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DE ONSTUITBARE TERUGKEER VAN DE VOORDEHANDLIGGENDE KOP

ALLEMACHTIG: STUDENT AID ’89 !
Het is donderdagavond 20u28 en uw steeds
wakkere reporter sluipt door de verduisterde
gangen van de Brug naar het redaktielokaal
om voor u een schitterende én sfeervolle openingszin te bedenken voor zijn volgende artikel. Ondertussen is het eigenlijk wel al vrijdagmorgen 8u44 (ja, zolang duurt het om een
boeiende openingszin te vinden!). Om u maar
een idee te geven van de beproevingen die wij
soms moeten doorstaan om uw informatie op
peil te houden. Terwijl wij in ons redaktielokaal onszelf zitten te vervloeken omdat we
weer vergeten zijn thermisch ondergoed aan
te trekken (u dacht toch niet dat wij een feilloze verwarming hadden?) bereiken ons allerlei verleidelijke geluiden vanuit de aanpalende kamer: gegiechel, gestoei, gerollebol...
tot we het niet meer kunnen uithouden. Op
zoek naar wat warmte kloDDen we vol verwachting bij de buren aan, maar dat valt lelijk tegen: prompt krijgen we een persmap in de verkleumde handen gestopt, wat ons aan onze
voorlichtende taak herinnert. Dat kunnen alleen maar de olijkerds van Student Aid geweest zijn. Dan maar een artikel.

Openbreken, die hap!
Zoals je van de vorige uitgave nog weet, is Student Aid een nationale aktie op touw gezet
door studenten uit alle Vlaamse universiteiten
en enkele hogescholen. Dit jaar loopt ze aan
de RUG van 5 t.e.m. 16 februari. Oorspronkelijk een lokale aktie aan de K.U.Leuven in
’86, kreeg dit initiatief in oktober ’88 ook navolging in Brussel, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Gent. Met de opbrengst werd een
stuwmeer gefinancierd in Togo, een projekt
van de Vlaamse Vredeseilanden, een zogenaamde Niet-Goevernementele Organisatie
(NGO).
Nu heeft de organisatie van Student Aid wel
kritiek te verduren gekregen.Zo bijvoorbeeld
de ludieke en dus populaire aanpak, die sommigen sympathiek vonden maar anderen dan
weer deed vragen of studenten dan alleen op
de been komen voor grote (muziek)manifestaties. Student Aid wil echter voor alles met
goede informatie een breed publiek bereiken,
en daar zijn nieuwe invalshoeken en een
mooie verpakking voor nodig. Teveel Derde
Wereld- organisaties zien immers dat hun (te
kleine) achterban steeds door dezelfde mensen gevormd wordt, mensen die zich zo al bewust zijn van de ontwikkelingsproblematiek.
Daarom dus: openbreken, die hap!
Student Aid heeft naar eigen zeggen een a-politiek karakter, noodzakelijk voor een samenwerking die elke politieke, filosofische en religieuze dimensie overstijgt. Dat wil echter
geenszins zeggen dat Student Aid onduidelijke standpunten inneemt: zo onderschrijft
het bijvoorbeeld de "0,7%", het percentage
van het bruto nationaal produkt dat elk land
zou moeten besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Al verliep de samenwerking met Vredeseilanden perfekt, toch verkoos Student Aid dit jaar
samen te werken met COOPIBO, een andere
NGO. Zo wil Student Aid vermijden dat men
het gaat associëren met Vredeseilanden, en
bovendien wil het de studenten op deze manier ook een beetje voorlichten over de diverse NGO’s.
COOPIBO is aktief in zes landen (Zimbabwe,
Tanzania, Rwanda, Zaïre, Nicaragua en Ecuador) en legt de nadruk op samenwerking met
lokale organisaties en op participatie van de
betrokken bevolking. Haar financiële middelen zijn echter schaars, terwijl men voor alle
COOPIBO-projekten samen jaarlijks ongeveer 60 miljoen Bfr nodig heeft...

Kiele Kiele
De Kilimanjaro is, hoewel u het mijn tv- verslaafd achterneefje van 9 niet moet proberen
wijsmaken, de hoogste berg van Afrika. Het is
in de vlaktes aan de voet van deze berg, waar
de bodem arm is en de regens onregelmatig,
dat COOPIBO een projekt steunt dat zich als
konkreet doel stelt de voedselproduktie veilig
te stellen. Konkreet wil men ossetrekkracht
invoeren, de kleinschalige irrigatie verbeteren
en landbouwvoorlichting geven aan alle boerengezinnen. Zolang ze hen maar niet leren
boerenfilms maken, zullen we maar zeggen.
Het projekt loopt al vier jaar op kleine schaal.
Na de pilootfaze werd het in 1987 geëvalueerd
en werden alle aanbevelingen in een vijfjarenplan gegoten. Student Aid zal zijn opbrengst
aanwenden om de 40 miljoen te halen die nodig zijn om het projekt te doen slagen. Voorwaar, een mooi doel.

Stop die lift!
De Student Aid veertiendaagse begint met
een LIFTAKTIE op zondag 5 februari. Van
lOuOO tot 19u00 is het de bedoeling een soort
autostopwedstrijd te houden van de ene deelnemende stad naar de andere. De avonturier
in u grijpt nu meteen zo’n inschrijvingsformulier (zie o.a. boven het Schamperbakje in de
Brug) en laat zich voor een zo groot mogelijk
bedrag sponsoren door familie, suikertantes,
lief, vrienden, winkels, bedrijven of kanariepietjes. Als je vertrekt lever je het sponsorgeld
in bij een kontrolepost; in ruil krijg je een liftetui, een liftboekje en stadsplannetjes voor de
verschillende stempelkontroles. In Gent is de
kontrolepost geïnstalleerd in café Yucca (St.
Pietersnieuwstraat), de andere posten vind je
op het inschrijvingsformulier. En er zijn prijzen mee te winnen, wat dacht je! Bovendien is
er in de verschillende steden ook animatie
voorzien. Vorig jaar deden er 6 (zes) studenten van de RUG mee. Het mag geen naam
hebben.

Graai eens in uw zakken voor...
In tegenstelling tot vorig jaar wordt Student
Aid verder gespreid over tien dagen, om het
organisatorisch haalbaar te maken en om de
beurs van de student een beetje te sparen
(lees: het leeghalen ervan wat te spreiden...).
Alle initiatieven aan de RUG worden gekoördineerd door Student Aid Gent, ook de
kleinschalige die georganiseerd worden door
diverse fakulteitskringen. Een overzichtje lijkt
me niet helemaal misplaatst.
1/ Er is een doorlopende SCHOENPOETSAKTIE, te beginnen bij de leden van de
Raad van Beheer en later in de Gentse bin-

nenstad, door Lombrosiana (de kriminologen);
2 / Nieuw is de AFFICHE WEDSTRIJD: studenten die op de origineelste manier Student
Aid ’89 aankondigen op hun kot worden beloond;
3 / De ALTERNATIEVE LESSEN aan de diverse fakulteiten waren vorig jaar het grootste
sukses op het gebied van informatieverspreiding en worden dan ook hernomen op 13 februari. De lessen bestaan dit jaar uit een (zo
beloofd men) professionele diamontage, gevolgd door een uiteenzetting door dhr. Mwamanga, regionaal verantwoordelijke van een
Tanzaniaanse ontwikkelingsorganisatie, of
een vervanger. Daarna volgt natuurlijk een
kwartiertje voor vragen van het publiek;
4 / Een TALKSHOW gepresenteerd door Luc
Saffloer en met als gasten Eduard Buandee
(Skyblasters), Suzanne Bitumba, Magda Aelvoet (Agalev), Mark Eyskens (CVP), Paul
Ghysels (Van Pool Tot Evenaar) en een joernalist van De Morgen gaat door in aud. C van
de Blandijnberg op 9 februari. Gratis voor studenten, animatie is er van Frans Swartelee;
5 / Op 9 en 14 februari worden in de vijf resto’s EXOTISCHE AFRIKAANSE MAALTIJDEN geserveerd;
6 / Gedurende de maand februari loopt in samenwerking met Jan Hoet in "Kunstzicht" een
TENTOONSTELLING
rond Afrikaanse
kunst. Vernissage op 9 februari om 12u00,
kaarten op het Student Aid-sekretariaat in de
Brug (men zoekt een vierde man);
7 / In samenwerking met het VRG organiseert
men de TAALSTRIJD opnieuw, waarin"een
bekend gezicht een aantal populaire profs
moppen zal doen tappen". Op 8 februari in
aud. E van de Blandijn om 20u00, toegangsprijs 50 Bfr;
8 / Een SPETTERENDE SPORTAVOND,
o.a. in de Overpoortstraat en op het Sint- Pietersplein (BMX-race), hoort er natuurlijk ook
bij op 15 februari;
Maar waar u met z’n allen op zat te wachten
was de HAPPENING natuurlijk...

