GEEN NEST VO O R GRASMUS
De Europese gaststudenten aan onze universiteit zijn boos. In het kader van het

ingetrokken, volgens de E rasm u s-

internationale uitwisselingsprogramma Erasmus hebben de meesten onder hen een
kamer ter beschikking gekregen in een van de universitaire homes. Voor deze eerder

studenten.
Er worden dit jaar immers ongeveer
85 kam ers voor gaststudenten v rij-

evidente dienstverlening dienen ze duurte betalen: h un huurprijs bedraagt minstens
1500frank per maand meer dan die van een Belgische student.
Erasmusstudenten betalen 6000 frank

huurprijs te horen. Als hoofdreden

per maand voor een kamer in een home

vernoemde ze het feit dat de meeste
gaststudenten slechts drie totzes maanden
een kamer betrekken waardoor ze de rest

terwijl hun Belgische collega’s in schalen
van 2500 tot maximaal 4500 frank v allen,
afhankelijk van het inkomen van de
ouders. Toen ze van het grote verschil op
de h o o g te raak ten , nam en enkele
gaststudenten kontakt op met verantwoordelijken van zowel de homes als

fo to : Sinds ja a r en dag bivakkeren
er heel w a t thesisstudenten in de
bib. K om en d a a r straks de
slaapzakken van grasm ussen b ij ?

f

gehouden, terw ijl h et totale aantal
Erasmus- en Tempusstudenten voor ’92’93 op ongeveer 240 geschat wordt. Op
ditmoment zijn dan ook zo w at allekamers
bezet en zijn zelfs enkele studenten bij
p a rtik u lie re n g e h u isv est, w aar ze
bovendien meestal minder betalen. Het
is logisch datde afwisseling van studenten
niet altijd zo evident verloopt waardoor
niet alle leegstand vermeden kan worden.
Erasmusstudenten die dan weer voor een
volledig jaar komen, draaien door de
huidige maatregel echter ook op voor de
kosten van die eventuele leegstand.
E u ro p ese g a ststu d e n te n b lijv en
gedurende het weekend ook op de kamers
logeren en dit is voor mevrouw B artsoenPoppe een tweede reden om de huurprijs
op te trekken. De extra kosten die dit met
zich m eebrengt, zouden dan echter
logischerwijs ook aan de Belgische
weekendgangers ten laste gelegd moeten
worden en dit is niet het geval. Het
huisvesten van Erasmusstudenten brengt

van DEO (Dienst Europese Onderwijsprojekten) om hun onrechtvaardige
situatie aan te klagen. Van mevrouw
Bartsoen-Poppe, huisvestingskoördinator
van hom e Vermeylen, kregen ze de

kamers meestal tamelijk vlug door een
nieuwe student ingenomen worden. Waar
in het begin van het jaar een Portugese
student op kot zat, is nu al een andere

argumentatie ten voordele van de huidige

reeds schreef mevrouw Lieve Bracke,
diensthoofd van DEO, een brief naar
meneer Bracke (dienst homes en resto’s)
en meneer Sanders (voorzitter Sociale
Raad) w aarin ze opkwam tegen het
optrekken van de huurprijs naar 6000.
“V olgens de E G -w etgeving is het
uiteraard niet toegelaten discriminerende
m a a tre g e le n te treffen t.o.v. EGonderdanen, zoals het innen van een
hogere huurprijs,” schrijft ze. Om paal en
perk te stellen aan enkele wantoestanden
zoals het in slechte toestand achterlaten
van kamers, het niet komen opdagen na
een reservatie of hetverhuizen zonder
waarschuwing, stelde ze wel voor een
waarborg van 5000 frank in te voeren.
Uiteindelijk werd slechts aan de helft van
haar voorstellen gehoor gegeven door
h et B e stu u rsc o lle g e , w aardoor de
Erasmusstudenten nu zowel 6000 frank
huur als 5000 frank waarborg betalen.
Ook meneer Bracke staat achter de
aanklacht van de studenten. De studenten

hogere administratiekosten met zich mee

die e v en een s in de G SR (G entse
S tudentenraad) zetelen, hebben het

die nu ook in de prijs verrekend worden,

optrekken van de huurprijs eerder echter

aldus nog mevrouw Bartsoen-Poppe.
B ovendien h ebben zow el de extra

niet weggestemd. Tegenwoordig krijgen

personeelskosten als het feit dat door de
herstructurering van de sociale sector
van het jaar leeg zou staan. Zou, want in
praktijk is gebleken dat vrijgekomen

g e sp re k k en nog niets opgeleverd.
Nochtans kunnen de Erasmusstudenten
op veel steun rekenen. Vorig academiejaar

een kamer jaarlijks 10.000 frank meer
m oet opbrengen, de Europese gaststudenten tot kind van de rekening
gemaakt. Behalve een uitleg over de
gedachtengang die achter de hogere
huurprijs steekt, hebben hun brieven en

Zoals elk jaar zit Schamper in geldnood. Schamper besteedt op jaarbasis een
budget van om en bij de 500.000fr.. Deze som gaat voor het allergrootste deel op aan
het drukken zélf (8 d 12 pagina's op 5000 exemplaren om de 14 dagen, a rato van
35 d 45.000fr. per nummer, reken zelf maar na), maar ook aan de verdeling van het
blad (5.000fr.perjaar), vervoer van en naarde drukkerij, algemene werkingskosten
(bvb. het versturen naar archieven), vergoedingen voor gepubliceerde foto's en
gemaakte onkosten, aanschaf van bureaumateriaal, en dies meer. En geld groeit
niet echt op onze rug.
Iets meer dan de helft van het jaarlijks
te besteden budget, 260.000 fr. om precies
te zijn, haalt de Redactie uit de toelagen
die zij krijgt van de Sociale Sector van de

RUG. Ieder jaar moet de Redactie dus op
zoek naar bijkomende fondsen, en dit
voor een totaal bedrag van ongeveer
240.000 fr.. Hiervoor dienen we een

STUDENTENTRE1NEN
AFGESCHAFT
MET DE TREIN ZOU JE NOG
NIET IN GENT ZUN
HetdirectiecomitévandeNMBSheeft
voorgesteld om in ’93 o.a. de volgende
stoptreinen tijdens de weekends af te
schaffen: Brugge-Gent, Ronse-Oude-

naarde-Gent en GeraardsbergenGent. Daarbij werd vergeten dat veel
studenten zich ‘s zondagavonds al naar
Gent begeven. En, zoals ze 't in Leuven
schrijven: "met iedereen van ons heeft
een papa die ons na het weekend met zijn
BMW naar Gentwil brengen". "Enerzijds
werd er wel geld gevonden om de TGV
door België te laten passeren, anderzijds
mag men de funktie van het openbaar
vervoer als alternatief voor het toenemende autoverkeer niet uit het oog
verliezen", aldus een aantal Leuvense
groene studentenverenigingen die op
vrijdag 4 december actie voerden. Ook
de B ond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) heeft al geprotesteerd
bij minister Coëme. Filip Janssens van
de BTTB begrijpt dat besparingen nodig
zijn, maar wijst erop dat er tussen een
stoptrein elk uur en helemaal geen treinen
‘s w eekends toch tussenoplossingen
mogelijk zijn. Hij dringt erop aan dat ook

de Erasmussers veel aanmoediging van
de Gentse studenten zoals ze vertegen-

studenten bij de minister protesteren, om
de definitieve beslissing in januari ’93

w oordigd zijn in de verschillende
homeraden. O f al die steun ook een
verandering van hun huidige situatie zal
teweegbrengen, valt af te wachten. De
Erasmusstudenten zullen alvast niet bij

venten eventuele akties te plannen

de pakken blijven zitten, beloofden ze.

te beïnvloeden.
Hierbij vraagt Schamper aan de kon(modelbrief naar de minister e.d.). Zeg
dat Filip Janssens het gezegd heeft. Wij
van onze kant houden u verder op de
hoogte.

illuster
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SCHAMPER IN GELDNOOD

ZO N D A G SE

beroep te doen op advertenties, en
sponsoring door konventen op ‘teind van
het boekingsjaar (=kalenderjaarü!) bij

zetapparaat, klok, dictafoon, printer,...)
en onkostenvergoedingen, zodat de

eventueleoverschottenvanhun subsidies.

het drukken zelf.

Als voorbeeld kan gelden dat Schamper
300 betaald werd door het Kultureel

Milde schenkers mogen ons altijd
kontakteren, w at W IJ vragen is het

Konvent, en nr. 301 door het WerkgroepenKonvent, waarvoor dank. (Maar

optrekken van onze subsidies met wat ik
zou willen noem en een substantieel

nu moet deze 302 natuurlijk nog betaald
w orden. O verboeken naar volgend
boekingsjaar is uiteraard niets anders dan
een put graven om een andere te vullen.)
W ehebbensteeds als stelregel gehanteerd
dat onze reclame-inkomsten gebruikt
worden voor onze uitrusting (computerbenodigdheden, bureaumateriaal, koffie-

subsisies kunnen gebruikt worden voor

bedrag, teneinde Schamper de kans te
bieden uit te groeien tot een volwaardig,
envooral, waardig (universiteits-)studentenblad.

Stoffel
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Een fuif kan je vanaf nu
helemaal anders beleven
V.a. 17 januari starten nieuw e
b a siscu rsu ssen in GENT:
KLASSIEKE DANSEN: WafeChacha, Tango...

* Op zon om 21uOO "Macaco" Amwwpoestaz s t
*Op dins om 20u45 "Coleta" ottargamsestg130
* Op dond om 19u00 ’De Koperen pomp"
Ürabstr34AaandeKoommarkt

MODERNE DANSEN: Boogieof RookiRoil, Swing ...

*Op zon om 19u55 "Macaco" Amweipie«o237
* Op dins om 18U45 "Coteta" 0t»gemaostg130
• Op dond om 20u00 "DeKo
Drabstr 3

Gediplomeerde leraars staar borg voor een geslaagde cursus.
Bij te l voortnechriMno: 1250 F v. 10 toean; v.e. 1ete les 1400 F

Tobias De Pessemier,
Hoofdredacteur Schamper

1

Ißzersgrieven.

