Sociale Raad pleit ervoo dat alle ni-
veaus initiatieven zouden nemen die ar- 
beidscreërend zijn zo t deze statuten op 
termijn overbodig worden.

GOD VER
We zeggen en schrijven 18 maart 1985 - 
een duister café (en regen zal er ook 
wel geweest zijn) : twee grijsaards (met 
van die beverige, sproetige handen - een 
beetje seniel al) heffen het glas op een 
nieuwe vereniging : 'GRAND CRU' is de 
naam.
Zoals kinderen nou éénmaal plegen te doen 
groeide de nieuwe telg, gekoesterd als hij 
werd, uit tot een flink uit de kluiten ge-
wassen jongeling - anno 1986.
Als jullie nu denken dat ‘Grand Cru' weer 
zo'n vereniging is van pseudo-wijnkenners 
die het ene glas na het andere ledigen om 
dan met een gladgestreken gezicht te po-
gen de toekijker te overbluffen met één 
of andere ronkende naam van Beaujol ais, 
Bourgogne of Bordeaux ; dan hebben jullie 
goed geraden - of toch bijna.
Grand Cru is namelijk bovenal een vereni-
ging die ernaar streeft het openbaar ge-
heel aan de invloed van de godsdienst te 
onttrekken (- laTcisme heet zoiets). Dat 
bij elke gediscussieer en geijver de 
smaakpapillen al eens gestreeld moeten 
worden met van dat edel vocht, is hierbij 
slechts een klein - en zeker te vergeven-
foutje, een schoonheidsvlekje als het wa-
re.
Ben je ook maar enigszins vrijdenkend 
(en belijd je dus ook niet de afgooderij 
van welke politieke familie dan ook), 
ben je dus vrijdnekend in de zuiverste 
zin van het woord - en als het kan ook een 
klein beetje leuk, sarcastisch of maso-
chistisch - of gewoonweg een klein beetje 
jezelf, dan ben je welkom in onze rangen.
Hopelijk horen we nog van je - je hoort 
in ieder geval nog van onsL

Jan Goes
NVDR : En, - (tussen haakjes), - hoe doen 
jullie dat dan als je ; een keer - moet 
vloeken (gdvrd) - .

herstructurering

de grote sbkopbeweging
On 22 anril 5 ^ in de Akademieraad (de meer autonomie verkrijgen, aldus prof. huidige dekaarOp 22 april werd in de Akademieraad (de 
verzameling van proffen aan deze unief) 
een advies uitgesproken omtrent een be-
langrijke hervorming van de RUG. De uit-
slag van het advies is op het moment dat 
mijn vingers deze toetsen strelen nog 
niet bekend doch volgens insiders wordt 
het 9 op 10 kansen zoals hier verder 
verteld.

Naast een tiental fakulteiten kent de 
RUG ook een aantal ' interfakultaire 
centra' en een aantal autonome 'scho-
len'. Sommige hebben een wijd en zijd 
verspreide naam, andere werken stille-
tjes doch daarom niet minder efficiënt. 
Onder impuls van o.a. prof. Van Cauwen- 
berghe, vice-rektor, zou de Akademie-
raad adviseren om al die centra of 
scholen te integreren in een grotere 
bestaande fakulteit. Het resultaat zou 
zijn dat het Hoger Instituut voor Kunst-
geschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) deel 
zou uitmaken van de Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, dat het Hoger Instituut 
voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) bij 
de Geneeskunde zou gevoegd worden. Het 
Interfacultair Centrum voor Stedebouw, 
Ruimetelijke Ordening en Ontwikeling en 
het Interfacultair Centrum voor Informa-
tica zou onderdak krijgen in de Facul-
teit Toegepaste Wetenschappen. De Rechts-
faculteit krijgt er ook iets bovenop : 
de School voor Criminologie en het In-
terfacultair Studie- en Vormingscentrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking. Landbouw-
wetenschappen ontvangen het Interfacul-
tair centrum voor Mi 1ieusanering en ten 
slotte, maar niet onbelangrijk, het In-
terfacultair Centrum voor Management, a- 
lias het instituut Vlerick, wordt onder-
gebracht in de Faculteit Ekonomische We-
tenschappen.

De bedoeling van de uitgebreide hervor-
ming is het creëren van een meer door-
zichtige structuur : in plaats van 10 
faculteiten en 8 andere centra zouden 
nu nog slechts de 10 faculteiten over-
blijven. Men zou er toe kunnen komen 
dat de diverse faculteiten bijgevolg

Van Cauwenberghe. Met besparingen heeft 
dit plan volgens hem niets te maken, er 
was geen enkele druk van bovenaf en de 
uitspraken van Coens omtrent hervormin-
gen boven de universiteiten heen kunnen 
hier niet mee in verband gebracht wor-
den. Omtrent de integraties zou onder-
handeld geweest zijn en de diverse par-
tners waren het 'grotendeels akkoord', 
met de 'nodige bedenkingen' natuurlijk.
Die bedenkingen zijn in ieder geval 
klaar naar boven gekomen in een artikel 
in Trends (11 april). Onder de titel 
'Vlerick-boys / Zonder opvolgers' gaat 
de auteur fel in tegen de geplande fu-
sie van het Instituut Vlerick met de fa-
culteit Ekonomie. Het instituut wordt 
er omschreven als een parel die zijn 
schittering snel zal verliezen omdat het 
onderwijs in de grotere faculteiten toe-
gespitst is op de kandidaturen en licen-
ties. Trends vermoedt dat de besparings- 
woede oorzaak is van het plan en zet daar 
tegenover dat een Amerikaans rapport het 
nut, meer zelfs : de noodzaak van het in-
stituut dik in de verf zette. 'Het In-
terfacultair Centrum voor Management 
dreigt het slachtoffer te worden van per-
soonlijke beweegredenen van de dekanen 
van de klassieke fakulteiten voor wie de 
autonomie van de interfakultaire centra 
een doorn in het oog is ',  gaat Trends 
verder. De RUG wordt niet bepaald ge-
spaard in dit artikel ...
Niet alleen in Trends komen de bedenkin-
gen naar boven, ook de centra zelf zien 
het niet onmiddellijk zitten. Binnen de 
School voor Criminologie de gepande fu-
sie absoluut 'géén vordering'. De School 
voor Criminologie wordt betrokken bij de 
opleiding van rijkswachtofficieren en be-
tekent een begrip naar buiten uit. De au-
tonomie wegnemen kan een vermindering van 
de impact naar buiten uit, vreest men al-
daar. De positie tegenover de andere op-
leidingscentra in het land komt hierbij 
in het gedrang. Daarbij komt nog een fi- 
naciële vrees : zal het budget van de 
school toegevoegd worden aan dat van de 
Rechtsfaculteit en zo ja, zal de school 
dan nog wel haar deel krijgen ? Met de

i ge dekaan ( Ghysbrecht) vreest men 
er niet voor, maar wie weet wat komt er 
later.