Tararaboem!
De happening op 16 februari in de konsertzaal van de Vooruit zal ongetwijfeld het orgelpunt worden van de Student Aid veertiendaagse. Achtereenvolgens zullen zich op uw

netvlies prenten:
THE POP GUN: Herinner u "Always Alone"
en nog wat leuke singles, maar vergeet zo vlug
mogelijk Frank Ermgodts’ verschrikkelijk
mislukte "nieuwe" imago. Deze maand zou
een lp van hen moeten uitkomen. Dat zeggen
ze allemaal.
LUC VAN DAMME (BRT 2 Oost): zal de
hele avond aaneenpraten.
HERMAN BROOD AND HIS WILD ROMANCE (zie foto): Jammer dat ik niet de lyrische bewogenheid van een W.D. heb, anders
zou u hier wat te lezen krijgen! Laten we het
gewoon houden op het feit dat de man geen
introduktie behoeft en er zonder twijfel in zal
slagen u een rauw broodje rock’n’roll te serveren dat u langer zal heugen dan de "pistolets gehakt" in de Brug. No offence.
BOOGIE BOY: Mag natuurlijk niet ontbreken. Bezingt voortdurend zijn liefde voor de
Blues (Aaahh, de Blues, nv K.D.) en voor
Soul, maar komt volgens sommigen meestal
verdacht dichter bij verkrachting dan hommage. Niettemin: Sfeer, zeker nu hij versterkt
wordt met ROLAND & HIS BAND.
Volgt: een fuif verzorgd door Studio Brussel.
Het Behang, inderdaad.
En dan zijn er nog manieren om Student Aid
’89 te steunen: je kan nl. ook nieuw ontworpen T-shirts kopen (aan 120 Bfr!) en stickers
kleven.
De boodschap is vrij duidelijk: laatje niet kennen en draag je kiezelsteentje /rotsblokje/keitje bij!
Theus)

MEDEDELING
Even uw aandacht voor een bericht
aan u, dierbare lezer, drukker, lay-outer, adverteerders én aan Dominic
Pertry: dhr. Dominic Pertry behoort
niet meer tot de redaktie van Schamper en is ook niet meer verantwoordelijk voor onze reklame.
Résumé: DomPer heeft NIETS meer
te maken met het blad dat u nu leest,
de redaktie.

Dossier Woordspelingen

RANDBEMERKINGEN BU DE AIDSWEEK

Het Salon van de Student.
In de Sint-Pietersnieuwstraat natuurlijk.
Van 13 tot en met 18 februari vindt in het
Brusselse Rogiercentrum het Salon van de
Student. Het tweede al. Het eerste hebben we
glorierijk gemist, daarom nu wat informatie
over het tweede. (De logika van deze zin gaat
ook aan mij voorbij. Soit.)
"Maandenlang reeds timmert een jonge en dynamische ploeg aan het Europese evenement
van de jeugd", zegt het informatiefoldertje.
Vrij verwarrend als u het mij vraagt, vooral
vanwege het door elkaar halen van de agrarische en de schrijnwerkersstiel. (nv theus: Dit
bewijst nogmaals dat werkelijk iederéén een
artikel mag schrijven voor Schamper. Sorry
voor de alomtegenwoordigheid. Van God, bedoel ik.) Het geeft wel een Idee van waarover
het zo’n beetje gaat: op het Salon is er een
"Europese zone" waar afgevaardigden van
universiteiten en hogescholen je om de oren
zullen slaan met informatie over hun uitwisselingsprogramma’s. Elke dag zal een andere
Europese organisatie een reeks aktiviteiten
rond een thema opzetten. Speciaal uitkijken
naar de WA VEE (Westvlaamse Aktivisten
Voor Europese Eenmaking) en hun ongetwijfeld ophefmakende lezing: "Bachten de
Kuupe na 1992". De debatten met als uitgangspunt "Hoe baant men zich een weg in de
Europese instellingen?" en "Welke studenten
heeft het Europa van 1992 nodig?" (zie WAVEE: Westvlaamse!), beide op 15 februari,
zullen waarschijnlijk verbleken bij deze verbluffende prestatie.

Dat er een mentaliteitsverandering moet komen om aids te stoppen, is zeker. Of die juiste
mentaliteitsverandering er uit zal bestaan
vreemdgaan toe te laten en zelfs als norm te
beschouwen (als men maar een kondoom gebruikt), is volgens mij niet het juiste antwoord.
Als het condoom zelf geen 100% veilig (voor
wat?) anticonceptiemiddel is, dan is het nog
stukken minder betrouwbaarder om zich voor
aids te vrijwaren.

Debatman!
De andere debatten en konferenties staan
centraal rond het thema studiekeuze (door de
Schamperlezers al gemaakt) en beroepsafzetmarkt (maar heeft u die al gevonden?). Het
opmerkelijkste duo debatten vinden we op
Valentijnsdag. Kijken elkaar dan romantisch
in de ogen: "Spektakel, hoe maak je er een job
van?" en "Een karrière als ambtenaar". We
hebben hier altijd gevonden dat De Pesser bij
de LSP-Band moet. "To be economist or not
to be" is niet alleen de lijfspreuk van de Yucca’ers dezer wereld, maar ook de titel van het
debat op donderdag 16 februari. Ook dezelfde
dag de medische en paramedische wereld, rechten en informatika. Onderhondje Letteren
en Wijsbegeerte (voor de RUG vertegenwoordigd door Prof. Dr. Vandamme Jaaaaaahh!) komt op 17 februari aan bod.

Theatre National
Tijdens het Salon stelt het Théatre National
de Belgique hun deuren open voor u. Iedere
voormiddag zijn er geleide bezoeken achter
de schermen en kan u vakmensen aan het werk
zien. Daarnaast doen studenten uit het kunstonderwijs hun ding op de planken. Mijn kotgenoten hebben daar geen planken voor nodig - en nog kraken!
Het Salon is het best te bereiken met de trein;
u geniet trouwens een fikse korting vanwege
de NMBS. Afstappen in Brussel-Noord. Prijzen variëren van 100 tot 150 Bfr. Otsy

Spijts de goede intenties van sommigen bij
hun medewerking aan de Aids-week, betreur
ik toch de eigenlijke bedoeling van vele medewerkers. Tussen de regels door van de aidsbrochure vind ik bvb. duidelijk een goedkeuring terug van de zogenaamde losse intieme
betrekkingen. De student die nog nooit een
sexuele relatie gehad heeft, is volgens de brochure een uitzondering. Het alternatief "Hou
het bij een vaste partner" zou een ónmogelijke
zaak zijn voor de modale student. De eigenlijke bedoeling van de opstellers is duidelijk:
het toelaten van en aansporen tot losse
sexuele relaties, maar dan op voorwaarde dat
je als anticonceptiemiddel een condoom gebruikt, kwestie van je veilig te voelen tegen
aids. Zulke mensen gebruiken als het ware de
verschrikkelijke aidsziekte om bepaalde waarden van onze samenleving te ondermijnen (in
Afrika houden ze er andere normen en gewoonten op na; geen wonder dat daar dan ook
de ziekte de meest explosieve uitbreiding
heeft genomen).

Indien de seropositieve zijn verantwoordelijkheid ten volle (!!) zou opnemen en indien
men de waarden van een vast huwelijk
opnieuw zou waarderen, kan binnen enkele jaren aids van de aardbol verdwenen zijn. Misschien had het Aids- komité dan ook beter iemand uitgenodigd die het waardevolle van een
trouw huwelijk beklemtoont en die de opgedrongen mentaliteit van ’met jan en alleman
naar bed te gaan’ in vraag durft te stellen.
Deze èndere, ’radicalere’ mentaliteitsverandering is veel efficiënter tegen aids, maar
strookt niet met de bedoeling van sommigen...
Tot slot vind ik het onethisch, ja zelfs wansmakelijk om een fuif te organiseren ter gelegenheid van een ziekte. Verder getuigt het dan
ook van een verregaande onverantwoordelijkheid om op zo’n fuif dan nog eens condooms
uit te delen. Naar mijn mening heeft de RUG
een primeur uitgebracht, waar ze niet al te fier
op moet zijn.
Peter Deckmyn
Naschrift van de redaktie: Proest, proest!!

EUROPA ’92

OPTIMISME ONDER VOORBEHOUD
Wat Europa-bonzen Willy Declercq en Jos
Vandemeulebroecke over de éénmakingsdroom kwijt wilden, was weinig opzienbarend
maar toch hoogst interessant. Het was dan ook
erg vreemd dat de opkomst zo bedroevend
laag was. Het debat van 24 januari, georganiseerd door de VUJO (VolksUnieJOngeren)
had de ingrediënten voor een boeiend bereide
avond: informatie uit eerste hand over een onderwerp waar elke Europeaan zich toch in
mindere of meerdere mate moet mee bezighouden.

De moderator
Nu, geklaag leidt enkel tot gezaag. Ter zake,
maan ik mezelf: waar werd er zoal over gebabbeld op dat lauwe debat over de toekomst van
ons teergeliefde kontinent?
De moderator was zo lief het verloop van het
debat eventjes te struktureren (en daarmee is
al het positieve over de moderator gezegd).
Beide sprekers bespraken achtereenvolgens
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en om beurten vier punten. Eerst wou de moderator (die het er overigens heel slecht van
af bracht, maar over hem zou ik zwijgen) het
hebben over de doelstellingen van de interne
markt. Dit aspekt wou ie in vier kleine aspektjes bekommentarieerd zien: op het vlak
van de onderneming, op het sociale vlak, de
burger in Europa, op het vlak van het milieu.
Punt twee was dan ’eksterne gevolgen’, punt
drie ’gevolgen op regionaal vlak’ en punt vier
’Wat na ’92?’. U weze wel gewaarschuwd dat
van deze struktuur weinig te merken was, en
dus ook is in dit artikel.