The U n b earab le
Lightness of R eading

Beste Schamper,

Lachen m et oom C am us: KAMPUS
Het zal welde Zeitgeist van het Fin de Siècle zijn, verzucht uw literator, als hij,

vandaag de dag, in al zijn onschuld voortdurend met de neus op de Lusten des Vlezes
wordt gedrukt. Sex wordt in de spotlights geplaatst door Paul-ik maak serieuze
reportages-Jambers en Panorama/de Post (binnenkort ook Schamper ?), Wendy’s

weet ook nog zonder valse bescheiden-

veelzijdigheid wordt belicht in zowat ieder zichzelfrespecterendVlaams Televisieblad
en Madonna’s koffietafelboek is gesneden brood voor hoog oplaaiende controverses

heid zijn kul turele background te benutten
door het vermelden van de Two Virginselpee waar John Lennon en Yoko Ono in
adamskostuum te bewonderen waren.

in de pers.
Alsof een grinnikende Lucifer er zelf mee gemoeid is, werd ondergetekende bij
het betreden van De Brug, arena voor konkelfoezige politiekbedrijving en culinair
centrum van Gent en Omstreken, door een vertederend lieftallige deerne

Niet alleen wordt de muziekwereld
aan de kaak gesteld, ook Hollywood wordt
genadeloos doorgelicht. In A llo o ’s

“Het Magazine van de Student” in de handen gedrukt: Kampus, de prestigieuze
en om zijn accuratejournalistiek gelauwerde periodiek, pakte op de cover uit met een
Bambi-ogende Sabijnse maagd, waaronder de profetische boodschap werd
ve rk o n d ig d D o ssie r Seks. Totaal Onschuldig ?”.
De subtiele, maar door de intelligente
lezer onmiddellijk opgemerkte dreiging
in deze titel, niet in het minst door de
precieze plaatsing van het vraagteken,
als betrof het een met militaire geheimen

heuveltjes van Erika, The Dinky Toys
hebben het aangedurfd hun cd The Color
of Sex te heten enTV 1-omroepster Sabine
de Vos h eeft in haar studententijd
naaktfoto’s laten nemen. Maar dat is

gevulde Iraaks bunker, deed een waakvlammetje van hoop bij uw reporter
ontbranden. Ook het van de uitermate

kinderlijke onschuld en klein bier tegen
wat de Amerikaanse en Engelse platenmaatschappijen nu op de markt gooien.

kritische hoofding voorziene artikel “Wie

Het visuele en ‘h ete’ aspect wordt
belangrijker dan de inhoud. “ Kijk, beste

seks zegt, denkt...? “ door de illustere
moraalfilosoof (zie zijn medewerking aan
hetronduit geniaal therapeutische EHBO)
Luk Alloo beloofde m e niet te ontgoochelen. Het zou een “bezinning over
‘seks’ als kultuurfenomeen” zijn. De
verwachtingen en tevens de ontroering
maakten zich van mij meester bij het
aanschouwen van w at w ellicht een
uitgediepte aanklacht zou worden op een
verdorven en door driften aangetaste
jeugdkultuur.
Hoe hooggespannen de verwachtingen ook mochten wezen , zij werden
allen moeiteloos vervuld, niet in hetminst
door de polem ische toon en alom
geroemde sarcastische schrijfstijl van
Kampus-redacteur en Jambers’rechterhand de heer Alloo.
Onder de treffende titel “ Onschuldige
muziek ? “ worden er een aantal ronduit
opheffende mededelingen gedaan, die

lezer, wie in een dergelijke stijl zo’n
zinnige mededelingen in drie zinnen kan
poneren, mag rekenen op ons levenslange
krediet. Maar dat is nog niet alles. Alloo
begrijpt heel goed dat Ice-T de gangsterkultuur verdedigt, Public Enemy oproept
om alle racisten omver te knallen maar
dat Frank Zappa daarentegen jarenlang
in een sarkastisch scherpe stijl de
Amerikaanse levenswijze haarfijn heeft
uitgediept en aan de kaak gesteld, is
inderdaad van ondergeschikt belang.
Allen één strijd, noemt men dat toch.
Luk Alloo richt dan zijn nimmer

Michelle Pfeiffer (Frankie & Johnny),
Jessica Lange (The Postman Always
Rings Twice) en Kathleen Turner (Body
Double en Crim es of Passion) niet
vergeten. Ik hoef uw geheugen niet op te
frissen over “Frankie & Johnny” dat
werkelijk, vergeef mij de uitdrukking,
bulkte van de sexscènes. Tevens weet u
netzo goed als ik dat La Pfeiffers prestaties
in het zedeloze Dangerous Liaisons, het
fluttige The Russia House, het perverse
The Fabulous B aker B oys en het infantiele
The Witches of Eastwick niet van dien
aard waren om over naar huis te schrijven.
Het is een publiek geheim dat Jessica
Lange’s vertolkingen in Frances, Country
en M usic Box van een erbarmelijke
kwaliteit getuigden. En iedereen is ervan
overtuigd dat Kathleen Turner na haar
prestaties in Peggy Sue got married en
The War of the Roses terecht uitgerangeerd werd.
D e m y th e v an de zo g en aam d e
“grootmeesters”Brian De Palma, Roman
Polanski, David Lynch en Peter Greena-

Geef Vlaanderen het recht op een
erkende vereniging (VBJ, NS V) of neem

zette, kunnen allerlei communistische en

alstublieft ook Links zijn erkenning af.

andere extreem-linkse elementen zich in
de handen wrijven. Nogm aals werd
bewezen dat N.S.V. equivalent is voor

Hoogachtend, X.,

straatvechters. Geachte naïevelingen,
bezint eer ge begint. In de plaats van met
modder te gooien, denk na.

P.s. G elieve m ijn naam niet te
verm elden. Professoren zijn immers
geneigd mensen met Vlaamse of Rechtse
sympathie te buizen, omwille van hun
politieke overtuiging. Aangezien ik wil
slagen, denk ik dat het geoorloofd is mijn
naam weg te laten. Dank bij voorbaat.

Alle linkse stellingen zijn niks anders
dan luchtkastelen en naïeve dromerijen
van subjecten die denken de wereld te
kunnen verbeteren. Stellingen van met
combats geschoeide privé-milities die
elkeen die er geen linkse visie op na
houdt vakkundig in de grond stampen.
U hebt de mond vol over gelijke
rechten voor allen.W aarom krijgen

n.v.d.r. Beste X , véél geluk met uw
studies! Wees gerust, we zullen uw naam
niet doorspelen naar onze kameradenprofessoren ! Reuze bedankt om er ons

Vlaamse verenigingen het recht op vrije
meningsuiting niet ? Waarom willen jullie

atten t op te m aken d a t we linkse
naïevelingen zijn. D e zeer moeilijke

dat Rechts geen erkenning krijgt. Zijn
jullie bang om op gelijk niveau bestreden
te worden ?

discussie daar gelaten o f wij nu al dan
niet ‘links’ zijn - dromende subjecten,
zei u ? -, wensen we toch nog één en ander

Indien Rechts verboden wordt, gelieve
dan ook Links te verbieden. Links is even
slecht, zoniet nog slechter dan Rechts.
Rechts zou fascistisch zijn. Waarom
baseert links zich dan op het onafhankelijkheidsprincipe dat Rechts niet mag
worden toegelaten. Rechts wordt vaak
het etiket Hilter opgeplakt. Kende Links
niet ene Stalin ?

bij uw epistel op te merken. Primo, uit uw
discours leiden we af dat ‘rechts’ - waarom
trouwens de hoofdletters ? - de wereld
dus niet wil verbeteren - een pak van ons
hart! Secundo, nu alle knokploegen combats beginnen dragen, kunt u dan binnen
het NSV eens voorstellen ze in het
fluorescerend oranje te verven, kwestie
van herkenning te vergemakkelijken ?

C olofon

aflatende aandacht op het soort zangeressen dat zich artiesten durft noemen
maar eigenlijk haar lichaam verkoopt in

way w o rd t m o e itelo o s in één zin
doorprikt. Ook het schaamteloze en tot

sm ak elo ze clips en o p p erv lak k ig e
liederen. Hij roept dan ook op tot de

Sally, dat de nood van de mens aan

Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de
Universiteit G ent De redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke dinsdag samen om

orgasmes tentoon spreidt, wordt aan de
kaak gesteld.

19u00 in studentenhuis De Brug ( gelijkvloers), St. Pietersnieuwstraat45. Schamper
is telefonisch rechtstreeks te bereiken op nummer 091/64.70.87 of via het secretariaat

Terecht besluit Luk Alloo dan ook dat

van het studentenhuis op nummer 091/64.70.85 (André Van De Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand. Vermeld ook studierichting

de films van Walt Disney verplichte
schoolkost zouden moeten worden. Een

en jaar (indien van toepassing). Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam
weg.. Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de

stelling die volmondig wordt bijgetreden
door uw

RUG in het algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt ten
allen tijde het recht om ingezonden stukken verkort weer te geven, of om technische
redenen niet te plaatsen.

terugkeer van de waarlijke chanteuses:
Sade, Kate Bush, Neneh Cherry en
natuurlijk, u en ik hadden wellicht dit
natuurtalent al lang over het hoofd gezien,

baard worden : “ In Vlaanderen zingt

de enige echte Kim Wilde. Spijtig genoeg
sloeg ook het zetduiveltje toe en wordt er
gesproken over “Ollona Staller” waar het

B art Van den Bossche wel over de

natuurlijk “Illona Staller” betreft. Luk

ons stervelingen slechts door wekenlang
onafgebroken denkwerk zouden open-

gegronde aanval op enkele actrices, die
enkel h u n roem d an k ten aan hun
weelderige vormen en nooit één goede
one-liner wisten te poneren, worden

Nu de stoutmoedige aanval van het
N.S.V. onze universiteit in vuur en vlam

verderf aanzettende When Harry Met

Beesee.
Schamper 3 0 2 van dinsdag 15 december 1992
haardvuur, nachten waarin u opeens het
fenomeen “muze” op bezoek krijgt en u
zich vervolgens enige uren aan het
bedrijven van de edele kunst der poëzie

tevoorschijn springen en uw opgewekt
humeur annex blij gemoed voor eeuwig
naardebliksemhelpen. Als erubovendien
enkele p iep k lein e le tte rtjes in uw
notaboekje in het oog springen die bij
nader onderzoek ‘Tentamen, eerste week
januari’’blijken te zijn, is het hek helemaal
van de dam en heeft uw honger naar

Broeders en zusters,
Het niet onaanzienlijke gedeelte van
uw persoonlijkheid genaamd “HetBeest”
bezorgde u de voorbije weken waarschijnlijk al slapeloze nachten. Deze Schamper
zal echter voorgoed een einde maken aan

wijdt, en schijnbaar eindeloze uren in de
nabijheid van uw favoriete lief zullen uw
deel zijn. Voor zover de term “universiteit’’
voor u dan nog enige betekenis draagt,
zal het de lichtelijk kille herinnering zijn
aan muffe auditoria, ellenlange lessen en

de schaam teloze uitbuiting van de
nachtmens in u. Niet alleen de lectuur op
zich zal voor uw lichaam verstrekkende

oersaaie cursussen, gruwelen die op dat
moment tot een ver en onherbergzaam
verleden behoren.

inspiratie gevonden in de u zojuist overkomen bewustwordingsverschijnselen.

gev o lg en hebben, ook de m oreel

D och driew erf helaas. Enigszins

één remedie: u schaft zich “The Curse”

hoogstaande beweringen en aansporingen

bedroefd, maar met een aanvaardbare
portie moed binnen handbereik moeten

van Throwing Muses aan en luistert 22

tot goed gedrag en zeden zullen u resoluut
de andere richting doen inslaan.
Laten wij ons echter concentreren op
hetgeen ons aller gemoed heden bezighoudt: het jaareinde! Nu de kerstvakantie
voor de deur staat, kan u zich al beginnen
verkneukelen in de schier onbeperkte
vrijheid die u opwacht. Knusse winteravonden bij een gezellig flakkerend

gerechtigheid in haar zoektocht naar
zelfbehoud een onuitputtelijke bron van

Op zulke momenten rest er slechts

Hoofdredacteur: Tobias De Pessemier
Musketiers : Dirk Jacobs, Francis Puype, Ilse Steen.
Eindredactie : Christel Stalpaert, Wim Oosterlinck
Redactie : Olivier Bloeyaert, Kris De Jaegher, Samson De Pessemier, Dirk Jacobs,
Leen Kuijken, Peter Maes, Eric Mielants, Wim Oosterlinck, Jürgen Pieters, Francis
Puype, Wim Reygaert, Dieter Roelstraete, Christel Stalpaert, Nico Vandenabeele,
Fréderic Wille
Agenda : Nico Vandenabeele

Lay-out : Olivier Bloeyaert, Samson De Pessemier, Tobias De Pessemier, Dirk
Jacobs, Ilse Steen
Fotografen : Tobias De Pessemier, Veerle Devos
Cijfers en Letters : Ilse Steen
Publiciteit : Kristof Waelkens (056/60.23.20.)
Verantwoordelijke Uitgever

w ij u (h o o g stw aa rsc h ijn lijk d iep )

keer naar het achtste nummer (koptelefoon! de buren zullen u dankbaar zijn!),

Tim De Cock

teleurstellen; van uw voornemens zal
geen letter op papier, geen fractie klaar-,

om vervolgens met een heroplevende
sprankel hoop en een voorheen ondenk-

9910 Ursel

laat staan ook maar iets in huis komen.

baar vleugje optimisme de rest van uw
dagen af te wachten. Veel plezier ermee

Plots immers zullen de talloze werkjes,
opdrachten, verhandelingen, boekbesprekingen en laboratoriumonderzoeken die
nog op u liggen te wachten, in uw memorie

en Dankuwel!