Ook in het HILO heeft men vragen. Om de 
fusie als een eventuele verbetering te 
beschouwen, zijn onvoldoende garanties 
ngebouwd, oppert men daar. Er zijn geen 
garanties op het vlak van de financiële 
autonomie, op het vlak van de benoemings- 
autonomie of op het terrein van de pro- 
grairma-vorming. Eén woord komt naar bo-
ven : VREES ! In een grote faculteit als 
de Geneeskunde zouden de belangen van de 
geneeskunde prioritair kunnen zijn. De 
Raad van Beheer zou die faculteiten zelf 
laten beslissen hoe men de fusie aanpakt 
en een zekerheid dat adviesen van de cen-
tra zelf aan bod komen, bestaat gewoon 
niet. De angst zit er in het HILO diep 
in als er van bovenaf geenstrikte verzeke-
ring van de autonomie komt. Weinig waar-
schijnlijk natuurlijk, als je weet dat 
hét argument voor de fusie precies 'door-
zichtige structuren' is.
In het ISVO reageert men meer gelaten. Het 
instituut is in feite nooit echt een 'in-
terfacultair centrum' met faculteitsover- 
schrijdende werking geweest, hoort men 
daar. Sommige mensen zouden zelfs niet 
eens treurig zijn als het ISVO met de 
rechtsfaculteit zou fusioneren. De ju-
risten daarentegen houden niet zo van de 
opslorping van niet-juridsche afdelingen. 
Naast de pol en soc krijgen ze nu ook dat 
ISVO op hun dak. De benoemingspolitiek 
in de faculteit zou zeker beïnvloed wor-
den.Budgettair gezien vreest men in het 
ISVO ook niet veel : Ontwikkelingssamen-
werking kreeg amper een peulschil. Ver-
anderen zal dat dus wel niet.

Wat de Raad van Beheer met deze kluif 
zal uitrichten, is nog de vraag. Het 
standpunt van de proffen zal blijken uit 
het advies van de Akademieraad. ATP en 
WP zal wellicht stemmen naargelang de 
faculteit en de eventuele weerslag op fi- 
nacieel e.a. statuut. De rest ziet wel 
van waar de wind waait. Die kous is in 
ieder geval nog niet af. De mijne wel.

PH

kuituur aan de rug

barbarisme troef !
Als je rondvraag aan de universiteit 
zou doen met de vraag : 'Wat voor
kulturele mogelijkheden biedt onze 
universiteit?', zouden de meeste 
studenten niks antwoorden. Hun ant-
woord zou nog niet zover van de wer-
kelijkheid zitten. Naast de dubbel 
concerten en het Kultureel konvent 
heb je een aantal kringen en fakul-
teiten die iets organiseren maar 
voor de rest heb je niets Je zou 
denken dan Kuituur aan onze uni-
versiteit verboden is. Dat het an-
ders kan, weten we. Daarom zijn 
even naar andere universiteiten 
gaan neuzen om te kijken wat men 
daar aan kuituur aanbiedt.
VUB

Als je over Kuituur spreekt aan de 
vub spreek je over; het Kultuurcafe. 
Een van de funktie van het café is 
een beetje leven te blazen in de 
al saai-aandoende campus van de vub. 
Het café is dan een ontmoetinosplaats 
voor studenten die wonen om of in 
de vub. Deze ontmoetingsplaats is 
een ideale plaats om de zo weinig- 
cultuur-minded de mogelijkheid te 
bieden wat van kuituur op te steken. 
Daarom worden regelmatig tentoon-
stellingen, concerten en soloproduk- 
ties in het café georganiseerd. Voor 
grotere produkties is er de Aula Q. 
Overdag worden er daar lessen gege-
ven, 's avonds kunnen er grotere 
produkties gebracht worden. Voor 
die voorstellingen is er de nodige 
infrastuktuur aangebracht zoals 
belichting, podium, zitplaatsen,.. 
Voor programmatie, begeleiding van 
aktiviteiten en organisatie zijn 
er een tiental mensen in allerlei 
statuut te werkgesteld en ze be-
schikken over een budjet van rond 
de drie miljoen. De optie van deze 
mensen liggen op het domein van de 
plastische kunst en de muziek. Dit 
betekent niet teater niet aanbod 
komt, integendeel. Er wordt niet op 
avantgarde- experimenten gemikt, de 
kwalitatieve middelmaat wordt gepro-
moot. Zo werd er een poëziecyclus 
increricht waarbij telkens een be-
kende naam met een onbekende dich-
ter op podium werd gebracht. Bin-
nen het Brussels kultuurleven zien 
de mensen van het Kultuurcafé hun 
taak eerder als aanvullend. Ze bie-
den aan jonge groepen de mogelijk-
heid podiumervaring op te doen voor 
ze in grotere centra als de Ancien 
Belgique of de Beursschouburg naam

maken. Als enige vrijzinnige uni-
versiteit in Vlaanderen beklemtonen 
zij de mogelijkheid die zij op kul- 
tuurvlak bieden aan het vrij onder-
zoek. Zo werd een produkt opgezet 
met een vijftigtal free-jazz-spelers 
die samen op een podium muziek maak-
ten. Aan de vub bestaat er een bsg 
(brussels studentegenootschap), ver-
gelijkbaar met het Kultuureel Kon-
vent bij ons, die op logistieke en 
materiele steun kan rekenen bij het 
inrichten van aktiviteiten, opzet-
ten van werkgroepen rond : zeef- 
frukken videos,...

Kul
Aan de Katoliek Universiteit Leuven 
bestaat er iets als het stuc. Zij 
beschikken zoals de vub over een 
kultuurcafe. De muziekoptredens wor-
den gezien als een verlengde van de 
cafe-animatie. Naast dit café heb-
ben zij een paar polivalentezalen, 
vergaderlokalen, werk- en repeteer- 
ruimtes voor video, teater, dans,e.d. 
Zij opteren duidelijk voor avant-
garde kunst, vooral op teater en 
dansvlak. Plastische kunsten beho-
ren niet tot het aktieterrein van 
het stuc. Het stuc zorgt niet al-
leen voor een bloeiend kultuureel 
leven in Leuven (neem het stuc weg 
en Leuven is een culturele woe&tijn) 
maar is in Vlaanderen een begrip.
Het stuc is de thuishaven geweest 
van de zo omstreden Jan Decorte; 
het stuc heeft met zijn Klapstuc 
de dansrage in Vlaanderen aange-
zwengeld, ... Zoals in de vub heb-
ben zij een tiental mensen in aller-
lei statuten in dienst en beschik-
ken zij over een budget van een drie 
miljoen. Waar het cultuurcafe van 
de vub gegroeid is vanuit een ini-
tiatief van universiteit die prof. 
Elias aangezocht heeft de kuituur 
aan de vub uit te bouwen omdat dit 
in zijn direkte interresse lag; is- 
het stuc gegroeid uit de studente- 
werking. Zo is er in Leuven konstant 
een discussie aan de hang tussen de 
Kultuurraad en de mensen van het 
stuc over de verhouding student en 
stuc over het probleem van de pro-
fessionaliteit en de studentge-
richtheid, ... Zo probeert het stuc 
met zijn programmatie zeker niet de 
initiatieven van de studentegroepe- 
ringen te doorkruisen, maar bieden 
zij materiële en logistieke steun 
aan deze verenigingen. Vanuit de

de studenten wereld krijgt het 
stuc veel hulp van vrijwilligers.
Er bestaan plannen binnen het stuc 
nu hun gebouwen toch bijna versle-
ten zijn, het stuc te verhuizen en 
ze proberen ui te bouwen tot een 
volwaardig studentenkultureel cen-
trum. Dit is enkel een gevolg van 
de vaststelling dat het stuk gua 
aktiviteiten en leden konstant aan-
groeit. Het stuc heeft in het leu- 
vens studentenmillieu en in Vlaan-
deren een duidelijk profiel en is 
zomaar niet meer weg te cijferen.