De interne markt
Met z’n gewone vlotheid en briljante manier
van uitdrukken (dit is geen ironie), begon
mooie oppergod Willy Declercq (dit is wel ironie) met een lange uiteenzetting, die ik hier
kort samenvat: er is wel vooruitgang geboekt
de laatste decennia. We hebben de douaneunie, de handel tussen de twaalf lidstaten verloopt ongeveer gladjes. Maar Europa is nog
geen éénheid, zoals de V.S.A. Hij had het ook
over de eenheidsakte, die stelt dat alle barrières tussen de lidstaten tegen 1992 opgeheven dienen te worden. Dat, zei ie met nauwelijksverholen ontroering, is het doel. Waarom,
zo vervolgde de verstokte liberaal, streven wij
dit doel na? Dat is nogal simpel: een interne
markt is het enige middel om in de ekonomische en technologische race te blijven. Hoe
moet dit doel nu verwezenlijkt worden? Het
Witboek van de Europese Commissie bevat
287 maatregelen (met de datum waarop de
maatregel voltooid moet zijn), nodig om het
ambitieuze plan te volbrengen. Declercq verklapte ons dat de evolutie in 1988 ’goed’ was,
althans als men de cijfers bekijkt. ’Maar wat
betekenen cijfers?’ riep de PVV-er vertwijfeld
uit, waarna wij allemaal eventjes in zwijm lagen, maar nadien gewoon verder luisterden.
De realiteit noopt ons tot enige voorzichtigheid: er is een lichte achterstand op het schema en de vooruitgang verloopt niet evenwichtig. Dus: relatief optimisme voor Willy D eclercq.
Over Jos Vandemeulebroecke moet ik wat gekondenseerder schrijven, vrees ik, want papier
is duur. VU-lid Vandemeulebroecke (ik haat

lange namen) ging grotendeels akkoord met
de algemeenheden van z’n liberale kollega.
Hij zei ook optimistisch te wezen, had het ook
nog over de weerslag van de interne markt op
onze bedrijfswereld. Er is in de industrie een
Noord- Zuid as ontstaan, en dat merkt men in
de grote infrastruktuurwerken van de laatste
jaren: de TGV, de kanaaltunnel. Nederland is
belangrijk voor België, omdat onze taalgenoot
benoorden het Vaderland ligt. Hij had één belangrijke kritiek op de Commissie: het sociale
aspekt was te weinig aan bod gekomen. Om er
nu maar meteen punt drie bij te nemen: Vandemeulebroecke had het vooral over de sociale en regionale dimensie in het Europa van
’92. In verband met het eerste pleitte hij voor
een sociaal charter: een hele reeks artikelen in
verband met sociale zekerheid en aanverwante problemen. Het sociale aspekt, zo sprak
hij, is één van de zwakten van de Europese
Commissie, waarna de zaal weer es enkele
ogenblikken het bewustzijn verloor.
Het regionale zat de VU-er blijkbaar hoog.
De diskwaliteit tussen het rijke Noorden en de
arme gebieden in het Zuiden (Portugal, delen
van Spanje...) mag niet verergeren. Er moet
solidariteit zijn. De regio’s moeten in het Europees bestuur kunnen participeren. Op die
twee bezwaren haastte zich W. Declercq gezwind en met zwier te antwoorden. Er is een
vrees bij de industriëlen in het Noorden, dat
de industrie zich naar het Zuiden zal verplaatsen als er daar teveel geïnvesteerd wordt. En
bij de werkgevers bestaat de angst dat de ’sociale onderbouw’ een ’sociale bovenbouw’
gaat worden, die de voordelen van de interne
markt zal neutraliseren. Hij gaf dus volmondig toe dat er een malaise bestaat over de sociale dimensie van het Verenigd Europa. De
onderscheiden politikus was wel minder pessimistisch over het regionale aspekt. De heterogeniteit tussen de twaalf lidstaten moet wel
zoveel mogelijk verminderd worden. Maar de
toestand is al heelwat verbeterd.

Derde punt
Nu ik toch in het derde punt (regionale aspekt) zit, kan ik netzogoed daarover verder
lullen: beide sprekers hadden het nog over het
al of niet overleven van kleine kuituren en
taalgebieden, en over het behoud van de eigen kulturele identiteit. De hele resem argumenten, voorbeelden en feiten kan in één zinnetje worden samengevat: éénheid in verscheidenheid. Daarover waren ze het allebei

roerend eens. De kleine kuituren moeten beschermd worden. Ze kunnen echter enkel overleven als ze in het grotere geheel Europa opgenomen worden. Anders lopen ze veel meer
het gevaar dat de DALLAS- ’kuituur’ ze opslokt. Dat Prime Minister Margaret Thatcher
dit laatste ontkent, weet iedereen.
Nog een toetje ’eksterne gevolgen van de interne markt’, dan een koffietje ’Oost-Europa’,
en tenslotte nog een sigaretje ’Wat na ’92?’

Europe fortress
In de wijde, woeste landen buiten Europa doet
het gerucht de ronde dat Europa een ’protektionistisch bastion’ zou worden. ’Europe fortress’, u kent het wel. Willy Declercq ontkende
dit geroddel met kracht. Europa kan het zich
gewoon niet permitteren protektionistisch te
worden. De EG is de belangrijkste handelsmogendheid ter wereld (ja, u hoort het korrekt). We zijn dus het meest afhankelijk van
de wereldmarkt: we voeren meest in, we voeren meest uit. Als we de protektionistische (ik
haat lange woorden) toer opgingen, zouden er
onvermijdelijk vergeldingsmaatregelen komen. Daar kan Europa niet tegenop. Declercq
meende ook dat het gerucht ’Europe fortress’
misschien opgezet spel kan zijn: VSA en Japan zijn zelf protektionistisch dat ze zwart
zien. Als zij de pot zijn, zijn wij de ketel, als U
begrijpt wat ik bedoel.
Vandemeulebroecke was het daar weer es
heel erg mee eens en modderde nog wat aan
over de hormonenoorlogen. Teveel om er U
mee te vervelen.

Oost-Europa
Beide panelleden zeiden ongeveer hetzelfde.
Er zijn reeds kleine handelsakkoorden met
COMECON, en andere handelskontakten
met Oostbloklanden. In onze Oostelijke helft
heeft men de alarmklok geslagen: na een houding van achtereenvolgens vijandigheid tegenover en ontkenning van de EG, is men nu
gaan inzien dat het toch nog wel es wat kon
worden met die Westerlingen. Ook zijn de
ogen opengegaan voor de eigen armoede en
achterstand op de EG. Dus zoekt men toenadering. De glasnost en Gorbatsjev hebben er
ook meer dan een flard mee te maken.
(vervolg: zie pagina 3)

LEFEVRE HEEFT TEVEEL IN DE OVERPOORTSTRAAT GEZETEN.

EUROOOOO

En we gaan nog niet naar huis...
De bureaucraat. Zo ondertekent de huidige
beheerder van de dienst studentenactiviteiten
zijn briefwisseling met de studentenverenigingen. Dat dit niet ver van de waarheid verwijderd is, is een feit. Maar er is méér. Lefevre is
ongelooflijk ambitieus. En dat is nu eens geen
vies woord in dit geval, want daarnaast is hij
ook nog een idealist, in tegenstelling tot zijn
voorgangers die hier alleen maar kwamen zitten om later te kunnen zeggen dat ze hier op
de unief niet alleen hun broek hadden versleten. Wat ze wel gedaan hadden.

Verder heeft Lefevre ook het studentenhuis
laten restaureren. Hoewel hij daardoor de
sporen van studentencontestatie op de muren
uitgewist heeft en hij Schamper in zijn ijver
over het hoofd gezien heeft, zijn er toch voordelen aan verbonden. Zo is de hedendaagse
student niet meer van bij het eerste bezoek afgeschrikt door de bouwvallige staat ervan.

Een idealist die er ook werk van maakt. In zijn
eerste ambtstermijn heeft Lefevre zijn uiterste
best gedaan om zijn beide doelstellingen tot
werkelijkheid om te vormen. Ten eerste wilde
hij een einde maken aan het partijpolitieke getouwtrek in het studentenhuis, waarin de studentenbeheerders altijd partij trokken voor
ofwel links ofwel rechts. Nooit voor Schamper
natuurlijk, want wij schoppen nu eens op de
schenen van iedereen. Dat het Lefevre gelukt
is, om iedereen twee jaar lang bezig te houden
met het afsluiten van weddenschappen omtrent zijn politieke kleur, zonder dat de uitslag ooit bekend werd, wil in ieder geval al veel
zeggen.

Lefevre is ook één van de initiatiefnemers van
het Studenten Informatie Centrum (SIC), iets
dat onder de studenten nog veel te weinig bekendheid geniet. Het SIC staat open voor iedere student die bijvoorbeeld wil weten wanneer zijn geliefde prof voor het eerst op deze
universiteit verscheen, of naar de duistere
achtergrond van het behoorlijk linkse verleden van Martens en Verhofstadt wil zoeken.
Naast allerlei dienstverleningen, zoals meer
lokalen, een off-set dienst waar er gedrukt kan
worden aan een prijs die de faculteitsverenigingen nooit kunnen en willen (wegens dan te
weinig winst?) bereiken, enz..., heeft Lefevre
ook het initiatief genomen om te gaan praten
met politie en horeca mbt. het stoppen van het
vandalisme in de Overpoortstraat. Dat dit initiatief slechts periodiek vruchten afwerpt,
hoeven we u zeker niet te vertellen.