Keigatstraat 6

Drukkerij : Druk In De Weer c.v., Blekersdijk 12, Gent
Oplage : 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle faculteiten, resto ’s en homes van
de RUGent

ow

Distributie : Yves Tvanhoe’ De Buck

(zelf?)

STUDIE

Ieder ja a r wordt bij honderden studenten een mooie brief in de brievenbus
gedropt. In dit drukwerk wordt u er vriendelijk op gewezen dat het academiejaar lang
is, er aan de cursus geen einde komt en de p rof geen erbarmen kent. Geen paniek
echter, in dezelfde zin stelt men zich voor als de loods die u zal helpen deze klippen
te omzeilen. Kortom, het studiekantoor biedt zijn diensten aan.
Een studiekantoor is een voorbeeld
van vrij ondernem ersschap met een
humanitaire inslag. Doel is immers
studentjes helpen de felbegeerde junitrofee binnen te halen, want niet iedereen
is in staat fluitend het eind van het
academiejaar tegemoet te zien. Sommigen zien met lede ogen de berg stof op
de stof aan en kunnen een beetje hulp best
gebruiken. Zo komthetdatu op de cruciale
ogenblikken van het jaar (bij het begin, in
de blok, na eerste zit) erop gewezen wordt
dat uw slaagkansen aanzienlijk aan
geloofwaardigheid winnen indien u van
hun diensten gebruik maakt. Deze mailing
is de ideale manier om de ouders erop te
wijzen dat zoonlief er niet noodzakelijk
alleen voor staat. Voor mams en paps is
het immers zeer belangrijk dat Domi-

geconfronteerd wordt met een brave
student die zijn voeten veegt aan al de
opgestelde studieschema’s, schrikt het er
dan ook niet voor terug de student aan de
deur te zetten omdat zijn onverantwoord
gedrag deze percentages naar beneden

en grendel bewaard worden. Bij het
kopiëren o f verspreiden van deze
felb eg eerd e p ap iertjes w ordt men
onverbiddelijk uitgestoten, ze vormen
immers één van de belangrijkste bronnen
van ledenwerving. In de examenperiode
verzamelt het kantoor de examenvragen
van haar leden om de volgende examengroep optimaal voor te bereiden. En
aangezien iedereen wel eens een mindere
dag, week of maand heeft, schrikt men er
niet voor terug tegen betaling uw scriptie
te schrijven. U vraagt, zij draaien.

TEST
De uiteindelijke testvoorieder kantoor
is natuurlijk de examenperiode. Maar
hier redeneert men op ingenieuze wijze.
Slaagt men niet, dan is dit nog geen ramp.
N iet iedere student heeft evenveel
doorzettingsvermogen of wilskracht,

van de syllabus aan en het is de evidentie
zelve dat voor een scriptie nogmaals apart
moet betaald worden. Dan had u maar in
Leuven moeten studeren! Daar bestaat
immers het systeem van de monitoraten,
dat erin bestaat dat de assistenten al dan
niet verplichte bijlessen geven aan de
eerste kandidatuur. In Gent zorgt de
financiële toestand van ons aller unief
ervoor dat het klassieke “Debrouillezvous” hoogtij viert, wat op zijn beurt het

krijgt. Studeren aan de universiteit
verschilt enigszins van dezelfde activiteit

kunnen studeren. En niet op grond v an de
financiële reserves van vader. Naast de
j aarlijkse verhoging van het inschrijv ings-

hulp ten spijt- niet. Ook past het in de
commerciële opzet van een studiekantoor

aan één of ander college of atheneum.
Misschien komt het wel uw karakter en

om zoveel vakken zo lang mogelijk te

zelfdiscipline ten goede dat u zonder

geld zorgen de studiekantoren er op
slinkse wijze voor dat dit principe onder
vuur komt te staan. Iedereen die er de
nodige centen voor over heeft, kan
immers een individuele begeleiding
kopen waarmee de kans om te slagen
vergroot. Dit veroorzaakteen discrepantie

laten volgen ook al is het beoogde resultaat

zwemvest in het water van de eerste
kandidatuur geworpen wordt. Want wat
in de harde bedrijfswereld, niewaar? Daar
zal men zijn mannetje moeten staan en
het is sterk de vraag o f daar een
studiekantoor bestaat.

tussen de student die het allemaal alleen
klaart en zijn collega die aan het handje

in de derde les al bereikt of heeft men
maar m oeilijkheden m et een beperkt
aantal vakken. Verder zijn er ouders die uit onwetendheid- denken dat studiekantoren moeten, terwijl ze het zich
eigenlijk niet kunnen permitteren. Erg
grof wordt het echter wanneer studiekantoren hun actieradius uitbreiden tot

Pètit

Een ja a r sem estersysteem :
d e resultaten
E r was eens een semestersysteem ...E r waren echter veel vastberaden actievoerende
studenten tégen de invoering ervan, dus het sprookje bleek snel uit te zijn. O f niet???
Niethelemaal.Inde vaak vergetenfaculteit van de wetenschappen was de hervorming
al doorgevoerd in één der richtingen : wiskunde - natuurkunde - informatica. Dit
academiejaar startte men ook in de andere richtingen van de wetenschapsfaculteit
met het nieuwe systeem.

PROBLEEM

en mits een nog intensiever studieschema
zal die zeker succesvol zijn. Ja toch!

gaan zoeken naar een algemene tendens
na amper één jaar. Het is zelfs onmogelijk

Is men geslaagd dan is dit een dikke

om zonder meer verbanden te leggen met
slaagpercentages van vorige jaren, omdat
de hervorming méér inhield dan enkel
een opsplitsing van het academiejaar in
twee semesters; hetheleprogramma werd

ge hebt toch ook uw best gedaan.

aangepast. Vakken w erden (her)uit-

Bovendien draagt uw slagen bij tot de

gevonden, afgeschaft, verschoven van
licenties naar kandidaturen en vice versa

d aten serveert. D eze v orm en h et
visitekaartje van het kantoor en fungeren
als barometer voor de kwaliteit van de
geleverde diensten. Wanneer een kantoor

ook wel slagen, anderen kunnen dit -alle

studiekantoren rekenen dan nog de prijs

Het is natuurlijk moeilijk om al te

positieve uitstraling van de slaagpercentages die men aan nieuwe kandi-

capaciteiten aan de universiteit moest

inschrijft mag dan al snel 70000 BF
neerleggen, in de veronderstelling dat hij
geen tweede zitheeftnatuurlijk. Sommige

iedereen laat wel eens een steek vallen.
Maar kom, er is nog steeds een tweede zit

proficiat waard. Proficiat! Het hoeft
natuurlijk geen betoog dat dit hoofdzakelijk te wijten is aan de deskundige
begeleiding door het kantoor, maar allez,

is het wel in uw voordeel dat u niet alles
op een gouden schoteltje aangeboden

een wak pak in de broek schichtig richting
juni blikt zich nog meer wensen. Er is

aardig oplopen. Een eerste kanner
Rechten die zich voor al zijn vakken

een reeks voorbeeldige cursussen en
kleurrijke samenvattingen die achter slot

zijn we ook weer niet. Bovendien wordt
het geld soms nutteloos besteed: bepaalde
studenten zouden zonder studiekantoor

M O O I!?

Dit alles lijkt een sprookje. Syllabussen, exam envragen, repetities,
begeleiding, wat kan een student die met

HOE?
moet het slagen verzekeren. Deze service
bestaat voornamelijk in de begeleiding
die aan de student gegeven wordt door de
algekende monitoren. Meestal zijn dit
pas afgestudeerden die een centje willen
bijverdienen in afwachting van het ware
werk. Ze stellen studieschema’s op, geven
uitleg, lassen repetities in en maken de
syllabussen. Ieder kantoor beschikt over

d oor het MLB w o rd t aan g eh aald ,
bedoelde men er in die tijd mee dat
een ied er lo u ter op b asis van zijn

werkt.

irS MONEY THAT
MATTERS

ouders ieder middel dat hem in het
volgend jaar kan brengen met beide
handen aangrijpen. Ongeacht de kost.

De service die een studiekantoor biedt

de humaniora in de vorm van bijlessen
wiskunde voor dertienjarigen. Is dit alles
nu des duivels? Nee, natuurlijk niet. We
leven in een vrij land en als er iemand het
nuttig acht om zo’n som aan bijkomende
hulp te besteden, wie houdt hem of haar
tegen? Het is evident dat het beter de
unief zou zijn die dit alles inricht maar dat
kostgeld en dan weetje hetwel. Misschien

haalt.

echter een kleine formaliteit die al dit
enthousiasme tempert. Enkel als u in
staat bent ca.700 BF per gegeven lesuur
te betalen krijg tu toegang tot al dit lekkers.
Als men er rekening mee houdt dat er
gemiddeld tien lesuren per vak gegeven
worden en dat de mercantiele geest van
de kantoor-houder er wel voor zorgt dat u
meer dan één vak volgt, dan kan de som

niekske slaagt, terwijl Dominiekske zelf,
naarmate juni nadert, daar toch zijn
twijfels over heeft. Waarop de bezorgde

In de jaren zeventig was de slogan
“democratisering van het onderwijs” uit
menig betoging niet weg te slaan. Waar
dit nu eerder uitgeholde begrip enkel nog

geleid aan de examens begint. Van gelijke
voorbereiding is niet veel sprake meer.
Dominiekske kan zich rustig laten leiden
door het studieschema dat voor hem werd
opgesteld terwijl Jefke het allemaal zelf
mag uitzoeken. Als m en de logica
d o o rd rijft zou m en v o o r kantoorstudenten eigenlijk aparte exam ens
moeten organiseren, maar zo intolerant

ontstaan van studiekantoren in de hand

(een permutatie heet zoiets in het jargon),
samengevoegd of opgesplitst. Vakkendie
vroeger over een jaar werden gegeven
moetenzichnubehelpenmetéénsemester
ofte 11 (luttele ?) weken, met dan wel

meer lesuren van dat vak per week.
K ortom : niet alleen de vorm maar ook de
inhoud veranderde.Toch is hetmisschien
goed - gezien de verwarring die blijkbaar
rond het semestersysteem blijft bestaan m et duidelijk cijfer-m ateriaal op de
proppen te komen. We blijven echter
voorzichtig wat conclusies betreft.

