
D o e  d e  s o ix a n te -h u it  : d e  n ie u w e  m o d e
Hoe het allemaal begon.

De studenten ontwaken uit een lange win-
terslaap, ironisch genoeg op het moment 
dat de winter voor de deur staat. Want 
het was sinds '68 geleden dat er in Pa-
rijs honderdduizenden studenten de 
boulevards afschuimenden op zoek naar de 
"verloren democratie". Monsieur le se-
crétaire d'état pour l'université Deva- 
quet mag een pluim op zijn hoed steken, 
want het gaat om zijn wetsvoorstel dat 
naast een bijkomende toelatingsproef,ook 
elite-universiteiten in het leven 
"zou" roepen. Maar Parijs stond 
plotseling in brand en de gensters 
sloegen alle kanten uit. Enkele van die 
vonken zorgden voor een uitslaande brand 
in Leuven en nu ook in Gent. Wat niemand 
nog voor mogelijk hield is toch gebeurd: 
studenten anno '86 zijn toch bereid uit 
hun kot te komen en niet alleen voor 
pinten te pakken en een lief op te 
snorren.

GENT
Om duidelijk te maken wat er verleden 
week gebeurd is, moeten we even recapi-
tuleren naar de 17de oktober. Toen be-
sliste de beheerraad van de RUG tot ver-
hoging van het inschrijvingsgeld. Buiten 
stonden toen een 25-tal RAKkers 
(voornamelijk MLB-ers) hun grote 
ongenoegen uit te schreeuwen. (Een aktie 
die ik ten onrechte toeschreef aan VVS, 
waarvoor grote schaamte) Zoiets maakt

a d  fu n d a
Het Seniorenkonvent... Onbekend maakt 
onbemind, dachten wij. En daarom namen 
wij de 'gevaarlijke' taak op ons deze 
studenten 'met pet en lint' onder de 
loupe te nemen, ze het vuur aan de 
behaarde scheenbenen te leggen en hun 
geweten te folteren met lastige vragen. 
In het verleden is immers meer dan eens 
gebleken dat wij deze dames en heren 
verkeerd beoordeelden. Vandaar.
Wat hierna volgt kan dan ook maar een 
impressionistisch beeld zijn van wat er 
zoal reilt en zeilt in deze 
verenigingen. Het is het verslag van een 
reporter die poogt afstand te doen van 
wat zich op emotioneel(dus 
subjektief)vlak heeft voorgedaan op zijn 
'mission in search of the truth and 
nothing but the truth'.

Het^ .SeniorenKonvent(of kortweg SK 

Ghendt), is één van de talrijke

uiteraard indruk, helaas een slechte.
Dat was het geweest, dacht ik.
Maar op donderdag 4 december kreeg ik 
mijn grote ongelijk. Want niet minder 
dan 1000 studenten volgden de oproep van 
VVS (Vlaamse Studentenvakbeweging) om te 
"brossen voor onderwijs", hoewel de 
meesten wel rechtstreeks uit bed kwamen. 
Het W S  zat met de handen in het haar, 
want de massa was niet in de hand te 
houden. Een goede 200 man trokken het 
rektoraat binnen en 70 van hen zou daar 
tot 's anderdaags blijven. En ik had net 
in de gazet gelezen dat het helemaal 
niet de bedoeling zou zijn om het rekto-
raat te bezetten. Van de voorzitter dan 
nog wel. De rest van de bende moest dan 
naar de Blandijn. Het liep al mis bij de 
uitgang van het rektoraat, want de 
massa sloeg rechtsaf, richting Zuid. Op 
het kruispunt aan de reeds ter ziele ge- 
gane Capitole werd een sit-in (gewoon op 
de grond gaan zitten) van een kwartier 
gehouden. De flikken, die zich echt zeer 
sympathiek gedroegen, kwamen zelf (!) op 
de proppen met een betogingsroute. 
Enkele onverlaten (altijd dezelfde) 
wilden daar niet van weten en liepen de 
andere kant op, de bende er achteraan. 
Chaos dus, en zo zou het gans de dag 
blijven maar dat deed niks af aan de 
spontaniteit van de manifestatie.

De troep geraakte uiteindelijk toch in de 
Blandijn en perste zich samen in aud. E. 
Eerste algemene vergadering: in een
letterlijk en figuurlijk bloedhete zaal

konventen die de logge administratieve 
imbroglio aan deze universiteit rijk 
is. Ze overkoepelt als dusdanig(en onder 
de heading SK CENTRAAL)de meeste 
studentenclubs in Gent. Die clubs(in 
totaal 13 aangesloten bij het SK), 
rekruteren hun achtbare ende honorabele 
leden vooral onder de studenten van een 
bepaalde streek . Zo hebben we bvb de 
'thuisclub' van Roeselare en 
omliggende(Moeder Rodenbach)»Oostende 
(Dionysus),Limburg(Mastentop),of de
Vlaamse Ardennen(Laetitia). Naast deze 
regionaal georganiseerde_clubs zijn er 
ook nog studentenclubs die hun leden 
grotendeels ronselen in de 'sE££iScho- 
len^, met name het Niet-Universitair- 
Hoger-Onderwijs(kortweg NUHO). Zo is 
Moeder Lila de club van de Industriële 
Hogeschool aan de Voskenslaan, groepeert 
de Gutenberg de mensen van het HIGRO of 
het Hoger Instituut voor Grafisch 
Onderwijs en concentreert de Pihonia 
zich op het Provinciaal Hoger Instituut 
aan de Henleykaai.
En er is natuurlijk de Fanfare, die voor 
de nodige muzikale omlijsting zorgt.
SK Centraal zelf bestaat uit het 
Dagelijks Bestuur(voorgezeten door de SS

wisselden de sprekers elkaar af en 
kregen om de 5 woorden 5 minuten 
applaus. Na een uur kwam men eindelijk 
overeen om het restaurant 'de Overpoort' 
en de Ledeganck leeg te halen. Maar de 
bende bleef hangen op het groot 
kruispunt aan de Heuvelpoort. De 
politie werd wat zenuwachtig en 
ontruimde het kruispunt. Er vielen een 
paar klappen, maar geen rake. Even 
leek het mis te gaan toen een cordon 
helmen en harnassen zich klaarmaakte om 
nu ook de Overpoortstraat vrij te maken 
van studenten. Maar beide partijen 
speelden het slim:het cordon wachte af 
en de studenten trokken weer naar Aud.E 
Twee uur in de namiddag en tweede assem- 
blée van de dag. Zelfde scenario. 
Iedereen mengde zich in het debat en 
mijnheer Applaus het meest. Ambiance 
zat, plannen zat maar geen leiding. Na 
een uur debateren besluit men om in 
kleine groepjes -omdat buiten 5 volge-
laden overvalcombi's ook willen meedoen- 
weer naar de Ledeganck te trekken. Op 
de eerste verdieping aldaar waren enkele 
eerste kannerkes Geneeskunde aan het 
klungelen terwijl ze eigenlijk anor-
ganisch moesten titreren. De
actievoerders konden het niet aanzien en 
stormden en masse binnen en verzamelden 
zelf alle antwoorden. De assistent 
stond er voor spek en bonen bij maar hij 
moest niet treuren: alle antwoorden
komen volgende week verbeterd terug. 
Beloofd door Stefan, die Geschiedenis 

studeert. Nadien haalde men noe de Pla-

of Senior Seniorum)en de Raad der 
Seniors(zijnde de 'voorzittersT van de 
diverse clubs.)
Het klassieke beeld dat Jan-de-modale- 
student-met-of-zonder-Millet-en/of-Dok- 
saaits heeft van deze studenten, 
beantwoordt zo ongeveer aan de volgende 
omschrijving :"Die mannen met hun pet en 
lint zijn grote drinkzeugen die(soms op 
mensonwaardige manier en men verwijst 
hier meestal naar de doop)niets anders 
te doen hebben dan het geld van papalief 
en hun gezondheid te verbrassen en 
bovendien politiek-filosofisch gekatalo- 
geerd kunnen worden in de sektor 
katholiek/konservatief/extreem-rechts".

