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Het blad dat een DomPer op
uw eindejaarsfeesten zet
Luc Van den Bossche over van alles en nog wat

"IN DIT LAND LAND IS NIKS
GEVOELIGER DAN ONDERWIJS"
Dit interview had ik eigenlijk drie maanden geleden willen doen, want toen was
Luc Van den Bossche nog staatssekretaris van onderwijs. Een Gentenaar en pleitbezorger van het rijksonderwijs op onderwijs: de RUG wist even niet waar ze het
had. Ik trouwens ook niet, want eer ik het doorhad zat hij al lang op binnenlandse
aangelegenheden en openbaar ambt in de Vlaamse regering. Bovendien duurde
het een week of vier eer dit interview effektief plaatsvond.
Zo’n vier jaar geleden had deze Schamperaar al een uitgebreide babbel met VdB.
Dat kon toen onmiddelijk, maar hij was toen nog geen minister. We schreven toen
wél dat hij getipt werd als toekomstig minister. Zeg nu nog eens dat wij leugens
vertellen.
Toen ik bij hem thuis aanbelde mocht ik even "chambreren" in de wachtkamer. Ik
had toen wel schrik dat de kombinatie zoon en twee honden het huis zouden afbreken, maar toen Van den Bossche uw diennaar kwam halen stond het er nog.
'Tm all yours" zei hij, maar na twee uur interview liet ik hem weer over aan de
goede zorgen van vrouw-lieve.
Voor wie hem niet zou kennen: eerst een
schets van zijn loopbaan. In 70 behaalt hij
aan de RUG zijn diploma van de rechten.
Hij gaat in de advokatuur én in de politiek. In 76 zetelt hij in de Gentse gemeenteraad, als SP lid. In ’81 mag hij naar Brussel (parlement), idem in ’85 en ’87 (Je
weet waarom: en als u het niet zou weten,
’t is zijn slogan). Dit jaar werd hij staatssekretaris van onderwijs ("Jezus, wat hebben ze mij aangedaan"), maar toen onderwijs gefederaliseerd werd mocht hij weer
aan de stoelendans meedoen en hij belandde op binnenlandse zaken in de
Vlaamse regering. Geweten is dat Justitie zijn voorkeur wegdraagt, maar je kan
die portefeuille moeilijk in twee scheuren.

Een kommunist
Schamper: In 1969 werd u praeses van het
Vlaams RechtsGenootschap (VRG).
Voorwaar een eigenaardige situatie: een
linkse praeses in een rechts-genootschap.
Dat was een nipte overwinning met een
paar leuke details?
Van den Bossche: Ja, ik won toen met
maar 7 stemmen verschil van Pierre
Bouckaert. Maar vooral de verdeling van
de stemmen over de verschillende jaren
was eigenaardig: in de kandidaturen
haalde ik een astronomische overwinning
en in de licenties een astronomisch verlies. In mijn jaar, derde dok., haalde ik
slechts twee stemmen. Men versleet mij
toen voor een kommunist (lacht), maar
dank zij de steun van mijn vrouw kreeg ik
de stemmen van de franstalige liberale
vrouwen (grijnst).
Schamper: In uw pamflet vroeg u toen:
"Op basis van dit programma vragen wij
uw vertrouwen, en, ach ja, ook uw stem"?
Van den Bossche: Ja, dat sarkasme was
mij toen ook al eigen. Dat is al gans mijn
leven zo geweest.

Schamper: U lokte zelfs een staking uit in
de anders zo kalme rechtsfakulteit?
Van den Bossche: Dat had toen voornamelijk te maken met de herziening van de
programma’s en nog een aantal andere
zaken. Die staking was gericht zowel tegen de minister als tegen de fakulteit. Bij
de minister haalden we vlug resultaat, één
van de ambtenaren die toen namens de
minister sprak was Desot, die dan later
administrateur aan de RUG werd. (Nvdr:
Intussen vervangen door Van Espen) Op
fakultietsniveau was dat evenwel niet zo
eenvoudig. Er werd een kommissie opgericht (drie studenten, drie proffen en drie
assisten) die de problemen moesten onderzoeken. Toen de verslagen opgesteld
waren en zouden besproken worden op
de fakulteitsvergadering, gebeurde iets
merkwaardigs. Ik wou tijdens de beraadslaging van die bewuste zitting niet naar
buiten -hoewel men dat eiste- en men wou
daar zelfs gaan over stemmen, of ik al dan
niet mocht blijven. Gezien ik met de Raad
van State dreigde, wou dekaan Spanoghe
van zulke stemming niet weten en dreigde
met ontslag als iemand die zou vragen.
Prof. Roels vroeg ze toch en dekaan Spanoghe is opgestapt.
Schamper: In Themis , het toemalige
blaadje van het VRG, schreef u dat u ambitie had om dekaan te worden?
Van den Bossche: Men heeft mij dat al gezegd, dus dat zal wel waar zijn. Maar ik
kan de kontekst niet herinneren waarin
dat gebeurd is. Wellicht zal dat mijn sarkasme geweest zijn. Wie weet was dat wel
een knipoog naar die story met dekaan
Spanoghe.

Toogzitten, Zeveren, Lollen
pokeren En Den Bak
Schamper: Wat herinnert u zich nog van
Klein Turkije?
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Van den Bossche: O, onze kelder van de
rechten! Dat was een bloeiende bezigheid. (glundert) Ik heb nog "uren" in "den
bak" gezeten voor nachtlawaai, vooal als
er TD’s waren. Maar die moeilijkheden
met de politie werden soms "geregeld"
omdat de adjunkt-kommissaris iemand
was die we kenden van de kriminologie.
Schamper: Er werd nogal gevreeën in die
Kelder, daarover schrijft u hetvolgende in
huldeboek van het VRG: "Sommigen
hebben daar uitvoerig getest welk lief nu
het goede zou zijn, sommigen hebben
zich dan ook niet vergist."
Van den Bossche: Gevreeën? (Pokerface) Tijdens TD’s, ja dan werd er gevreeën. Maar ik zat meestal aan de toog
te pokeren, te zeveren, te lollen en te pietjesbakken.
Schamper: Vandaar dat "men" (wij dus)
het soms hebben over uw pokerface?
Van den Bossche: Pokerface? (milde
glimlach) Ik kon wel de teerlingen onder
de chapeau laten veranderen zonder dat
iemand dat zag, dat wel.

Maart 1969:
kroniek van een aangekondigd studentenprotest
Schamper: U was er bij in maart ’69?
Van den Bossche: Er was al jaren enige
studentenbeweging merkbaar. Zo was de
idee van het studetentensyndikalisme al
doorgebroken.
En Gent heeft ook voor een stukje geparticipeerd in "Leuven Vlaams", we schre-

ven toen 1967. Maart ’69 was een logische
"botsing" van een zeer dynamisch geworden studentenpubliek met een onwrikbaar, immobiel systeem (de toenmalige
univ). Die opgehoopte spanning explodeerde in maart ’69. De aanleiding was
zeer banaal, de rektor verbood een meeting waar wat pornografisch materiaal
zou getoond worden en het hek was van
de dam. We hebben toen enige weken
gestaakt en betoogd én de Blandijn bezet.
Het was een uitzichtloos konflikt waar
een "materieel" einde aan kwam wanneer
de rijkswacht de Blandijn ontruimde.
Maar de invloed van die beweging is ook
nadien zeer duidelijk merkbaar. De installatie van een studentenbeheerder met
een budget is daar een gevolg van. En na
69 werd de Sociale Raad eindelijk au
sérieux genomen. Algemeen kan men wel
stellen dat er een dynamisering waar te
nemen viel, ook binnen het systeem van
de univ. Dat was ook merkbaar in het Kultureel Konvent, dat ploseling uilpakie
met kabaret en de avant-garde toer opgingSchamper: U was ook een tijdlang ondervoorzitter van VVS (Vereniging Vlaamse
Studenten. Maar toen was er een interne
verdeeldheid. Naar we mogen aannemen
tussen de trotskisten, maoisten en anderen?
Van den Bossche: Jawel, helaas. Langs
Vlaamse zijde werd VVS nog een tijdlang
samengehouden op basis van het studentensyndikalisme en het Vlaamse karakter, (vervolg pagina 3)
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EEN BRIEF