Gent
Als je Leuven en Brussel bekijkt, 
is de Gentse universiteit een arme 
kulturele instelling. Niemand werkt 
voltijds in het kultureel leven. Als 
jjeje als gewetensbezwaarde wil in-
zetten voor kuituur, kan dit slechts 
naast werzaamheden in de sociale se-
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ADVERTENTIE______________________________
STUDENTEN, EEN WARE 

VERANTWOORDELIJKSSTAGE ZONDER UW 
STUDIES TE ONDERBREKEN 

OFUP DE STUDENTENPERSDIENST
zoekt nu al voor de heropening van het academie-
jaar in september 86 centrumverantwoordelijken 
voor de steden Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen, 
«studentejob» op m aat: gemiddeld 20 werk-
uren per week op de plaats zelf van uw studies, 
van september tot december 86 + eventueel 
eerste trimester 87, schoolvakantie, 
goede vergoeding : vast, intercentra-wedstrijd 
interesse bij de doelstelling: 20 tot 50 000 BF 
netto per maand.

U WERKT VOOR DE PERS : 
het oprichten van een dynamische verspreidings- 
structuur, binnen een studentenmilieu, voor de 
belangrijkste titels van de Belgische en buiten-
landse pers onder de vorm van abonnementen 
tegen verminderd tarief.
uw r o l : ■ aanwerven en opleiden van een team ■ 
prospecteren, nieuwe markten creëren en volgen
■ het verkoopsteam leiden ■ public relations ver-
zorgen ten overstaan van de lokale overheden 
VOORWAARDEN VOOR DE KANDIDATUUR
■ regelmatig ingeschreven zijn aan een universi-

teit of in een instelling voor hoger onderwijs.
■ niet allergisch zijn voor de verkoop.
■ beschikbaar zijn en goed de stad kennen.
■ in september over een wagen en een telefoon 

beschikken.
■ tweetalig zijn.
OM UW KANDIDAAT TE STELLEN 
SCHRIJFT U NAAR :
Pierre LALANDE, Generaal Eisenhowerla 
1030 Brussel. Spreek in uw brief over uzelf 
uitleg voor uw belangstelling voor deze j<



programmahervorming s sw

Vergeet het mear !
Hei: vijfde wiel aan de luxueuze wagen 
van de rechtsfakulteit wordt bedreigd. 
Bedoeld wordt de afdeling Staats- en So-
ciale Wetenschappen : naast de afdeling 
Rechten zelf een onderdeel van de facul-
teit Rechtsgeleerdheid. De richting zal 
misschien niet onmiddellijkvan tafel ge-
veegd worden doch na de eeuwigdurende 
opvolging van een aantal proffen lijkt nu 
ook de uiterst belangrijke programmaher-
vorming in het diepvriesvak terecht te 
komen.

Het initiatief voor die programmahervor-
ming kwam zo'n viertal jaren geleden van 
de fakulteitskring van de studenten in de 
pol en soc : Politeia. Volgens Politeia 
vertoont het huidige'curriculum dat da-
teert van 1973 een s "rijnend gebrek aan 
een aantal disciplines. Zo wordt de eigen 
wetenschappelijke aard van de Pol en Soc 
in het huidige programma compleet gene-
geerd : methodologie en onderzoekstech-
nieken komen gewoonweg niet aan bod. Daar-
bij komt dat zowat alle toenmalige prof-
fen ondertussen gepensioneerd zijn (over 
de perikelen terzake hebben wê het even 
niet). Het lag in de bedoeling van Poli-
teia om het nieuwe programma in lijn te 
brengen met de specialisaties van het 
huidige professorenkorps. In de voorstel-
len van Politeia werden de saneringsmaat-
regelen zo goed en zo kwaad mogelijk op-
gevangen. Daardoor komen de plannen in 
feite eerder neer op een programma-aan- 
passing in plaats van een werkelijke her-
vorming.

De zaak die door Politeia aan het rollen 
werd gebracht, resulteerde in de oprich-
ting van een aantal commissies (per rich-
ting) en heel wat vergaderingen. Tenslot-
te kwam de coördinatiecommissie bestaande 
uit proffen, assistenten en studenten 
(van elks vijf) tot een afgewogen voor-
stel. De kandidaturen werden herzien. In 
de tweede kandidatuur kwamen bvb. de vak-
ken informatica en methodologie erbij. De 
politieke, sociologische, bestuurskundige 
en communicatiewetenschappelijke richting 
gaven respectievelijk zicht op een licen- 
tie-opleiding in de politieke of de diplo-
matieke wetenschappen, in de sociologie, 
in de bestuurskunde en in de communicatie-
wetenschappen. In die licentierichtingen 
waren de grootste wijzigingen voorzien :

sociale wetenschappen verdween van het 
programma, de communicatiewetenschappen 
kregen een volledig nieuw en up-to-date 
gezicht, politieke wetenschappen werd 
wat bijgeschaafd en ook de andere rich-
tingen kregen een (soms dringende) face-
lift. Alles samen een voor de politieke 
en socilae wetenschappen zeer bevorder-
lijke verandering.

De eerste scheidsrechter in deze zaak 
(vöór de Raad van Beheer en de Minister 
van Onderwijs) is de faculteitsraad van 
de Rechtsgeleerdheid. Na enkele jaren 
diepgaand werk van een aantal studenten, 
assistenten en proffen zou het voorstel 
hier een eerste fiat moeten krijgen.
Groot was toen ook de konsternatie toen 
bleek dat bepaalde proffen in de fakul- 
teitsraad uit de afdeling Rechten zelf 
het niet hadden op een hervorming. In- 
teaendeel : orof. Erauw dacht eerder aan 
de afschaffing van bvb. de richting dip-
lomatieke wetenschappen. Zijn argumenten 
terzake waren dat de richting nu eigen-
lijk niks te bieden heeft. Het feit dat 
een programma-hervorming zich opdrong be-
wees dit volgens hem voldoende. Het al-
ternatief van prof. Erauw was de oprich-
ting van een post-graduate cyclus voor 
juristen die zich willen specialiseren in 
bvb. diplomatiek recht of bestuurskunde.

Politeia(en een aantal proffen uit de pol 
en soc met hen) stond natuurlijk op z'n 
achterste pootjes bij het horen van deze 
voorstellen. De politieke en sociale we-
tenschappen bevinden zich inderdaad op 
het snijvlak van andere wetenschappen en 
ontstonden destijds als een aanvullende 
specialisatie voor juristen. De studies 
worden dan ook nog steeds aanzien als een 
soort ersatz-juridische vorming, aldus 
Politeia. Niettemin beschikt de pol en 
soc over een eigen specifieke dimensie en 
finaliteit en de programma-hervorming 
moest daar een beeld van zijn. ""'De Pol 
en Soc heeft o .i. als centrale doelstel-
lingen doorheen het juridische geraamte 
en op basis van kennis van historische 
antecedenten de werkelijke en aktuele 
verhoudingen in de maatschappij bloot te 
leggen". Zo omschrijft Politeia het zelf. 
Als dat geen aparte wetenschapstak is, 
dan weten we het zelf ook niet meer.
Prof. Erauw vond dat dus blijkbaar niet 
en een volgende fakulteitsraad zou men, 
in het kader van de programmahervorming, 

eventueel daar es een boom over opzetten.