Wat is daar nu eigenlijk van aan?
Wij scherpten onze pen, spitsten onze 
lieftallige oortjes en zwalpten enige 
avondlijke uurtjes door het Ghentsche 
Naghtleven. De gehele redaktie werd 
ingespannen om dan toch maar de reaktie 
van Jan Modaal te kennen. Een verkorte 
bloemlezing hieruit vindt u verder in 
dit blad. Naast deze enquêtes gaven wij 
aan alle clubs een summiere vragenlijst 
en ondervroegen wij de betrokkenen zelf, 
hetgeen ons een morele en fysiologische
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u it P a r ijs ....
teaustraat van zijn plateau.
Ondertussen was het 5 uur geworden. 
Tijd dus voor een nieuwe algemene 
vergadering in Auditorium E. VVS had 
deze keer de teugels iets meer in 
handen. Er werd al vlug overeen-
gekomen om 's anderendaags stakings- 
piketten op te zetten aan de diverse 
faculteiten. 400 man was bereid om daar-
voor om 7 u 's morgens paraat te zijn. 
Ook werd voorzien in een nieuwe betoging 
die om 11 uur aan het Sint-Pietersplein 
moest vertrekken. Iemand van PVDA wilde 
met de ganse bende in de Blandijn over-
nachten om de sfeer er in te houden. 
Hij kreeg daarvoor veel applaus maar 
bij stemming bleken slechts twintig stu-
denten te willen blijven. Voorstel 
afgevoerd, of wat had U gedacht!
Einde van de eerste dag van de revolu-
tie. Aan het rectoraat stonden 5 combi's 
op rij omdat de bezetting nog niet 
opgegeven was. De rector liet evenwel de 
flikken staan waar ze stonden,want hij 
wilde geen scherven. Nadat ze 3 a 4 uur 
-met zwaailicht aan- de buurt onveilig 
hadden gemaakt, dropen ze af. Morgen 
is een andere dag.

T w e e d e  d a g  v a n  d e  
r e v o lu t ie
Het begint ai goed. Van de 400 
"belovers" staan er slechts een honderd-
tal om 7 uur op post. Maar dat is 
gelukkig genoeg voor een succesvolle
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kater opleverde gezien sommige tongen 
alleen loskomen nadat ze met de nodige 
alcoholische middelen gesmeerd worden.

Uit deze ongebreidelde informatiestroom 
distilleerden wij volgende konklusies :
De_modale_student_maakt_blijkbaar__geen
onderscheid____tussen___het___FK ofte
FakulteitenKonvent(vb Germania,Vlaams 
Rechtsgenootschap,Farma)en_het_Senioren- 
Konyent).De beruchte(en de term is hier 

niet misplaatst)doop van de Vlaams 
Diergeneeskundige Kring(VDK) illustreert 
dit overduidelijk. Deze doop is zo 
smerig en wansmakelijk dat alleen nog de 
kaffeebaas van De Korenbloem het lef 
heeft de 'heren van fatsoen' binnen te 
laten. Wij kennen immers allemaal de 
'Peerdepieten', de studenten met de 
witte(nou ja,wit)jas, gedecoreerd met 
hengstige merries, die 'en masse' en 
liefst luidruchtig de uitgangsbuurten 
onveilig maken. Ook zij dragen een lint. 
En de meesten onder ons kennen ook de 
lui van Protea(Pro-Zuidafrikabeweging)of 
het NSV(Nationalistische Studentenvere-
niging). Zij ook dragen een 'flat' ofte 

studentenpetje.... Dat ook met laatstge-
noemde verenigingen markante verschillen
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D e  re c to r  v e r v e e lt  z ic h  s t ie r lie k  !
U weet onderhand al dat het rektoraat, 
zesde verdieping, op donderdag en vrij-
dag (5 en 6 december) "open deur dagen" 
heeft gehouden. Sommigen waren zelfs zo 
enthiousiast dat ze er de nacht door-
brachten. Hoe leuk dat was, leest u 
elders.

Nu was net zo dat die bewuste vrijdag 
daar een BEHEERRAAD moest doorgaan: een 
ideale aangelegenheid voor de bezetters 
om de eisen op tafel te gooien.
Om twee uur komen de eeste leden van de 
raad toestuiken. Zij vinden daar een 
proper opgekuiste vergaderzaal (!!!) en 
zien hoe de bezetters zich discreet

hebben teruggetrokken in de aanpalende 
wachtzaal. De rector -die trouwens oog-
luikend de bezetting heeft toegestaan-

had immers beloofd dat 2 woordvoerders
de Raad mochten toespreken
Het klokje slaat drie uur als de woord-

voerders (drie studenten) hun zegje 
mogen doen. Via de open deuren luisteren 
de anderen mee. De heren beginnen

ta n te  th e o (5 )
Hallo, het is mij weer. Vitriool vergaat 
niet n ’ ,est-ce-pas? En der is nogal wat 
gepasseerd sinds me vorige 
literatuurtje. Ze (de redaksie) hadde me 
dus op de eerste Concorde naar 
Californië geplaceerd. Ik heb me der 
rot rot geamuseerd, hele nachten liggen 
botiken (staan en hangen ook) met 
surfplankers met de dinges en het 
verstand van chevals. Nou moe, zo 
stupide zijn ze nu ook niet, ze beginne 
door te krijgen dat je een vent die met 
dindons redeneert toch niet sérieux ken 
pakke. De fast sex hing me echter de ... 
uit (derin, deruit, geen fiorituurkens 
want that's not christian), en ikke dus 
weer naar Ghent.
Lieve mensen toch, ik mocht direkt op 
reportage voor de Schamper. Het 
rectoraat gaf een opendeurdag voor de 
studenten. We zijn met zeker honderd 
binnen geweest en ’ t was allemaal wreed 
plezant en pédagogique. De servanten 
hebben de extincteurs van de brand 
gedemonstreerd, en après mochte wij ook 
es pousseren. We hebbe ook naar het 
kamertje van de beheerraad geweest. 
Ondertussen waren ze beneden eiers naar 
de muren aan het lanceren. Ik peins dat 
het een conceptuele création artistique 
moest worden, want der stond een portret 
van nonkel Dany, ook om naar te kijken. 
We hebbe dus de hele nacht in dat kot 

geweest, er waren baardigers met gitaren 
en fluiten (ik bedoel blokfluiten, bende

salopards). Die hebben daar antieke 
chansons zitte pingelen van Simoens en 
Artfinkel en Bob Billen en Boudewijn
Verminnen en Luis Mariano en meer van
die ouwe zakken en van de Rolling Stones 
ook. Dat was feitelijk wel chouette, 
alleen spijtig dat er geen gat in het 
plafond was, dan hadde we een kampvuur 
kunne allumeren, zoals in de club
mediteranee.
Alleman was daar zo stoond als een
monkie, van de gauloisen en van de spa. 
Ze zate met hun glas tegen het licht 
naar de bubbels te staren al murmelend : 
"wat fijn, wat fijn". De rector, das de 
baas van dat diplomafabriekske hier, is 
ook afgekomen en hij zei dat we mochte 
blijven. Dat was in feite niet sérieux, 
want de flikken zaten buiten in hun 
combi’s puzzels op te lossen in de kou,

en volges de langharigen bij ons moeste 
ze normalement binnen komen stormen om 
met ons te vechten. Nou, ik en me zwarte 
gordel hadde der best zin in, maar ze 
bleven weg. Waarvoor worde die gasten 
betaald zeg?
Der waren er ook nog die bleven zagen 
over 13.000 mukken inschrijving. Nou wat 
een beuzelaars zeg, daarvoor koop ik me 
een leuk bloesje van Goetsie volgende 
week in het Quartier Latin.