LOON NAAR WERKEN,

ALS HET EVEN KAN

BOTER BIJ DE VIS

(REACTIE OP EEN ARTIKEL
UIT SCHAMPER 261)
Het artikel over de A.L.S., "Broedertwist in maffiastijl" (Schamper 1/12), verplicht ons ertoe nog
maar ’ns (en hopelijk voor de laatste maal) te reageren. Het gaat hier dan ook niet alleen over enkele duidelijke onjuistheden, maar ook over het atmosfcertje van het stuk zelf.
Idee vindt het nogal duidelijk dat "de J.S. door de
wol geverfd zijn en zeker geen scrupules hebben
m.b.t. het gebruiken van bulldozers in een discussie...". Dit is een vrij gratuite opmerking, want we
hebben de discussie gevoerd op basis van degelijke
argumenten. Wat wel grote gelijkenis vertoonde
met een scheldtirade (tot ons gericht), was de door
de A.L.S. georganiseerde "meeting" (De Brug,
24/11). Naast de A.L.S. waren de enige aanwezigen
de P.F.K.-vertegenwoordigers zelf (een twaalftal),
maar dat heeft niet belet dat ze (de A.L.S.) riepen
als voor 1Ü00. Onze standpunten waren bekend: we
stellen dat a) de A.L.S. grotendeels een verzameling is van jonge S.P.-leden van marxistisch-revolutionaire strekking, die b) zich binnen de Jongsocialisten groeperen onder de naam VONK, en die
C) veelvuldige contacten hebben met de A.L.S.VUB (of wat daar nog van overblijft).
Onze stelling(a) werd door hen op een bulderendpotsierlijke lach onthaald en weggehoond. Het
grappige hierbij is dat 1) hun woordvoerder voor
dit punt de politiek secretaris was van de Jongsocialistenafdeling Geraardsbergen (!), en dat 2) ze
het in hun blaadje zélf schrijven: "...de A.L.S. stelden dan ook als eerste principe: vechten binnen de
B.S.P. (sic) voor een radikaal programma...".
Ons argument (b) vond al evenmin genade in hun
ogen. maar tegelijk hadden ze wèl een serie VONKpublicaties mee, die te koop werden aangeboden.
Bij hei horen van (c) barstten ze bijna van het lachen. want dat de A.L.S. van Gent gestuurd wordt
door de A.L.S.-VUB, dat is allemaal dikke zever,
zei de A.L.S.-VUB-vertegenwoordiger ter plaatse.
Enige ironie is hen blijkbaar niet vreemd.
Dat zo’n bijeenkomst georganiseerd werd, dat vonden we geen slechte zaak, want, zo dachten we, het
is nog ’s een gelegenheid om van gedachten te wisselen. Maar de manier waarop de A.L.S. dit had opgevat, was toch al te gortig: het werd de aanwezigen, door aanhoudend geroep, zelfs belet om het
woord te voeren. Netjes is enigszins anders. Op een
bepaald moment hebben we trouwens allemaal de
zaal verlaten. De A.L.S. bleef alleen over, met de
vertegenwoordiger van de M.L.B., want die bleek
wel bestand tegen 100- decibeldiscussies.
We hebben ook met verwondering kennis genomen
van hun eis tot herstemming in het P.F.K. Bovendien hebben ze zich, om beroep aan te tekenen, niet
gericht tot de G.S.R. (die daar in eerste instantie
bevoegd voor is), maar wel tot de Sociale Raad (die
daar in laatste instantie bevoegd voor is). Tenslotte
is het nog vermeldenswaard dat ze P.F.K.- leden
individueel hebben benaderd om toch maar te trachten om ze van gedachten te doen veranderen.
Kijk, in een democratische staat heb je spelregels,
en alle burgers worden geacht die na te leven. Ga
je er niet mee akkoord, dan kan je trachten die wetten te veranderen, maar zolang ze van kracht zijn,
dien je ze te respecteren. Een herstemming eisen
louter op grond van demagogische redenen (en wat
dan met de parlementsverkiezingen van ’87, '85,
’81...?), of de procedure in verband met beroepsaantekening niet volgen, of, sterker nog, individuen onder druk zetten, is een houding die men elders met een welbepaalde term pleegt te omschrijven. We hebben, ondanks alles, zeker niets tegen
de Actief Linkse Studenten als beweging. Het is het
meest democratische recht om binnen een partij
een tendens te vormen. Trouwens, als eminente
S.P.- leden nu ook al met de liberalen flirten, dan
lijkt het ons ook niet meer dan logisch dat anderen
binnen de partij Marx, Lenin, Troski en de Revolutie aan hun hart koesteren. Maar ook binnen de
partij dient men zich bij de meerderheid neer te leggen en de bestaande organisatievormen te respecteren. Tenslotte nog een woordje aan Idee: bedankt
voor je bezorgdheid, maar maak je vooral niet ongerust. We zullen niét op eenzame hoogten bevriezen: het met de regelmaat van de klok organiseren
van activiteiten houdt ons lekker warm.
de Jongsocialisten - RUG
Nawoord: Dit is inderdaad het laatste wat over deze
kwestie gezegd zal worden. Ga ergens anders oorlogje
spelen.
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Woensdag 7 december, Blandijn aud B, 18u. Enkele tientallen ontevreden en ongeruste jobstudenten uit de studentenresto’s hebben de handen in elkaar geslagen. Ze zijn knusjes bijeengekropen om
eens en voorgoed hun onvrede te uiten met de huidige ongehoord slordige en onvolledige uitbetaling
van hun prestaties.
Pikant detail: het scheelt geen haar of de inderhaast
bijeengetrommelde meeting kan niet eens doorgaan. Op de één of andere manier heeft de verantwoordelijke vergeten een auditorium te reserveren,
zodat de toestromende studenten opgevangen worden door een horde poetsvrouwen, die de indringers, zonder pardon en volledig volgens het boekje,
netjes weer buitenborstelen. Uiteindelijk -na een
halfuurtje topoverleg op het scherp van de sneewordt een compromis bereikt: de studenten mogen
binnen, maar moeten wel beloven dat ze hun voeten zullen afvegen. Uw verslaggever (nog het best
te vergelijken met een overgare croque monsieur,
maar dan wel ZONDER ananas) ziet zijn kans
schoon, glipt mee naar binnen en houdt zich voor
één keer bijzonder koest.
Studentenvertegenwoordiger JOS LOOTENS
leidt de bijeenkomst in en doet de zaak nog eens
uit de doeken: een aantal problemen die al een
tijdje aanslepen, maar nog nooit een bevredigende
oplossing gekregen hebben, beginnen de betrokkenen stilletjes aan enorm op de zenuwen te werken.
De uitbetaling van de jobstudenten verloopt zowat
altijd te laat. Vergissingen zijn hierbij meer regel
dan uitzondering. Ten onrechte zijn een aantal recente vakantiedagen (1,2, 11 en 15 november) niet
uitbetaald. Hoe zit het met de beloofde terugbetaling van de belastingen? Het ongenoegen over de
huidige gang van zaken is groot. De studenten willen weten waar ze aan toe zijn. Ze luisteren.
De heer MARTENS ( centrale financiële diensten
van de sociale sector) en mevrouw CARJLA VERHAEGHEN (jobdienst) proberen het gemor te
sussen. Mr. Martens geeft ruiterlijk toe dat er in het
verleden wel nogal eens ontoelaatbare vergissingen
gemaakt zijn, maar "daar wordt nu aan gewerkt".
Ook de onterechte niet-uitbetaling van de vier vrije
dagen in november is te wijten aan een fout van zijn
dienst. Geen paniek, het komt allemaal in orde. De
zaal denkt daar blijkbaar anders over. Hier en daar
stijgen protesterende stemmen op en het gaat er nu
en dan zelfs vrij bitsig aan toe. Sommigen zijn het
gebakkelei duidelijk meer dan beu en willen dat er
stilaan schot in de zaak komt. Even ziet het er naar
uit dat Mr. Martens de controle over de zaak zal
verliezen en roemloos ten onder zal gaan. Hij houdt
echter het hoofd koel en aanhoort rustig nog eens
alle grieven. Hij knikt bedachtzaam en herhaalt dat
alles in feite neerkomt op het oplossen van een
handvol organisatorische problemen. Misschien
zou men toch maar beter teruggrijpen naar het systeem van een tiental jaren geleden. Toen trad één
jobstudent op als contactpersoon tussen de verschillende diensten. Die hield zich volledig bezig
met het oplossen van moeilijkheden allerhande.

Ook mevrouw Verhaeghen steekt de hand in eigen
boezem: "Ik heb een aantal maanden geleden ongetwijfeld nogal wat praktische fouten gemaakt,
toen ikmet mijn computer leerde werken. In de toekomst moet er hier echter schoon schip mee gemaakt worden".
De harde kern van de ontevredenen nam hier nog
geen genoegen mee en wilde verder doorboren op
het ronduit slechte betalingssysteem en de vele hiaten dat dit vertoont. Jos Lootens vond echter dat
het welletjes geweest was en stelde voor om over te
gaan naar het tweede luik van de avond: een grondige uiteenzetting door mevrouw Verhaeghen over
het statuut van de jobstudent. En zo ging het tandengeknars op de achterste rijen dan toch nog over
in een zacht, aandoénlijk gesnurk. (Piever)
Bij het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat
zowat alle eisen van de jobstudenten ingewilligd
zijn. De vakantiedagen zullen uitbetaald worden en
omtrent de belastingen is een gunstige regeling
voor de jobbers uitgewerkt. Volgens geruchten (en
die zijn wat ze zijn: geruchten) zou de vroegere baas
van de Sociale Sektor, Van Espen (nu administrateur) de oplossing van het konflikt bespoedigd hebben. Eén telefoontje was genoeg, zo fluistert men.
Maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat de
mensen van de sociale sektor (Bracke -was wel ziek
op dat moment-, Martens en Desot) dat niet zelf
zouden ingezien hebben. De vlotte regeling van de
problemen lijkt er trouwens op te wijzen dat ze
"schuld" bekennen. Organisatorische problemen,
zo stelt Martens het. Laten we het daarop houden.
DomPer

LOCRIA

start terug een nieuwe cursus voor
studenten

M O D E R N E D A N SE N
(Rock & Roll, Swing, Mambo
en Salsa)

(of alles wat je kunt dansen op een fuif!!!)
Op dinsdag vanaf 17 januari om 18u45 in
zaal Vooruit.