Een tweede maal grote konsternatie bij 
studenten en (een aantal) proffen als 
op die faculteitsraad ter sprake kwam dat 
de plannen tot hervorming best wat uit-
gesteld zouden worden, gezien een goed-
keuring van de Minister in laatste in-
stantie toch maar op zich zou laten wach-
ten. Wat bleek namelijk ? Een ander dos-
sier, namelijk de opvolgingen van de op- 
rust-gestelde proffen, lag nog steeds bij 
Coens. Dit dossier dat al enkele malen 
tussen de faculteitsraad en de Raad van 
Beheer weg en weer pendelde, zou nu nog 
steeds in een schuif ergens in Brussel 
vastzitten (als het al zover is). In de 
fakulteitsraad vreest men dat het belan-
den van zowel de opvolgingen als de her-
vormingen bij de minister zou kunnen zor-
gen van beide dossiers. Om dit te vermij-
den wil de fakulteitsraad de programma-
hervorming nu in de koelkast stoppen.

Gevreesd wordt dat al het werk van de 
voorbije jaren vruchteloos was en dat men 
bij een opnieuw oprakelen van de hervor-
mingen volledig volledig van voor af aan 
zal moeten herbeginnen. Dé vraag is waa-
rom dit argument plots nü op tafel ge-
gooid werd ? De perikelen met het opvol- 
gingsdossier waren al langer bekend en ze 
nu ge(mis?)bruiken zou ook een vertra- 
gingsmechanisme kunnen zijn.

De veranderingen in het programma die zo 
brrodnodig leken voor de wetenschappelijke 
waarde van de pol en soc zullen dus toch 
nog op zich laten wachten en wie weet tot 
wat dat kan leiden.

pti

WERK!
EEN JOB VOOR U?
In september 1986 zou de RUG voor de 
vierde maal de vakantiecursus voor 
nieuwe studenten "Leven en Studeren 
aan de RUG" organiseren. De kursus 
gaat tweemaal door, telkens 3 dagen, 
op 17, 18, 19 september en op 24, 25, 
26 september.
We zoeken hiervoor jobstudenten-
medewerkers uit alle grote en middel-
grote studierichtingen om gedurende 
twee maal drie dagen groepjes jonge 
studenten te begeleiden. Een stuk 
"opleiding hiertoe wordt voorzien.

VOORWAARDEN
Minstens tweede kandidatuur achter de 
rug.
Enige ervaring in het werken met 
groepen.
Bereid zijn om minstens 1 dag opleiding 
te volgen. 0
Geïnteresseerd zijn om met nieuwe stu-
denten te werken rond: hun verwachting-
en, het leven aan de universiteit en in 
de stad, met speciale aandacht voor de 
studieaanpak.
Bezoldiging: 1000 (duizend) Fr/dag. 
Geïnteresseerden maken zo vlug mogelijk 
een afspraak voor een kort gesprek met 
J. VANOPPEN, Adviescentrum voor studen-
ten, Sint-Pietersplein 7, 9000 GENT. 
Tel. 091/23.88.77

lU lppr won H a t II wlv# Vw I VC1I I U Q L  ■
Wij zoeken : Studenten die zo sympathiek 
zijn een halve dag gratis te willen mee-
werken in september.
In september zou voor de vierde maal een 
driedaagse kursus voor nieuwe studenten 
ingericht worden:"Leven en studeren aan 
de RUG".
De reakties op vorige kursussen waren zeer 
enthousiast en één van de onderdelen die 
het meest sukses had, was het aanbod om 
die nieuwe studenten wat te laten praten 
met "ervaren"studenten die het eerste of 
tweede jaar achter de rug hadden

Zo U in september vrij bent en zin hebt 
wat info te komen geven aan de "nieuwe 
lichting",dan zou U ons enorm helpen.
De contacten met ouderejaars zouden 
gepland werden donderdag 18 en/of donder-
dag 25 september. Indien U zou willen 
meewerken, gelieve dan even naam, adres, 
telefoonnummer en beschikbare data(wan- 
neer te bereiken in september...)te

--------- - 091/ ...........
U vraagt best naar Janine VANOPPEN of 
Greta DERIDDER of geeft het af aan de 
receptie van het adviescentrum.

ADVERTENTIE

studentenrestaurants
rijksuniversiteit gent

PROGRAMMA MEI
Van 21 april tot en met 7 mei : TENTOONSTELLING "JONGEREN TEGEN RACISft" in het 
CAFETARIA VAN DE 0VERP00RT (4e VERDIEPING) : ELKE WERKDAG TSS. 9 U. EN 14 U.30
Van 12 tot en met 30 mei : BEURS VOOR JONGERENREIZEN in het 
CAFETARIA VAN DE OVERPOORT : ELKE WERKDAG TSS, 11 U, 30 EN 14 U. 30

BLOKPAKKET : +*+ Naast een brede keuze in cafetaria, snack- en sandwichbar
nu ook ELKE AVOND in de BRUG : HARTE DAGSCHOTEL MET GROENTEN 

+■++ Elke woensdag van de maand : bij aankoop van minstens 75 Fr , 
broodjes krijgt U er een GRATIS APPELSIEN, APPEL OF BANAAN 
bij (in Cafetaria Overpoort en Brug)

+++ Elke vrijdag van de maand : 5 Fr , VERMINDERING op al onze 
MILK-SHAKES (in Cafetaria Overpoort en Brug)

HET BEHER VAN DE STUDENTENRESTAURANTS WENST U VEL MOED IN DE BL0KPERI0DE Bi
VEL GELUK IET DE EXATENS.
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kroon. Zonder blikken of blozen slaagde 
hij erin om tegelijkertijd de meest 
tegenstrijdige opvattingen te verdedigen. 
Toen hij met vuur het houterig en inkor- 
rekt taalgebruik van de Vlaamse politici 
aankloeg en moderator Geert Van Istendael 
hem liet opmerken dat ook de VU gallicis-
men in haar pamfletten had staan, riep 
hij bijvoorbeeld uit: "Maar ja, Geert, 
we moeten toch verstaanbaar blijven!" 
Uiteindelijk bleek in dit debat over het 
redenaarstalent van de politikus alleen 
de moderator te kunnen praten. Geert Van 
Istendael speelde kwiek in op de ant-
woorden, gaf spitse opmerkingen en slaag-
de erin om toch nog wat ambiance in de 
zaal te krijgen.
De namiddag werd voor mij gered door de 
lezingen van Brandt Corstius en Van Koo-
ien. Hugo Brandt-Corstius, alias Battus 
alias drs. Van Buuren alias Piet Grijs 
werd vorig jaar de P.C. Hooft-prijs ge-
weigerd. Hij had ooit het Nederlandse 
koningspaar beledigd, zo heette het. 
Zondag vertelde hij het Belgische Volk 
wat hij dan wel precies geschreven had. 
Rozijnen, had hij het majesteitelijk 
paar genoemd. Twee rozijnen.
Kees Van Kooten sloot met een luchtige 
babbel over de zotheid van het schrijven 
Letter Tetter af. De wat lange uitweiding 
in een soort Hollands Engels werd geluk-
kig ruimschoots gekompenseerd door een 
grappige typologie van de schrijver op 
basis van de stand van de schoenen.
Het blijft natuurlijk een marktdag, zo'n 
Letter Tetter. De zalen zitten nokvol, 
massa's mensen draven de trappen op en 
af en door de wurgende hitte betaal je 
je blauw aan de bar. De organisatie 
moet anders wel een krachttoer geweest 
zijn. De programmatie was gevarieerd, 
de info-stand fungeerde vlot en de voor-
stellingen begonnen stipt op tijd. Alleen 
zou men er misschien beter aan doen om 
de gemiddelde duur van de voorstelling-
en te verminderen tot ongeveer een 
half uur. Dat zou het storend binnen- 
en buitengeloop kunnen beperken en de 
essentiële promotietaak van een kultu-
rele manifestatie als deze nog beter uit 
de verf kunnen laten komen. Al bij al 
zit een rechtgeaarde boer als ik gewoon-
lijk liever in de polders en in de mist' 
te wroeten. Maar af en toe gaat hij met 
plezier naar de markt, een keer per jaar 
of zo, gewoon, voor de verandering.