Meer leven in de brouwerij

One more time in the ghetto

Wat wij hierboven nu zo mooi in vetjes hebben gezet (allez, de drukker dan toch), is zowat de tweede doelstelling van Filip Lefevre
geweest. Ook al was hij niet de man van de
schaterlach (daar heeft u onze ex-cultuurredactie voor nodig) of degene die iedereen met
bulderende stem aanmaande pamfletten uit te
gaan delen, zoals de verantwoordelijke van de
11.11.11 acties dat doet, toch is Lefevre erin
geslaagd tot opmerkelijke resultaten te komen.

Aan het einde van dit academiejaar loopt
echter het mandaat van Filip Lefevre af. Lefevre zou graag nog wat blijven, met de bedoeling enkele projecten op een zodanige manier
te perfectioneren, dat zijn opvolger er geen
omkijken meer naar heeft. Daarom vindt hij
het opportuun om zich kandidaat te stellen om
zichzelf op te volgen.

In december ’87 lanceerde hij het Eurug-project. Eurug lijkt een beetje op Erasmus, maar
het project loopt over heel Europa en niet alleen over het westelijke deel ervan. Dit project komt met de dag beter van de grond: momenteel zijn er afspraken gemaakt met Sofia
mbt. de uitwisseling van ingenieursstudenten
en studenten uit de kunstgeschiedenis.

Op de vergadering van de Gentse StudentenRaad (GSR), zowat de overkoepelende studentenorganisatie, verzocht Lefevre hen om
hem te steunen in zijn verzoek aan de Sociale
Raad voor de verlenging van zijn mandaat.
Maar daar begon het schoentje te wringen.
Ene Jos Lootens, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Beheer, wil liever een andere beheerder en stond erop dat de post weer
open zou verklaard worden, zodat de normale
procedure van kandidaturen en vergelijkende

examens kon plaatsvinden. Hij vindt dit in het
belang van de democratie in de studentenwereld. Het is hoogst eigenaardig dat Lootens
zich plotseling zorgen begint te maken over
rechtvaardigheid. Op het moment dat de RvB
de mogelijkheid overwoog om de sociale sector een 6 miljoen lichter te maken, heeft deze
"socialist" dat gesteund. Soit, Lootens roept en
de studentenverenigingen antwoorden: zo ongeveer alle konventen hebben in een brief
naar de voorzitster van de Sociale Raad hun
steun betuigd aan Filip Lefevre. Wat een examen voor Lefevre overbodig maakt, ook al
omdat er geen andere kandidaten voor het
postje zijn.
Ondanks dit alles bracht Lootens de openverklaring van de post ter stemming, en heeft dit
met glans verloren. De GSR verzocht daarop
Lefevre zich kandidaat te stellen. Exit GSR.

Hoogmoed leidt ten val
Op de Sociale Raad, waar Lefevre wegens de
uitzonderlijke omstandigheden een 2/3de
meerderheid diende te halen, verliep de stemming als volgt: 6 pro stemmen (de drie vakbonden, de voorzitster, de vertegenwoordiger
van het wetenschappelijk personeel en Tom
Hemelaer), 1 contra (Jos Lootens himself) en
1 onthouding (Lieve Ectors, een ander lid van
de RvB). Het gevolg is, dat Lefevre blijft.
Enkele jaren terug heeft de rectorale overheid
4 mandaten in de Raad van Beheer aan de studenten aangeboden met de bedoeling de toen
heersende studentenprotesten de kop in te
drukken. De studenten bekeken dit als een
zoethoudertje en riepen op om zich geen zand
in de ogen te laten strooien. Verkiezingen
werden als bedrog beschouwd en, voegde men
eraan toe, macht maakt corrupt. Zover zouden we het nu wel niet durven drijven, maar
het is een feit dat noch wij, noch de vroegere
kiezers van Lootens, noch (volgens sommige
bronnen) VVS zelf, inzien wat hem gedreven
heeft om een strijd te willen beginnen tegen
iemand die de steun heeft van alle konventen
en daar bovenop nog die eigenaardige opinie
in de RvB mbt. de sociale sector had.
Lezersbriefje, Jos?

Maar investeringen in Oostbloklanden, zijn
investeringen op halflange termijn, zegt Willy
Declercq. Technologisch staan ze nergens,
dus kan de EG in de eerstkomende jaren weinig met z’n oostelijke handelsakkoorden aanvangen. Maar het belangrijkste is de nu eindelijk gelukte doorbraak.

Na ’92
Vandemeulebroecke mocht als eerste z’n
mond openklappen. Deze eer veroorzaakte
een kinderlijke blijheid in de politikus. Hij
danste op de tafel en nodigde de moderator
voor een polka uit, maar dat ging ietsje te ver.
Hij ging zitten en zei met bedaarde, maar toch
nog natrillende stem, dat na ’92 meer dan
waarschijnlijk ’93 zou volgen. Hij zei ook nog
dat de interne markt niet volledig gerealiseerd
zal worden. De interne markt is trouwens niet
het einddoel. Verdere projekten zijn: de Europese Munt, een soort ’Europese Bank’, en
uiteindelijk een politieke samenwerking. W.
Declercq ging daar (verwondert het U nog)
mee akkoord, maar zei wel dat de ekonomie
het belangrijkst is. Op dat vlak staat Europa
sterkst. De interne markt is dus een goeie basis om het einddoel (zie drie zinnen hoger) te
bereiken. Een groot probleem is de heterogeniteit tussen de lidstaten. Dus is het weinig
wenselijk in de eerste tijd nog andere landen
tot de EG toe te laten. ’Laten we eerst het Europa van de twaalf verwerken’

Milieu
De moderator wou kost wat kost nog een
vraag over het milieu stellen, maar omstreeks
die tijd had ik bericht gekregen dat m’n kat
ontploft was. In tranen haastte ik me naar m’n
woonst.BL

OPEN MILIEUDEBAT
met

ABOU THIAM
Dr Abou THIAM is Senegalees, 35 jaar, botanist, dr. in de milieukunde, docent
planten-ekologie aan de universiteit van Dakar.
Hij verrichtte ondermeer
onderzoek inzake de verwoestijning van de Sahel, pesticidengebruik en
alternatieve landbouw-methodes. Sinds 5 jaar werkt hij samen met boerenorganisaties die aan biologische landbouw doen.
Hij beschouwt de milieukrisis en
de ontwikkelingsproblemen als een samenhangend geheel.
Kortom Abou THIAM is
een boeiend figuur met een eigen visie op het leefmilieu.

et
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VOICES FROM ABROAD

PERSBERICHT

De Geheime Kerstboodschap Van De Koningin
We hadden u wel beloofd u elke maand eens
een kijkje te laten nemen in het leven van een
buitenlandse student, maar wij zijn ziek geweest. ( Nee, slecht excuus). Er waren teveel
fuiven en daardoor te weinig momenten van
goede wil. Wat het buitenland betreft altans.
Maar enfin, wir haben es nicht gewolt, isn’t it
, Vladimir?
Om een lang verhaal kort te maken; hier is dan
het langverwachte bericht uit Nederland. Het
werd ons toegestuurd door een charmante
jongedame die in Leiden, dat pitoreske stadje,
pedagogie studeert.

" Hallo studenten uit Gent!
Hier volgt dan mijn bijdrage in het kader van
het studentenleven in Europa.
Tja, hoe kan ik het studentenleven hier in Nederland het best benaderen?
Ik kan het natuurlijk hebben over alle acties
en betogingen die er geweest zijn tegen de
plannen van minister Deelman van Onderwijs. Of ik kan omstandig uitleggen wat die
plannen van die alleraardigste minister inhouden.
Maar dat zou een nogal theoretisch verhaal
worden, vrees ik. Daarom maar gewoon wat
wetenswaardigheden over hoe ik hier leef.
Aangezien ik pedagogie studeer, heb ik betrekkelijk weinig college-uren. We werken
met blok-colleges, hetgeen betekent dat ik
steeds 3 of 4 weken lang colleges volg over een
bepaald vak, waarna een tentamen volgt.
Daarna begint een volgend onderdeel. Op dit
moment heb ik vier keer per week 2 uur college. "Niet veel!", zul je nu waarschijnlijk uitroepen. Klopt, maar je mag niet vergeten dat
we verondersteld worden een studieweek van
40 uur in acht te nemen. Dat vereist een behoorlijke dosis zelfdiscipline. Want hoe verleidelijk is het niet om lang in je bed te blijven
of om allerlei andere dingen te doen.(Zoals?,
nvdr)
Als je een onvoldoende haalt voor een tentamen, is er een herkansing in augustus. Bijna
elke studie telt vier jaren: 1 propedeuse-jaar
en 3 doctorale jaren. Met een afstudeerscriptie sluit je je studie af en mag je jezelf doctorandus noemen. Het propedeuse-jaar wordt
gezien als een voorbereidend jaar en zonder
dat examen mag je niet aan de doctorale fase
beginnen. Eenmaal in het tweede jaar, heb je
veel vrijheid om je studie in te delen. Je kan
zelf bepalen welke vakken je wanneer volgt.
Aan het eind moet je alleen wel zorgen dat je

alle tentamens gehaald hebt. Je hebt zes jaar
de tijd om af te studeren, waarvan je de eerste
twee mag gebruiken voor je propedeuse. Dit
gebeurt dan ook vaak.
Veel studenten moeten wennen aan het zelfstandig studeren en het goed indelen van je
tijd.
En er is ook altijd wel iets te doen.
Zelf ben ik lid geworden van een studentenvereniging zodat ik nu ook mensen ken buiten
mijn studie. (Zoals de leden van Schamper, uw
dienaars,nvdr). Over het algemeen zijn de studentenverenigingen meer gezelligheidsvercnigingen. Er wordt vaak wat georganiseerd
voor de leden of je kan er je vrienden ontmoeten voor een pint en een social talk. Op vrijdagavond kan er gedanst worden. Ook hebben
ze een eigen mensa.
Hier in Leiden is er één officiële universiteitsmensa waar je voor ongeveer 100 Bf. een
warme maaltijd kan krijgen.
Huisvesting is hier in Nederland een groot
probleem. Er zijn veel te weinig huizen voor
veel te veel studenten. De studentenhuizen
bestaan uit grote afdelingen waar je een kleine
kamer hebt en de keuken moet delen met 10
tot 12 personen.
Veel studenten hebben hier een hekel aan en
proberen via via ergens anders onderdak te
vinden.
In het particuliere circuit wordt vaak handig
gebruik gemaakt van het feit dat Leiden een
studentenstad is: de huren liggen hoog.