A L L E D A N SE N
(ChaCha, Jive, Wals,
Tango,...)
Op dinsdag vanaf 17 januari 1989 om
21u00 in zaal "St. Coleta", Ottergemsesteenweg 130.
Telefonische inschrijvingen t.e.m. 16 januari: 1100 F. voor de volledige lessenreeks (9 lessen), vanaf 17 januari 1250 F.
Meer info en inschrijvingen:
op 091/48.56.13

Voordracht: Chili na PiNOchet
Senator Paul Pataer (SP-doorbreker) zal maandag
19 december een voordracht houden over "Chili na
Pinochet”.
Chili leeft en beeft nog altijd onder het militaire bewind van Pinochet, die begin de jaren ’70 aan de
macht kwam na een staatsgreep waarbij de linkse
president Salvador Allende vermoord werd. Pinochet erfde een ekonomische puinhoop, maar presteerde in de daaropvolgende jaren nauwelijks beter. Zelfs president Reagan, niet bepaald een jongen met linkse sympatiën, klasseert Chili als een
verwerpelijke diktatuur.
Onlangs mochten de Chilenen zich uitspreken of ze

het nog langer zagen zitten met Pinochet als president, en het antwoord was no, PiNOchet dus. Maar
die blijft wel nog militaire opperbevelhebben. Gezien de toestanden in Argentinië -elk seizoen een
flinke muiterij- is het dan ook zeer de vraag of er
iets zal veranderen in het land dat nogal branderig
op de tong ligt.
Blijven de chilivreters aan de macht, of gaat men
de demokratische toer op. daarover zal Paul Pataer
het hebben. DomPer
BLANDIJN : Aud. A
Maandag 19/12 om 20.00h.
Organisatie: Jong Socialisten RUG

gering ons niet wil zien,

Geen 8 maar 28 studenten mee met ERASMUS
Door een misverstand -en vraag ons niet hoe dat
mogelijk was, want we snappen het zelf nog niet
goed- schreven wij in het vorige nummer dat er
slechts 8 RUG- studenten een beurs kregen in het
kader van het Erasmus programma. (Interview met
Lieve Bracke: "MET ERASMUS WAS U ER AL
GEWEEST") Dat blijkt dus niet korrekt, het staat
wel zo in een persdokument van de RUG. Uiteindelijk gaan 28 studenten van de RUG "ergens" naar
toe met Erasmus. Volgende professoren zonden
hun discipelen op de Europese paden: Schamp (3
naar Wageningen), Vermeersch (3 naar Rotterdam), Persoone (1 naar Metz) Coetsier (3 naar respektievelijk A’dam, Nijmegen en Valencia), Van
Aken (5 naar Manchester), Broeckaert (1 naar
A’dam), Henriet (4 naar repekt. Aarghus, Bengor,
Kiel en Utrecht), Van Damme (2 naar Osnabruck),
Verhofstadt (3 naar Aken) en Willems (2 naar Lissabon, 1 naar Aix-en- Provence). Het verblijf varieert van 3 maanden tot 12 maanden. Vraag ons
nu niet waar al die steden liggen, pak een kaart en
zoek zelf. DomPer

Wijn uit Algerije
De oxfam-wereldwinkels geven u op vertoon van
deze bon, 100 fr korting op de aankoop van ten
minste 12 flessen wijn. Voor de goedkoopste wijn
betaalt u 115 fr. (per fles uiteraard)
De 100 fr korting die u krijgt is de winst (nou ja,
een groot woord voor een klein bedrag) die de wereldwinkels anders maken op de verkoop. De aktie
is ondernomen ter ondersteuning van de Algerijnse
wijnboeren. De werelwinkel kunt u vinden in de
Lammerstraat, da’s die sterk hellende straat die het
Zuid(park) met de St. Pietersnieuwstraat verbindt.
Niet ver van de Vooruit dus. (DomPer)

Het is een veel voorkomend en realistisch scenario. Terwijl een volk
roept om medische hulp, gaat de Man aan de Macht dwarsliggen. Vertikt
hij het om met ons mee te werken. Legt hij levensnoodzakelijke hulp lam.
Vandaar dat wij vaak in alle stilte opereren. Alleen luisteren naar
wie machteloos staat. Naar wie hulp nodig heeft. Van een arts, maar
ook van u.
Artsen Zonder Grenzen, Deschampheieerstraat 2 4 - 1080 Brussel.
P R K 0 0 0 -0 0 0 0 0 6 0 -6 0 . Een overschrijving boven de 1.0001' is fiscaal
aftrekbaar.

ARTSEN ZONDER GRENZEN
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Luc Van den Bossche : deel 2
(vervolg pagina 1)
maar nadien kwamen een aantal mensen aan de
macht bij W S die geen of nauwelijks impakt hadden in hun eigen instelling (univ of hoger onderwijs
buiten univ-HOBU). Logisch gevolg: W S verloor
op haar beurt geloofwaardigheid en impakt bij de
studenten. De Maoisten hebben inderdaad de boel
verzuurd en verziekt.

Een Historische Vergissing?
Schamper: Een nog steeds populair tema bij W S
is de "demokratisering van het onderwijs". Begin de
jaren '60 kwamen er 10 a 15% univ-studenten uit
het arbeidersmilieu, nadien is dat sterk verminderd, en nu zitten we weer aan zo’n 5%. Maar het
zijn juist socialistische ministers geweest die het inschrijvingsgeld in de jaren ’70 verhoogd hebben.
Claes in 71 (van 1.500 naar 5.000 fr.) en Ramaekers
in '11 (van 5.000 naar 10.000 fr.). Een historische
vergissing, of hadden de socialisten toen minder
feeling met de studenten?
Van den Bossche: Dat had toen vooral te maken
met budgetaire kwesties, al moet ik toegeven dat
verhouding socialisten- studenten toen ook wel anders lag dan nu, dat zal ook wel voor een stuk meegcspecld hebben. (Zwijgt en denkt na)
Maar wat die demokratise ring betreft: dat is niet zo
evident. Heeft dat te maken met de kostprijs, met
de toekomstperspektieven, met het inschrijvingsgeld, de traditie...? Heeft het feit dat de HOBU het
beter doet bij de lagere klassen te maken met het
feit dat de HOBU beter uitgebouwd is?
Wat ik vreselijk betreur is dat er op dat vlak geen
enkel onderzoek van overheidswege is gebeurd.
Wat is bv. de impakt van het inschrijvingsgeld op
de demokratisering? En wat de verhoging van het
inschrijvingsgeld betreft, ik denk dat het een verkeerde beslissing is geweest. Er moet iets gebeuren.
Maar in België is er behalve de Vlaams- Waalse
kwestie, ook een enorme verzuilde toestand die
één en ander niet gemakkelijker maakt. In dit land
is niks gevoeliger dan onderwijs.

En De Rest Gaat Over Politiek
Want Dat Is Zijn Specialiteit
Dc vragen die ik stelde over de de RUG in het bijzonder publiceren we in een afzonderlijk kader.
Dat heeft zowel te maken met hel feit dat niet alle
studenten even intens geboeid raken in allerhande
beheersproblemen van de RUG als met het feit dat
dit interview anders buitensporige propoties zou
aannemen.
Dat stuk is overigens wel aanbevolen lektuur. Hierna volgen een aantal vragen over de "algemene politiek".
Schamper: De nieuwe SP-voorzitter wordt Frank
Vandenbroucke. Is de wijze waarop dat gefikst
wordt wel helemaal goed te keuren? Is het geen veredelde Van Rompuy-story?
Van den Bossche: Het naar voor schuiven door het
partijbureau van één persoon gebeurt vooral om
verdeeldheid in de partij tc vermijden. De verkiezing van een partijvoorzitter is een delikate zaak en
als dat aanleiding geeft tol een konflikt zit de
nieuwe voorzitter van meet af aan opgescheept met
een verdeelde partij. Bovendien kan iedereen zich
vooralsnog kandidaat stellen.

Maar essentieel kun je twee opties nemen; ofwel
minder ambtenaren en ze beter betalen; ofwel meer
ambtenaren en ze evenveel betalen. Bij het laatste
speelt openbaar ambt dan gedeeltelijk de "spons"
van de werkloosheid: de staat neemt mensen aan
die anders op de dop geraken. Wanneer de betaling evenwel slecht is dan demotiveert zoiets. Ik
vind dan ook dat het openbaar ambt geen sponsfunktie mag hebben. Het openbaar ambt is aan revalorisatie toe: ambtenaren zijn gekend als mensen
die veel tijd hebben en graag hun koffie op hun gemak drinken, het imago moet ik u niet meer uit de
doeken doen. De service voor het publiek is slecht
en daar moet iets aan gedaan worden. De rol naar
het publiek toe kan perfekt vervuld worden als de
loketfunktie de nodige aandacht krijgt en de mogelijkheden van de informatika benut worden. De
ambtenaar zal dan opnieuw gerespekteerd worden
en het dienstbetoon van politici zal voor een groot
deel wegvallen.

Gent: het akkoord des duivels!
Schamper: In Gent mag straks een S P -P W koalitie aan de slag onder leiding van Gilbert Temmerman. (Het is nog even wachten op de uitspraak van
de RvSt., maar behalve de CVP gelooft niemand
nog in wonderen. Wellicht de CVP ook niet, maar
dat is een ander verhaal) Is dat eenr test-case voor
de nationale koalitievorming?
Van den Bossche: Gent is de tweede grootste
Vlaamse stad: dat is dus niet onbelangrijk. Die koalitie is genegocieerd door mijzelf, Willy De Clercq
en Verhofstadt. Dat betekent in elk geval al dat de
nationale koalitie niet noodzakelijk ook de gemeentelijke wordt. Maar of het een test-case is?
Neen! Want nationaal beleid is wel iets anders dan
gemeentelijk beleid. Het is niet omdat het in Gent
lukt, wat we nog moeten afwachten, dat het nationaal ook zal lukken. En als het niet lukt, dan zullen
ze zeker zeggen dat het nationaal nooit zal lukken.
Dat gevaar bestaat ook.