Hans Faelens

BLOKTIPS !
225, 226, 22 7, 228, ston meer dan 
uonoea voor dit 'Schamper' jaar. 
Eindelijk kan ik,tot groot jolijt 
v»n velen ”ijn tiepm^chine een de 
wiioen hemen; neer toneel eraan 
kijken zonder dat ik met zwaarmoe-
dige ernst de prestaties van de nk- 
teurs evalueer, liet dekor centimeter 
nor centimeter bestudeer, de regie- 
optie, als die aanwezin is, na-r 
waarde probeer te schatten, enz.

'Jv ’o h  'di ik, plichtsbewust als ik 
ben, non een overzicht van de laat-
ste lootjes van dit seizoen aanbie-
der? .
APCA
Vanaf 25 april tot het einde van het 
seizoen kan je aan de Lieve een Al- 
penrozentango bezichtigen. Dit stuk 
,van de in Vlaanderen onbekende Hans-
je ra Schniader, beschrijft do ontmoe- 
tina tussen twee 'ontredderde* zie— 
len, een aewszen tangokoninain en 
een Zwitsers moederzoontie in het 
Hotel Alpenroos, aeleaen op de hoog-
ste top van Europa, in dat zelfde 
hotel lopen nog een paar zielepoten 
rond die dans van het verdriet, le-
ven i rib la zen.

rn’G
Hrt succesnummer van een paar jaar ge-
leden, heeft noo niet afgedaan. Dus 
is LifSIPTPATA van A ris tof n nes nog een 
aantal keer te bezichtigen, wie zin 
heeft in oud-grieks feminisme en bed- 
staki noen kan nu,Simone toch dood is, 
met een gerust hart terecht op 18,19 
20 en 21 mei. Als aastvoorstellingen 
staan een slechte Kersentuin van ' 
Tjechov door KVS Brussel op het pro- 
orn-’ma; Teater Globe met 'De man die 
de zon in zijn zak had* refereert 
naar' Ju'ion Lahnut die tijdens de kro- 
nina van onze oewaarde Vorst riep: 
'Vive la Rénubligue' en enkele dagen 
later deskunida koud werd gemaakt.
Als laatste en eigen produktie krijg 
je 'Een ooaje on Amelie'te verteren. 
Den Vaudeville van Georges Feydeau 
die mij o p  het eerste zicht oeen 
zier interaseert.

MIE U/JPOOPTTEATE R
In mei pakt het Hieuwpoort uit met 
oen Austraiis projekt. Op ? mei 
muziek van Jon Rosé, Dins. 13 en 
woens 14 piel. dansteater met One 
Extra Company met de 'Shrew' en een 
multi-media spektakel:TSK TSK TSK 
met 'Stills'op 20 en 21 mei. Onder 
het hoofdstuk Opera kun je naar O- 
per^tief met 'Aan de Wannsee' op .15 
en 16 mei en 'Genovieve de Braband'

van Satie op 23 mei. De Genovieve 
wordt vergezeld van de film DE Tocht 
en de megafoonfanfare is ook van de 
partij met een 1Steeplecross' of 
'Velocross' of 'Steeplechase', kort-
om iets dat loopt of niet loopt maar 
in elk geval klinkt. Op 24, 3o en 31 
mei komt voor iedereen een aanrader 
het Wisselteater met'Ou est laBete', 
een bizar vehaal van een hotel-do- 
der en 'Easy-ryder' figuren die hem 
achtervolgen tot uiteindelijk de ul-
tieme konfrontatie aanbreekt. De ■ 
seizoensluiter van het Nieuwpoort 
is het Onafhankeli jk Toneel roet 
'Good-bye and good riddance'.

Vooruit.
Als er in Gent een zaal is met de 
meest onsamenhangende programmatie 
dan is het wel de Vooruit. Uit Schrik 
dat hun grote zaal tveel leeg zou 
staan, stouwen ze er vanal.les in. 
Laten we hun kronkels proberen te 
volgen. 3mei het Raamteater met 
'De Spaanse Brabander', zonder 
commentaar. 14 mei Lunchteater van 
Jan Roets met 'Jackcrash', een soort 
kruising tussen mime, objektentea-, 
ter en bewegingsteater. Op 15 mei 
is het'Park' van de Mannen van den 
Dam opnieuw te gast. Ten behoeve 
van Ons zitvlak is deze produktie 
een paar uur ingekort, maar toch 
zullen Oberon en Titania in hun ver- 
kening van de wereld en de liefde u 
een aantal uurtjes zoet houden. 22 
mei is de Mexicaanse hond met 'onno-
zele Kinderen' in de Vooruit cjean- 
riveerd. 'De wet van Luisman' was 
hun vorig, schitterend produkt. 29 
mei is de Witte Kraai, met 'Tyrannie 
der Hulpverlening' eindelijk in Gent 
te zien. Deze produktie, die overal 
lof oogste evoceert het leven van de 
meer dan shizofrene dichter Pessoa 
die onder een viertal pseudoniemen 
gekend is en waarbij het ene pseudo-
niem af en toe het andere bekriti-
seerde. Op 26 en 29 mei kregen we 
de laatste stuiptrekkingen van DE 
'obscene fabels van Jan Decleir te 
zien. Zijn produkt moet zo goed zijn 
want hij kan er niet mee ophouden 
of wil gans Vlaanderen hem zien?
Iets nieuw in de Vooruit is de dicht-
en eetpartijen. Op zon 4, II,en 25 
mei kun je uitgebreid dichters en 
menus digusteren. Ala carte : Luk 
Gruwez en Beno Barnhart; Eddy VAN 
VLIET en REMCO CAMPERT; Leefland Ed 
en.-ian Ijkelboom. Om haar populari-
teit eer aan te doen op 3' juni, op 
aroot scherm de enige echte BELGIE 
MEXICO (frank colman)

GELEUTERTEUTER ;

Ook het debat over de macht van het 
woord in de politiek stelde wat teleur 
en baadde in een mak zondagmiddagsfeer- 
tje. Armzalig getetter als "ik lieg 
nooit"(Rika De Backer) of "Een leugen-
tje om bestwil"(Willy Claes) of de stel-
ling van Annamie Neyts dat de uitdruk-
king 'fiskale amnestie' helemaal niet 
misleidend was, tja, zo kunnen we de 
dagen natuurlijk wel vullen. Willy 
Kuypers van de VU spande hierin de