De Tante Theo experience group
(GeHa, JDC, TWG, AL)

met een kemel, want ze vragen de in-
trekking van de numerus clausus. Het 
moest uiteraad "geen N.C." zijn. De 
andere eisen luiden als volgt :
-Openheid i.v.m. wetenschappelijk on-
derzoek. Ergens in een Gents labo staat 
een superlaser en ene wapenfafrikant 
O.I.P. werkt daaraan mee, een zaakje dat 
mén niet vertrouwt.
-Afschaffing hogere inschrijvingsgelden 
-Geen blokkering sociale toelagen.

De rector geeft een korte repliek en be-
looft de eisen als eerste agendapunt te 
behandelen. Maar dan moeten ze de 
wachtzaal in en niet vergeten de deuren 
te sluiten. Wat gebeurt.

In het salon, met zetels, is het
wachten geblazen. Daar dient de zaal 
trouwens voor. Na drie kwartier komt 
Geert MAREELS (student-lid RvB) naar 
buiten om te zeggen dat het werkelijk 
fantastisch is en dat de raad de goede 
weg op is en dat VEV-man DE PAEPE 
gezegd heeft: "De eisen van de studenten 
zijn de mijne." Een half uur later is 
hij daar weer; "Er zijn er paar lanter-
fanters maar we komen er. Even geduld 
a.u.b."

Nadat we nogmaals de tijd hadden 
gekregen om veel wijzer te worden, 
gingen de deuren open. Meer nog: de stu-
dentjes mochten binnen. En dan bedenken 
dat Schamper een paar jaar geleden ge-
weigerd werd de lege (!!) zaal te foto-

In de nummers 234 en 234 bis vertelde 
tante Fabiola reeds honderduit over haar 
meest intieme zieleroerselen. Door wat 
in- en externe strubbelingen hebben de 
meeste Schamper-fanaten het nummer 234 
nooit gezien, laat staan het bewuste 
artikel gelezen. Het korte berichtje in 
234 bis was dan ook vrij onduidelijk. 
Een kleine recapitulatie drong zich op. 
Maar er is meer, veel meer zelfs. Ook 
de andere homes -en meerbepaald de home- 
bewo(o)n(st)ers hebben hun bedenkingen 
bij wat er de afgelopen zomer gebeurde. 
We lieten een aantal van hen, hun hartje 
in het onze storten (dat, in alle be-
scheidenheid (zo zijn we nu eenmaal) toch 
vrij groot mag genoemd worden).

Tijdens de zomermaanden worden de homes 
in het centrum (Homes Fabiola en Ver- 
meylen) gedeeltelijk opengesteld voor 
toeristen e.d. Het vrij logische gevolg 
is dat dit alles geld in het laatje van 
de sociale sector brengt. En indirect 
ook de huurprijs van een homekamer 
drukt. Even wat cijfers : In 1985
leverden de ruim 19.000 overnachtingen 
de sociale sector een batig saldo van 
5.444.920 BF op. Het cijfer voor dit 
jaar is nog niet bekend, wel is het aan-
tal overnachtingen tot eventjes boven de 
20.000 gestegen. Enkele dagen hadden de 
centrale homes hun maximale capaciteit 
bereikt en moesten er mensen doorverwe-
zen worden. Maar algemeen beschouwd 
bleef een aanzienlijk deel van de capa-
citeit (vooral dan in de Boudewijn en de 
Astrid) onbenut.
Nochtans is de kans reëel dat 1987 een 
minder goed jaar wordt voor de verhuur 
van homekamers in juli en augustus. 
1986 was immers het jaar van Chambres d ’ 
Amis. En ook zal er in 1987 een nieuwe 
jeugdherberg worden geopend. De finan-
ciële bordelen zijn dus overtuigend te 
noemen.

De negatieve punten zijn de volgende: 
Het beheer van de homes wil zo veel 
^mogelijk kamers in het centrum 
vrijhouden. Daarom werd er een voorstel 
uitgewerkt door de Sociale Raad waarbij, 
1) alle mensen gedomiciliëerd in het 
home, 2) gehandicapten, 3) studenten met 
sociale redenen en 4) met studieredenen 
(thesis, stage...) in de vakantie mogen 
bijven. (3 en 4, mits goedkeuring van de 
sociale dienst). De anderen zullen 
naar de periferie (zijnde home Boudewijn

en home Astrid)moeten verhuizen. In Home 
Fabiola en Vermeylen zouden respectie-
velijk 200 en 400 kamers afgestaan wor-
den aan de gastendiensten. De 4 bewuste 
categorieën zouden dan respectieve-
lijk 24 en 44 kamers invullen. Zijn er 
bv. 30 studenten in bv. H. Fabiola die 
tot de 4 categorieën behoren, dan hebben 
zij toch allen recht op een kamer. Zijn 
het er slechts 22, dan kunnen 2 mensen 
die herexamens hebben in HF blijven. 
Ook zou er voor verhuiswagens gezorgd 
worden. Verder zou iedereen die 4.500 
BF per maand wenst neer te dokken, mogen 
blijven.

Het is niet verwonderlijk dat nogal wat 
homebewo(o)n(st)ers hier niet hoog mee 
oplopen. Wie ruilt er immers graag 
zijn/haar kamer die in het centrum van 
Gent ligt, voor een kot aan de andere 
kant van de wereld ? Trouwens heb je al 
eens de situering van de Holiday Inn be-
keken? De Gentse vestiging van deze 
goedmarcherende hotelketen ligt nog een 
stuk verder dan Home Boudewijn. 
Bovendien beschikken de meeste toeristen 
toch over eigen vervoer (auto’s...) en 
dit in tegenstelling tot nogal wat stu-
denten, of niet soms?

Wat er echter in juni, juli en augustus 
jongstleden in de homes Fabiola en Ver-
meylen gebeurde, tart alle verbeelding. 
Een aantal homebewoonsters hadden tijdig 
een kamer aangevraagd en leefden met de 
"verwachting" dat ze deze zouden krijgen 
in hun respectieve homes. Er kwam 
echter een onbeleefde brief waarin stond 
dat ze konden kiezen tussen een kamer in 
Home Boudewijn/Astrid, of helemaal geen, 
Zelfs de verhuis mocht je in je eentje 
opknappen. Bovendien werd deze brief 
(al dan niet opzettelijk) toegestuurd 
tijdens de examens. Logisch dat de 
meesten liever verhuisden dan van Pon- 
tius naar Pilatus doorgestuurd te wor- 
nien. Enkelen deden dit toch een paar 
keer (en verloren dus nogal wat kostbare 
bloktijd). Uiteindelijk kregen zij te 
horen dat er voor hen een uitzondering 
zou gemaakt worden (lees: dat hun
rechten (als thesis-studenten, stage- 
studenten...) niet zouden genegeerd 
worden).
En toen kwam er nog echte chantage bij. 
Een aantal homebewoonsters die ook job-
studentes (meestal Sociale Sector) waren 
kregen het volgende te horen : "Jullie
kunnen kiezen, of je job kwijt of naar 
de Boudewijn/Astrid." Voor 1 keer 
kwamen de initialen van de Sociale

Sector wel erg wreed over! Trouwens, 
wie als student(e), in de 2 centrale 
homes verbleef, heeft deze zomer nog van 
veel meer kunnen genieten.
"Onder de vakantie houden we geen re-
kening met studenten!" was een treffend 
zinnetje dat de kuisvrouwen je naar het 
hoofd slingerden, als je het aandurfde 
wat te bekritiseren. De radio's stonden 
keihard aan, ook al werkten de kuis-
vrouwen in de andere kant van de gang. 
De keukens op de gangen waar veel stu-
dentes zaten, werden minder goed onder-
houden en je werd 's morgens vroeg ge-
wekt door de mensen van BLOSO, die op 
alle deuren (wellicht werd hen niet 
gezegd waar er studentes zaten )bonkten 
om kleintjes te wekken. Een ander 
ongemakje (waar de homebewoonsters over 
het algemeen minder zwaar aan tilden) 
was het feit dat de studeerzaal door 
BLOSO-mensen was ingenomen om er aller-
lei activiteiten te verzorgen.