De gevoeligheden van Neyts
Schamper: Het is anders wel opvallend hoe sommige SP’ers Annemie Neyts aan het opvrijen zijn,
lees Karei Van Miert in de Humo en Luc VdB in
De Morgen. Neyts zou immers aanvaardbaar zijn
voor een koalitie met de SP. Is Verhofstadt dé grote
struikelblok?
Van den Bossche: Neyts is natuurlijk gans anders
dan Verhofstadt, haar gevoeligheden liggen een
stuk dichter bij die van de SP dan die van Verhofstadt dat doen. Van Verhofstadt wordt gezegd; "Oe,
dat is ne socialistenvreter", maar hij heeft toch het
Gentse akkoord mee tot stand helpen komen...
Schamper. En ook Willy De Clercq...
Van den Bossche: En De Clercq. Maar het is wel zo
dat elke negociatie uitgesloten is als Verhofstadt
zijn konservatieve partijlijn blijft uitbouwen. Geen
denken aan.
Ik wil maar zeggen, als je het van twee kanten onmogelijk maakt, dat je dan de de CVP meer macht
geeft dan waar ze met plus-minus dertig procent
van de stemmen eigenlijk aanspraak op mag ma-

ken. Pas op: da’s niet vijandig bedoeld, gewoon een
konstatatie. Dat de CVP niet afkomt dat ik haar vijandig gezind ben. ’t Is alleen zo dat zij een machtspositie heeft die niet overeenkomstig is met
haar stemmenaantal.
Schamper: De federalisering is een schone zaak,
maar ook een dure voor Vlaanderen?
Van den Bossche: De sleutels zijn perfekt verdedigbaar. Het is wel zo dat we de lasten van het verleden niet doortrekken, maar da’s een tweesnijdend
mes: in hoeverre ontsnapt men dan niet aan een definitieve afrekening. Ik geef Luik als voorbeeld. De
afrekening nu is een duur moment, dat is waar,
maar in de long run zal het voordelig uitvallen. We
zullen immers ons eigen budget kunnen beheren,
spaarzaam, en dan zal Vlaanderen zijn eigen dingen kunnen doen.
Schamper: U werkt hard en veel; bent u niet van
plan oud te worden?
Van den Bossche: (ernstig)Men kiest ervoor, dan
neem je ook de konsekwenties erbij. Ik ben wel een

AGENDA
Zaterdag 17 december vanaf 21.00h.
Amnesty International Gent fuift met Peruaanse
salsagroep QUILAPENIHUE en DJ Mare Bruneel.
Place to be: koncertzaal van de Vooruit. Inkom:
120fr. V.V.: 100 fr.
Het V.E.K. (Vlaams Ekonomische Kring) houdt
massakantus. Tent St. Pietersplein
Donderdag 22 december om 20.00h.
Het VEK organiseert koncertfuif met Ben Crabbé,
The Samantha Brothers, LSP-band en Boogie Boy.
Opbrengst gaat voor een klein gedeelte naar Student Aid en vzw Pirlewiet. De rest dient voor de afbetaling van hun nieuw kaffee, de Yucca.

perfektionist, ja, en wil geen half werk aflevercn.
(Denkt na en niet helemaal overtuigend) Ik kan delegeren, ja, ik kan het, maar ik wil wel alles kontroleren wat mijn bureau buitengaat.
Op dat moment komt vrouw Lieve zijn bureau binnen (toeval of niet) en vraagt of het nog lang zal
duren. Want het is al tien voor acht en om half negen moeten ze in Brussel present zijn voor het Jubileum van Willy Claes. Aangezien ik aan mijn
laatste vraag toe ben, vormt dat geen probleem. Ik
vraag mij wel af hoe ze nog op tijd in Brussel raken.
Zou de chauffeur flink op het gaspedaal mogen duwen? Een minister leeft immers even snel als een
formule 1 piloot. Ik hou van formule 1.
Dominic Pertry

ADVERTENTIES
Te huur
Grote en comfortabele studio in de buurt van de
Kouter; douche, keuken, telefoon en kabelteievisieaansluiting; vrij vanaf 1/12/88. Kosten: 4000Bf.
+ EGW Alle inlichtingen: 091/25 59 46
Een studentenkamer, gelegen Pussemierstraat, 6
(zijstraat Onderbergen), dus ideale ligging voor
studenten in de rechten). Prijs: 3675Bf. per maand;
Contacteer Jarl van Schoor. Gordunakaai 1. Gent:
tel.: 091/21 32 43

Gezocht:
Wie wil ’s vrijdagavonds meerijden met de wagen
naar Turnhout of omstreken en ’szondagavonds terug naar Gent? Prijs en uur overeen te komen
Tel.: 014/ 678305
Studentenkamer of studio in het centrum van Gent.
Contact: An Maes, Coupure rechts 236 of M. Van
Bourgondiëstraat 19 (Gent).
Tel (weekend): 014/678305

Schamper. Allez toe, dat zal wel!
Van den Bossche: Jamaar, geef nu eens toe: wie
wordt er voorzitter? Dat is een bekend persoon die
kwaliteiten in huis heeft. Binnen de SP -en u weet
dat ook wel- zijn er slechts zeven personen die daarvoor in aanmerking komen. (Nvdr: de zogenaamde
bende van zeven) Nu is het zo dat die zeer goed samenwerken en vrij eensgezind zijn, op dat vlak zij
er geen problemen. Normaal was het dus zo dat
Tobback voorzitter zou worden.
Niemand zag hem als "minister" zitten, hij was iemand die in de oppositie thuishoorde. Wat blijkt,
vriend en vijand zijn het daarover eens, hij is waarempcl een goed minister. Bovendien komt de portefeuille van Willockx plots vrij, omdat hij burgemeester van St. Niklaas wordt, wat ook al niemand
verwacht had. En er waren twee zetels in de
Vlaamse executieve te betrekken. Van Miert wou
duidelijkheid -wij trouwens ook- en hakte de knoop
door. Tobback is een figuur die de SP al met volle
gewicht beheerst; maak je hem dan nog voorzitter?
En wij, de veertig-plussers (VdB, De Batselier, Colla) draaien ook al zo’n 7 a 8 jaar mee: nieuw zijn we
niet meer. Dus een jonge keus, Frank Vandenbroucke, een goede keus.

Onder de besparingstafel
Schamper: Gaat de SP niet erg ver door de terechte
looneisen van het overheidspersoneel (zekerde politie) onder de besparingstafel te schuiven?
Van de Bossche: Ik versta die eisen zeer goed. Maar
budgetair is dat gewoonweg niet haalbaar. Het is
een hopeloze oefening, want wat we ook geven, ze
zullen sowieso te weinig krijgen.
Het akkoord moet hoe dan ook gespreid worden in
de tijd.

Rijksuniversiteit Gent
Dienst Studentenvoorzieningen
Eén jaar samen....
Je bent jarig......
Geslaagd voor een tentam en...
Of je wil gewoon eens lekker én gezellig tafelen,

één adres :

De Avondgrillade
Prijzen : van 350 F tot 500 F.
Open tussen 18 u. en 23 u , bestellingen tot 21 u.
Reservaties op tel. 23.26.44
Ingang : via parking Technicum, St.-Pietersnieuwstraat 41

Nieuwjaarsgeschenk voor studenten die tussen 9/1/89 en 23/1/89
de Avondgrillade bezoeken: Gratis kaarten voor het N.T.G.-Theaterstuk:
Rosalie Niemand.

LIEVER EEN BRUINTJE
Wie voor hel eerst een foto van Monika van Paemel ( géén telg van het beruchte boerengezin met
diezelfde naam, nvdr) ziet, schrikt zich wellicht een
beroerte. Inderdaad, beste lezer, het arme wicht
heeft haar uiterlijk niet mee. Meer zelfs: met enige
goeie wil kan ik me haar voorstellen als het hartsvnendinnetje van Jommeke. Dank zij haar vlassige,
stekelige haren kan ze zelfs aanspraak maken op de
begeerde kroon van ambassadrice van de Vlaamse
textielindustrie. Haar bleke, lichtjes infantiele trekken zouden zeker ook niet uit de toon vallen bij madame Tussaud’s.
Om deze en andere redenen zal u haar nooit aantreffen op de uitvouwbare middenpagina van uw en
mijn lijfblad. Maar het zal haar een zorg wezen. Monika van Paemel schrijft immers boeken, suksesboeken zelfs. Met haar laatste kanjer, "De vermaledijde vaders", stootte ze definitief door tot de eredivisie van Nederletterland. Onlangs nog snoepte
ze Herman Brusselmans tot diens grote ergernis in
extremis de eer af het boekenweekgeschenk te mogen schrijven. Daar moet je lef voor hebben. Meer
lef dan inspiratie blijkbaar, want de novelle in kwestie. "De eerste steen", is maar een lauwe bedoening.
Een zoon uit een aannemersgeslacht maakt in 19
korte flitsen het testament op van zijn jeugd. Het
verleden laat hem niet los en blijft zijn lot nadrukkelijk domineren. Hij moddert maar wat aan en
probeert aarzelend wat relief in zijn leven aan te
brengen, zonder zich echter definitief op een vaste
stek te willen laten inkapselen.
U begrijpt het: deze jongeman ligt overhoop met
Jan en alleman, maar bovenal met zichzelf. "Zo’n
leuk gegeven, zo’n schattig dingetje, DAAR KUN
JE TOCH NIETS LELIJKS VAN MAKEN", hoor
ik A.A. uit S. al uitroepen, maar helaas: Monika VP
slaagt er geen moment in om de lezer voor de zaak
van haar tragische held te winnen. Alles blijft te
fragmentarisch, de plot blijft wat in het luchtledige
zweven, alsof het verhaaltje op een avond vlug vlug
aan de keukentafel ontstaan is. Daartegenover
staat dan de geforceerd hoogdravende stijl. Dit novelletje bulkt van de maniëristische, gewrongen
gedachtenkronkels. Tegen alle goede raad in kiest
Monika VP niet voor de korte, veilige weg, maar
wel voor ingewikkelde, roekeloze omwegen: pseudo-poetische taal, nietszeggende details, overbodige uitweidingen. Het eeuwige verhaal van Roodkapje en de bomen en het bos. Iedereen zou dit
moeten lezen. Niet vanwege de originaliteit van de
inhoud of de briljantie van de vorm, maar gewoon
om zijn geeuwspieren ook eens iets te gunnen, ’t Is
maar dat u ’t weet. (Piever)
Monika van Paemel. De eerste steen
uitgeverij Meulenhoff, 31blz.

"Help eens een vooroordeel de wereld uit..."

'BOBO BLIJFT:
BOBO BEURS!"