INHOUD
Kort nog even w at het sem estersysteem in de wiskunde - natuurkunde in fo rm a tic a p rec ie s inhield. Tw ee
semesters van 11 weken les + in theorie
één inhaalweek, die echter in de praktijk
meestal op een (mooi meegenomen) extra
week blok uitdraait, daarna 2 weken blok

en 3 weken examens. Verder kregen de
informaticastudenten een volwaardige
richting, de inform atica w erd lo sgekoppeld van de wiskunde, die daarvoor
was opgesplitst in de opties wiskunde
resp. informatica. Kersverse lstekanners
wis- of natuurkunde kwamen dan wel
samen in één groep. De balans bleef in

_ 36 % de jaren daarvoor. De stijging in
de richting informatica is iets opvallender:
het aantal geslaagden steeg van 33 %
(wiskunde optie informatica) naar 48 %.

KONIJNTJES
De reacties van de proefkonijnen op
het semestersysteem waren over het

evenwicht.

DE CIJFERS

algemeen positief - misschien ook omdat
ze niets hadden om mee te vergelijken.

De inschrijvingen liegen er niet o m :

Als overgangsjaar had zo’n lste kan
waarschijnlijk meer voor- dan nadelen.

de nieuwe formule spreekt aan. Vorig
jaar liefst 30% meer inschrijvingen dan

De vraag die rijst is dan ook of het nodig
is het semestersysteem in dezelfde sterke

het jaar ervoor (aantal ingeschrevenen

vorm te blijven aanhouden tot het laatste

lste examentijd). Ook dit jaar zet deze
trend zich verder met een stijging van 10
%. De slaagpercentages zijn licht gestegen

jaar. O f een herhaling van de positieve
resultaten van vorig jaar ook in een 2de

- maar na een jaar is het onmogelijk om

m inder -aanvankelijk enthousiaste proefkonijnen tot de m ogelijkheden

dit enkel en alleen aan het systeem toe te
schrijven, door inhoudelijke wijzigingen
en bovendien is de stijging te gering.
Vorig jaar slaagde in de richtingen wisen natuurkunde zo ’n 42 %, tegenover een

jaar haalbaar is, wordt nl. door steeds

gerekend.

EL

STUDENTEN GENEESKUNDE

Tentoonstellingen & b e u g e n
Les Vingt en de Belgische Avant Garde
Una Commedia (Dirk De Pauw)
Paul Darge
Eresaluut

KO M EN O P STRAAT

Engram (fotografen Denis, Lenden, Sack)
Rauh aber herzlich, Meubeldesign In

aantal zelfstandige dokters beperkt ?
Woensdag 25 november kwamen de studenten geneeskunde op straat. Daarmee
protesteerden ze tegen de plannen van minister Onkelinx om het aantal uitgereikte
RlZIV-nummers te beperken. Zo zouden sommige afgestudeerden nooit een patiënt
kunnen behandelen, o f de behandeling zou niet terugbetaald worden.

De studenten nemen het dan ook niet
dat zij bij de totstandkoming van het
w etsvoorstel helem aal niet w erden

Vanaf het academiejaar 1999-2000
zouden volgens het wetsontwerp van

Duitsland Uit De Jaren ’80
Roland Pirson (schilderijen)
Dees De Bruyne (schilderijen)
Universtiteitsbibliotheek
400 Jaar Jezuïtencollege Te Gent
Kinderarbeid Tussen 1800 En 1914
De Lederindustrie
Nieuwe Aanwinsten

Honoré d ’O
Willem Vanderplaetsen
André Willequet
Bert Loerakker

prestaties terugbetaald worden.
In 1990 werden 1089 artsendiploma’s

Peter De Koninck

uitgereikt. Dit zou betekenen dat bij een
gelijke toestand in 2000 z o ’n 350
afgestudeerden niet als arts aan de slag
kunnen. Volgens m inister O nkelinx

Michel Bracke (grafiek)
Cel Crabeels
Project Beeldhouwkunst

Hedendaagse Kunsten
Gele Zaal

tot31 jan
tot 9 jan

Museum voor Sierkunst
Rectoraat
Galery’ en KK

totfeb
tot 12 feb

Aula RUG

tot 19 dec
tot31 jan

Mus. Vander Haeghen
MIAT

tot 28 jan

tot 31 dec

MIAT

tot e in d ’93
Mus. Hedend. Kunst
tot 14 feb
Mus. Wet. & Techniek tot 24 dec
Bibliotheek
tot 9 jan
Opus Operandi
tot 25 dec
Galerie S&H deB uck
tot 31 dec
Galerie Roorycke
Huize St.-Jacobs

tot 27 dec
tot 31 dec

(Proveniersstraat)
Lignea Art Gallery
(J Breydelstr)

tot 27 dec

(St.-Pietersplein 9)

4 jan - 22 jan

C o n certen , th eater, film

betwijfelen de studenten geneeskunde,
aangezien nu maar 7% van de afgestudeerden buiten de medische praktijk

woe 16 dec

tewerkgesteld is. Daarenboven kunnen

Sphinx

The River (Jean Renoir, 1951) (20 u)
Jan Michiels (piano, 20u30)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)
NTG-Tolhuis
De Verrijzenis Van Hamlet
Vooruit teater
Gered (Het Zuidelijk Toneel, 20 u)
Gele Zaal

vanaf 1993, met de Europese eenmaking,
nietenkelBelgische, maar afgestudeerden
uit de hele EG meedingen naar de 746
plaatsen.

maatregelen vooraf, en niet najaren dure
studies.
Dan denken ze aan een ingangs-

Hoewel deze maatregel de huidige
studenten geneeskunde niet meer zal
raken, of het zou moeten zijn dat bv. een
eerstekanner moet bissen, gaan ze er toch
niet mee akkoord. Tijdens een enquête
vorig jaar sprak meer dan 90% van de
studenten geneeskunde zich uit tegen een
beperkte toelating tot het RIZIV voor
artsen. De studenten zijn ook geen
voorstander van een numerus clausus,

exam en rond een door de overheid
uitgegeven syllabus, wat het kwaliteitsverschil tussen de verschillende middelbare scholenmoet wegwerken. Daarnaast
wijzen ze ook op de specifieke eisen die
een medisch beroep met zich meebrengt.
Daarom zien ze wel heil in een verpleegstage w aarbij naar de persoonlijke
m otivatie van de kandidaat-student
geneeskunde kan gepeild worden.

maar zien toch meer heil in beperkende

gehoord. Laat staan dat zij er konstruktief aan konden meewerken.
Woensdag 25 oktober werden dan
ook aan alle Vlaamse Universiteiten waar
geneeskunde gedoceerd wordt acties
gevoerd. In Gent organiseerde de Vlaamse
Geneeskundige Kring een optocht met
zo ’n 500deelnemers door de stad, richting
Korenmarkt. Daar werden door Sinterklaas, onder het waakzame oog van
m inister O nkelinx, RlZIV -num m ers
uitgedeeld.

De VVS is de Vlaamse studentenkoepel

(V U B ), W erkgroepenkonvent (R U G ),

de statuten op te stellen. Ondertussen

die sinds 1938 opereert als spreekbuis voor

KULAK, KUB en het Studenten Coördinatie

vergaderde de V1US o.a. in het Rectoraat van

studenten uit het hoger onderwijs. De namen

Commitee (LUC).

de RUG (Realiteit!).

Vorig jaar nam Dirk De Meulemeester,

VVS herstruktureerde zoveel moge-lijk

de reputatie van VVS: Wilfried Martens,

studentenbeheerder, het initiatief om een inter-

naar de wen sen van de V1US, maar de Gentse

Willy Claes en Luc Vanden Bossche waren

universitair overleg op te starten. Uit de

Studentenraad verhinderde onder hetinterim-

ooit in hun w ild e jaren grote dem o-

ervaringen rond Coens’ Dinosaurusdekreet

voorzitterschap van studentenbeheerder Dirk

kratiseerders van het onderwijs. Ook nu

was gebleken dat er een dringende behoefte

De Meulemeester (toen ook voorzitter van de

spoken er nog mensen raid die de jaren van

aankontakt tussen alle Vlaamse universiteiten

V1US) op het laatste moment een kollektieve

verstand nog niet bereikt hebben; zij proberen

bestond. Dat kontakt bestond wel binnen

aan-sluiting van de V1US-universiteiten bij

in VVS o.a. dwaze dingen te doen tegen de

VVS, maar niet alle universiteiten waren

de VVS-uniefcentrale. De Rectoren mogen

verhoging van de inschrijvingsgelden,

hierin vertegenwoordigd. Uit de ervaringen

in hun handen wrijven: de uniefstudenten

waardoor zij zich niet geliefd hebben gemaakt

met het interuniversitair overleg groeide het

zijn erniet in geslaagd om één front te vormen,

bij Rectoren en andere onderwijsbonzen.

idee om naast de V VS een nieuwe universitaire

laat het inschrijvingsgeld maar stijgen!

De VVS heeft een goede reputatie op

koepel op te richten, bestaande uit de

internationaal vlak. Afgevaardigden van VVS

universiteiten die niet bij de VVS waren

zetelen in diverse internationale studen-

aangesloten. Op deze manier ontstond de

tenorganisaties die de UNO en de EG van

V1US (Vlaamse Universiteitsstudenten).

do 17 dec

Te Voet (20 u)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)
NTG-Tolhuis
De Verrijzenis Van Hamlet
Vooruit teater
Gered (Het Zuidelijk Toneel, 20 u)

vr 18 dec

ARCA
Te Voet (20 u)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)
NTG-Tolhuis
De Verrijzenis Van Hamlet
Foyer Vooruit
Lunchkoncert (12.45 u)

za 19 dec

Brielpoort Deinze
ARCA

X-Mas Showio.a. Fisher-Z
Te Voet (20 u)

NTG-Tolhuis
Vooruit, Kafee

De Verrijzenis Van Hamlet

Vooruit rock
ARCA zolder

Claw Boys Claw (20 u)
De Aap Van Kafka (20 u)

NTG-Tolhuis
Democrazy

De Verrijzenis Van Hamlet
Unsane & Surgery

ma 21 dec

ARCA zolder

De Aap Van Kafka (20 u)

di 22 dec

ARCA zolder

Te Voet (20 u)
Bruno Meeuws 5tet (Jazz)

ARCA

Cisse

D e Vereniging van
V laam se Studenten

advies dienen in verband met onderwijszaken.

tot 30 dec
tot 18 dec

Huis Derave(Onderstr. 65)tot31 dec
Ver. voor het Mus. v.d. Heden.
Kunst (Hofbouwln.)
tot 3 jan
Centrum Kunst En Kuituur,

kunnen deze mensen terecht in industrie,
onderwijs of medische journalistiek. Dit

van bestuursleden uit het verleden bevestigen

St. Pietersabdij
Overpoort (Kunstzicht)
Museum Schone en

De Bijzondere Kollekties Van De

Van Telraam Tot Komputer
Circusboeken

nationale minister voor volksgezondheid
Onkelinx nog slechts 746 artsen worden
toegelaten voor een opleiding tot huisarts
of specialist en het daaraan verbonden
recht op een eigen RIZTV-nummer. Enkel
bij artsen met zo’n nummer kunnen

Museum Schone Künsten tot 31 dec

zo 20 dec

Damberd
wo 23 dec

MAL Film “Eddie Brains) (film) (23 u)

ARCA
Te Voet (20 u)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)
NTG-Tolhuis
Vooruit

De Verrijzenis Van Hamlet
De Tuin (Speelteater, 15 u)

v r2 5 dec

ARCA
Te Voet (20 u)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)

za 26 dec

ARCA
Te Voet (20 u)
ARCA Tinnenpotstr.Triomf Van De Dood (20 u)

En W S ?