En dan zijn er nog de problemen met de 
studeerzaal van Home Fabiola. Problemen 
die trouwens min of meer eenzelfde voe-
dingsbodem hebben. De homes werden 
gebouwd om de studenten goedkope kamers 
te bezorgen. Op deze wijze werden/wor- 
den ook de prijzen van koten bij privé- 
verhuurders gedrukt. Dat alles gebeurde 
in een tijd van economische en 
universitaire expansie. Sinds enkele 
jaren stroomt er uit de Brusselse 
geldkraan van langs om minder geld en 
zoeken de Raad van Beheer, de Sociale 
Sector en andere universitaire instan-
ties naar andere financieringsmiddelen.
B.v. door kamers aan toeristen te 
verhuren... Maar wie Schamper leest (en 
wie doet dat niet?!) weet dat er andere 
-meer voor de hand liggende— oplossingen 
om tegemoet te komen aan de vragen î an 
de technische dienst. De kelderver-
dieping van Home Fabiola zit echter 
overvol (werk- en opslagplaats lopen 
door elkaar)en deze mensen zoeken naar 
nieuwe ruimtes. Wie de situatie in Gent 
kent, weet dat er veel vierkante meters 
(sommigen hebben het over vierkante 
kilometers!) universitaire gebouwen leeg 
staan. Waarom daar niet eens gaan 
kijken? Maar ja, de studeerzaal van 
home Fabiola is zo riant gelegen bij het 
Overpoort-complex dat nogal wat mensen 
er hun hartje aan verloren hebben. Som- 
migen(Home Boudewijn/Astrid?) zien trou-
wens het nut van een studeerzaal niet 
in. Nou jongens (en de enkele 
meisjes!). Hebben jullie al eens de bu-
reautjes in Fabiola bekeken? Wie met

graferen."Times are achanging."
Men was dus vrij zeker van zijn stuk, 
hoewel achteraf bekeken de "toegevingen" 
meer een gebaar van goodwill waren dan 
het inlossen van het eisenpakket.
De rector sprak het populum aldus toe :
A. Wij staan volledig achter de 
studenten wat betreft de blokkering van 
de werkingskredieten en de vermindering 
van de sociale toelagen. Was dit jaar de 
werking erg moeilijk, dan wordt die in 
'87 onmogelijk.
B. Wij zijn tegen invoering van numerus 
clausus.
C. De studiebeurzen moeten geïndexeerd 
worden.
D. Het opstellen van de begroting en de 
inning van de bijkomende inschrijvings-
gelden worden opgeschort tot een 
delegatie van de Raad (met studenten) 
een onderhoud krijgt met Coens (voor 
19/12). Maar dat is eigenlijk een beetje 
bedrog van de boeren; het opschorten van 
de begroting is een goedkoop excuus 
omdat die dit jaar sowieso niet meer kon 
opgesteld raken; en de inning van het 
bijkomende bedrag gebeurt toch pas in 
februari.

De raad kreeg applaus en de bezetters 
trokken weer naar hun zaaltje. Daar werd 
nog wat gebakkeleid over deze be-
slissingen. De bezetting werd evenwel 
opgeheven.

Het is duidelijk dat de beheerraad 
zonder geld geen wonderen kan doen. Ze 
stelt zich evenwel solidair met de 
eisen van de studenten maar wil het pro-
test naar Coens en zijn regering kana-
liseren. Het is te hopen dat de adem-
pauze die de raad nu verkregen heeft 
gebruikt wordt om Coens en consoorten 
het vuur aan de schenen te leggen 
Gebeurt dat niet, dan zegt Coens njet. 
En dan staan we even ver. Helaas is het 
dan Kerstvakantie en zit de student 
thuis rond de kerstboom zijn ka- 
dóotjes uit te pakken. (DomPer)

listings en andere papiermassa's te ma-
ken heeft (en dat zijn heus niet die 
oproerkraaiers uit de Letteren en Wijs-
begeerte die er steeds bij zijn om te 
betogen en om NEEN tegen om het even wie 
en wat te zeggen, maar mensen uit de 
exacte wetenschappen!!!) is blij eens 
zijn armen te kunnen uitstrekken. 
Vandaar ook dat mensen uit Home Heymans 
(met al die kleine kinderen om zich 
heen) en uit Vermeylen de studeerzaal 
gebruiken. En nu het academiejaar volop 
begint te draaien, is de zaal meer en 
meer gevuld. Tijdens de examens is er 
zelfs plaats te weinig.
Nu, Van Espen heeft een paar weken terug 
gezegd dat als de homeraad van H. Fabio-
la, de zaal niet wenst op te geven, hij 
ze ook niet zal innemen. Dus dat zou in 
orde moeten zijn.
Ook is het zo dat H. Fabiola, zijn 
kelderruimtes heeft afgestaan aan de 
technische dienst op voorwaarde dat het 
daarbij zou blijven. Blijkbaar waren ze 

de belofte in kwestie bijna vergeten.

Het was ook onze bedoeling om met mensen 
van de andere zijde (zijnde de Sociale 
Sektor, de technische dienst...) te 
praten maar dit gebeurde helaas niet. 
O.a. wegens ziekte van Mevrouw Verfaille 
(Homeverantwoordelijke van H. Fabiola). 
Bovendien is deze Schamper de laatste 
Schamper voor 1986 en wensten we dit 
alles niet nog eens uit te stellen.

U weet wel, jonge kalfjes worden 
naarmate de tijd verstrijkt toch oude 
koeien die in 1 of andere gracht te-
rechtkomen.
____________________  GD

f

dpZaterdag 13/12 om 21.00 h. in de 
VOORUIT

Benefieconcert van de L.S.P.-Band ten 
voordele van AMNESTY 
die hun 25$te verjaa

Woensdag 17/12 om 20.00 h. m  de 
BLANDIJN: Volksunievoorzitter JAAK 
GABRIELS wordt geroosterd door prof. 
HELMUT GAUS {seminarie politieke weten-
schappen)
Organisatie: VuJo (Volksunie jongeren)

Donderdag 18/12 om 20.00 h.

-in de LEDEGAUCK :"F 
Palestijnse kamnen te !
Organisatie: A.I.B. en M.L.B.
-in de BLANDIJN: "Nicaragua moet over-
leven" door Paul Geeraert die net te-
rug is uit Nicagua 
Organisatie: SAP en S.J.W.
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HOERA VOOR E !
afgrendeling van diverse faculteiten 
(Rechten, Ledeganck, Blandijn, Boerekot, 
Psychologie en HILO). Waar het traditio-
neel moeilijk is, loopt het minder vlot 
(Plateau, Hoveniersberg). Het piket aan 
de farmacie wordt een hak gezet door de 
portier die een zijdeurtje opent.

Om 11 uur is er evenwel meer volk op het 
St. Pietersplein. Zo'n 800 man maakt 
zich op voor een politiegeleide wande-
ling door de straten van Gent. Het weer 
is stralend, de stemming is opperbest en 
de flikken zijn vriendelijk. Wat wil 
een mens meer? De wandeling was trouwens 
niet eens vermoeiend, want ten geregel-
de tijde ging men er bij neerzitten. De 
betoging groeide voortdurend aan, 
volgens de organisatoren zelfs tot 2000. 
Opmerkelijk was dat er nauwelijks 
parka's bijliepen. Integendeel, wij 
hebben zelfs Millets gezien. De betoging 
eindigde aan het rektoraat. Daarna was 
het tijd voor -u raadt het nooit- voor 
een derde "assemblee générale". Daar 
leest u elders in dit blad meer over. De 
sfeer was er alleen maar beter op 
geworden. (Dominic Pertry)

Blandijn-insiders weten het wel. In au-
ditorium E is het meestal een eerder 
kleffe bedoening (behalve dan als de 
jochies van 't Zal of van Monty Python 
er rondlopen). Vrijdag 5 december 1986 
werd met die 'eeuwen'oude traditie 
gebroken. Honderden decibels brachten 
je in een soort overwinningsroes.