Zoals je wellicht al wist rommelt het een beetje onder de Zairese studentenbevolking te lande. Hun
teergeliefde leider (vooral dan in bepaalde politieke kringen in België, maar dat wist u al) heeft zomaar beslist dat de zowat 2000 Zairezen die in België studeren na dit akademiejaar hun biezen moeten pakken en uitwijken naar "vriendelijker" oorden. Zoals we stilaan gewoon zijn is zijn argumentatie hiervoor vrij zwak. en getuigt zijn beslissing
van een buitengewoon gebrek aan medeleven met
zijn studerende landgenoten. (En dan durft die
&a!!***fghü beweren dat de Belgische pers hem
vijandig gezind is! Komaan, wij toch niet zeker?).
Al gaat het hier waarschijnlijk om weinig meer dan
een publiciteitsstunt, toch gingen we even ons licht
opsteken bij het Foreign Students sekretariaat in
de Brug, waar mevrouw Vercruyssen ons te woord
stond. Het merendeel van de Zairese studenten
blijkt te studeren in het Franstalige landsgedeelte,
Brussel en ook wat in Leuven. Aan de R.U.G. studeren in totaal 19 Zairezen en slechts één daarvan
volgt een gewone cyclus (nl. geneeskunde), de anderen zijn navorsers, hoofdzakelijk in wetenschappen, landbouw en psychologie. Veel van hen (nou
ja, op een totaal van 19...) wonen trouwens in Brussel. Er zijn ook stagairs, maar die blijven hoe dan
ook maar 6 maanden. Bovendien zijn sommigen getrouwd en hebben ze al kinderen, wat hun eventueel vertrek er zeker niet makkelijker op maakt.
Ook de studenten die doktoreren zullen wel niet
geneigd zijn om ons zomaar te verlaten. In Zaire
hebben ze geen Schamper. Vandaar.
Wat ook meespeelt in het al dan niet vertrekken is
het type beurs waarmee de studenten hier verblijven. Alleen diegenen met een beurs van hun regering zouden hun inkomsten kunnen zien verdwijnen, maar op studenten met een beurs van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking
(ABOS) kan Mobutu geen enkele - of hooguit psychologische - druk uitoefenen.
Het ziet er trouwens niet naar uit dat Mobutu zijn
zin zal krijgen; de Zairese studenten lijken zich niet
zo druk te maken over wat waarschijnlijk de zoveelste stunt van een verongelijkte president Mobutu is. Ergens in Kinshasa woont een expert op
het gebied van bliksemafleiders. Allen daarh... euh,
hier blijven dus. (theus, m.m.v. Otsy)

Van den Bossche over de R.U.G.:

'DE R.U.G. LIET ZICH ALS EEN STIEFKIND
BEHANDELEN"
Over de RUG valt één en ander te vertellen. Zo is
het ontegensprekelijk zo dat de RUG stiefmoederlijk behandeld werd (wordt?) in Brussel. KULeuven kan rekenen op de uitgebreide steun van de katholieken (CVP), VUBrussel wordt gekoesterd
door de vrijzinnigen en de Antwerpse univs kunnen
terugvallen op een sterke Antwerpse lobby en de
RUG valt uit de boot. Rektor De Meyer zei vorig
jaar in een interview met ons blad dat daar wel kentering in kwam, maar voegde daar aan toe dat de
Luikse politici zich harder inspanden voor hun univ
dan hun Gentse konfraters voor de RUG. Maar er
is meer.
j De RUG kwam vorig jaar helaas op een pijnlijke
manier in het daglicht. Uit het rapport van ere-rektor Vandepitte bleek dat de gebouwendienst en de
technische dienst apokalytische bedragen hadden
verspild. Op dat moment lekte ook het afscheidsverslag van regeringskommissaris Van Acker uit ' over timing en afrekening gesproken- waarin
! omomwonden werd gesteld dat "de RUG een
groots ontwikkelde fabriek is die beheerd wordt
volgens de principes die van toepassing zijn op het
artisanaat". Vreselijk slecht dus. Daarover en over
nog vele andere zaken hadden we het met gewezen
staatssekretaris van onderwijs, Luc Van den Bossche.
Schamper: Sommige mensen binnen de RUG klagen steen en been over het financiële korset waarin de RUG zich zou bevinden. Dat heeft (hope■ lijk!) toch één positief gevolg; die waanzinnige verspillingen behoren tot het verleden. Zo souppeerden sommige diensten hun budget op door onnodige aankopen te doen, omdat ze vreesden het jaar
nadien minder te krijgen als duidelijk werd dat ze
met minder ook toekwamen. Op het U.Z. , en dat
is maar één van de vele voorbeelden, zouden dure
machines (in de miljoenen) die jaren geleden werden aangekocht, nog altijd onuitgepakt staan te verkommeren in de kelder. U pleit al langer voor een
efficiënt beheer?
Van den Bossche: Absoluut. De wijze waarop de
RUG beheerd wordt, met de huidige strukturen
dus, kan gewoonweg niet. Zo simpel is dat. De Raad
van Beheer (RvB) beslist over van alles en nog wat,
alles moet de RvB passeren. Dat kan niet. Natuurlijk moet er wel een evenwicht gevonden worden
tussen de akademische vrijheid en de wijze van beI heer. Maar dat neemt niet weg dat het geld niet altijd goed beheerd, besteed is.
Om die beheersproblemen op te lossen moetje drie
zaken doen. Eén: de rijksuniversiteiten autonomie
geven. Twee: de RvB moet een beperkte bevoegdheid krijgen: alleen nog over de grote opties beslissen. Drie: er moet een duidelijke afbakening tussen de bevoegdheden van de rektor en de administrateur komen. Nu werken die mensen wel goed samen, maar duidelijkheid kan nooit kwaad. Bovendien is de termijn van het rektorschap -vier jaar- te
kort, als de man zijn job kent moet hij weg. En waarom moet de rektor steeds uit een andere fakulteit
komen? Dat is toch dwaas.

curriculum kan bepalen?

gelang de bron is er zo’n 400 a 800 miljoen nodig
om alles in orde te maken. In Luik was er een identiek probleem, maar daar vond men vlot de nodige
fondsen. Zijn er in Gent dan andere problemen?

Van de Bossche: Inhoudelijk valt wel één en ander
te wijzigen. Het aantal diploma’s moet verminderd
worden: dat is onoverzichtelijk aan het worden. En
het is ook zo dat er een grotere vrijheid moet zijn
bij het samen stellen van de curricula. Bovendien
moet de wet op de akademische graden dringend
gewijzigd worden.

Van den Bossche: Luik heeft dat geld van openbare
werken gekregen, Wallonië had een overschot op
zijn begroting. Vlaanderen heeft dat nie tje kan wel
een boom over de verdeelsleutel opzetten, maar
daarmee is Merelbeke niet uit de problemen. Merelbeke is een probleem. Vooreerst is er een overkapaciteit. Daarnaast moet de univ een bedrag vrijmaken voor de verhuis én er voordeel uit halen. Zij
doet dat niet: omdat er geen voordeel uit te halen
valt. Merelbeke is een hopeloze situatie.

Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen. Bij de selektie spelen andere zaken een rol dan diploma’s.
Bv. uw persoonlijkheid en uw sociale vaardigheden;
staar u niet blind op uw diploma(’s).

Naar het museum ermee
De stoelendans,
ook bij proffen

Schamper: Op de openingvan het akademische jaar
had u het over het afbreken van de muren tussen
de fakulteiten onderling en over de ivoren toren
van de univ?

Schamper: ET is ook het probleem van de autonomie.
Onlangs benoemde u De Somer tot prof, hoewel
de Raad van Beheer Hamerlynck had voorgedragen. Nu is het wel zo dat de fakulteitsraad Hamerlynck niet had voorgedragen (omwille van pedagogische redenen) en De Somer wel, maar hoe valt
dat dan te rijmen met uw wens van autonomie voor
de RUG?

Van den Bossche: De universiteit mag niet buiten
of boven de maatschappij staan. Die muren tussen
de fakulteiten en die ivoren toren; dat zijn resten
van een oud verleden en behoren thuis in een museum. De maatschappij verandert, evolueert: de
univ mag daar niet blind voor zijn. Probleem is nog
altijd dat het gevoel van "eerbiedswaardigheid"
sterk leeft binnen de univ.

Van den Bossche: De wet is nog altijd wat ze is. U
kent de story. Na een ingewikkeld debat kiest de fakulteitsraad voor De Somer (nipt, dat wel) en de
Raad van Beheer draagt Hamerlynck voor (ook
nipt). Ik vraag om een kommissie van wijzen aan te
stellen, (nvdr: twee mensen aangesteld door de minister en twee door de RvB) De RvB weigert dat
tot tweemaal toe. Wellicht had zij gehoopt door de
zaak alsmaar uit te stellen, dat de "stoelendans" uiteindclijk de redding zou betekenen, (nvdr: VdB
vertok naarde Vlaamse executieve) Dat heeft niet
gepakt bij mij en ik heb dan maar mijn twee "wijzen" aangesteld en die kozen unaniem voor De Somer. Wellicht valt nu de Raad van State te verwachten, dat zien we dan wel. Maar ik heb gehandeld
zoals meende te moeten doen, niet zomaar, en dat
is zeker geen politiek machtsmisbruik. DomPer

Stiefkind
Schamper. Krijgt de RUG nu eindelijk wat ze verdient?
Van den Bossche: Het is aan de RUG zelf om zich
daarover uit te spreken. Maar in het verleden werd
de RUG als stiefkind behandeld, al moet ik daar
direkt aan toevoegen dat de RUG zich ook als stiefkind liet behandelen. Wat ik wel vaststel is dat de
RUG van dit jaar niet meer de RUG van verleden
jaar is. Er is veel meer dynamiek, er is ook een
nieuw zelfvertrouwen.
Schamper: In Merelbeke staan de nieuwe gebouwen voorde diergeneeskunde nog altijd leeg. Naar-
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Maar naast de strukturele kwestie is natuurlijk ook
de keuze van mensen erg belangrijk.
Schamper: En dat is dan vaak weer een politieke
kwestie?
Van den Bossche: Ja, er is altijd een stuk politiek
dat speelt. Maar ik vind dat niet erg, zolang men
maar bekwame mensen benoemt. Het is pas erg als
men onbekwamen benoemt omdat ze de juiste
kaart gekocht hebben.