NTG-Tolhuis
Vooruit kabaret

De Verrijzenis Van Hamlet
Paul v an Vliet (20 u)

Zij ploegt voort. In het nieuwe bestuur is

zo 27 dec

Het opstarten van de V1US verliep niet

de RUG aanwezig in de personen van

ARCA zolder

De Aap Van Kafka (20 u)

bepaald een leien dakje. Er bestond

Siegfried Van Duffel, Stefan Deconinck en

NTG-Tolhuis

De Verrijzenis Van Hamlet

Vooruit kabaret
Paul v an Vliet (20 u)
Nieuwpoorttheater Royaal Lyrisch (Speelteater, 15 u)

VVS is opgedeeld in 3 centrales. Naast de

onenigheid over de positie die men moest

Jan Fiers. De geassocieerde leden gorden hun

centrales voor HOLT (Hoger Onderwijs van

innemen ten opzichte van VVS. De universi-

wapens om om zich in de strijd tegen het

het Lange Type) en HOKT (Hoger Onderwij s

teiten van de V1US konden in de toekomst

inschrijvingsgeld te werpen. De jaren van

van het Korte Type) werkt de Uniefcentrale

misschien wel bij de VVS aansluiten, maar

verstand liggen nog niet in het vooruitzicht!

rond de specifiek e problemen van de

eerst moet de ingewikkelde struktuur van

universiteitsstudenten. De geassocieerde

VVS veranderen. Bovendien raakte men het

verenigingen die de Uniefcentrale bemannen

in de V1US niet eens over de eigen struktuur

zijn het Brussels Studentengenootschap

zodat men er zes (6) maanden over deed'om

ma 28 dec

ARCA zolder

De Aap Van Kafka (20 u)

Nieuwpoorttheater Royaal Lyrisch (Speelteater, 15 u)
di 29 dec

Nieuwpoorttheater Royaal Lyrisch (Speelteater, 15 u)

wo 30 dec

ARCATinnenpotstr. Triomf Van De Dood (20 u)

Dante Nofcencisk

Hoop d o e t zw even

Liefde is...

Miss Love, madame Amour, madame Accident, C éline, mevrouw Van Ongevalle, die met haar poppen... het zijn allemaal
synoniemen voor eenzelfde personage met name Mw. Mie hel Van Ongevalle. Te vinden op alle plaatsen van en op alle mogelijke
uren onzer universiteit. Indien je de tijd nog niet vond om haar te ontmoeten, zet je neer en lees het volgende met de nodige
aandacht, desnoods twee o f drie keer. A l haar ideeëngoed haalt ze uit literatuur van bekende en minder bekende personen zoals
F. Nietsche, A. Huxley, J. Huxley, Prof. Dr. E. De G reeff ...
Schamper: (Een startschot imiterend) Zou u ee...
Mw. V.O.: Ik probeer zoveel mogelijk
studenten en studentes te bereiken,
aangezien ze zich op de grens van

kameraadschap: de weg naar..., misschien

aanpassing, (de eerste jeugdliefde) 4. Het

eenm aal, de L iefde. H arm onieuze
ZELFREALISATIE. Stop de Psycho-

vermogen tot lichamelijke vereniging.

sociale Moord op talent en g ev o el: het
Goddelijke en het Absolute in de mens.
Onderwijs in het WONDER VAN DE

Kinderen die ontstaan zijn uit een puur
fysische daad, hebben van in het begin al
geen liefde gehad, niet in de moederschoot, noch verder, deze kinderen

adolescentie naar volwassenheid bevinden. Bij hen is ‘het kind’ nog niet
verdwenen uit de ziel.

ze juist niet dragen ! Zo gedragen de
meisjes zich tegen hun natuurlijke aard.
Ook mogen ze geen ‘jogging-schoeisel’
dragen wegens de slechte pasvorm en
onvoldoende verluchting. Tevens tast het
dragen van zonnebrillen de weerstand
aan van het oog. De liefde tussen de jonge
mensen moet vrij onderwezen worden.
Schamper: U zegt ‘vrij onderwijs in
de liefde’ wat bedoelt u hiermee ? M oet
het onderwijs de liefde in haar lessenpakket opnemen?
Mw. V.O.: Effectief, de liefde moet
onderwezen worden. En het onderwijs
moet completer worden gemaakt.
Schamper: ‘Completer’ ?

Schamper: H et kind ?

lectuele, vrije proffen. Auditief onderwijs
en cursussen zijn absurd. De menselijkewetenschappelijke studies van Prof. De
Greeff en het boekje van Ton Lemaire
“De tederheid” moeten als cursus gegeven
worden voor een hernieuwd onderwijs
op alle niveaus.
Schamper: Waarom draagt u steeds
die poppen en die cassetterecorder bij
u?
Mw. V.O.: Dit is Vladimir (neemt een
van de poppen vast). Hij is een kruising
tussen een Indiaan en een Rus. Dit zijn
beiden speciale volkeren. Het is nog echte
cultuur, het is namelijk cultuur zonder
geld, komend vanuit de ziel. Ik ben al vijf
maal naar Rusland geweest en ja, daar zie
je dat de mensen veel meer met hun hart
leven. De ziel is zuiverder. De ben daar
graag gezien. Volgend jaar ga ik naar
Ecuador. Daar is het net hetzelfde, de
mensen leven veel nauwer met hun ziel
in hun cultuur.

Mw. V.O.: Dit kind heeft nood aan
geborgenheid. Op deze wijze zal het de
wereld rondom zich trekken en het

Schamper: En welke rol speelt die
muziek dan ?

dusdanig ontdekken. Die geborgenheid
kan het verkrijgen wanneer de ouders
zich beminnen en tijd maken voor elkaar.
Wat belangrijk blijft is dat de vader op de

Mw. V.O.: Aah... muziek en in het
bijzonder Ludwig Van Beethoven is de
uiterste verfijning voor de ziel. De kunst
van klassieke muziek bestaat erin dat het
direct naar de ziel gaat. Er onstaat
resonantie in de ziel ontworpen door een

eerste plaats staat en het kind de tweede
plaats bekleedt. De vader is in géén geval
de rivaal ! De vader komt de meeste
aandacht toe, de vrouw m oet haar
levenspartner na zijn drukke dagtaak de

genie. Ik heb in Rusland een Russische
violist gehoord en daar vind je ook die
verfijning in terug.

nodige rust gunnen. Zo kan het kind thuis
een echt nestje vinden en geen conforme
verblijfplaats. De geldnormen zijn geen
ware normen, ze worden gerealiseerd ten

S cham per: Een laatste vraag: Wat
denkt u dat het best zou zijn voor ons, als
studenten en studentes ?

koste van de sfeer in huis. Luxe is niet
belangrijk maar rust en sfeer zijn troef.
Televisie is zeer nefast en dit niet alleen
voor het kind. De volwassenen mogen
niet ontkennen dat ze de kinderziel blijven

Mw. V.O. : De liefdeskoninginnen
moeten voor de jongens zorgen, zij alleen
kunnen de jongens van rom antiek
voorzien. De jongens moeten ook niet
direkt m et sex aankomen maar eerst een
stevige vriendschap opbouwen. Als de
jeugd dat allemaal zou doen, dan zou er
veel minder geweld en druggebruik zijn.

hebben.
S ch am per: is de liefd e tu ssen
personen volgens u het belangrijkste in
onze maatschappij?
Mw. V.O.: Natuurlijk ! Liefde is de
rijkste en diepste vorm van de tussenmenselijke verhouding. De psychische

Mw. Michel Van Ongevalle

basisbehoefte van de mens is namelijk
“willen bemind worden zonder beper-

Zeedijk 94, bus 2
8340 Knokke-Heist

king”. Zo beweerde Prof. E. De Greeff,
een man waar ik enorm naar opzie. De
enige fysische basisbehoefte is voeding,

(of in zowat elk auditorium van zowat

enditvolgensA. Huxley. Talent en gevoel
stellen ons in staat om aan beide
basisbehoeften te voldoen. Ons lichaam

elke universiteit te lande...)
WIF

m oet dienen om deze sym bolen te
begrijpen en te realiseren. Man en vrouw
moeten elkaar aanvullen. De man is de

Zoekertjes

grootheid en kwetsbaarheid de vrouw
daarentegen is de beminnende weldaad.
Het kind toont dat het mannelijke wezen
introvert is en het vrouwelijke spontaan
liefdevol tegemoet treedt. De ‘relatie’

* Te koop: Computer AT 286, 512 K Ram,
muis,40 MbHDHercules-scherm 14",ev soft. 1,2
Mb en 1,44 MbFD 20000 BF Savaanstr. 82 Cl

met het ‘om hulsel’ eindigt vanzelfsprekend in een echtscheiding. Het kind
als relatie-sex-produkt is onverantwoord.

Gent of 050/213652 Torhout
* Gezucht: Konijn zoekt wortel voor konstruktieve relatie, kwestie van ogen en de rest

De ziel wil ‘communicatie’. Ze is slechts
bereikbaar met verfijnde attenties. Met
vrijekameraadschapkunnenvertrouwen,
geborgenheid en vrijheid ontstaan. Met

g ro e ie n sch e ef en kom en in de

Mw. V.O.: Pedagogiek wordt tegen-

geheel. Om dit te kunnen ontplooien is er
harm onie nodig. H et kind kan niet

criminaliteit terecht. Vele problemen in
de latere liefde kunnen verklaard worden

woordig in de slechte hoek geduwd. Men
m oet het inzicht in zichzelf en de

als wonder van de liefde: GEBONDENHEID DOOR VRIJHEID. Zonder de

studeren als de ouders niet in harmonie
zijn. Het drugsprobleem is bijvoorbeeld

omdat een van deze vorige stappen niet
goed of te weinig ontwikkeld werd. Als

medemens verwerven. Inwendig vrije
wezens m et in hoofdzaak de aangeboren

harmonischesfeerkanhettalentengevoel
zich niet realiseren. De fundamentele

ook een duidelijk probleem van tekort

oplossing zouden de jonge m eisjes
moeten onderwezen worden in de liefde.

drang naar liefde en geborgenheid. Dit is
het grondbeginsel van het menselijk

Zodat ze steeds de jongens moeten kunnen
boeien en nestwarmte bieden. Meisjes

wezen. God mag niet gevreesd worden,
maar de Liefde Gods moet gekoesterd

m o eten zich n ie t v e rlag en to t de

worden. D octrines onderdrukken de

CD “The Lion and the Cobra”, van Sinéad O’

brug is de rom antische-intelligente
‘TOVENAAR’, de Liefdes-koningin :
de vrouw. De romantiek is juist de basis,

LIEFDE. Talent en gevoel vormen een

aan liefde. Het kind probeert dan via
bepaalde middelen aan vervanging te
geraken. Om duidelijk te zijn, de vier trap-

het affectief evenwicht. Hoe meer sex,

pen in de liefde : 1. overgave van het
gevoel tegenover een ander indivu (14 en

hoe méér eenzamen. Daarom dat de jonge
meisjes tocheens wakker worden uithun

16 ja ar) 2. de flirt, de beginnende
pr actisch, fysieke nog speelse toenadering

R.E.M.-slaap. Geef rijkelijkuw glimlach,
hij verlangt geen sex, hij verlangt

tot het andere geslacht. 3. het vermogen
en de b ereid h e id to t w ed e rz ijd se

g ev u lg arisee rd e te lev isien o rm en .
Jongens krijgen schrik van ‘Flairkoelkasten’. De meisjes moe-ten goed en
degelijk natuurlijk textiel dragen. Jeans
is het uniform van de man, en dat mogen

gezond te houden. Home AstridK 424
* Help: Hopeloos differentiaalvergelijkingetje
zoekt harmonische oscillator om gekoppeld door
de wiskunde te vibreren, ma 21 dec, 19u Tap en
Tepel.
* Gezocht: Klokhuis om niet alleen te liggen
rotten. Di 22 dec 20u ingang Artevelde.
* Bel mij : (091.214444)
* Gezocht: Wie heeft de teksten liggen van de

innerlijke vrijheid en drang naar liefde.