Rond zowat 13 uur begon Geert Mareels 
met het overlopen van wat er in Gent, 
maar ook elders aan het gebeuren was. 
DSfe leuke zwaargewicht werd om de 2 
zinnen onderbroken door het laaiend en-
thousiasme van de menigte.
Zoals de meesten onder ons was hij niet 
weinig aangenaam verrast door de omvang 
van het gebeuren. Net voor de bijeen-
komst was er een heerlijk grote en warme

h a a ie n  In  h e t r e k t o r a a t H f e  !

p y ro m a a n  s te e k t s tra a ts te e n  in b ra n d
Maandagavond 18.00 uur. Gentse studenten nog 
maar es in aktie. Wie binnen dertig jaar 
deze Schamper leest, zal denken dat dit 
revolutie was. Voor alle duidelijkheid : 
dames en heren van het jaar 2016 : dit was 
het niet. We hebben het hier over fakkel- 
potten-en-pannen-en-bellen-en-toeters-en- 
andere-lawaaimakersbetoging. Ook bedoeld 
als rouwstoet.Cynisch maar waar.

Een kleine duizend studenten vonden het no-
dig het Sint-Pietersplein wat bij te lichten 
met fakkels. Diezelfde studenten vulden ook 
het stadslawaai wat aan met het satanisch 
gekletter van potten en pannen en de rest 
van bovenvermelde santeboetiek.
Bedoeling was een stoet in de richting van 
Franse consulaat te houden om aldaar een ' 
rouwkrans neer te leggen ter nagedachtenis 
van ene Malik Oussekine, de martelaar van 
de franse st(r)aat. Maar, la policia moest 
daar niks van weten. Geen betoging in die
richting of er zouden klappen vallen....
De kuip van Gent werd verboden terrein ver-
klaard en indien de studenten het toch zou-
den wagen, dan werd het een strijd op de 
bruggen, wat wel leuk kon worden. Vandaar 
een alternatieve route.

Tijdens de stoet werden een paar sit-ins 
anneks "1 minuut stilte" gehouden om het ge-
noemde franse slachtoffer te herdenken.Uit-
eindelijk werd debetoging ontbonden op het 
Sint-Pietersplein. De onverlate Praeter pro-
beerde vooralsnog op te roepen tot het op-
stappen naar het Franse consulaat, desnoods 
via de voetpaden. Met argumenten als zou het 
gewelddadig karakter van dergelijk offensief 
een groot deel van de eigen aanhang afschrik-

ken, kon de opmars toch vermeden worden.
Maar zo was nog maar es bewezen dat 'les ex-
tremes se touchent': deze studentenbeweging 
heeft het harde kontakt met de knuppel niet 
nodig om zich in het nieuws te werken.
Hoe graag dat praetjesmakers en kaalgeschoren 
schurremurrie , dat pretendeert 'Nationalis-
tisch, Studentikoos en Vlaams te zijn' dat ook 
zouden willen hebben.

(WA)

De stoet ging nu richting station en groeide 
snel aan tot ruim duizend betogers. De orde-
dienst van de betoging belette evenwel dat 
de Van Monckhovenstraat(waar onzer aller 
Wilfried zijne residentie heeft)het slag-
veld werd van een historisch gevecht om de 
13.000.

Drie leden van het N.S.V. (Nationalistisch 
studentenverbond) trachten evenwel het cor-
don te doorbreken om de flikken te provoceren. 
Maar de heren worden terstond afgevoerd naar 
een nabijgegen kazerne alwaar ze de Vlaemsche 
Leeuw mogen brullen.

Dit verslag naai je gewoon aan de andere 
artikels over de bezetting, met dit ver-
schil (gelukkig maar) dat het hier wel 
gaat over de sfeer bij de bezetting van 
het rectoraat. Meer bepaald vanaf het 
moment dat god op zijn zon teveel be-
zuinigde en dat het overal zowat de 
hoogste tijd dat de lichtjes qingen 
branden.
Eerst informatief vermelden dat de 
plaats waar de bezetters vertoefden door 
een deur in twee opgedeeld was en zo twee 
afzonderlijk, grote ruimten ontstonden.
Dus rond vijf uur 's avonds sleepten een 
paar heiligen twee van de begeerde zalig-
heden van barmhartigheid naar boven 
(zalig de ver-hongerden want zij zullen 
gratis eten krijgen en zalig de be-
zetters want zij zullen moederlijk ge-
laafd worden). Op de broodjes, die ter 
plaatse belegd werden met kaas, ham en 
salami, konden de honorabele gasten van 
het rectoraat zich nu eindelijk storten.
Bij het aanschuiven werden en passant 
gemoedelijke discussies gevoerd of 
kwinkslagen gebrouwen.
Na de bevredigende maaltijd haalde men 
de twee gitaren naar boven en tokkelden 
de snaarspelers op woodstock-, scouts-, en 
vredesdemonstratie stijl het voedsel naar 
het verteringsoord weg. Men improviseerde 
pakkende teksten,overbekende melodieën, 
het koor kraaide enthousiast mee en de 
aktievoerders smeedden nieuwe banden met 
elkaar. Kortom, het was er roerend gezel-
lig. Dit scenario werd onderbroken want 
men zou eventueel misschiens ook soms 
nog eens als het effe kan en in de mate 
van het mogelijke eventueel, willen ver-
gaderen. De mensen met interesse sloften 
naar de vergaderzaal ( de overgrote meer-
derheid.) De anderen verlegden eens hun 
billen. Deze bespreking verliep nogal ver-
warrend want sommiqen aarzelden niet om 
zware politieke thema's erbij te sleuren, 
anderen hadden het over de verschillende 
toekomstige akties die men wou voeren 
en nog anderen stoomden tot heftige dis-
cussie. Deze vergadering (de derde al) 
eindigde dan ook zonder concrete resul-
taten.
Weer overstemde het getokkel en de zingende 
stemmen de woelige massa en bracht het 
ze tot relatief kalme a vredige menschen.

tot plots ook dit onderbroken moest wor-
den voor het nieuws op de radio. Ieder-
een luisterde gespannen en was nadien 
enigszins teleurgesteld toen de radio-
stem had gempld dat het rectoraat 'een 
tijdlang' bezet was geweest. Prompt 
zou er naar Bel ga getelefoneerd worden 
dat de bezetting nog altijd verder duur-
de.
Ondertussen waren heel wat bezoekers over 
de vloer gekomen om met geur en kleur 
de daden van D-dag te rapporteren die 
buiten het rectoraat plaats hadden ge-
vonden. Met top of the bill, onze ere-
gast: Gust. Het kwispelend wezen be-
groette iedereen willen of niet met een 
enthousiaste (Slijmende) lik.
Rond kwart na negen riep plots iemand 
dat er enige nsv'ers binnen een uur 
tegenactie zouden organiseren. In over-
leg met de portier werd beslist politie-
bescherming te vragen en tevens het 
binnen-en buiten gaan van de actie-
voerders te beperken. Nu waren er 
heel wat bezetters die op dat moment 
in de blandijn een debat (Kruithof,
Boehm, Gaus,...) bijwoonden, en die 
werden dan ook heel vlug naar het recto-
raat teruggehaald. De nsv'ers zagen 
logischerwijze van verdere actie af.

Van half elf tot elf uur kwam een 
groepje gratis concerteren voor de 
indommelende bezetters. Ondergete-
kende is wel zo'n beetje hun niet vermelde 
naam vergeten, maar toch werd er een spran-
kelende versie van Lucifer Sam(Syd Barret) 
en een meer dan behoorlijke "I'm Freezing" 
genoteerd
Na het uitwassen der oren en diafragmeren 
van het bilabiale stelsel werd het tijd 
om eens te vergaderen. Op deze laatste 
bespreking (middernacht, nr 4) namen de 
standpunten eindelijk een definitieve 
vorm aan. De ekzakte conclusies worden 
in andere kolommen van deze Schamper 
ondertussen in het lang en in het breed 
uitgesmeerd. Ook werd heel concreet be-
slist om nog tijdens de nacht pamfletten 
te draaien waarop het standpunt van de be-
zetters duidelijk werd gemaakt. Onder-
tussen werd voor degenen die elders wil-
den overnachten het ultimatum van 1 uur

gesteld (wat niet zo goed opnevolod werd).