Normengelul en bureaukraten
Schamper: Ex-regeringskommissaris Van Acker
schreef het vorig jaar in zijn giftig afscheidsverslag:
"De financieringswet (waarmee de univ haar geld
krijgt) van ’71 is normengelul en cijferspel van bureaukraten. Ze rekende bovendien op een verdubbeling van het aantal studenten, wat niet gebeurde."
Geen tijd om daar wat aan te doen?
Van den Bossche: Als we het over begrotingscijfers
gaan hebben...dat is vaak in wanhoop naar de juiste
cijfers zoeken. Veel van die oefeningen zijn bureaukratische oefeningen. Zo heb ik ooit op mijn departement een raming voor een bepaalde post gehad,
waarbij het rekenhof een half miljard vooropstelde,
de administratie ging daarmee akkoord ("jaja zeiden ze, ’t zal zoiets zijn") en achteraf bleek het om
300 miljoen te gaan. Dat ge u een beetje vergist, akkoord, maar toch geen 200 miljoen hé. Maar wat
die wet betreft, een herziening lijkt mij nodig. Daar
is al veel over afgepalaverd. In welke mate laat het
aantal studenten meespelen voor de berekening
van het budget en andere vragen: daar moet een
antwoord op gevonden worden, al is dat niet gemakkelijk. Maar het is ook logisch wanneer een wet
plotseling minder gunstig uitvalt, dat daar dan over
gemord wordt.
Schamper: Rektor De Meyer wil af van de door de
wetgever opgelegde studieprogramma’s en wil een
systeem waarbij de student in grote mate zelf zijn
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Schrijf ze vrij. g Amnesty Internationa
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Primeur: de nieuwe elpee van Raymond

De AIDS-week in Gent

DE LOTGEVALLEN VAN
ENGELBERT HUMPERDINCK

"HET GAAT OVER NEUKEN"

Ziezo, eindelijk is het zover. Omstreeks 1 uur vannacht (9 december ) slaagden we erin om exclusief
voor jullie één C-60 cassette te ontfutselen die bij
nader inzien de nieuwe Raymond-LP/ CD bleek te
bevatten. Enigszins gesterkt door de muziek en anderzijds bewust van onze plicht voor het vaderland
brachten wij 9 uur later dit sfeerbeeld de redactie
binnen. Vooraf willen we jullie waarschuwen voor
eventuele foutieve titels (de cassette bevat namelijk naast de muziek geen enkel gegeven.)
"Intiem" is er vooral gekomen onder druk van de
organisatoren van de nieuwe solo- tournee (binnenkort ook in uw gemeentelijke schouwburg) en
zou als het ware een staalkaart moeten zijn van wat
hij solo aan het uitvreten is. Aan de intensiteit van
de vertolkingen te horen heeft hij zijn opdracht
met plezier vervult. Echt alleen staat hij er nog niet
voor, de meeste nummers krijgen namelijk een sober arrangement toegemeten. De opener is een
herwerkte ’Mijnheer de postbode’. De reeds uit begin de jaren zeventig daterende klassieker ( zie ’Je
moest eens weten’..) wordt smaakvol overvallen
door enkele strijkers en zorgt ondermeer door een
sterkere vokale vertolking voor een eerste hoogtepunt zonder déjà entendu gevoelens. In ’Niets heeft
nog zin zonder jou’ ontdekt de protagonist dat hij
niet zonder kan en hoopt dat alles nog goedkomt.
Waarom ik kotsneigingen krijg bij Houden
van...(Miel Cools) en niet bij ’omdat ik van je hou’,
het derde nummer op deze langspeler, mag Kor weten. Nergens vind je iemand die zo overtuigend
deze liefdesverklaring kan zingen, aan het meest
breekbare nummertje geeft Raymond nog altijd dat
ietsje meer mee. ’Haleluja,ze is van mij’ was eerder
al te horen in een villa tempo special, maar kreeg
nog nooit zo’n swingende sax mee als op deze LP.
'De grote wereld’ is een nummer uit de Brand in
Brei Hommage, voorwaar een oproep om in dit
korte leven vooral te doen waar je zin hebt. In ’Mama en papa zijn dood’ mijmert een klein jongetje
over welke perspektieven de dood van zijn ouders
zou kunnen openen.Heel grappig.

Toujours mon amour
Vervolgens hoor je een vrolijk intrumentaaltje die
rechtstreeks uit een Didden film afkomstig zou
kunnen zijn, hier benadert hij al dicht het stadium
waarbij je de muziek de talking kan laten doen. ’De
bostella’ is een nummer die muzikaal uit de breltijdperk stamt. Gedrevenviolen, op een tekstdie ondanks de uitgesproken Brel-trckjes toch het typisch
plastische van Raymond bevat. Alleen de echt groten kunnen zoiets kakken. 'Toujours mon amour’,
op een reaggeadeuntje ironisch doen over de eeuwige liefde, het is niet velen gegeven. Dank zij de
prachtige blazer (Branford Marsalis ?) is het leven
weerom een stukje draaglijker geworden.

De aids week die verleden week doorging aan deze
univ is een sukses geworden. De inrichters, studenten van de RUG, hopen dat de overheid de fakkel
nu zal overnemen. Of zij dat ook zal doen is een
groot vraagteken. De komende weken zal het
AIDS-TEAM, die participeerde aan deze week, de
overheid verzoeken om wat zinnig iniatief te ondernemen op het vlak van aids-preventie en opvang.

Het is al weer 3 minuten later en daar weerklinkt
een traag Bluesy (vergeef me dit woord het is al 6
am) nummer met Ry Cooder-gitaar. Alles zou beter gaan als ze bij hem was. En dan: Intimiteit in
een versie die zich zeker niet tot playbacken leent.
Op de verkiezingsshow door de aanwezigen schandalig bevonden. Hier is tot nader order bewezen
dat een artiest met zijn eigen nummers mag doen
wat hij wil, kort maar zeer goed had mijn opa geopperd. Als je goed luistert hoor je zelfs een bekende
belgische zangeres in het nederlands kwelen.
’In de Gracht’is zoals eerder gezegd ( Schamper
261) de ultieme afrekening van een creatief persoon die door het onderwijssysteem beknot werd.
’Ik heb geen boodschap’ is een satire op al diegene
die menen een boodschap in hun werk te moeten
steken. Hij houdt niet van doceren,wil niet meer
naar de klas: een prachtige aanfluiting op een leuke
melodie.’Ik zou zo graag dicht bij je zijn’: vertederend met die typische ironische ondertoon.’De oorlog’ geeft een aparte kijk op het fenomeen. Raymond heeft ondanks zijn bedoeling om intiem te
zijn, de humor niet thuis gelaten. Gaan die dan toch
samen? In ’Onverschilligheid’ mag hij tot slot nog
even mooi misantroop wezen.
Een waardig slot voor een onmisbare plaat. Raymond heeft zijn werk gedaan, nu nog jullie deel. Om
zijn platenverkoop terug tot rechtvaardige aantallen te brengen, hoeft iedereen die hem de laatste
jaren aan het werk zag maar één exemplaar kopen.
De Cd versie bevat als extra tracks ouwe nummers
die getoetst worden aan de techniek van de nieuwe
studio’s.
De voor mijn tante schokkende tekst van ’De lotgevallen van Engelbert Humperdinck’ stond al te
lezen in de songbook van Leven en liefdes maar
wordt hiervan muziek voorzien. ’Dood aan Boudewijn’ van de geniale Kamagurka wordt hier tussendoor nog eventjes op geniale wijze gecoverd.’Ik wil
je hier bij mij’,de B- kant van Vlaanderen Boven
mag hier als tegenpool voor al dat intiem gedoe nog
eventjes door de boxen knallen. Tot slot krijgen de
laservreters nog éénmaal intimiteit, ditmaal in de
"normale" versie. Vanavond de tour en morgen het
boek?(wd)

to van 35 seropositieven per dag, zouden er in 1993
zo’n 800.000 Belgen seropositief zijn. Van de seropositieven krijgt 15 a 30% aids binnen de 5 jaar.
Maar op langere termijn is het best mogelijk dat
dat percentage oploopt, daar heeft men evenwel op
dit moment nog geen zicht op. België heeft wat Aids
betreft, een "voorsprong" van 4 jaar op Amerika:
slechts binnen 4 jaar zal België er even erg aan toe.

De week die een aantal studenten in elkaar boksten viel erg mee. De "filmavond" werd een publiekslokker (400 man). Het algemene debat was boeiend
en soms ook gewild en ongewild grappig ("De jonge
mensen dienen het zaakje overeind te houden")
maar de opkomst was een beetje onder de verwachtingen (250 man). Het wetenschappelijk debat
was naar verluid interessant, maar ondergetekende
had op dat moment andere katten te geselen. Ook
de quilts in de Blandijn en Aula lokten veel volk.

Een opblaasbare verrassing
Op de afsluitende fuif in de Brug mocht Toestel
Sound System voor een vol huis spelen; geen brug
te ver dus. Opvallend was wel dat na het uitdelen
van de opblaasbare verassing ("vrijkaart") een pak
mensen de Brug verlieten. De reden leek nogal vrij
duidelijk en vrij veilig. Toen de organisatoren -na
de Brug uitgemest en gekuist te hebben (nog nooit
zo proper geweest)- hun onbijt in de Brug namen,
konden ze terugblikken op een geslaagde organisatie. Dat onbijt was anders vrij apokalyptisch, de
meesten zagen er trouwens ook uit alsof ze het
einde van de wereld hadden meegemaakt.

Vrijen : safe sex!
Maar in essentie ging het om een sensibliseringsweek, naar de studenten en naar de overheid toe.
"Het gaat hier om neuken", zei onze studentenbeheerder Lefevere en gelijk had hij. Aids krijg je ondermeer door te "neuken" met een besmette partner. Op dit moment zijn er 2.500 seropositieve gevallen in België bekend. Maar aangezien seropositieven fysiek perfekt gezond zijn en zonder een test
niet eens weten dat ze besmet zijn, zouden er op dit
moment zo’n 15.000 Belgen seropositief zijn. A ra-

DE BRAND IN BREL

In de eerstvolgende Schamper (19 januari) komen
we uitgebreid terug op de problematiek en laten we
de mensen van Aids team aan het woord. DomPer
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De brand in Brei, de tweede beeldenstorm, wordt
herhaald. In het eerste deel krijg je Bea van der
Maat, Jan Decleir en Raymond. RvhG tekende
voor alle muziek en teksten, in de stijl van, maar
toch met genoeg eigen bloed... Het tweede deel bestaat uit de projectie van zijn afscheidsconcert aan
het Parijse publiek.Een uur krop in de keel bij het
aanschouwen van al die emoties....
BRAND IN BREL: 29 DECEMBER VOORUIT
W K :350 KAS:400fr. 20.30u.