HUGO BRANDT CORSTIUS

Brussel en ik, wij hebben een speciale 
verstandhouding. Als rechtgeaarde boer 
is het mijn plicht om Brussel niet te 
kennen, en Brussel, hoeft het gezegd, 
kent mij ook natuurlijk niet. Vraag mij 
waar de Grote Markt is, vraag mij hoe 
je naar het Rogierplein of naar de 
DNA moet en ik zal alle moeite doen, ik 
zal molenwiekend de weg uitleggen, maar 
op mijn aanwijzingen raak je nooit waar 
je had willen zijn. Toch loop ikzelf 
altijd precies de goede kant op in 
Brussel, zingend ploeg ik door de stra-
ten, en voor ik het goed besef ben ik 
al waar ik wezen moest. Vorige zondag 
ook. Ik was nog maar net het Centraal 
Station uit, ik dacht juist waar was 
dat Paleis voor Schone Kunsten nu ook 
weer? en lap, daar stond ik al. "Letter 
en Tetter". Jaarlijkse marktdag van de 
kuituur. Organisatie: Paleis vzw i.s.m. 
Jeugd en Muziek Brussel.
Het is natuurlijk een goeie zaak als 
er wat volk op dit soort manifestaties 
afkomt, maar zo'n ontzaglijke menigte,

dat was van het goede toch iets te veel. 
Je kon wel voor een schijntje naar bin-
nen (50 fr.) en de programmatie was 
meer dan behoorlijk. Verdeeld over de 
verschillende zalen waren er op die 
namiddag in totaal elf voorstellingen 
te zien, twee debatten (Vrouw en Litera-
tuur; De Macht van het Woord in het po-
litieke bedrijf), vier lezingen (Walter 
van den Broeck, Eddy van Vliet, Hugo 
Brandt Corstius en Kees van Kooten), 
vier theater(achtige) voorstellingen 
("Mozart aan de Kinderen Verteld", "Wed-
loop door de Woestijn in 7 etappes" door 
de Internationale Nieuwe Scène, "Seizoe-
nen van Liefde" door Kathy Lindekens en 
"De Tuinman van de Koning" met Luc Phi-
lips) en vijf causerietjes van Verliefde 
Heren Van Gansbeke, Koeck, Van Laeken, 
Röpcke en Verminnen. Tussendoor was er 
animatie van een dixieland-bandje en een 
clown.

Wie vorige week "Wedloop door de Woestijn

in 7 etappes" in de Vooruit gemist was, 
kon hier dus nog terecht. Uitgangspunt 
van dit stuk was een soort Paris-Dakar, 
maar dan te voet. Op de hielen gezeten 
door een andere ploeg, haast een rijke 
koopman zich door de woestijn. Zijn hel-
pers, een gids en een koelie, blijken 
twee arme dutsen te zijn, naïeve wroeters 
die zich niet kunnen verweren tegen hun 
hardvochtige baas. Over die vuile rijk-
aard valt natuurlijk niets goeds te ver-
tellen. Na wat strubbelingen ontslaat 
hij zijn gids en als ze tenslotte ver-
dwalen in de woestijn, schiet hij de 
niets vermoedende koelie neer. Als de 
zaak dan toch voor het gerecht komt, spe-
len de rechter en de rijkaard onder 
één hoedje en wordt de koopman vrij-
gesproken. De moraal van het verhaal is 
denk ik wel duidelijk. Vooral naar het 
einde toe tekende de Internationale 
Nieuwe Scène de klassentegenstelling-
en zo zwart-wit en werd het gemoraliseer zo 
duidelijk dat je geïrriteerd in je zetel 
ging zitten schuiven. De regie van Car- 
los Medina lonkte naar de produktie 
"Pak 'm Stanzi" maar probeerde daarbij 
nog een vloed van politieke associaties 
op te roepen (van immigrantenproblematiek 
via schietgrage flikken tot zelfs het 
Heizeldrama). Het kon allemaal wel iets 
subtieler gebeurd zijn, en ondanks het 
vlot spel en het invntief decorgebruik 
kon deze voorstelling mij niet echt 
overtuigen.
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ktor en het studentenhuis. Brussel 
en Leuven kan rekenen op een tien-
tal voltijdse personeelsleden. Het 
budget van Brussel en Leuven bedraagt 
meer dan drie miljoen, zonder reke- 
Ingte houden de budgetten aan de o- 
verkoepelende kulturele organisaties. 
Gent heeft slecht een vijfhonderd 
duizend voor zijn Kultureel Konvent.
In Brussel en lueven zijn er afzon-
derlijke lokalen voor kulturele ak- 
tiviteiten voorzien(repetitieruim-
tes, videolokalen, fotoklassen,...)
In het Studentenhuis in Gent vindt 
je wel in verloren hoeken of plaat-
sen een max.twee lokalen waar je aan 
zeefdruk of foto-ontwikkelen kan 
doen, voor andere aktivitelten moet 
je schipperen tussen de vergadering-
en van een of andere organisatie. 
Brussel en Leuven beschikken min-
stens over een polivalente zaal en 
kuituur café. Gent heeft niks, be-
halve een paar restos waar je ten 
laatste voor negen uur buiten moet. 
Probeer daar maar een geslaagde per-
formance te doen, terwijl de helft 
van het aanwezige publiek zich con- 
centreerd op een steak die weeral 
zijn zachtste kant een paar jaar ge-
leden gekend heeft. De meest gehoorde 
antwoord op deze vaststellingen,is 
dat de stad Gent een uitgebreid kul-
tureel leven heeft waar de universi-

teit steun aangeeft(festival van 
Vlaanderen, dubbel concerten, behal-
ve het filmgebeuren die een steun 
van nul frank krijgt, vind ik verder 
niets). Je kunt je wel afvragen ener-
zijds of een instelling die een lei-
dende funktie heeft on wet.enschanne- 
lijk vlak, ook geen leidende funktie 
mag hebben op kultureel vlak, vooral 
als je weet dat er richtingen zijn 
die een duidelijke kulturele inslag 
hebben, anderzijds hoe hoog zijn de 
drempel* (financieel, ook) naar an-
dere cultuurte^pels in Gent en zijn 
de andere kuotuurinstellingen in 
Gent zo student vriendelijk (denk 
maar waar de studenten ergens zit-
ten tijdens de dubbel concerten )?