Al heel de dag hadden de kussens van de 
luxueuze zetels soelaas geboden voor de 
respectieve zitvlakken. Nu poogde zowat 
iedereen een paar van die verzachtende 
rechthoekige objekten te bemachtigen, om 
zo gemakkelijker de weg te vinden naar een 
droomland waar van weerspannige raden van 
beheer geen sprake van was. Rond 1 uur 
doofde men de lichten in één van de twee 
lokalen om dit zoekwerk eenvoudiger te 
maken. Doch tevergeefs voor ondergete-
kende - ronkende geluiden, zweterige geu-
ren en bovendien niet iim het bezit gebracht 
van verzachtende omstandigheden waren 
te grote hindernissen om de schaapjes, de 
vogeltjes en de bloempjes te horen en te 
zien- dus maar naar het andere lokaal ge-
trokken. Daar waren de aktievoerders 
nog druk bezig met te zingen, lachen en 
gewoon lullen. Een orkest van maar liefst 
3 gitaren, show man kwispelende Gust, 
die nog altijd even bedrijvig was en de 
baas van Gust die de spiritualiteit hem 
zelve was aan één van de tokkelende in-
strumenten zorgden ervoor dat de onvrijwil-
lige nachtwakers nog prettige uren mee-
maakten. Pogingen tot inslapen leverden 
maar gering succes op, maar toen de werke-
lijke Gust de gitaar in zijn handen had 
gekregen en zijn repertoire slaapliedjes 
overliep, lukte dit zowat iedereen, maar 
helaas was de repos van korte duur. Het evi 
dente bisnummer was "M'n liefje, wat wil je 
nog meer?"

Rond 6 uur des morgends was het al terug 
zwoel ende bedrijvig in het bezette kamp. 
Er waren immers nogal wat universitaire 
gebouwen wachtende op stakerspiketten, die 
vanuit het recoraat weinig fris maar man-
moedig vertrokken. Stilletjes aan beqon 
het te dageraden en ik wens mij maar te 
beperken tot the Heat of the Night. Toch 
beschouw ik het als een aangename plicht 
u te kunnen melden dat het rectoraat in 
de loop van die morgen netjes werd opge-
ruimd, afgewassen, gespoeld, van stof 
en bacteriën gevrijwaard en proper ge-
ëtiketteerd terug aan de rector afgegeven 
werd. (zijn aktievoerders dan toch geen 
zwijnen) M.C.

betoging door de Gentse straten getrok-
ken. Probleempje voor Mareels en compa- 
nen was : wat na deze dag en meerbepaald 
volgende week te doen? Sommigen stelden 
een algemene staking voor maar daar 
brachten zij tegen in dat eventjes alles 
coördineren misschien beter zou zijn. 
Wie heeft er nou bv zin om op 
maandagmorgen stakingspiketten te vor-
men? Er werd dan maar besloten maan- en 
dinsdag aan overleg, organisatie... te 
wijden, en daarna met een algemene 
staking te beginnen.
Tussen de woorden van Mareels door,

werden er wat praktische noden (piket-
ten) de zaal ingezwierd en opgelost. 
Ondertussen kwam er ook iemand van de 
VUB (hij sprak ook in naam van de ULB- 
studenten) ons hun solidariteit 
toezeggen. Dat deden bovendien ook en-
kele NUHO-scholen. Het grootste
probleem voor de actievoerders was (en 
is) de kracht die jarenlang onder de 
kouwe kleren van de studenten is blijven 
hangen, ook efficiënt te benutten. Of 
dit zal blijven lukken is een kritische 
(maar helaas realistische) bedenking van 
onzentwege.
Toen de vergadering afliep, trokken we 
met zijn allen voor de zoveelste keer 
naar het rectoraatsgebouw, waar het 
eisenpakket aan de RvB van de Rug werd 
''oorgelegd. GD

GELD. Daar is het allemaal om te doen. 
Want als de beheerraad genoeg geld 
kreeg van de regering zou ze dat niet 
moeten halen bij de studentjes.
Maar de Sociale Toelagen werden ingekort 
met 42 miljoen. De Sociale Raad moet 
evenwel geen 42 miljoen besparen, want 
de Raad van Beheer wil 27 miljoen bij-
passen (zijnde het totale bedrag van de 
bijkomende inschrijvingsgelden. ) Wie 
kan rekenen weet dat de Sociale Raad 
uiteindelijk 15 miljoen moet inleveren. 
Zij deed dat als volgt; 6 miljoen 
besparen op de stookkosten (hoewel het 
hier snikheet is!!!) ; rationalisatie
binnen de verschillende diensten (het 
kinderdagverblijf heeft een behoorlijk 
stuk ingeleverd)en een verhoging van de 
huurprijzen in de Homes. Dat is dat.

De werkingstoelagen werden bevroren op 
het peil van vorig jaar. Dat is ver-
schrikkelijk jammer, want de prijzen van 
de diverse goederen hebben niet de 
neiging om zich te bevriezen. Volgend 
jaar zou men zelfs moeten doen met 87 
miljoen minder.'Ónmogelijk'stelt de Raad 
van Beheer.

Diezelfde Raad heeft evenwel in het ver-
leden nogal kwistig omgesprongen met het 
geld, soms zelfs verkwisend. Als we het 
pamflet van vrijdag 5/12 (er zijn er 
sindsdien ontelbare bij gekomen,"men" 
maakt blijkbaar graag pamletten) mogen 
geloven, kunnen we stellen dat onze RUG 
(RvB) zijn centjes gebruikt voor : 
-zonneblinden aan de noorderkant(!!!) 
van bepaalde universitaire gebouwen, 49 
miljoen asjeblief.
-het wanbeheren van het A.Z., zo'n 60 
miljoen per jaar.
-een rozentuin in de rechtsfaculteit, 1 
miljoen maar.
-4 zwarte mercedessen voor de rector, de 
vice-rector, de administrateur en de re-
geringscommissaris (10 miljoen uit de 
zwarte kas). 't Is te hopen dat die ma-
chientjes goed bollen.

Voor hetvolgende is geen geld beschik-

baar :
-afwerken van de faculteit Diergenees-
kunde in Merelbeke(waterzuiveringsinsta- 
latie(45 miljoen).

-goedkope maaltijdprijzen(al maken De 
Grillade en de Kleine Brug wel iets 
goed).
-centrale cursusdienst.
-drooghouden van kelders in de rechts-
faculteit waar verschillende boeken 
staan te beschimmelen...

Deze fouten wil de Beheerraad in de toe-
komst vermijden. Alleen is er nu geen 
geld meer. En dat hoopt men te kunnen 
afpingelen van Coens in de eerstkomende 
dagen. Afwachten dus. (DomPer)



G L A A S J E  O P
Een mistige vrijdagmorgen. Afspraak op 
het totaal onmogelijke 9.00u in het 
AZ , Polikliniek 2 ( P 2, maar niet te 
verwarren met de gelijknamige verboden 
Italiaanse loge), tweede verdieping.Aan 
het einde van de gang rechts vonden we 
professor Barbier bereid tot een 
interview over alcohol en gezondheid. 
Prof. Fabrice Barbier (Veume,l928) is 
sedert 1969 als gewoon hoogleraar ver-
bonden aan het AZ. Zijn lesopdracht 
bestaat voornamelijk uit het doceren van 
de kursussen "Ziekten van het 
spij sverteringsstelsel" en "Algemene 
begrippen van 'de inwendige 
ziekten,inclusief geriatrie" aan 
doctoraatsstudenten. Redenen genoeg om 
de rollen eens om te keren. Wij haalden 
onze journalistieke bistouri van onder 
tafel en gingen aan de slag .