(Foto Sylvie Verhaeghe)

Als de overheid nu haar verantwoordelijkheid
opneemt (niet door het verspreiden van nietszeggende brochuurtjes) dan kan veel leed vermeden
worden. Intussen worden we aan ons lot overgelaten. Deze raad geven wij je alvast mee: als je geen
vaste partner heb, gebruik je een kondoom.

AIDS-TELEFOON
Federatie CGSO
HET AIDS TEAM
THE FOUNDATION

03/216.44.00
091/21.07.22
03/455.01.55
02/219.33.51

VRIJKAART! F

Vrij veilig, gebruik ’n condoom

^tNieuw - Nieuw -Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw Nieuw - Nieuw Nieuw Nieuw

Toneel in Gent
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PAARDRIJDEN
De Belgische première van HET SCHOMMELPAARD, een nieuw toneelstuk van grootmeester
Hugo Claus, vond plaats op dinsdag 29 november
11. voor een bijna afgeladen Brugse Stadsschouwburg. De aversie van Claus voor andermans interpretaties’Van zijn werk kennende, mag het niet
vreemd heten dat de Belgische veelschrijverdetouwtjes hier weer strak in de hand hield. Hij regisseerde zelf dit stuk, dat hij een ’kwalijke komedie’
noemt: "Ik bedien mij van de structuur, de toonaard
van de komedie, maar breng daar allerlei verschuivingen in aan.”
In HET SCHOMMELPAARD bedient Claus zich
van een vrij simpel verhaal. Twee vrienden hebben
iets te vieren, en maken het zich een avondje gezellig, op z’n Hollands als het ware, ip een sexclub. Ze
komen echter op de verkeerde verdieping terecht,
waar vreemde maar ’leuke’ spelletjes gespeeld worden. Het personage dat deze zalen van ontucht domineert is de travestiet Thaila, een prachtige vertolking van Jéröme Reehuis. Met de geheimzinnige, en haast vampierachtige finesse die een hoerenmadam eigen is, houdt zij alle touwtjes, en rijgkoordjes, strak in handen. Alles draait rond het succesnummer van mevrouw Thaila: een wondermooie femme fatale die zij in haar dienst heeft en
die zij haar schommelpaardje noemt. Deze vrouw,
waar mannen hun leven voor zouden willen geven
(zoals Gert-Jan de autodealer), krijgen we echter
nooit te zien. De twee vrienden beginnen nieuwsgierig te worden naar het hele doen en laten van de
bewoners. Maar plots worden ze opgeschrikt (opschrikken is hier als eufemisme bedoeld, de meeste
toeschouwers kregen een hartaanval van ’t verschot). Om onduidelijke redenen wordt er een
aanslag gepleegd. ’Leve de Republiek!’ roept Harry, de plaatselijke revolutionair, terrorist en anarchist, nog net voor de pauze. De echte reden voor
de aanslag zullen we nooit weten, omdat hij door

Simon, de advokaat, gedood wordt tijdens de ondervraging. Het hoogtepunt schijnt voorbij maar
Gert-Jan voelt zich klaar om het schommelpaard
(schommelnachtmerrie ?) tegemoet te gaan. Hij
komt natuurlijk niet meer terug: wie het schommelpaard wil berijden, zal een zadel moeten kopen.
Ook de twee vrienden, gespeeld door Jules Hamel
en Paul Gieske, zullen hetzelfde gewisse lot ondergaan. Ze zijn naar het bordeel gekomen om hun lusten te bevredigen, en ze willen eveneens de mysterieuze godin, de hinnikende sirene op haar tronen
,bezoeken. Is de drang naar de dood zo groot of zo
' mooi dat men ze vergelijkt met een mooie vrouw ?
Het antwoord is hier in elk geval duidelijk: mooie
vrouwen zijn dodelijk.
Het werd een mooie finale: een ietwat diepe, filosofische maar verstandige monoloog van mevrouw
Thaila, die na de talrijke emoties nog even nadenkt
over de zogenaamde levensvragen van onze samenleving. De zwaarwichtige hand van de auteur valt
duidelijk te herkennen in de slotbladzijden van z’n
nieuwste creatie. Toch is HET SCHOMMELPAARD een goeie tragi-komedie. In een wat klassiek kader, maar toch goed genoeg om op een vervelende winteravond nog eens gezellig naar het
theater te gaan. Er wordt veel goedgemaakt door
de prachtige akteerprestaties, de kleine visuele effecten (let op de aanslag), en andere kleine elementen van het toneelspel. Geen echte hoogvlieger,
maar toch de moeite (het geld) waard. Voor de liefhebbers, de freaks van Hugo Claus en Jan Decleir,
vermelden we nog dat GILLES terug naar Gent
komt met een reeks voorstellingen op 23, 24, 25 februari 89 in de Vooruit. (FD)
HET SCHOMMELPAARD van Hugo Claus
door Compagnie van de 20ste Eeuw
CC Vooruit 28 december, 2 0 u 3 0
(reserveren: 091/23.82.01)
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Film in Gent

Volgend project Vincent Rouffaer: "LEVEN EN LIEFDES VAN GEROLF ANNEMANS.1"
BETRAYED
Controversiële thema’s worden in big USA steeds
vaker in films gemoffeld met als enige bedoeling
reactie uit te lokken. Reactie betekent kosteloze
publiciteit betekent publiek betekent kassa. (Op de
kansel:) "Racisme, negerhaat en anti- semitisme
verdienen ernstige aandacht, ook als het om fictie
gaat." In BETRAYED is het enkel een kapstok om
de zoveelste pseudo-politiekc thriller aan op te
hangen.
BETRAYED heeft de diepgang van een John
Wayne-western. Het iszeerwaarschijnlijkdat op de
briefjes met ’karakter-aanwijzingen’ die de akteurs
toegestopt kregen alleen ’good’ of ’bad’ vermeld
stond. Tom Berenger zag ’real bad’ staan en wat
heel even een toegewijde huisvader lijkt, blijkt al
vlug een blinde volgeling van een dubieuze vlag.
Debra Winger mag nog heel even twijfelen aan haar
loyauteiten. maar dat wordt alleen duidelijk omdat
ze het expliciet zegt.
Naast de afwezigheid van geloofwaardige personages (of ook wel: door) is er ook nog het scenario
dat volkomen mank loopt. Dat Debra in haar vrije
tijd FBI- agente zou kunnen zijn, komt niet op in
het hoofd van de huisvader met terroristische
trekjes. Na de eerste lange, passionele kus is alle
mogelijkc wantrouwen verdwenen en neemt hij
haar mee op ’jacht’...
Het enige waarin de scenaristen nuances kunnen
aanbrengen is in dialogen als: "Why did you sleep
with hint." "I didn’t sleep with hint. I made love to
him." Dergelijk onderscheid zou een verklaring
voor de US-baby-boom kunnen inhouden.
BETRAYED slaagt er nooit in uit te stijgen boven
het banale en oppervlakkige. De enige keer dat er
een standpunt wordt ingenomen, is het gericht aan
het 8-jarige dochtertje. Het luidt: "Zwarte kinderen
houden ook van hun moeke." Stingzou het niet beter kunnen uitdrukken.

TO KILL A PRIEST
Het is op zich natuurlijk geen aantrekkelijke affiche: een film over en huldebetoon aan de vermoorde Poolse priester POPIELUSZKO. Het
klinkt zwaar op de hand, en dergelijk project resulteert meestal in een halfslachtig ’in memoriam’
(Ghandi); statisch als een foto aan de muur met een
rouwbandje en een kaars eronder (m’n grootmoeder).
TO KILL A PRIEST vermijdt de openliggende valkuilen echter behendig door de aandacht vooral op
de moordenaar te richten. De man is een fanatiek
nationalist, communist en geobsedeerd door de
priester, die onaantastbaar lijkt. Hij is vooral jaloers op de haast mythische uitstraling van de herder. en de invloed ervan op het Poolse volk. Z’n
frustratie zit diep: hij noemt z’n hond Pope (Apporte. Pope !), raakt z’n vrouw niet meer aan en
sluipt hele nachten rond het huis van z’n object. Als
de letter van de wet en de vastgeroeste bureaucratie geen vat op hem krijgen, besluit hij de volksheld
zelf uit de weg te ruimen...
TO KILL A PRIEST is een geslaagde combinatie
van persoonlijke obsessie tegen de achtergrond van
opstand en onderdrukking. Solidarnosc en christendom. En wat Jo Ilöpcke ook moge beweren,
Christophe Lambert akteert uitstekend: hij loopt

de hele film lang met de naïef-verrukte glimlach van
een priester die tot nieuwe Messias is verkozen. Alleen op het bebloede gezicht in de met stenen verzwaarde plastic-zak stoort die een beetje.