THEATER
14 februari: "De Zwarte Legende” (naar Markies
de Sade), door Peter Gorissen. Een co-produktie
Grand Theatre Groningen - F’act Rotterdam. Balzaal VOORUIT, 20u30, 250/200F.
Reservaties: VOORUIT, 091/23 82 01

In het weekend blijven veel studenten in Leiden waardoor het hier altijd gezellig is. Op die
manier kan je ook op zaterdag en zondag bij
vrienden langsgaan.
Alhoewel Leiden niet zo’n grote stad is ais
Gent, heb ik het hier prima naar mijn zin en
verveel me niet!
Toch vind ik het fijn om elke maand een weekend naar Gent te komen zodat ik mijn familie ook weer een zie. (Aukje is wel nederlandse, maar haar familie is enkele jaren geleden uitgeweken naar ons kikkerlandje).

NIEUWPOORTTHEATER: "Parade" door Oud
Huis Stekelbees op 10,11 en 12 februari, inl. en res.
OHS: 091/25 37 32
"Mignon" door Judith Vindevogel, op 15, 17 en 18
februari. Res. FNAC: 091/23.40.80

FILM

En misschien kom ik één van jullie dan ook
weer eens tegen!

"Du Mich Auch" (BRD ’86, Anja Franke- Dani Levy), Balzaal VOORUIT, 21U, lOOf

Groetjes uit Leiden.

"De helse trein”, over racisme en verrechtsing,
KUC, Kortrijksepoortstraat 254, om 20 uur.

Aukje"

NIET ALLEEN HET ETENTJE

Zuster immigrant doet haar uiterste best op
dit moment om het vliegtuig naar Roemenië
te pakken te krijgen. Stortingen zijn altijd welkom.(Idee)

Kuc, Woe 8 maart, 19ul5,
een avondje rond migranten en onderwijs, wet en
koran, met inbreng van de Rechts Kritische Werkgroep over stemrecht voor migranten ~ en een
Turkse maaltijd.

AAN DE RUGZEEKOE WERD WEER NIETS GEVRAAGD...

ws

RED DE RUGZEEFDRUK!
Op mijn lijstje van mensen in uitzichtloze situaties stonden tot voor kort achtereenvolgens:
1/ Jaak Pijpen (BRT sportredaktie), die zo
aan zijn angstige blik te zien beseft dat hij gedoemd is om tot het einde der tijden de Tiercé
en Quarté te ’verslaan’;
2 / de kijkers van diverse TV-hitparades, die
de laatste tijd meer het gezicht (géén gezicht
dus) van Mare Almond te zien krijgen dan
goed voor hen is (lap, weer twee lezers minder...);
3 / Ray Charles (daar maak ik geen tekeningetje bij);
4 / ikzelf, omdat mijn bril halstarrig weigert
om langer dan 9,2 sekonden op dezelfde plaats
te blijven zitten (al geeft mijn neus daartoe
voldoende aanleiding - je moest hem eens
zien!). (Dat hebben we al méér dan uitvoerig,
nv Piever).
Het ziet er echter naar uit dat ik dit lijstje binnenkort zal mogen aanvullen. De (ongelukkige heet Koenraad Lasure en is als enige verantwoordelijk voor Rugzeefdruk. Hij bevindt
zich in een wat vervelende situatie: eind dit
jaar studeert hij af, en er is nog niemand om
hem te vervangen. Hij is op zoek naar kreatievelingen die eens een ei willen leggen (en zo
zijn zware taak in de legbatterij wat verlichten).

De groeiende belangstelling voor de beeldmedia en
de gretige konsumptie ervan kan niet worden miskend. Film- en TV-kijken is een aantrekkelijk en
populair tijdverdrijf geworden; de buis brengt informatie, amusement en (schijnbare) werkelijkheid, die veelal niet naar waarheid en betekenis
worden geschat.
Voor wie vraagtekens plaatst achter de wijze waarop de beeldmedia werken en de kijkers beïnvloeden; voor wie zinvoller en kritischer met de vertrouwde ’beeldenstorm’ wil omgaan, organiseert
de Verbeelding i.s.m. DPKW ’MET OPEN
OGEN’: een kursusreeks over audiovisuele media,
telkens op woensdag 1, 8 en 15 februari van 19.30
tot 22u.
Vertrekkend van aktuele TV-, video-, of filmbeelden worden allerlei elementen uit de beeldkultuur
onderzocht: ontstaan van en parameters in de film,
filmische kenmerken, filmtaal en filmanalyse, onderscheid met andere kunstvormen, stijl en genre
binnen verschillende stromingen...
Wat betreft het televisiemedium wordt de verhouding ’beeld-werkelijkheid’ en de struktuur van het
hele TV-aanbod (nieuws, populaire programma’s...) vooral naar werking en invloed op de kijker
onderzocht. TV-kijkers, filmliefhebbers, leerkrachten, vormingswerkers... met vragen over de vertrouwde beeldmedia, die geen specifieke media- of
kommunikatie- opleiding hebben genoten, kunnen
voor 1.800 fr. (werkmateriaal inbegrepen) deelnemen.
Voor informatie en inschrijving kan kontakt worden opgenomen met de Verbeelding - Hoogpoort
50 - 9000 Gent - Tel 091/25 14 40

Maar wat is...
Het heeft iets te maken met een zeef.
Tot zover. Rugzeefdruk nu is een vereniging
van het Kultureel Konvent (door bepaalde figuren om onduidelijke redenen als C.C. afgekort). De aktiviteiten zijn tweeledig: enerzijds
het kreatief bezig zijn met zeefdruk, en anderzijds het verlenen van een spotgoedkope service aan studentenverenigingen.
Zoals gezegd is de techniek van het zeefdrukken vrij eenvoudig. Iedereen kan al na enkele
uurtjes instruktie en oefening zijn eigen drukwerk maken. En ’eigen’ drukwerk is het: je kan
zelf namelijk alle (opgelet!) parameters kontroleren, m.a.w. je bepaalt zélf heel precies
hoe het resultaat er zal uitzien.

Maar wat zijn...
Rugzeefdruk verleent ook een service aan diverse studentenverenigingen. Zo kan je gebruik maken van de aanwezige infrastruktuur
en krijg je begeleiding voor het maken van affiches voor je vereniging aan prijzen buiten
elkekonkurrentie! Er wordt dan wel verwacht
dat je zelf ook de handen uit de mouwen

steekt. Maar laat dat mouwloze onderlijfje je
vooral niet tegenhouden.

Maar wat ben...
Rugzeefdruk vind je in studentenhuis de Brug,
St-Pietersnieuwstraat 45. Je slaat bij het binnenkomen aan het Schamperbakje rechts af in dat donkere hol, ja, want daar gebeuren
wondere dingen! - en dan zie je links wel de
Zeef-deur aangeduid, maar struikel niet over
de kartonnen dozen... De volgende keren is
Rugzeefdruk open op 16 en 23 februari en op
2 maart, telkens een donderdagavond dus, vanaf 20u30. Andere afspraken kan je maken
met Koenraad Lasure, kamer 329 in Home
Fabiola (tel.22 60 91).
De pap in de mond, noemen wij dat soms.
Soms schrijven wij gewoon overbodige zinnen.
Dus, als je nog eens iets zoekt om je mee bezig te houden voor je uitgaat, steek dan eens
je kop binnen op donderdag. Gewassen, wel
te verstaan. Zo graag zien we jou nu ook weer
niet.
In dit artikel staan vier insidejokes. Waarvoor
mijn ekskuses. (theus)
P.S. op p.5 vindt u een voorbeeld van een zeefdruk.

9 februari 10-22h (de Brug): Verkiezingen W S kongres.
Voor alle inlichtingen: Luc Slimbrouck, Blandijnberg 9 of Stefan Meeus, Kasteellaan 107.

FOCUS RESEARCH
Donderdag 23 februari, 20h in het Pand (Onderbergen 1, Gent, zaal Rector Bouckaert) een avond
over het belang van interdisciplinariteit en popularisering van wetenschappelijk onderzoek onder de
titel "Science: for members only?" Sprekers: Prof.
Dr. Em. L. Apostel, Dr. J. Vanlandschoot (VUB)
en Drs. M. Winnubst (KUL).