Schamper : Is bier nu schadelijk voor de 
gezondheid ?

Prof.Barbier : De invloed van alcohol op 
het menselijk lichaam is nooit gunstig, 
maar we moeten het eenmalig alcoholver- 
bruik onderscheiden van het fenomeen van 
het chronisch alcholverbruik. Alleen dit 
laatste is volledig te veroordelen. Ik 
kan u verzekeren dat het roken van 
marihuana of het slikken van pepmiddelen 
schadelijker is dan een acuut 
alcoholverbruik. Bovendien is het van 
geen enkel belang WAT men drinkt, de 
hoeveelheid zuivere alcohol in het bloed 
is belangrijk. Er bestaan daar immers 
omrekeningscoëfficiënten voor. Ieder 
zinnig mens weet dat een glas whisky 
meer alcohol bevat dan eenzelfde 
kwantiteit bier....

Schamper : Krijgt U hier op de dienst 
veel patiënten met chronische alcohole- 
mie over de vloer?

Prof.Barbier : Het aantal opnamen in 
mijn dienst bedraagt iets meer dan l/4de 
van het totaal aantal opnamen. Maar er 
zijn natuurlijk ook de spoedopnamen, 
doch hier gaat het meestal om acuut 
alcoholmisbruik. De politiediensten 
komen met het 'slachtoffer * trouwens 
meestal naar hier omdat onze wachtdienst 
in betrekkelijk korte tijd het alcohol- 
dosage kan meten.

Schamper : Hoe komt het dat in de 
Belgische verkeerswetgeving de alcohol- 
drempel op 0,8 promille ligt en dat die 
,in Nederland bijvoorbeeld, maar 0,5 
bedraagt? Bestaat dan geen objektieve 
medische maatstaf ?

Prof.Barbier : Neen. Zelfs bij een 
geringe alcoholinname worden de reflexen 
beïnvloed. Hoe hoog of hoe laag de 
wetgever die drempel stelt, is een 
kwestie vair" tolerantie en dat is een 
politiek probleem. In Zweden zijn de 
sancties op de combinatie 
alcohol/verkeer zo hoog gesteld 
(onmiddellijke intrekking van het 
rijbewijs, verbeurdverklaring van het 
voertuig...)dat de meeste Zweden ofwel 
een taxi nemen ofwel niet drinken als ze 
een stapje in de wereld zetten...Dat 
heeft zeker het aantal 
verkeersongevallen onder invloed 
verlaagd, maar het eigenlijke 
alcoholprobleem wordt er niet door aan-
gepakt.

Schamper : Staat U achter een algemene 
kampagne tegen het alcoholmisbruik zoals 
recentelijk in Nederland, Frankrijk en 
de Sovjet-Unie?

Prof.Barbier : Ik vrees dat hier in 
België de politieke moed daarvoor 
ontbreekt. Nochtans ligt de financiële 
en sociale kostprijs van het 
alcoholmisbruik zeer hoog. Ik ken nie-
mand die zich geruïneerd heeft door het 
kopen van sigaretten, maar alcoholici 
die vrouw en kinderen slaan, dat is 
natuurlijk legio.- De grootste drug in 
onze samenleving is ongetwijfeld koning 
Alcohol, maar België is een land waar de 
tolerantiegrenzen vrij hoog liggen. Men 
zou, zoals in sommige deelstaten van 
Amerika, de verkoop van alcohol in 
openbare instellingen moeten verbieden 
aan personen beneden een zekere 
leeftijd. Maar daarmee controleert men 
natuurlijk niet hetgeen binnenskamers 
gebeurt. Een individuele kampagne ware 
trouwens veel doeltreffender...

Schamper : Wat zou U doen met mensen die 
-dronken achter het stuur- slachtoffers 
maken ?

Prof.Barbier : Het is in feite 
onmogelijk om al die mensen achter slot 
en grendel te steken. Het gaat trouwens 
meestal om overigens eerbare burgers, 
niet om kriminelen. Een pedagogische 
veel meer verantwoorde sanctie ware het 
verplicht tewerkstellen in bvb 
ziekenhuizen en bejaardenhomes.

Na 7 whisky's, 4 flessen Chianti 
Classico, een paar kratten Duvel en een 
fles Chateau Lafite-Rothschildt 1928 
strompelde ik naar buiten, knikte nog 
even goeiedag tegen professor Barbier en 
verdween zigzaggend richting 
Spoedopname. Moraal van dit verhaal : 
"Wie zich bedrinkt, heeft niet goed ge-
dronken" .

T.W.G.
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bestaan, wordt verder behandeld.Maar nu 
eerst DE DOOP.

Dergelijke initiatierites vinden we in 
alle kuituren en maatschappelijke 
konteksten, gaande van de manbaarmaking 
bij "primitieve" stammen, over de 
eigenlijke doop(bij de meeste 
religies)tot de inwijdingsceremonieën 
bij geheime genootschappen. Telkens 
wordt de dopeling opgenomen in een 
gemeenschap waartoe hij wenst te 
behoren. Volgens het specifieke 
studentenjargon is een 'schacht ' hij of 
zij die nog niet gedoopt is. ~Dat hoeft 

dus geen eerstejaars te wezen. Bij de 
VDK(maar dit is een
fakulteitskring),worden trouwens alleen 
tweedekanners gedoopt.

Tot op vandaag worden bij de doop zelf 
binnen de studentenclubs geen outsiders 
toegelaten. Het heet dat pottenkijkers 
daar om bepaalde redenen ongewenst zijn. 
En hier ligt het eigenlijke verschil met 
het FakulteitenKonvent. Ieder student 
kent ongetwijfeld een of meerdere 'zware 
verhaaltjes' over doopplechtigheden. Het 
is hier niet onze taak deze verhalen 
op hun waarachtigheid te staven, maar we 
geven toch enkele voorbeelden die, 
hoewel de versies afwijken, toch min of 
meer gelijklopend zijn:
-In Leuven zou indertijd een student 
vastgebonden zijn aan een treinspoor. En 
dan vallen de versies uiteen : de enen
gewagen van hartstilstand toen de trein 
op het andere spoor voorbij raasde, de 
anderen van een 'simpel flauwvallen'.
-In Gent heeft men ooit nog een schacht 
naakt tussen twee matrassen gebonden en 
hem uit het venster van de tweede 
verdieping gekeild. Het slachtoffer zou 
er naar verluidt niet zonder 
'kleer'scheuren vantussen gekropen zijn. 
-andere verhalen gaan over meer 
onschuldige, ludieke zaken zoals het 
drinken van goudvissen, een levende 
paling halen uit de zwembroek van een 
mededopeling of nog een bad nemen in een 
smurrie van ingewanden, uitwerpselen en 
J dies meer...

Het SK houdt zijn doopaktiviteiten 
strikt intern en achter gesloten deur'Vi.

Het VDK komt ermee op straat, onder 
politiebegeleiding weliswaar, en 
demonstreert daar ten aanschouwen van 

quicumque(al wie het zien kan)hoe 
vernederend dégoutant dergelijke 
aangelegenheid wel kan zijn. Geen wonder 
dat de vraag waarom men in de 
Fak.Diergeneeskunde aan het Casinoplein 
geen varkens aantreft een retorische 
vraag is....
En de andere leden van het FK? De enen 
maken er nog een punt van eer van(Farma 
bvb), de anderen schaffen het rigoreus 
af(Vlaams Rechtsgenootschap), nog 
anderen kijken de kat uit de boom of 
hebben nog nooit van een doop 
gehoord(OAK of Oosters-Afrikaanse 
Kring).