Connor(LK, redactie)

Zoals F. Nietzsche b e w e e r d e Die Freiheit ist die Frucht der L ie b e ’. In dit ver-

gaskachels kan u kwijt in de Dierickxstraat 55.

band moeten diegenen die het onderwijs
geven volledig vrij zijn, m.a.w. intel-

HomeAstrid?

* En nu serieus: al uw frigo's, kasten, en
* En wie zei daar nog iets over Sinterklaas en

Don’t C ry for m e, C h e G u e v a ra

de universiteit in Argentinië

In een Latijns-Amerikaans land ziet het leven van een student er heel anders uit
dan in het Noorden. Wat hier voor de studentenbeweging een verworvenheid is, is
daar een bron van onzekerheid. Studenten en docenten voelen zich in ZuidAmerika, meer dan in Europa, bovendien erg betrokken met de politieke toestand
van hun universiteit en van hun regio.
Tenzij u toevallig het Laatste Nieuws
leest - wat u bij deze andermaal sterk

en gemarteld was. M et Bergali nam
Sagarduy dan deel aan het CSP, dat hem

afgeraden w ordt
kent u R am iro
Sagarduy nog niet. Deze 28-jarige
Argentijnse juristenstudentcriminologie
heeft overigens totaal geen affiniteiten

eveneens aan de universiteiten v an Rome,
Saarbrücken, London en Rotterdam

met de crypto-VLD-krant, buiten het feit
dat één of andere snoodaard een tijdje
geleden een interview met hem in de

geleden (de week van één-jaar-na-ZwarteZondag), net voor zijn terugkeer naar

bewusteperiodiekpubliceerde. De vijand
ging dan misschien met de skoop lopen,
Schamper slaat onverbiddelijk terug :
onderstaand interview is ongetwijfeld
langer.
De Belgische studenten criminologie
en sociologie die deelnemen aan het
‘Erasmus Common Study Programme
(CSP) on Criminal Justice and Critical
Criminology’, leerden Ramiro Sagarduy
dit jaar kennen op de internationale
congresweken te Vught (Nederland) en
Traben-Trarbach (Duitsland). Aan het
CSP, eenstudieprogrammaover strafrecht
in moderne samenlevingen, gespreid over
twee academiejaren, nemen naast de
RUG, de universiteiten van Rotterdam,
Barcelona, London, Bari en Saarbrücken
deel.
Ramiro Sagarduy was oorspronkelijk
een student rechten aan de universiteit
van Rosario - de derde grootste stad van
Argentinië. Drie jaar geleden kwam hij
naar Europa om zich te verdiepen in de
sociologie van sociale controle (wat wij
in Vlaanderen om arbitraire wetenschapshistorische-institutionele redenen
nog steeds ‘crim inologie’ plegen te
noemen). Hij belandde aan de universiteit

bracht. Enkel Gent ontglipte aan de dans
en daarom bezocht Ramiro enkele weken

wegloopt als je de stop uit het bad trekt hier draait het rechts weg, op de evenaar
draait het niet en in het zuidelijk halfrond
draait het links weg -,... over de vraag of
hetnudeM alvinas ofdeFalklands zijn,...
over hetTrotskisme als grootste strekking
binnen h et gefragm enteerde linkse
politieke spectrum in Argentinië,... over
Peronals opportunistennationalist, eerder
dan echte fascist,... over de onbevlekte

Schamperitskaya
Zomeruitwisseling

Het is niet omdat het kommunisme gevallen is, dat wij (van het unief), onze
bedevaart naar het vroegere centrum van het kommunisme (nl. Rusland) stopzetten
(zie ook eerste Schamper). Integendeel, ook volgend jaar vliegen we er weer naar toe,
het wordt deze keer eerder een missietocht (“Terug naar de bron, oh Russen") dan
een bedevaart. Wie, als goede rode ziel, wil meegaan houdt dan ook best de affiches
in de gaten. Check it out (of verraadt dit een te grote band m e t...).

De uitwisseling Gent-Novosibirsk ’92 kwam tot stand dankzij:
Bakkerij DeMey (Roeselare), Verzekeringen N.V. Van de Walle-Lissnijder,Stad
Gent-Dienst Toerisme, Rodenbach, ‘t Kapelleke, Frituur “De Gouden Saté-Bij Julien".
De Media (Eeklo), Alcatel Bell, Schamper en Universiteit Gent ( Homes en Resto's),
waarvoor dank.
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A rgentinië is er bijvoorbeeld geen
systeem van studiebeurzen. Ondanks deze

‘M enem ’ steevast onheil m et zich

universiteit probeert de huidige overheid
terug af te bouwen. De Peronisten willen

belangrijke relativering van het democratisch karakter van het huidig universitair

meebrengt -... hadden we het eveneens
over de studenten en de universiteit in

alle grote krachten in het land opdelen:
de vakbonden, het leger, de universiteit.

behouden, wat we nu al bereikt hebben”,

Argentinië, het geboorteland van Che
Guevara...

Een erg perfide maar efficiënte verdeelen-heers methode van onze president.

(Zo, nu heb ik het record ‘langste-zinin-Schamper-aller-tijden’, herovert op

Terwijl de studentenpopulatie gestaag
toeneemt, verminderen de fondsen ter

unief en sam en leving

Lord Moloch met zijn snode prestatie in
de ietwatruimenhyper-intellectualistisch
uitgevallen column van nummer 301.)

beschikking van het hoger onderwijs in
omgekeerde zin. De overheid probeert

De Argentijnse student voelt zich dan
ook verantwoordelijk tegenover de rest

d e stu d en ten bew eging

op deze w ijze de gratis openbare
universiteiten, die een niet te onderschatten p o litie k e rol spelen, te doen

van de samenleving. Gezien de studenten
op kosten van de staat, gratis universitair
onderwijs kunnen volgen, willen ze iets

VERZEKERINGEN

“De Argentijnse studentenbeweging
kan nooit op haar lauwerenblijven rusten.
Dat m oetje kaderen binnen de instabiele
politieke situatie in het land en de positie
van de universiteiten binnen het maatschappelijk gegeven. Tijdens de dictatuur,
die duurde van 1976 tot 1983, speelden
de studenten een centrale rol inhet verzet,
ev en een s bin n en de te rro ristisc h e
bewegingen. Ze werden ook het meest
geviseerd door de militairen. Heel wat
van de toen 30000 verdwenen personen
waren actieve scholieren of studenten.

Gent-Novosibirsk

marketing concept

“Dit hele systeem van democratische

onderwijs, blijft het toch belangrijk te
aldus nog Ramiro Sagarduy.

Nederlands.
Hoewel ikurenmethemdiscussieerde
over de richting w aarin h et w ater

Bergali, Foucault en Gramsci, ...en over

GENT

klasse) om te kunnen studeren. In

Vertederend was het overigens te zien
hoe snel Ramiro, meestappend in de
STUKO-betoging, “Vlaams Blok, Rot
op!” kon scanderen in perfect slogan-

militaire dictatuur in Argentinië ontvoerd

U N IV E R S IT E IT

gen voor een progressieve jury van
studenten, docenten en afgestudeerden.

Bart, de ‘Socialistische’ tempels de
Vooruit en ‘Ons Huis’ en de café’s van
het Patershol ; neen, Gent (naar keuze
lijdend voorwerp o f onderwerp) zal
Ramiro - hoewel hij nu aan de andere
kant van de wereld ligt te bakken in
minstens 30° zon - niet vlug vergeten.

Bergali - een gehard man, die tijdens de

m in

de pers en in de omgangstaal in Argentinië
steeds gem eden w ordt - om dat het
uitspreken of gebruiken van de naam

Rosario, deze Vlaamse universiteitsstad.
Het Gravensteen (een heuse middeleeuwse burcht, wat men in Zuid-Amerika
enkel in sprookjes kent), Ilsesteen, de
auto van Sven Jacobs, de revolutionaire
vodka van Cisse, de halve kippen bij

ontvangenis van de moeder van Maradonna,... over de schitterende goal van
Erwin Vandenbergh in M ex ico ,... over

van Barcelona bij de befaamde Argentijnse professor en ex-politiekvluchteling

de naam van president XXXX, die door

data

Dat is een typische strategie van een
nieuwe dictatuur : de intelligentsia zo
snel mogelijk uitschakelen. Met de komst
van de demokratie en de normalisering
van de universiteiten werkten de studenten
erg aktief mee aan de opbouw van een
vernieuwd onderwijs. Ze verworven het
recht op vrije keuze van studierichting en
g ratis toegang to t de u n iv ersiteit.
Bovendien werd het voor de studenten
mogelijk persoonlijk deeigenprofessoren
te kiezen uit een breed gamma aan
docenten en zijn er op alle niveaus

fo t o : R a m iro Sagarduy op de
S T U K O -b eto g in g van 24/11 te
G ent.

(van échte revolutionairen bestaan
en kel o n sch erpe fo to 's, vooral dan
als ze getrokken zijn d o o r D IA )

doodbloeden, in het voordeel van de

terugdoen voor hun land. Zo koppelen ze

betalende private universiteiten. Om de
openbare onderwijsinstellingen te redden,

hun theoretische opleiding steevast aan

zijn er nu heel wat docenten die onbetaald
les geven. Voor ik naar Europa kwam,

“In onze visie is de universiteit er niet
alleen in de samenleving maar ook voor

heb ook ik op vrijwillige basis gedoceerd

de samenleving. Onze kennis verworven

aan de universiteit", aldus nog Ramiro.

aan de universiteit stellen we vrijwillig
ten dienste aan de bevolking, vooral dan
aan de allerarmsten. We gaan de harde
realiteit niet uit de weg. Dit gebeurt niet

d e m o k ra tie ?

onbetaald praktijkwerk.