KULTUUR
Donderdag23 februari komt Frank Degruyter twee
fabels en één thriller van ROALD DAHL vertellen/spelen. Om 20u00 in de Blandijn, Germania-leden 60, niet-leden 100 Bfr.

LEEFMILIEU
Het weekend van 25 en 26 februari is MILIEUWEEKEND: in het Pand (Onderbergen) werkt
men rond "De vijf meest besproken milieuproblemen" (nl. ’Zeevervuiling’, ’Zware Metalen’, ’Broeikasteffekt en Ozonlaag’, ’Luchtvervuiling’ en ’Tropisch Regenwoud’).
Inlichtingen en inschrijvingen: tel. (091) 23 47 81.
(werkgroep leefmilieu)
Woensdag 8 februari 20h, Blandijn aud. C
Open milieudebat met Abou Thiam.

WERKGROEP LEEFMILIEU STEEKT EEN WAARSCHUWENDE VINGER UIT :

De RUG is een groot afvalschandaal
Woensdag 21 december 1989. De Werkgroep
Leefmilieu komt de parkeergarage van de
Ekonomie uitgewandeld. Zoals iedereen met
het hoofd in de wolken, zonder aandacht voor
pietluttige details. Maar struikelen we daar
toch wel over een hoop rommel zeker : een
paar grote tonnen, achtendertig (38) om precies te zijn. Wat zou dat zijn ? Verloren Seveso-vaten ? Overschot van de Mont- Louis ?
Potgrond uit Lekkerkerk ? Eén ding weten we
allemaal zeker : het zijn geen biervaten !

Manneken-pis
In een ware Paul MORRENS’ stijl onderzoeken we de situatie. 38 blauwe vaten, samengebonden in groepen van 4 tot 6 vaten. Op sommige vaten staat een uitgebreide lijst scheikundige produkten. Andere vaten houden het
doodleuk bij "onbekend". Eén van de vaten
vertoont zelfs "manneken-pis" neigingen, en
één of andere plezanterik heeft er ook de inhoud van zijn hersenpan tegenaan gegooid.
Resultaat : uit één van de vaten lekt een kleverige stroop onhandig afgedekt met een
hoop zaagmeel, waarschijnlijk "om een milieuramp te voorkomen". Nou moe, wat doet
dat aan de achterdeur van de Fakulteit Ekonomie ? Bij ons weten produceren ekonomisten op hun seminaries wel veel rotzooi, maar
toch geen scheikundige ? Of zijn dit misschien
de kleine lettertjes van een (RUG-)kontrakt
voor afvalverwerking ? De Dekaan van de
Ekonomie mag het weten. Vlakbij hangt veelzeggend het bekende bordje: "De RUG is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen". Het fototoestel wordt erbij gehaald, om
de beelden voor het nageslacht (en voor
Schamper) vast te leggen. We kunnen nu beginnen uitkijken wat voor scheikundige produkten dat eigenlijk zijn. Maar als we ’s anderendaags met meer kompetent gezelschap
aankomen, zijn alle 38 vaten verdwenen... Nochtans stonden ze er al veertien dagen, zo weten ooggetuigen ons naderhand te vertellen.

Een anonieme vrachtwagen was ons die morgen voor geweest, waarschijnlijk had men ons
de dag ervoor zien fotograferen.
Ondertussen gaat bij de Werkgroep Leefmilieu de kerstverlichting uit en een rood lichtje
begint te branden. Om in een Paul MORRENS’ traditie te blijven, trekken we op onderzoek naar het milieubeheer aan onze
RUG. Prof VERMEERSCH heeft nog maar
pas zijn milieufilosofisch' essay "Door de ogen
van de Panda" afgewerkt.
Prof HEYNDRICKX werpt zich wereldwijd op als de
Vlaamse toxikoloog. En ook tal van andere
professoren ruiken naar milieu : DECLERCQ (ekonomie), GHYSELS (Wetenschappen), KRUITHOF (Filosofie), PERSOONE (Milieusanering),... De kwaliteit van
hun werk willen we niet in twijfel trekken,
maar van degelijk mileubeheer aan de RUG
vonden we toch niet veel sporen. Van het tegendeel jammer genoeg wel.

Van milieubeheer geen spoor
Een speciale "Dienst Veiligheid en Hygiëne"
vindt er niets beter op dan labo’s te adviseren
hun scheikundige afvalprodukten in de gootsteen weg te gieten. Maar genoeg verdunnen
jongens, om onder de normen te blijven ! De
Gentse binnenwateren zullen dit advies dankbaar zijn.
De scheikundigen op de Sterre zouden het al
niet veel beter doen. Daar moeten ze giftige
vluchtige produkten zien kwijt te geraken. De
oplossing ligt voor de hand : ze laten verdampen van boven op het platte dak...
En het water dat langs alle kanten uit het AZ
druipt schijnt ook geregeld radioaktieve
trekjes te kennen. De proef op de som met een
Geiger-teller hebben we evenwel nog niet
kunnen doen.
U herinnert zich ook nog wel het afvalschandaal in 1986 waarbij aan het licht kwam dat
door slordigheid zeventien werknemers van
Amoco Fina met benzeen vergiftigd werden.

Eén van de werknemers overleefde het niet.
Toch laat men in de Ledeganck de studenten
verder prutsen met het kankerverwekkende
benzeen. Benzeen is namelijk goedkoper dan
de minder giftige en even bruikbare vervangmiddelen. En zeg nu zelf, men moet toch ergens kunnen besparen, en de gezondheid van
studenten is gratis. Na gebruik wordt het benzeen bij de overige rommel gegooid, en u
raadt het al, ook de Ledeganck heeft een
mooie toren en een plat dak...

Moord aan de RUG
In de Ledeganck haalt men echter ook nog andere grappen uit. Levende kikkers worden uit
Frankrijk ingevoerd om door de studenten levend de bovenkaak te laten wegsnijden (labo
DERIJCKE). Zijn dat misschien wetenschappelijk verantwoorde dierproeven ? Slechts
twee van de betrokken studenten bleken dit
jaar nog genoeg zelfrespekt te hebben en weigerden de proef, wat hen niet in dank werd afgenomen. In de Bondsrepubliek zet men één
zo’n operatie op video, die jaren aan de studenten kan getoond worden. In de Diergeneeskunde zal het niet veel beter zijn.
Nu we toch in de sfeerzijn: het boerekot heeft
ook een mooi plat dak en een kanaal naast de
deur...
En heb je ooit al eens geprobeerd een lap hormonen ( =vlees) uitje schotel in de studentenresto’s te vermijden ? Het is mogelijk, maar de
lap hormonen betaal je toch, of je hem nu wilt
of n ie t! Dit terwijl in de Alma-studenten-resto’s in Leuven elke dag vegetarische schotels
worden aangeboden. Het zou ook in Gent mogelijk moeten zijn !
Ook het gebruik van gerecykleerd papier is
aan de RUG nog nauwelijks doorgedrongen.
De Chinezen recykleerden reeds tien eeuwen
geleden hun papier. Hier zitten we nog steeds
in het (begin van het) experimenteel stadium.
Ook Schamper gaat hierbij niet vrijuit (cfr.
Pee-ef-kaa).

Help
Het zal wel duidelijk geworden zijn dat er iets
fundamenteels fout loopt aan onze RUG.
Onze unief is in het zelfde bedje ziek als heel
België wanneer het om het leefmilieu gaat.
Tot slot nog een laatste voorbeeldje (als dessert). In de St.- Pietersnieuwstraat 37-39 bezit
de RUG nog enkele panden die aan het verkrotten zijn. Om het RUG imago niet te laten
verkrotten en de op gang zijnde initiatieven
van de stad Gent niet op de hals te krijgen,
zullen die panden opgeknapt worden. Officieel heet het stadsherwaardering. Naar de
praktijk vertaald wordt het plat smijten en
(wellicht) garages bouwen. Het kan verkeren.
Toch willen we er iets aan doen. Door een
"meldingskultuur" onder studenten en personeel te scheppen. Wellicht zijn er nog veel
(straffere) gevallen dan de hoger beschreven
situaties. Breng ons op de hoogte, onze bronnen blijven strikt anoniem. Wij informeren het
publiek, en na een tijdje zullen de verantwoordelijken wel volgen...
Ons adres : WERKGROEP LEEFMILIEU,
Guinardstraat 9, 9000 Gent.
Bij leven en welzijn,
de WERKGROEP LEEFMILIEU.

EINS, Z W E I,...

De Duitse Revolutie!
Herinnert u zich nog het gezegende jaar ’68
toen elke stude'nt hardnekkig naar schenen
zocht om tegen te schoppen. Jammer genoeg
waren u en ik toen nog foetussen en konden
wij niet meedoen. Niet getreurd, de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Lijkt!
In Gent is er nog weinig van te merken, want
voorlopig beperkt het hele gebeuren zich nog
tot Berlijn en omliggende universiteiten.
Maar laten we beginnen bij het begin. Dit akademiejaar vierde men in Berlijn de 40ste verjaardag van de universiteit aldaar. Zoals te
verwachten ging dit gepaard met heel wat
feestgedruis. Daarnaast echter kwam men ook
aandragen met besparingsplannen. Het Latijns-Amerikaans instituut zou samen met de
psychologische fakulteit en enkele andere humane wetenschappen geschrapt worden. Kijk,
en dat was de studenten in het verkeerde keelgat geschoten (hoe zou u zelf zijn).
Op 9 oktober ging men over tot de aktieve bezetting van alle (ALLE) universtaire gebouwen in Berlijn. In minder dan een week tijd
breidde de golf zich uit naar de andere universiteiten in het land. Maar daar onze kontaktman (vanaf nu S. genoemd) alleen maar familie in Berlijn heeft wonen, zullen we het alleen
hebben over die stad. Daar was de schok trouwens het best voelbaar.