UNE AFFAIRE DE FEMMES
"Pourqoui tu pleures ?"
"Je ne sais pas. Je suis triste."
"Tu ne dois pas pleurer, mon canard, ce soir tout
Ie monde est triste."
Frankrijk is een overwonnen, bezet land. Het volk
heeft de keuze: meeheulen of afzien. Marie stoot
bij toeval op een - illegaal- goudmijntje als ze haar
buurvrouw uit de nood helpt: wanneer de rantsoenen klein zijn en de bonnen schaars komt een kindermond meer of minder er vaak op aan. Dankzij
abortus en prostitutie -een ietwat cynische combinatie- kan Marie voortaan grote sier maken: ze
heeft geld, verwaarloost man en kinderen en zoekt
opwinding bij een minnaar. Mme Bovary is niet veraf.
Haar man, een nihilistisch-naïef oorlogsinvalide,
doodt de tijd en de sombere gedachten met het
plakken van collages. Wanneer hij z’n vrouw dronken slapend in de armen van haar minnaar vindt,
vormen de kranteknipsels een brief...
Marie wordt opgepakt en door een bekrompen nationalistisch generaal als voorbeeld voor ’Ie pays’
veroordeeld. Ze is de laatste vrouw die in Frankrijk
sterft onder het mes van de guillotine.
UNE AFFAIRE DE FEMMES gaat op een wat lichtvoetige manier over abortus, wat in Parijs enige
deining veroorzaakte (Te Brussel werd een rimpeling op het water gesignaleerd). Het is echter vooral het gevoelige portret van een vrouw die ’rijst en
valt’, slachtoffer van een moraalridder en de behoefte aan een precedent. Gevoelig, vooral door de
indrukwekkende vertolking van........als Marie, die
het echter niet haalt van de indringend droeve blik
van ’mon canard’, het zoontje.
UNE AFFAIRE DE FEMMES is zeker de moeite
waard maar mist dat vleugje...dat vleugje. Genie
laat zich niet omschrijven.

RAW
Fans van Beverly Hills Cop blijven beter knusjes bij
de video want de Eddy Murphy in RAW gaat er iets
steviger tegenaan dan in de sex- .drugs- & rock’n’roll- vrije vice-komedies. In RAW gaat 'Dirtymouth Ed’ geen geslachtsdeel uit de weg. Ouders
van Murphy-adorerende koters wezen gewaarschuwd.
Verpakt in een nauwsluitend leren pak heeft Ed het
over de relatie man-vrouw, blank-zwart, blanke
man-zwarte vrouw, enz.. Tussendoor brengt hij geslaagde imitaties van Rocky Stallone, Michael Jackson, Bill Cosby en zichzelve, daarbij voortdurend
inspelend op de soms heftige reacties van het New
Yorkse publiek.
Bemerking: RAW zou het beter doen verknipt in
fragmenten als opwarmertjes bij minder opwindende komische films. Anderhalf uur vuilbekkerij
laat nl. sporen na, motherfuckers,
ief

Steven DP
Kom terug, Matthias! (Tussen haakjes: wij haten
haakjes...)

ATHO RN UNDER THE
FINGERNAIL
Een talentrijk schilder veilt 3 0 0 van z’n schilderijen en schenkt de opbrengst aan hongerig Afrika.
Deze ietwat naïeve, idealistische daad wordt door
de Hongaarse regering uitgelegd als een propagandastunt. De schilder raakt verbitterd, trekt zich terug op het platteland en raakt geen penseel meer
aan.
Wat dan volgt gaat over ganzen, geiten en mensen.
Het verband ontgaat me echter volledig. Er wordt
voortdurend over en weer gepraat over diepmenselijke problemen, maar de bedoeling van de gedebiteerde wijsheden is me een raadsel. Af en toe
slaagde ik erin een spoor van een plot te ontdek-

BETRAYED 5 /1 0 Deca
! TO KILL A PRIEST 6 /1 0 Deca
! UNE AFFAIRE DE FEMMES 7/10 Skoop
| L’ETUDIANTE 2 /1 0 Deca
DROWNING BY NUMBERS Skoop
j A THORN UNDER THE FINGERNAIL Sphinx
1 RAW 6 /10 Deca

j

( A D V E R T E N T IE )

L’ETUDIANTE
Mooi meisje wordt verliefd op oudere jongen, muzikant en op tournee. Zij moet studeren maar kan
niet. Hij moet spelen maar kan niet. Elke avond
verzetten ze bergen om bij elkaar te kunnen zijn.
Romantisch! Zij verknalt bijna haar jaar maar net
niet. Hij mist een soundtrack maar zal het toch maken. Happy-end en tranen!
L’ETUDIANTE is plastic-romantieken, voor dit
soort films halen we gaarne de clichékoffer boven,
oeverloos saai. Een zeepbel, maar... een hit!
Gelieve zich enkel aan te melden in merkkledij. Zedelijke kwotering: VNT.
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verkleinen en vergroten
rasteren
negatief copiëren
kleurpapier - kringlooppapier
transparant - kalk - karton
PERFECTE KWALITEIT

DROWNING BY NUMBERS
ONDERBERGEN 76
9000 GENT
TEL 091/23.24.38

Aan de filmpagina van Schamper,
3, 2, 1... Klaar? Start!
DROWNING B Y NUMBERS, de nieuwe film van
Peter Greenaway is

V.V.S. BESTAAT HALVE EEUW
De Vereniging van Vlaamse Studenten bestaat 50
jaar. Dat moest uiteraard gevierd worden, want niet
elke studentenorganisatie kan het zolang uitzingen.
Net als elke andere studentenorganissatie is "kom
en ga” beweging van talloze studenten niet bevordelijk voor de kontinuiteit en krissisen zijn dan ook
onvermijdelijk.
Maar op 17 december is het zover: 50 jaar W S . De
perskonferentie is reeds achter de rug (gemist wegens les) en ook de receptie (niet gemist wegens
geen les) is reeds gegeven. Een keurige, verzorgde
receptie (ze leren het dan toch) met een aantal gelegenheidstoespraken, die kompleet de mist ingingen omdat de eerste spreker ongeveer een half uur
aan de praat bleef. U verstaat wel dat de aanwezigen meer oog voor elkander en voor de kelners hadden. Nadien werd het interessanter -het kon moeilijk anders- maar behalve de voorzittervan de Raad
van Bestuur, Stefaan Meeus, en een handvol getrouwen, had niemand er nog oren na.
VVS ontplooide zich gedurende de eerste 20 jaar
van haar bestaan als koepel van studentenorganisaties in Antwerpen, Gent. Brussel en Leuven. De
nadruk lag toen voornamelijk op het socio-kulturele en het galabal was alom bekend en berucht. In
1958 zaten de niet zo onbekende Willy Claes en
Wilfried Martens in de VVS-top. In ’61 krijgen ze
subsidies van het ministerie van onderwijs en kuituur, wat hen toelaat een permanent sekretariaat te

ken, maar elke keer liep het dood in een (weliswaar
prachtig) lyrisch vergezicht. De schilder wordt
voortdurend een ’gevaarlijke oproerkraaier’ genoemd, maar komt alleen in beeld als beschaafd
geitenhoeder. Ik moét ergens iets gemist hebben.
In A THORN UNDER THE FINGERNAIL komen praktisch geen psychotrope of anti- emetische
effecten voor. Indien goed geresorbeerd en snel gemetaboliseerd worden er geen chronische gevolgen
gesignaleerd.
Zo, nu weten jullie ook hoe het voelt.

a / zeer grappig
h / boeiend
c/zelfs goed (in tegenstelling tot wat lief broertje Matt
beweert - meneer Greenaway is dan ook veel intelligenter)
Dit originele sprookje begint dus niet met "er was
eens..." en eindigt ook niet op "nog lang en gelukkig"
- die teleurstelling zal ik u besparen, beste sprookjesfanaat. Er komen wel veel insektjes (larfjes, vlindertjes, slakjes... het hele menu) en cijfertjes in voor.
De film is bovendien bijzonder grappig wat ook meegenomen is (niet te verwarren met Amerikaanse
boxershort- humor!). Subtiele humor is hard to find
these days (zeker in soortgelijke filmbesprekingen,
broertje Matt).
Verder kan ik over deze film niet veel kwijt. Ik ben gekomen, ik heb gekeken en ik heb me kostelijk geamuseerd (ondanks het tragische einde).
Ober, hetzelfde!

openen in Brussel met 3 vrijgestelden. In ’62 vormt
W S zich om tot een een algemeen studentensyndikaat. In '61-68 (Leuven Vlaams) en ’69 kent de
beweging haar hoogtepunten. Maar in ’69 valt het
protest stil door interne verdeeldheid. (Zie ook interveiw Luc Van den Bossche) Nadien zit ze sterk
in de schulden, en moet in ’72 haar reisagentschap
verkopen!!! Nadien volgen alweer interne strubbelingen over allerhande zaken. In ’78 steekt ze een
handje toe aan de 10.000-nooit-beweging (wat een
woord!) maar het protest levert helemaal niks op.
Die klap komt ze niet gauw te boven en het zal een
tijdje duren eer ze nog van zich laat horen. In december 1986 ligt ze aan de oorsprong van de massale studentenakties in Gent. W S riep op tot
"Brossen voor Onderwijs" en alhoewel voorzitter
Stefan Meeus de dag voordien in een interview met
De Gentenaar nog gezegd had dat er geen bezetting van het rektoraat te verwachten viel, wisten
tientallen zich in het rektoraat te verschansen. De
rest (zo’n, 1000-tal) ging spontaan betogen en dat
was het startschot voor twee weken massale en vaak
ook ludieke akties. Ook dat protest leverde niks op,
maar daar zat W S voor niks tussen. In Gent is het
niet zo best gesteld met VVS. De beweging lijkt hier
mankracht en ideeën te missen. Geruchten kwamen ons ter ore dat ze zich liever zouden amuseren
met een interne "zuivering". DomPer

Uw thesis of eindwerk net zo mooi
als de Schamper lay-out?

Voor meer informatie:
begeef u naar home Vermeylen,
kamer 613.
Of telefoneer: 091/ 22.09.11 en
vraag naar Dirk van kamer 613.
Ter informatie: de Schamper lay-out is gemaaki door Barcard cv.
Tel. 091/27.68.08.

GRATIS
VOOR STUDENTINNEN

Wegens overvloed aan mannelijke
leden van minder dan 30 jaar, kunt
U nu gratis lid worden van onze
kontaktclub. Voor info bellen tussen 9-12 en 17-20 uur naar Kontakt, tel. 33.12.01.
C.V. Kontakt
Relatiekantoor
Blekerijstraat 75 - 9000 Gent

SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 222
9000 GENT
TEL 091/24.12.51
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