Als je dan weet dat de bestaande 
initiatieven aan de universiteit zo 
stiefmoederlijk behandeld worden be-
gin je terrecht vragen te stellen.
Zo krijgt het Germanisten toneel 
10 000 fr.(net genoeg voor affiches 
en kaarten te kopen) In Leuven krij-
gen die zelfde Germanisten 50 000 
en infrastruktuur + logistiek steun. 
Dan begrijp je dat een reggisseur 
van zo'n produktie zegt :'Wij zijn 
de hoeren van onze fakulteit, we 
moeten het beste van ons zelf geven, 
voor geld en worden dan nog niet au 
serieus genomen. Als je weet dat men 
algemeen aanneert: dat een leefge-
meenschap zonder Kuituur gedoemd is 
te sterven, vraag ik me af hoe lang 
onze universiteit nog zal overleven? 
Frank Colman.

letter & tetter
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QUEreLLE
EFFRONT
ZEI
AG nes
De laatste Schamper van dit jaar, de 
storm voor de stilte. Ook op filmvlak.
Nog een paar grote films, winnaars van 
osc- en césars, werden de laatste weken 
op de bioskoopgangers losgelaten en 
daarna komt een lange platte rust tot 
aan het nieuwe filmgebeuren. Alvast een 
paar aanraders voor de komende weken zijn 
Tangos, l'exil de Gardel van Solanas en 
Police van Pialat, volgende week allebei 
in de Skoop te bekijken.
Een Frans prijsbeest van de laatste lich-
ting is L'effrontée van Claude Mi 11 er, 
een regisseur die voor zijn bekendheid met

films als Garde à Vue en Mortelle Randonnée 
al lang zijn sporen had verdiend als rech-
terhand (vele kunstenaars zijn nu eenmaal 
links) van François Truffaut.
Een tienerster is geboren, en wat voor één. 
Charlotte Gainsbourg, dochter van de be-
roemde Serge en van Jane Birkin, kreeg ver-
diend de prijs voor het beste debuut. Na 
de baby in Trois Hommes et un Couffin, komt 
nu een andere verwaarloosde leeftijdsgroep 
in de fokus te staan: de puber. Het soort 
wezen waar iedereen wat meewarig om lacht, 
zo van het-gaat-wel-over en ooit-word-je- 
wel-wijzer. Een leeftijd waarop je te 
groot bent om klein te zijn en omgekeerd, 
een leeftijd waarop niemand je begrijpt 
of je au sérieux neemt, waarop adoratie en 
dromerij vaak de enige aangename momenten 
zijn.
L'effrontée (wat zo ongeveer 'de brutale' 
moet betekenen, nog zo'n cliché van de pu-
ber) behandelt dit thema met veel fijnge-
voeligheid, vervalt zelf niet in clichés. 
Alle karakters zijn voldoende uitgetekend. 
Charlotte is niet zo maar brutaal, ze is 
brutaal en opstandig omdat ze zich ver-
veelt, zichzelf lelijk vindt en zo graag 
mooi zou willen zijn, omdat ze onafhanke-
lijk wil zijn en toch ergens wil bij beho-
ren. Ook de ander personages zijn genuan-
ceerd, geloofwaardig. De vader die wel be-
zorgd is om zijn dochter maar haar toch 
niet echt begrijpt (en welke volwassene 
begrijpt nu een puber), de huishoudster 
die ook pogingen doet maar toch af en toe 
ongedurig, zelfs hard reageert, en een 
broer die zijn zus nog maar een kind vindt 
en haar voortdurend pest.En dan is er nog 
Lulu, het ziekelijke en aanhankelijke 
buurmeisje waarmee Charlotte haar vakan-
tiedagen moet slijten.

Het liefst van al zou Charlotte ont-
vluchten uit haar lelijke en benepen 
omgeving. Door die drang komt ze met 
twee andere personages in kontakt:
Cl ara Bauman, een eveneens dertien-
jarige pianiste die alles lijkt te 
hebben wat Charlotte mist, zoals 
schoonheid, talent, luxe, veel aan-
dacht, en met Antoine, een zeeman.
Ze flirt duidelijk met Antoine om 
op die manier Clara te benaderen, 
maar ondanks de ontwakende sensuali-
teit en seksualiteit, lijkt ze toch 
nog niet rijp voor zijn brute omhel-
zingen.
L'effrontée is een mooie film , on-
derhoudend en heel natuurlijk geak- 
teerd, niet in het minst door Char-
lotte Gainsbourg die met een soms 
naïve charme de dromerige bakvis 
speelt. Als het zo doorgaat kijken 
wij verlangend uit naar les 3 in de 
Franse reeks over verantwoord ou-
derschap.

Zoals wel meer gebeurt: doodgaan is 
niet slecht voor de kommercie. Vori-
ge week waren twee Franse schrijvers 
zo beleefd om te kreperen en we horen 
hun uitgevers al handendwrijvend hun 
vakantiebestemming met enkele meridi-
anen verleggen. Het lijkt wel alsof 
een onder de schulden gebukt gaand 
artiest maar één strijdmiddel tegen 
de fiskus rest, namelijk zo luidruch-
tig en opvallend mogelijk doodgaan.
Om maar te zeggen: het zal wel geen
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toeval zijn dat Querelle net nu weer 
in de bioskoop loopt. Deze aller-
laatste Fassbinder is immers geba-
seerd op Jean Genet's roman Querelle 
de Brest, een roman die hij in de ge-
vangenis schreef.
Voor ons niet gelaten, overigens, 
want dit is een uitstekende film.
In Schamper 200 verscheen daar een 
uitgebreide bespreking over. (hoe 
ijdel toch en dwaas degene die zich-
zelf citeert) Het verhaal krijgt u 
hier niet, daarvoor moet u maar die 
oude Schamper van achter het behang-
papier peuteren of gewoon de Gente-
naar kopen.
In Querelle is er nog een tweede l i -
teraire verwijzing, naar Oscar Wil-
de ' s Ballad of the Reading Goal, ook 
al een stuk literatuur binnen de ge-
vangenis ontsproten. Het refrein van
dit lange gedicht, 'Each man kills 
the thing he loves', vormt een be-
langrijk leitmotief in de film, 
en is misschien wel de meest rake 
samenvatting van het hele Fassbin- 
der-oeuvre.
Het* hele verhaal speelt zich af in 
een mannenwereld van matrozen, mis-
dadigers en smokkelaars. Het onder-
scheid man-vrouw wordt er vervangen 
door een ondersheid mannelijk (vi-
riel, dominant) - vrouwelijk (week, 
afhankelijkh Alle personages zijn 
eigenlijk archetypes, ook Lysiane, 
de enige vrouw in het verhaal. De 
dekors pretenderen niet echt te zijn, 
de vechtscènes zijn choregrafieën, 
over de hele film hangt een rode 
waas. Dat artificiële en theatrale 
wordt nog eens benadrukt door de 
literaire tussenteksten en een kom- 
mentaarstem die Querelle's gemoeds-
toestand toelicht.
Querelle is geen gemakkelijke film, 
maar een monumentaal stuk cinema.
Niet een film om veel over te schrij-
ven , wel een om te gaan bekijken en 
nog eens en nog eens.

We weten het, dit is al een ouwe. Maar al-
le voorbeeldigen die er nog heen willen, 
zullen we toch maar waarschuwen, ten vol-
le bewust als we zijn van onze verantwoor-
delijkheid tegenover ieders schaarser wor-
dend budget. Luid en uitdrukkelijk zeggen 
wij, groot en nadrukkelijk schrijven wij: 
dit is een film die geen kijker waardig is, 
laat staan een Oscar (hoewel, het één sluit 
het ander niet uit, zegt mijn buurman en 
ik heb vele buurmannen, wat altijd wel van 
pas komt om wijsheden te horen).
Norman Jewison, regisseur van deze mis-
kleun, maakt het zichzelf gemakkelijk en 
hij heeft^daarin geen ongelijk, alleen 
moest hij dan maar een vervelend en saai 
ambtenaar worden en ons niet gaan verve-
len met zijn inspiratieloze buien. Voor 
Agnes of God heeft hij zich net als voor 
A soldier's Story op een toneelstuk geba-
seerd en beide volgen hetzelfde stramien: 
tijdens een onderzoek worden de feiten in 
flash-backs gerekonstrueerd. Wat ik me 
als praktisch denkend wezen wel afvraag 
is hoe ze op het toneel die liters bloed 
uit Agnes'handen lieten stromen, maar zo 
lopen we op het verhaal vooruit.