En wat ivm het fabeltje dat deze geachte 

SKverzameling in de reaktionaire, katho-
lieke en extreemrechtse hoek: te situeren 
valt? Ook hier dringen zich enkele 
duidelijke konklusies op. Vooreerst zijn 
ALLE studentenclubs Dit wil 
niet zeggen dat er nooit geargumenteerd 
of gediscussieerd wordt over politiek, 
het betekent alleen dat de politieke 
wereldbeschouwing van het aspirant-lid 
niet als toelatingsvoorwaarde kan en mag 
gesteld worden. Student zijn en/of 
afkomstig zijn van een bepaalde regio is 
voldoende. Andere konventen zien dat 
niet zo eenvoudig : wie zich bij een 
beweging binnen het 
WK(WerkgroepenKonvent)of een vereniging 
van het PFK(Politiek en Filosofisch 
Konvent) wil aansluiten, zal duidelijk 
een politieke of filosofische keuze 
moeten maken.
Daarbij komt nog dat niet alleen Protea 
en NSV , maar ook het onlangs 
heropgerichte KVHV(Katholiek Vlaams 
HoogstudentenVerbond)de studentikoze 
attributen dragen(flat en/of lint).En 
dat deze studenten tot de bovengenoemde 
klasse behoren, zal geen zinnig mens 
betwijfelen. Daarenboven wees navraag 
bij de betrokkenen zelf duidelijk uit 
dat ook hier(zoals overal elders)het 
gehele politieke landschap vertegenwoor-
digd is...

En wat doet het SK dan wel ? Er zijn 
vooreerst de GRAVENSTEENFEESTEN,die dit 
jaar aan hun 38ste jaargang toezijn. Op 
die dag herdenkt het SK de historische 
'Gravensteenslag' van 16 november 1949, 
toen een groep studenten(136 
commilitones om precies te zijn)meer dan 
twee volle uren het Gravensteen bezet 
hielden tot zij uiteindelijk door de 
stedelijke brandweer en onder algehele 
hilariteit van de inderhaast 
stormgelopen Gentse bevolking uit hun 
onineembare vesting gedreven werden. 
Deze grandioze studentengrap haalde 
grote koppen, tot in de buitenlandse 
pers toe, maar er kwam ook een 
gerechtelijk staartje aan...Gelukkig 
voor de betrokkenen, maar ook voor een 
stuk onder politieke en journalistieke 
druk, werd van rechtsvervolging 
afgezien. Ook dit jaar(op woensdag 26 
november 11.)herdacht het SK deze 
slag.In de voormiddag een receptie in 
het Gravensteen zelf(met buiten een paar 
agenten voor alle zekerheid), in de 
vroege namiddag een karnavaleske stoet 
door alle aangesloten SKclubs onder het 
thema '150 jaar Rodenbach' en door 
diezelfde brouwerij gesponsord, en 's 
avonds(tot in de vroege uurtjes)het 
eigenlijke Gravensteenbal. Het is niet 
helemaal zonder reden dat de 
feestbrochure dit evenement in de tent 
op het Sint-Pietersplein "monsterachtig" 
noemt....

Verder zijn er nog de vele gezamenlijke 
activiteiten die SK Ghendt organiseert 
tussen de aangesloten clubs: de 
loopcorrida 'Dwars door Gent', 
voetbalcompetitie(oa de 'Cup Santé') 
volleybal, basketbal, zwemkampioenschap, 
cyclocross en superstars. Men vergeet 
hier dus zeker niet het adagium 'Mens 
sana in corpore sano'. Daarnaast zijn er 
de meer studentikoze aktiviteiten zoals 
de speechkampioenschappen, de 
verbroedering met de clubs van andere 
studentensteden en de Prins 
Karnavalverkiezing.

De £tudentenclubs_ z£lf hebben ook 
sportactiviteiten onder hun leden zelf. 
Er is zelfs een club die aan speleologie 
doet! Maar er zijn ook andere 
aktiviteiten zoals theaterbezoek, 
mosselsouper,kwis en brouwerijbezoek.

Enkele aktiviteiten willen wij wel nog 
in het bijzonder in het voetlicht plaat-
sen omdat zij 'specifiek studentikoos' 
zijn : De cantussen en de rollings.

Een rolling is een clubinterne 
aktiviteit waarbij de leden van het ene 
kaffee naar het andere trekken, op 
kosten van de clubkas.
Een cantus is een zangavond waarop een 
cantor (in het latijn) de leiding heeft 
en waarop een hele resem liederen uit de 
'codex' voorgedragen wordt, samen met de 
gekende hefbewegingen.Dit alles gedrenkt 
in een heerlijke biersaus
natuurlijk,maar de verbruikte
hoeveelheden liggen niet noemenswaardig 
hoger dan het verbuik van een gemiddelde 
student.
En er is het galabal. Uitstekende 
gelegenheid voor de leden om de oude 
kameraden en commilitones nog eens terug 
te zien en oude herinneringen op te 
diepen. Of om de clubkas te spijzen 
natuurlijk, want het is niet uit de 
lucht gegrepen dat de meer 'elitaire' 
clubs met een stuk van de opbrengst 
naar Venezuela, Paraguay of Israël 
trekken...

ALGEMENE_K°NKLUSIE :
De studentenclubs vormen een aanzienlijk 
stuk van het Gentse ontspanningsleven. 
Met hun meer dan driehonderd leden 
krijgen zij echter maar een vijfde aan 
subsidies van wat zij verleden jaar 
ontvingen, terwijl het Kultureel Konvent 
350.000 frank krijgt om anoniem te 
blijven. De ontspanning die de 
studentenclubs bieden, is gewild niet 
van intellectueel niveau en dat hoeft 
ook niet. Het eenvoudig epicurisme dat 
zij met zich dragen komt meer dan tot 
uiting in het "Gaudeamus":
"...post iucundam iuventutem 

post molestam senectutem 
nos habebit humus 
nos habebit humus..."

"...na een gelukkige jeugd en een zachte 
oude dag, zal de aarde ons eens 
hebben..."

UT FL0REAT, VALEAT ET CRESCAT.

T.W.G.
P.S.: En word ik nu membrum honoris
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En ja, wat denkt de modale student nu 
over het SK? Zoals U hiernaast kunt 
lezen trok de gehele Schamperredaktie de 
enquêtekar.
Ongeveer 70 % van de geteisterden heeft 
ooit nog es van de Gravensteenfeesten 
gehoord, en een 68 % heeft een negatieve 
mening over de studentenclubs. Ziehier 
dan onze selecte antologie :

Eerst de opinie over de Gravensteenfees-
ten :
-een feest, lawaai
~'t is toch een zwijneboel
-we zijn nu toch eenmaal studenten
-lol, maar ook : ziek zijn, katers
-nachtje niet slapen
-drinken, of je het wil of niet
-niets
-ze zouden het moeten in 't Gravensteen 
organiseren 

-één grote braspartij 
-ik ken ze van naam 
-1 zuippartij, boertig gedoe 
-totaal niks.

En wat denkt men over de 'zuipschuiten'?

-oppervlakkige kuddedieren 
-Siberië
-oh die sukkelaars
-het sociale contact compenseert 
wellicht het boemelen niet.
-dat ze niet denken
-zolang ze anderen geen last bezorgen: 
geen bezwaar

-goed voor het organiseren van party's 
-onnozelaars, vooral zij die zo fier als 
een gieter paraderen met hun linten van 
praeses, biermeester en dergelijke an-
dere onnozelheden.

-voor hen is het wel goed 
-positieve inbreng(studentenfanfare)
-mij spreekt het niet aan 
-zuipen is leuk, MAAR als je alleen maar 
zat bent om zat te zijn en je gezond-
heid ondermijnt, zou het mogen verboden 
worden.
-kudde schapen, gefrustreerde mensen 
-die kereltjes zijn individu per
individu misschien te pruimen, doch heb 
ben onder hun pet en lint zulkdanig ver 
lagend kultuurbarbarisme ondergaan wat 
hun even amorf (enz...) maakt als
sommige blokbeesten....

-F.F.F.(folkloroïde fascistoïde
fenomena)

-Ekes

-Dat zij zich niet op een behoorlijke 
manier kunnen bezuipen. Zonder stijl 
dus.(dixit Dominic Dertry)

De konklusie is entirely yours baby.

TWG

causa ?