Voorwaarde was wel dat de gasten niet kwamen uit hoofde van hun autoritaire funktie,
maar als hun individuele zelf. Ze stonden dus
op gelijke voet met de studenten. Vanzelfsprekend kaderden die lezingen dan in de hele beweging. Zo woonde S. bijvoorbeeld een sessie
bij over de beperkte infrastruktuur aan de universiteit en de woningnood van de Berlijnse
studenten.
De hoofdslogan van de beweging was: BEFREITE UNIVERSITäT. Het eisenpakket
besloeg drie punten. In de eerste plaats eisten
de studenten paritair medebeheer, waarmee
een procentuele vertegenwoordiging in het
beheer bedoeld wordt. Het tweede punt was
de rol van de universiteit binnen de maatschappij. Hierbij kloeg men vooral de direkte
band tussen universiteit en industrie aan. Die
samenwerking leidt namelijk tot specialisatie,
en dat is iets waar studenten een grondige afkeer van hebben. Hun eis was dan ook een interdisciplinaire aanpak van de stof.
Nauw samenhangend met dit laatste is het
derde punt: wetenschapskritiek. Volgens de
studenten staat de wetenschap te veel in dienst
van multinationals en hun commerciële belangen. Er is te weinig aandacht voor de praktische aanwending van de wetenschap in
dienst van de mensheid.

De Duitse bezetting.

Nee maar, een congres!

Anti-revolutionairen onder u zullen waarschijnlijk meteen aanvoeren dat het bezetten
van een universiteit alleen maar een lauw excuus is om niet naar de les te hoeven. Dan onderschat u de Berlijnse studenten schromelijk!
De lessen werden namelijk niet stilgelegd,
men gaf ze gewoon zelf. Natuurlijk werd er af
en toe eens een spreker uitgenodigd, of desnoods een enkele prof die aan hun kant stond.

Tijdens het laatste weekend van de kerstvakantie had het zogenaamde UNiMUTcongres plaats, dat een diepgaande invloed uitoefende op alle grote steden van het land.
Daar werden plots overal studentenbetogingen georganiseerd. De eerste twee dagen behandelde men nogmaals het probleem van
unif en maatschappij en er werd ook weer wat
kritiek gegeven op de wetenschap. Bij dit

laatste had men het vooral over feminisme en
marxisme in de wetenschap. De laatste dag
had men het over het vervreemdingsproces
dat in de universiteiten ginds blijkbaar aan de
gang is, en over de alternatieven ’zu wiederstand’ ervoor.
Samengevat kunnen we stellen dat het hier
gaat om een beweging die zich verzet tegen
besparingen ten nadele van de humane wetenschappen en die de specialisatie bevorderen.
Ook wordt zoals gezegd de rol van de universiteit in de maatschappij in vraag gesteld.
Hierbij wijst men vooral met een beschuldigende vinger naar de maatschappij zelf. Het
zijn de multinationals die in het kader van Europa ’92 streven naar een grotere specialisatie. Onze contaktman S. benadrukte dat het
hier dus ging om een diepgaande sociaalmaatschappelijke beweging, eerder dan een
oproer gericht op de eigen kleine universitaire
probleempjes. De studentengeneratie wordt
steeds afgebeeld als a- politiek. De feiten zijn
anders: ze wensen politiek-maatschappelijke
veranderingen, niet te verwarren met de PARTIJ-politieke kusjesdans, zoals in ’68 het geval

was.
Wat ook opviel aan de hele opstand was de
uitstekende organisatie. De studenten deden
alles zelf en hadden een goed geoliede berichtgeving. In Berlijn werkt men bijvoorbeeld
al lang niet meer met papieren studentenblaadjes maar met videokranten.
Nu vraagt u zich natuurlijk af waarom u hier
tot nu toe weinig of niets van gehoord hebt.
De schuld ligt volgens S. overduidelijk bij de
eigenaars van media. Hij maakte zelfs gewag
van een multimediaal komplot (onze kontaktman gebruikt graag grote woorden). Waarom? Heel eenvoudig omdat de eigenaars er
zelfbelang bij zouden hebben om het hele gebeuren dood te zwijgen. Nee nee, de pers is
ook niet heilig. Scheur daarom onmiddelijk na
het lezen uw Schamper in hele kleine stukjes,
dan hebt u ook het gevoel dat u iets doet. Wie
meer over het hele gedoe wil weten kan voor
videodocumentatie terecht bij de heer De
Muynck, Stationstraat 15, 9060 ZELZATE.
Diezelfde persoon startte onlangs nog voor de
geïnteresseerden een werkgroep ’Wetenschap
en Technologie in het Europa ’92’. (KD)

VOER VOOR DE BEESTEN

DE POEN OP ZAK
Let’s talk about stokpaardjes. Koetjes en
kalljes desnoods. Meisjes van 16 dus. Bijna
een meisje van 16 is mijn schattig nichtje uit
P. (dag lieve Barbara!); al haar hele leven lang
een meisje van 16 is Nancy Reagan uit L.A.
(dag snoes, groet Ronny van me!); en al even
onvoorspelbaar 16 was Christine Aventin uit
Liège (dè Christine Aventin uit Liège!), toen
ze in een onverwacht moorddadige bui haar
barbiepoppen de open haard in keilde, in ware
Anne Frank-stijl aan haar juffertjesdesk
plaatsnam en oordeelde dat het moment gekomen was om een romannetje te gaan breien.
Geen nood, het tijdperk van de geitewollen
mutsen is alweer een tijdje passé en voor babysokjes is het nog veel te vroeg. Dat de
schrijfster zo af en toe een steekje laat vallen,
hoeft ook al geen ramp te wezen. Haar jeugdige leeftijd verleent haar kilometers krediet,
in de desbetreffende winkel om te ruilen tegen één bolletje wol naar keuze, maar dit even
terzijde uiteraard.

(Even pauzeren. De vermoeide reporter zuigt
met een intellectueel verantwoorde blik aan
het tsjoepke van zijn bic. Mild glimlachend
denkt hij terug aan ZIJN meisjes van 16, alweer een generatie geleden: hopeloos verliefd
dromen van de tennisleraar, voor de eerste
maal tot 24u mogen wegblijven, stiekem een
sigaretje proeven en het prompt in hun
broekje doen, van pure schrik dat vader er
achter zal komen. Dat alles hoorde tot de romantiek van hun leven. Anno ’89 maken 16jarige meiden zich druk om wielrenners die
wat al te onbesuisd met hun dure broekje omspringen. Anno ’89 vragen 16-jarige schatjes de
pil aan Sinterklaas. In ruil leggen ze een kondoompje in hun schoentje. Voor Piet natuurlijk, hoeft het gezegd? Maar nu opnieuw terzake.) (Gelukkig! Die van mijn neus vond ik
dan toch geslaagder, nv theus)
Een jaar geleden was Christine Aventin nog
een doordeweeks schoolmeisje, zoals iedereen er wel een paar in zijn straat heeft wo-

nen. Sinds haar overrompelende debuut "Le
coeur en poche" wordt ze in de Franse pers tot
in den treure gedoodverfd als de nieuwe Sagan. Ook zij kwam destijds met een ophefmakend boek het literaire zenit in gekatapulteerd. Maar daar houdt iedere vergelijking
dan ook op.
"Het hart op zak" is kinderlijk eenvoudig en
ontroerend naïef geschreven. Het brengt eenieders puberale nachtfantasietjes tot leven.
Alexandra, het dochtertje van een jammerlijk
om het leven gekomen prostituée, gaat op
zoek naar de wortels van haar bestaan en
neemt een onfrisse duik in het gore Parijse
hoerenmilieu. Ze nestelt zich behaaglijk in de
onderwereld, komt daar met allerlei te mijden
tuig in aanraking, raakt onderweg ook nog in
zeven haasten haar onschuld en haar vliesje
kwijt, maar blijft toch integer. Uiteindelijk
keert ze braafjes terug naar haar oerdegelijke
familie in Bretagne. Een prachtig verhaaltje
toch en zo uit uw en mijn leven gegrepen!