En als u dat verhaal persé wil horen: een 
non krijgt op haar kamer een baby, wurgt 
die met de navelstreng en gooit hem in de 
vuilnisbak. En wij die dachtentlat voor ka-
tholieken het leven heilig was. Het schan-
daal wordt ontdekt en er volgt een gerech-
telijk onderzoek. Psychiater Jane Fonda 
wordt aangesteld om Agnes' (Meg Tilly) zie- 
leroerselen bloot te leggen. Volgt één 
lang psychodrama, waarin niet alleen ang-
sten en trauma's van de patiënte, maar oh 
help, ook nog van psychiater Fonda en moe-
der overste Bancroft worden uitgesmeerd 
via alle mogelijke therapieën. Als u al ge-
dacht hati -zoals wij, arme naTvelingen-dat 
kettingrokende en zelfbewuste Jane Fonda 
wel eens snel een einde zou maken aan Ag-
nes' fabeltje dat een engel op haar was ne-
dergedaald en niet de een of andere tuin-
man, komt u bedroaen uit. Onder hypnose

komt de waarheid tot uiting, dit keer in 
de naakte gedaante van een mirakel en 
daar is zelfs Freud niet tegen opgewas-
sen: uit de handpalmen van Agnes begint 
plots overbloedig bloed te borrelen, 
wat wel meer schijnt voor te komen bij 
van die mensen die gewillig roeste nagels 
door hun handpalmen laten slaan. Deze 
coup de théâtre moet het verhaaltje van 
de goddelijke bevruchting veel geloof-
waardiger maken, maar ons hebben ze niet 
liggen, wij weten wel waarom in Vlaande-
ren zo druk bloemkolen worden gekweekt. 
Samengevat: dit is brol. Zoiets als de 
zakjes snoep uit Lourdes of Kom tot rust 
met wijwater. For maniacs only.
En a propos, nu we er nog eens over den-
ken: deze non is een superkrimineel of 
een stroman van de kerkelijke hiërarchie 
die haar macht wil bestendigen. Want de-
ze novice heeft misschien niet zo maar 
een kind vermoord, maar wel de messias, 
die nieuwe waar we nu al 1985 jaar op 
wachten. Zo' kan het natuurlijk nog lang 
duren eer we nog eens verlost worden.
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BOYS & CLIP
HIGHLANDER heeft alles mee om een slechte 
film te zijn, maar is desondanks een ver-
bluffende ervaring.
Vooreerst is er het scenario -of wat daar 
voor moet doorgaan- dat met haken en ogen 
aaneenhangt en enkel de gevechtscènes 
aan elkaar last.
Ten tweede verzorgt QUEEN de sound-track 
en dat is een zeer goede reden om thuis 
te blijven, zeker als je weet welke 
milieuvervuiling (lawaai) zij de laatste 
jaren geproduceerd hebben.
Tertio is er de massale aanwezigheid 
van duels die met het zwaard beslecht 
worden. Elk zwaardgevecht is net eender, 
dacht ik, dus kan je daarmee geen ganse 
film vullen.
Maar regisseur RUSSEL MULCAHY levert 
een anderhal uur durende videoclip af 
van een geweldige visuele en auditieve 
kwaliteit. Maar van enige diepgang of 
karaktertekening is uiteraard geen 
sprake.
CHRISTOPHER LAMBERT (een stoere Franse 
jongen met een eigenaardige gave: hij 
spreekt behoorlijk Engels) is een 
Schotse Hooglander die de onhebbelijke 
gewoonte heeft om onsterfelijk te zijn.
En wat erger is, er lopen in deze pro-
ductie nog een aantal onstefelijken

rond, waaronder ene SEAN CONNERY. 
Behalve Connery blijken deze unieke 
exemplaren er niets leuker op te 
vinden dan elkaar met het zwaard te 
lijf  te gaan. Dat is vreemd, denkt u, 
want de heren krijgen elkaar toch niet 
dood. Toch is er één manier waarop 
deze heerschappen dit aards tranendal 
kunnen verlaten; met name onthoofding 
door een fluks uitgevoerde zwaardslag. 
Het komt er dus vooral op aan om het 
hoofd er bij te houden.
De actie wordt versneden tussen het 
primitief aandoende Schotland van de 
16 de teuw en de onheilspellende 
buurten van het hedendaagse New-York.
Het scenario kan belachelijk infantiel 
lijken (en is dat eigelijk ook) maar 
het is zo grandioos in beeld gebracht 
dat zelfs de fervente tegenstanders 
van dit soort entertainment even met 
de ogen zullen knipperen. Waar het 
dus vooral om te doen is, is de manier 
waarop de actie gefilmd wordt.
Naast de briljante montage (enkele 
schitterende overgangen van New-York 
naar Schotland) is er het adembenemend 
camerawerk. De camera circelt rond op. 
de meest onmogelijke plaatsen, scheert 
laag over de grond, maakt lange lift-

bewegingen, zwenkt heen en weer en staat 
bijgevolg weinig stil.Weinig statiefwerk, 
maar veel gejongeleer met lange kranen. 
Let ook op de ongewone camerastandpunten, 
de groothoeken vanop de grond bijvoor-
beeld.
Naast de knappe fotografie van de erg 
passende locaties, draagt ook de geluids-
band bij tot de onbehaaglijke sfeer-
schepping. Queen -bombastisch uiteraard • 
is net nog te pruimen en stille momenten 
zijn even zeldzaam als vrije parkeer-
plaatsen aan Decascoop.
Highlander brengt een audiovisueel spek-
takel van een zeldzaam niveau, maar 
laat geen diepe indruk na. De lange 
videoclip is aangenaam om naar te 
kijken maar dramatisch even steriel 
als De Paniekzaaiers. Grote film be-
hoeft diepgang en moet lang bij blijven. 
Dat onderscheid bewijst Coppola met 
Rumle Fish; visuele grandeur met een 
hart. Dat heeft Highlander dus niet, 
en het valt te betwijfelen of Mulcahy 
daar ooit instaat zal zijn enige 
dramatiek te scheppen. Het einde zou 
zelfs de meest romantische filmer 
niet kunnen bedacht hebben, iets in, 
de aard van "Ze leefden nog lang en 
gelukkig en
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CATHOLIC BOYS is de zoveelste jongeren- 
comedie die door nagenoeg elke rescencent 
wordt afgedaan als "beter dan Porky's". 
Daarmee zeg je nog niets over de kwa-
liteit van Katolieke Jongens, want men 
kan moeilijk lager vallen dan de zijnen-
humor van Porky's.
Deze productie bevat alweer de klassieke 
ingrediënten van het genre; seksistiche 
grollen en dies meer. Toch is de betere 
gein van de flauwere af te scheiden, en

ik moet toegeven dat de ambiance van een 
bomvolle zaal erg aanstekelijk werkt om 
mee te grollen met dit "schuldig genot".
Maar de kwaütiet van de fotografie 
haalt het met vele lengtes op de ont- 
spanningswaarde van deze prent.
De 120 franken die ik aan de Katholieke 
Jongens besteedde zou ik -indien het 
te herdoen was- liever aan iets anders 
verspild hebben. Als geheel kon dit 
geval me niet in bekoring verleiden.
Ik ben trouwens geen katholiek.
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