“Het formele democratische gehalte
van de universiteit mag je uiteraard ook
niet gaan overschatten. Hoewel Argentinië om historische redenen een relatief

vanuit een naïef idee de wereld te willen
verbeteren. Wij willen niet in klein-

grote middenklasse heeft, is en blijft het
een 3de wereld land. Daar zit het liberaal
monetaristisch denken v an Friedman voor

im mers bitter weinig. De studenten
proberen voor concrete problematieken
oplossingen te zoeken, met liefst een zo

een groot stuk tussen. Van de 35 miljoen

breed mogelijke relevantie. Ze werken in
coöperatieven, sloppenwijken, gestich-

inwoners leeft 2/3de onder het overlevingsminimum. Voor deze mensen is het
u ite raard onm ogelijk - hoew el de

schalige symbolische hulp a la carte
vervallen. Rotary-toestanden veranderen

ten, rechtshulp, noem maar op. Zelf
w erkte ik een tijd lang voor een

studentenvertegenwoordigers. Op dit
moment zijn al deze verworvenheden

universiteit kosteloos is - om hoger
onderwijs aan te vatten. Ten eerste genoten

echter sterk gecontesteerd”, zo vertelt

ze nauwelijks voldoende voorafgaande

advocatenbureau dat ook gratis rechtshulp
verschafte en later toen ik aan de unief
begon te doceren, in een psychiatrische

Ramiro Sagarduy.
In de democratiseringsbeweging na

scholing en ten tweede m oetje tijdens de
jaren d atje studeert toch van iets kunnen
leven. Gewone werkende mensenhebben

lijks die naam waardig was. De leidraad
voor de meeste studenten is overigens

overigens gemiddeld al twee jobs nodig
(en werken zo 12 tot 16u per dag) om te

verzet tegen (staats)repressie in het
algemeen. De demokratie moet hier nog

kunnen overleven. Je moet dus echt van

van dag tot dag, van situatie in situatie

goede huize zijn (wat betekent deel
uitmaken van de - ook voor Westerse

verdedigd worden', nog steeds volgens
Ramiro Sagarduy.

maatstaven - extreem rijke hoge klasse of
van de - met de gemiddelde Europese
levensstandaard vergelijkbare - midden-

DIA

de Falklandoorlog bereikten de Argentijnse studenten opmerkelijke resultaten.
Bij de vervanging van collaborerende
academici door ‘zuivere’ docenten, hadden de studenten op het vlak van nieuwe
benoemingen heel wat inspraak. Nieuwe
p roffen m oesten een exam en (o.a.
bestaande uit het geven van een proefles
enhetondergaanvaneen interview) afleg-

instelling - hoewel dat ‘asylum’ nauwe-

Prof. Kruithof: VLD en Blok,
tw e e h an d en o p é é n buik ?
De Drie musketiers, deel 2
De verschijning van Jaap Kruithof is U wellicht niet onbekend. De Blandijn is
zowat zijn natuurlijke biotoop en ook verstokte televisiekijkers hebben de morele
eminentie van de RUG allicht opgemerkt tegenover Jan-ik onderbreek niemandVan Rompaey. Als er zoiets bestaat als een filosofisch triumviraat dan maken
Vermeerschy Kruithof en Boehm daar het mooie weer. Vorige keer kreeg u nog
Vermeersch op uw nuchtere maag, vandaag zit K ruithof op onze vragenstoel. U weze
gewaarschuwd.

zal maken ten opzichte van de PVV, dat

kant bij de progressieven er allerlei

te zetten die onvermijdelijk tot een verdere

is niet genoeg, dat moet meer worden, dat
is de bedoeling van Verhofstadt. Die

persoonlijke ruzies of incompatibiliteiten
zijn, zodanig dat niks van de grond komt.

polarisering van arm-rijk leidt, dat leidt

rechterzijde is niet meegekomen en in die
zin is het voor hem een tegenvaller. Hij

Ik heb tegen Vandenbroucke gezegd voor
het congres: U moet absoluut meer aan
samenwerking doen, ik begrijp dat het
niet één partij kan worden maar een

had ook gehoopt de rechterzijde van de
Volksunie binnen te halen, maar ik zie dat
Schiltz daar niet op ingegaan is, dat
Sauwens ook niet is meegegaan en dat er
eigenlijk relatief weinig mensen,in de
boot zijn gestapt. Uitzonderingen zijn de
groep rond Gabriels en natuurlijk heel

Schamper: We trappen a f met een
vraag die wel meer mensen zal bezig-

daarvan redacteur en korte tijd hoofdredacteur. Daar zaten dus Spaak, Spinoy,

interessant, maar buiten de Volksunie, de
denkgroep rond Lode Claes, oudredacteur

houden dan ondergetekende: Hoe zit de
vork aan de steel in verband met het
vernoem en van uw naam b ij de
verruimingsbeweging van Rossem ?

Collard, Van E ynde, Anseele, dat waren
toen de grote tenoren van de SP, en we
hebben tweemaal discussie gehad waar
ik dus mijn conclusies uit getrokken heb

van Volk en Staat, een nazistische krant
tijdens W.O.H. Dat is een leuke relatie,
Verhofstadt in samenwerking m et Lode
Claes, want Lode Claes is een groot
bankier en die geschiedenis van tijdens
de oorlog is men dan blijkbaar vergeten,

Kruithof: Het is geen gerucht, het is
realiteit. Voor zijn boek “Libertijnse
breekpunten” verscheen heeft hij het me
opgestuurd in een eerste versie. Ik heb
daar bepaalde stukken uitgelezen. Hij
had me daarvoor opgebeld dat hij me dat
zou bezorgen. Hij heeft me dan nog eens
opgebeld om een onderhoud te vragen, ik
ben naar Meise gereden en heb daar drie
uur met hem gepraat. Ik ben daar om acht
uur gekomen en om twee over acht was
het al zo duidelijk als iets dat ik in ieder
geval daarvoor nietkwam. Naéén minuut
kon ik wel zeggen mjet, njet, njet. Ik wou
daar geen discussie over omdat mijn
besluit reeds dertig jaar geleden genomen
was . Ik heb niet voor Van Rossem
gestemd, ik heb geen sympathie voor die
partij, ik ben een linkse socialist en hij is
een libertijn wat niet hetzelfde is. Posities
kunnen we hier niet uiteenzetten maar ze
zijn zeer verschillend en het verwonderde
mij dat hij me vroeg. U hebt trouwens
gezien dat het boek opgedragen is aan
Vermeersch en mij, wat mij ten zeerste
verw onderd heeft. Ik w eet dat Van

dat volgens mij het niet doenbaar was als
links socialist in de SP iets te kunnen
bereiken. Van zodra men enige aanhang
heeft in de SP, wordt men toch gewurgd
en hetzelfde probleem dat momenteel de
Vonkisten m eem aken, die ook een
oppositionele groep uitmaken binnen de
SP, heeft zich voorgedaan. Je hebt

heeft, moet u aan hem vragen J k zet mij
niet af tegen politiek, ik ben een politiek
beest en actief in de politiek sinds mijn
21 jaar, ik sluit mij alleen niet aan bij één
van de bestaande politieke partijen.
Waarom ik mij niet aansluit, zit zo. Ik ben
lid geweest, ongeveer tien jaar, van de SP

doen en dat kan men niet aan in dit
wereldsysteem. Die drie, pauperisering,
migratie en ecolo, hoe gaat het kapitalisme
die oplossen? De ben daar pessimistisch
in, dat kan ze niet, dus gaan we naar zeer
dramatische toestanden, en de mensen
zijn zich daarvan bewust. Mijn artikel in
de Morgen ging over de jeugd : men

Isdatn u het antwoord op 24 november?

probeert de jeugd wijs te maken dat het
toch nog goed loopt, maar er zijn meer

Kruithof: Ik verwacht iets van de

mensen die zeggen dat het niet goed gaat.
En als men mij vraagt wat we moeten
doen, dan zeg ik dat ik ook niet in vijf
regels de oplossing kan geven. Want ik

VLD . Wat is de achtergrond ? VLD is
een rechtse partij, ze heeft het recht om
rechts te zijn, zij wil zeker niet de belangen

een bekende trotskist, de linkervleugel
van de Vlaamse SP. Wij hebben een

begoede. VLD probeert deze mensen te
verzamelen, dat wil zeggen een coherent

congres gehad over de on v eren ig baarheden, waarbij het partijbestuur ons

rechts op te bouwen, wat ik op zichzelf

Schamper : En wat dan met de
verruimingsbeweging in de S.P. ?

Kruithof: Het kan zijn dat de CVP
een heel grote crisis tegemoet gaat, indien
de SP na de verruiming, wat ze tot nu toe
veel te weinig doet, tot een soort alliantie
komt van Anciaux van de Volksunie en

waar een harde linkse kritiek mogelijk is.
De VLD gaat proberen stemmen van het
Vlaams Blok af te nemen, wat ik ten
zeerste betw ijfel. Er lijk t m ij een
contradictie te zijn tussen het VLD en het
Vlaams B lok, die groter is dan deze tussen
de VLD en de andere partijen. Want het

weet ook niet goed hoe die staatsschuld te
verminderen, ik weet wel datik die banken
moet aanpakken, maar dat kun je zomaar
niet. Ik weet wel wat ik wil, maar het is
niet realiseerbaar.

Vlaams Blok is een partij die essentieel
profiteert van het algemeen verpaupe-

Mieke Vogels en Jos Gheysels van Agalev
samen met Frank Vandenbroucke. Dan
zou ze een grote druk kunnen uitoefenen

ringsproces enhetzijn die paupers, samen
met een deel van de burgerij, die door de
dreiging van de migranten voor het

eruit wou omdat wij volkomen diametraal
stonden tegenover het politiek gevoel

begrijp en watik inhetpolitieke landschap
niet slecht vind. Dat betekent dat men de
rechterzijde van de CVP moet overhalen,

om de ACV-vleugel in de CVP daarbij te
laten komen en dan krijgt u gewoon een

Vlaams Blok gestemd hebben. En het
VLD heeft een programma waardoor er

opdeling van België, van Vlaanderen in

van het partijbestuur van de SP. Ik zal
nooit vergeten dat ik tweemaal naar het

nog meer paupers komen, die zeker niet

want de CVP heeft een rechterzijde die
m issch ien nog re ch tse r is dan de

d rie: Vlaams Blok, de VLD en de Linkse
Progressieven en op zichzelf heb ik daar

partijbestuur gew eest ben m et een
delegatie van het blad “Links”, want dat
was de oppositie binnen de SP, ik was

VLD gaan stemmen, dus het w erkt
eigenlijk het Vlaams Blok in de hand.

rechterzijde van de VLD, of minstens
even rechts, en dat lukt tot nu toe niet. Ik

niets op tegen. Ik ben alleen verontrust
omdat Verhofstadt werkelijk goed, hard
en efficiënt werkt, terwijl aan de andere

Zijn het eigenlijk niet, als men het van ver
bekijkt, twee handen op één buik. De ene

verwachtdatdeVLD misschien 5% winst

sering. Het is omdat het moslimgebied
een enorme bevolkingstoename kent, wat
een enorme dem ografische aanwinst
betekent, plus het feit dat er geen enkel
so ciaal-eco n o m isch p ro je c t w ordt
opgezet om die bevolking een toekomstperspectief te bieden, dat die verpaupering

ook de ecologische blokkade, en die is
het ergste want daar kan men niets tegen

Schamper :En wat te denken van die
verruimingsbeweging rond het VLD?

een deel van de burgers,namelijk het
rijkste deel, de rijke en de normaal

rijk-arm gaat zo snel dat er zeer grote
sociale gevaren ontstaan. Het migrantenvraagstuk is een gevolg van die polari-

kelijke impasse. In het Noorden wordt de
te g en stellin g rijk -arm sterker, h et
Noorden staat tegen het Zuiden. Dan is er

mij niet gepast. Dat is dus de situatie.

en ik vormde daar samen met Mandei,

m endemogelijkheidheeftom dat bewind
radicaal om te zetten. Die polarisering

hoogste levensstandaard heerst. Je moet
dat dus omgooien en dat vergt een beleid
op wereldschaal, want we zitten in een
wereldeconomie en dat kan één land niet.
M aar w at ik dus wil zeggen : het
kapitalisme staat voor een verschrik-

centrumpartij enikbengeencentrumman,

zelf wel. Dat is dus niet de burger, dat is

de wereld is nog in het zog van het
Thatcherisme, het Reaganisme en nu
Clintonisme en er zijn geen tekenen dat

de verpaupering in de derde wereld en nu

impotente manier. Dan doe ik liever niet
aan politiek. De SP heb ik verlaten, bij
Agalev heb ik mij nooit aangesloten

afgeslankt worden, zichmetsteeds minder
bemoeien, wij, privégroepen kunnen dat

verarmde Antwerpenaars en de VLDkiest
voor de begoede bourgeoisie. Als u de
tegenstelling tussen de VLD en de linkse
partijen neemt, dan is die eigenlijk kleiner
dan men in de praktijk denkt. Want heel

hebben we de val v an het Oostblok en dat
betekent ook een verpaupering, dus krijg
je daar ook vluchtelingen, want de
vluchtelingen gaan naar daar waar de

juiste ideeën verkondigen, maar dat heeft
op machtsvlak geen invloed en ik wens
dus niet aan politiek te doen op een

raken van het grootkapitaal, een deel van
de KMO’s en de kleine zelfstandigen.
Dus heel het programma is in functie
daarvan opgebouwd, destaatm oetverder