FILM IN GENT

U gelooft het misschien niet, maar na alle heisa (fragment!) die er rond gemaakt is in alle
televisie- filmprogramma’s (fragment!), op
MTV (fragment-fragmenl-fragment-en nog!)
en in specials rond het maken van (fragment,
met camera in beeld), hebt u A FISH CALLED WANDA nog steeds niet gezien zoals
JOHN CLEESE hem - twee jaar lang - voor
u bedacht heeft. E
n het moet gezegd: er is maar één manier om
A FISH te zien en dat is van het begin naar
het eind. WANDA bezit namelijk een structuur!
"Als iets langer dan een uur duurt, moet de
structuur echt volkomen kloppen", zei John
Cleese laatst nog (en het stond meteen in een
vaderlands boekje), en we kunnen niet anders
dan hem gelijk geven: zelden heb ik een humoristische film gezien (hier zou een punt
kunnen staan maar alla, we blijven gematigd:)
waarin zo weinig grappen zitten (zeker géén
punt) die de film niet verder brengen, (ha!) A
FISH CALLED WANDA is geen collage van
vondsten met een te verwaarlozen purperen
draad; het is een verhaaltje dat je van A tot V
(of omstreken) voert, over de G en H van Geniale Humor!
Voor wie nu nog kan volgen nog dit: Cleese
heeft zich omringd met akteurs die nu eens
niet hun ding doen, gewoon omdat ze dingen
moeten doen die ze nog nooit eerder gedaan
hebben. Vooral KEVIN KLINE (Donald
Woods in CRY FREEDOM!) spreidt hier
een ongelooflijke veelzijdigheid tentoon. Met
A FISH CALLED WANDA maakt John
Cleese zijn ’first farewell performance’. Hij
bereikt nooit het ’stop die film, ik wil eruit’gevoel dat elke aflevering van FAWLTY TOWERS zo’n maagaantastende
ervaring
maakte (ook wel: je ’ziek’- lachen), en dat is
maar goed ook: het mag er al eens beschaafder aan toe gaan. Je bent tenslotte niet thuis.

Aan de filmpagina van Schamper,
Ik dacht dat meneer iets tegen haakjes
had? Steven zal gewroken worden! Die
arme jongen zoiets aandoen...
Moeke DP

V___________________________________;

Christine Aventin, Het hart op zak, uitgeverij
Manteau, 176 blz, 395 Bfr.

EVEN VOORSTELLEN...

AN ARTICLE CALLED ’264FIE’
A FISH CALLED WANDA

Ik hou echter helemaal niet van het truttig bemoederende Ciske de Rat- sfeertje dat van iedere zin in dit boekje druipt. Noch qua stijl,
noch qua taal, noch qua inhoud is "Het hart
op zak" meer dan een uit de hand gelopen
schoolopstelletje. Maar who cares: mensen
worden graag op hun sentimenteelste plek gepakt, dat heeft de jonge schrijfster (of haar gehaaide uitgever) verdomd goed begrepen. Het
Franse origineel ging al meer dan 150 000
maal over de toonbank. De Nederlandse uitgave is ook al aan haar tweede druk toe. Tien
vertalingen zijn nog in voorbereiding. Ook de
Japanners moeten er binnenkort aan geloven.
Het verhaal van Christine, de schrijfster is nu
al een grotere suksesstory dan dat van Alexandra, de hoerendochter. Wordt ongetwijfeld
vervolgd. Piever

Studenten-lnitiatief

COCKTAIL

MATADOR

Oude, van grootvader op kleinzoon doorgegeven, van levenswijsheid bulkende spreekwoorden en gezegdes als "Geld maakt niet gelukkig", "Het is niet al goud dat blinkt" en (een
klassieker!) "Geld is het slijk der aarde" worden door de nieuwe generatie wijsneuzen en
betweters als larie van de hand gewezen (en
als het even kan voor een flinke duit verkocht).
Voor hen die zich in maatpakken hullen en
trots "Yuppie" als handelsmerk op hun visitekaartje laten drukken is er nu COCKTAIL.

Als je besluit de fatale steek toe te brengen,

(Amb. J. zkt. mog. frt. t. mkn.) Ambitieuze
Jongeman zoekt mogelijkheid om fortuin te
maken. De kantoren in Wall Street blijken
echter verboden terrein zonder diploma zodat
voor TOM CRUISE alleen een baantje achter
de bar (met zicht op Manhattan!) overblijft.
Hij wordt door een vlotte (everything is ’vlot’
in America - ’big’ heeft afgedaan) collega ingewijd in de kunst van het barkeepen ("Een
harde schuiver. De barkeeper kan er niet meer
bij en de bal verdwijnt in de spiegel") en algauw is hij ’the hottest thing in town’. Avontuurtjes blijven niet uit, credit- cards worden
z’n deel, maar hij blijft dromen van het echt
grote geld. Met alleen een tandenborstel en
z’n Bijbel ("How To Change Your Idea Into
A Million Dollars") vertrekt hij naar Jamaica,
alwaar hij verliefd wordt...
COCKTAIL is een film met een ’levensles’
(grootvader kan, mits voorleggen van een 60 +
kaart, korting krijgen) die samen te vatten is
als "Echte liefde is onbetaalbaar" of "Liefde
gaat boven rijkdom". Er blijft echter de twijfel: je kunt er geen Mercedes mee kopen.

mag je niet meer aarzelen. Je moet de stier
heel precies raken op de kwetsbare plek: boven op de dampende nek ligt een cirkel van 3
cm doorsnede, op een denkbeeldige rechte die
vertrekt tussen de ogen. Als je die raakt, raak
je hart en longen en sterft het beest onmiddellijk. Als je de denkbeeldige lijn even denkbeeldig doortrekt, vind je dezelfde plek bij de
mens terug: in de nek bevindt zich de hiel van
Achilles in een ingewikkelde yoga-houding.
MATADOR gaat over obsessie, over de kick
van het doden. Er zijn twee moordenaars (in
u) en één onschuldige. De laatste bekent de
moorden gepleegd te hebben, wat voor de
eerste twee goed uitkomt. De levens van de
drie raken onontwarbaar verstrengeld en dat
leidt - bij zonsverduistering - tot een rituele
climax.
Klinkt allemaal behoorlijk hoogdravend, is
het ook, en toch blijft er iets hangen van MATADOR. Wat precies moet u zelf maar uitzoeken. We kunnen niet alles zelf doen.
ief
A FISH CALLED WANDA 9/10 Deçà
COCKTAIL 6/10 Deçà
THE DEAD POOL 2/10 Deca
MATADOR 5/10 Deca

THE DEAD POOL
Politie-officieren zijn voor de filmindustrie
pas interessant als ze het recht in eigen handen nemen. Dirty Harry heeft z’n handen
meer dan vol, heet in z’n vrije tijd CLINT
EASTWOOD en kijkt niet op een kogelgaatje. Filmcamera’s zijn er dan ook als de kippen bij om likkebaardend te registreren. Het
lijkt Bild Zeitung wel. Trouwens, wat ethisch
is en wat niet, fungeert zowat als drogreden
om Dirty Harry voor de 5de keer te laten opdraven. Deze keer slaagt Clint er geen enkele
keer in om een sympathieke dimensie aan zijn
personage te scheppen, zodat je ’t ook niet
door de vingers kan zien als hij weer eens op
koel-rambo-neske manier een man die hem
op het trottoir vGor de voeten loopt, uit de weg
ruimt. De voetganger prevelt nog ’sorry’, maar
de camera’s zijn Harry alweer achterna, die zachtjes neuriënd z’n weg vervolgt, één wenkbrauw opgetrokken, op naar nieuwe avonturen.
Pulp is van alle tijden.

Uitknippen en opsturen naar Studentenhuis
De Brug onver vermelding: SIMS.

Multikulturele
Samenleving (S.I.M.S.)
De vooruitgang die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988 geboekt werd
door lijsten met racistische programma’s
bracht heel wat demokraten, waaronder ook
studenten, ertoe zich bewust te worden van
het belang van de problemen die verbonden
zijn aan het samenleven in de kansarme wijken van migranten en inheemse vierde wereld.
Deze schok leidde in o.a. het studentenmilieu
tot het oprichten van een waaier aan gelijkaardige initiatieven.
Het Studenten-lnitiatief Multikulturele Samenleving (S.I.M.S.) is één daarvan. SIMS is
een pluralistische studentenwerkgroep die
een blijvende werking wil ontplooien ter bevordering van een tolerante, demokratische,
multikulturele en multiraciale samenleving.
Om de versnippering van anti- racistische krachten te vermijden heeft SIMS ervoor geopteerd om zoveel mogelijk samen te werken
met reeds bestaande organisaties, zoals het
Gents Initiatief Multikulturele Samenleving,
Jongeren Tegen Racisme, wijkkomitees,
buurthuizen, migrantenwerkingen (De Poort Beraber, D.H.K.D...), enz...
Een maar beschamend kleine groep migranten heeft de weg naar het hoger onderwijs gevonden. Een rechtstreeks kontakt tussen
Vlaamse studenten en migranten zowel buiten
als binnen het hoger onderwijs is dan ook
noodzakelijk, wil men als studentenbeweging
effektief bijdragen aan de strijd tegen het racisme.
Gedurende het tweede semester van dit akademiejaar organiseert SIMS voor studentengroepen een twintigtal thema-aktiviteiten in
de Gentse volksbuurten. Dit geeft de studenten de kans te praten met wijkbewoners, zowel migranten als Vlamingen, alsook met
mensen die al ervaring hebben met het werken rond de integratieproblematiek.

Naam : .......
Voornaam: .
Thuisadres :
Telefoon:.......
Kotadres:.......
Studierichting:
Jaar:...............

Alle studenten die graag "over frietkoten,
theehuizen en..." palaberen alsook interesse,
energie, kritiek en /of leuke ideeën voor het
verder uitbouwen van S.I.M.S. hebben zijn
van harte welkom. Zij kunnen best de hiernaast staande strook ingevuld inleveren op het
sekretariaat van de dienst Studentenaktiviteiten, p/a studentenhuis ’de Brug’, St. Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent, liefst onder omslag
met vermelding "S.I.M.S.".
Bie Van Melle