Blok. Objectief werken ze in dezelfde
richting, maar kiezen wel verschillend,
want het Vlaams Blok kiest ook voor de

heel sterk is, vooral in Algiers, K airo. Als
die mensen dus kunnen, komen ze naar
hier. Onze migranten zijn het gevolg van

was en dan heb ik een persconferentie
gegeven omdat ik de SP verliet. Mandei
heeft ook de SP verlaten. Sindsdien ben
ik niet meer bij een partij geweest. Niet
bij Regenboog, omdat ik datgeen politiek
vindt als men 0,5 % bij verkiezingen
haalt. Dat is sympathiek, men kan de

en de Vlaamse Volksunie was toen veel
rechtser dan de huidige en was dus voor

voor de media. Vermeersch heeft nee
gezegd, en Goossens heeft nee gezegd
net als ik en dat kon Van Rossem van
tevoren weten. Waarom hij dat gedaan

trouwens Charta 91 is daar een vorm van.
Ik ben niet iemand die de isolatie voor de
isolatie wil, maar ik wil een beweging

aanhang krijgt Ik denk dat dat in 1966

is een bijzonder intelligent man, maar

dat iemand waarvan men de positie goed
kent, daaraan zou meedoen. Na twee
minuten was ik dus zeker van mijn
weigering. Misschien was dat bedoeld

m ijn links socialism e aan u gaan
uitleggen.

politieke punten. Maar zelfs dat gebeurt
niet. Dat is natuurlijk in het voordeel van
Verhofstadt en hetVlaams Blok. Bij zo’n
beweging zou ik mij kunnen aansluiten,

niettoelaten dat de linkervleugel de macht
zou veroveren . Zij moet dus gefnuikt
worden vooraleer zij een mogelijk grote

omdat ik de ecologische standpunten deel,
maar zij zijn politiek en economisch een

sprake van kon zijn. Het is, vrees ik, van
zijn kant een beetje naïef om te denken

uiteraard meedoen, maar dan moet ik

lende formaties blijven ? Ik ben daar wat
ongeduldig in, maar ik voorzie dat dat
een tijd duurt en als dat niet kan, dan kan
men toch fronten vormen op bepaalde

namelijk een linker- eneenrechtervleugel,
en deze laatste zijn realisten en kunnen

Rossemnatuurlijk enige waardering heeft
voor ons omdat wij soms dingen zeggen
die men elders niet hoort en Van Rossem
onze politieke en economische standpunten lopen sterk uiteen, zodat er geen

want die belangen van de bankiers liggen
natuurlijk op hetzelfde vlak. Ik kan

samenwerking met voomoemde personen, ookBertAnciaux, dievoor de meeste
posities vlak naast Agalev zit, behalve
dat hij er nog wat Vlaamsnationalisme
bij doet, maar dat is over tien jaar uitgeput,
dat weet iedereen, moet mogelijk zijn.
Waarom moeten die personen in verschil-

tot racisme en fascisme, maar het vuile
werk wordt dan gedaan door het Vlaams

wenst een harde neo-liberale politiek door

(Het vervolg van dit interview met
praatgrage Jacob Kruithof vindt u o p d e
volgende pagina. Dank voor uw begrip.)

Beesee en Lord Moloch
Foto Archief

Vleselijke
O nthouding

Kosm isch slof o p zo ld er...
D at de Plateau en de Rozier oude gebouwen zijn, hoeft niet steeds weer herhaald
te worden. Dit gebouwencomplex is er zodanig aan toe, dat zelfs studenten er
gemakkelijk verloren lopen. Beter nog: sommige gangen (en lokalen) geraken
volledig in de vergeethoek. Voor Schamper dus tijd om eens aan ‘archeologisch
onderzoek*te doen... Wat blijkt nu: ons allerliefste R U G ’j e bezit naast z ’n (nieuw)

Vegetarism e:
groentjes in de Resto's

sterrenkundig observatorium, ook nog een observatorium aan de Plateau!! Kijkt
men goed omhoog naar het universitaire gebouwencomplex tussen de Plateaustraat
en de Rozier, dan kan men de groene koepel van het observatorium waarnemen. Het
staat er sinds 1904 en wordt a l decennia lang verwaarloosd. Nu bestaan er plannen
om de oude sterrenwacht compleet te renoveren en opnieuw in werking te stellen.
Wetenschappelijk zal het niet veel nieuws kunnen aanbrengen, maar socio-cultureel
kan het observatorium de volkssterrenwacht van Oost-Vlaanderen worden.

Sinds een tweetal jaar kan men nu ook vegetarisch eten in de studentenresto’s.
O f beter gezegd De Overpoort, want het is enkel daar - in de International Corner
- dat men kan proeven van deze “jongste” eettrend. Voor dezen die het niet zouden
w eten: vegetariërs zijn de mensen die geen vlees enlof vis eten (geen dode dieren).
En als dit niet extreem genoeg is, heeft u nog altijd de veganisten, die alle voedsel
van dierlijke oorsprong weigeren, dus ook eieren, m elk ,...

G ent internationaal

a 3 vegetarische gerechten opgenomen in het
aanbod van “normale” dagschotels.

De ooizaak van dit portie groen is eerder

Later werden ook de groene-lijn-broodjes

anekdotisch : tijdens een bezoek van een

gelanceerd in de cafetaria’s, maar dit is

Engelse afvaardiging bleek dat 50% vegetariër

(voorlop ig ?) nog niet zo su cc esv o l,

was. En daarom leek het wel leuk om in de

n iettegen staan d e, en hier spreekt uw

gloed n ieu w e International Corner een

proefkonijn uit eigen ervaring, ze eigenlijk

vegetarische afdeling te integreren, als

w el heel lekker zijn. (Maar te duur in

contrast met de american junkfood. Altijd

vergelijking met de vleesbroodjes.)

goed vooreen internationaal imago, nietwaar.

‘t Is maar dat u het zou weten, want dit is

Trouwens, het leek ook dat de studenten, naar

nu het grote probleem: vele studenten weten

——

veroordeeld tot
levenslang
niets doen

25Ö.Ö00 kalkoenen

,

B eknopte historiek
De geschiedenis van het observatorium begint met de figuur van Désiré
Van Monckhoven, een Gents industrieel
die zich omstreeks 1880 een telescoop

Geen hczoek~«-Geen bloemen

van de allerbeste kwaliteit aanschafte.

niet dat men vegetarisch kan eten, laat staan

Boulez Mario, daar ook belangstelling voor

waar. Ook ik heb eerst alle afdelingen en

hadden, voor het vegetarisch eten dan.

resto’s moeten aflopen cm uiteindelijk te

flop, zowel commercieel (15 a 20 schotels

moeten constateren dat de International
Corner de place-to-be is.

per dag) als qua aanpak. De klassiek
geschoolde koks waren weinig vertrouwd

Primeurs, prim eurs!

met vegetarisme, en ook de filosofie (want
dat is het) werd niet zo onmiddellijk begrepen.

En terwijl w e toch bezig zijn m et

Zo werd bijvoorbeeld bij de start van het

studentenfood, kunnen we u evengoed enkele

project het eten aangeboden in wegwerp-

nieuwtjes verklappen.

materiaal, wat voor een natuurbewuste

Vanaf januari moet u niet verwonderd

vegetariër gelijk staat met vloeken tegen de

zijn als uw buur met een rekenmachientje

paus.

rondloopt in de resto’s : ter ere van de dames
(die zich in maat 24 willen wringen) en de

De succes story

NazijndoodkochtdeR.U.G.devolledige
sterrenwacht aan voor de toen gewaagde
som v an 27000 goudff anken. Maar wat is
men nu met een sterrenkijker, als men

K r u ith o f
(vervolg van pagina 7)
Schamper: Tijd voor de obligate
vraag over de verrechtsing. M ag men in
een democratische samenleving met
ondemocratische middelen optreden
tegen een ondemocratische partij als
het Vlaams Blok ?

Kruithof: Ik zie het op dezelfde
manier als Vermeersch. Stel dat je een

kalorische waarde (het aantal kalorieën)

bestel hebt met 5% Vlaams Blok en 95 %
andere. Als je democraat bent, mag je niet

vermeld van de gerechten. Ode zal er minstens

op een M ach ia v elliek e m a n ier je

enkele jobstudenten-vegetariërs en een

1 schotel worden aangeboden met minder

personeelslid-vegetariër, die de aangeboden

dan 400 kalorieën, tenminste als u geen Cola

democratische principes gebruiken. Met
die 5 % m oetje hen alle rechten geven die

Het hele gebeuren kreeg meer vaart door

personen met gewichtsproblemen wordt de

gerechten beoordeelden en zo nodig

of chocomouse bijneemt. Gezond voedsel in

verbeterden. Ook de full-tim e diëtiste

een gezond lichaam, of was het een gezonde

schoolde zich bij, zodat men nu een

geest eet een gezonde dagschotel ?

evenwichtig en afwisselend aanbod heeft. En

Verheugend is ook de lancering van 30

met succes, nu worden dagelijks zo’n 80

nieuwe menu’s van minder dan 100 fr, wat

schotels gesleten, en wordt nu maandelijks 2

werden reeds plannen vooropgesteld om
het geheel te restaureren. In een eerste
fase zouhet gebouw gerestaureerdmoeten
w orden. T egelijkertijd zou men de
telescoop moeten reinigen en opnieuw
monteren. In een tweede fase zouden de
lokalen heringericht moeten worden en

bevindt, ook nog twee meridiaanzaaltjes
en een meteorologisch grasveld. De
binnenkoepel is helem aal u it hout
getimmerd, met barsten in het bruine
vernis. In het midden staat de twee en een

m its een g ro n d ig e rein ig in g sb eu rt
opnieuw in werking worden gesteld.

Ï.X doden liggen opgebaard op uw bord

De eerste kennismaking was echter een

baten en het toegankelijk te stellen voor
geïnteresseerden’. Enkele jaren geleden

Het Oude Observatorium omvat naast
de koepel, waarin zich de telescoop

zijn van de allerbeste kwaliteit en zullen,

—

Amsterdam: Anti Diergebruik Komitee
; Nederlandse Vegetariërsbond

de mening van studentenvertegenwoordiger

stelden zich als doel ‘het oude observatorium volledig te restaureren, het uit te

Technisch g esproken

technici onder jullie: de telescoop is een
refractor op een equatoriale montering,
die het dus mogelijk maakt om met slechts
één draaiende as de sterren te volgen. In
een kastje tegen de wand van het gebouw
bevinden zichooknog allerlei accessoires
voor de bediening van de telescoop.Deze
antieke en zeer beheerde instrumenten

Wij zijn d ie p g e sc h o k t d o o r h e t v e e l te v ro eg
overlijden v an
parelhoenders
kippen
konijnen
kalveren
andere dieren

koepel opklommen, veertig meter hoog.
N a wat nikken en wrikken aan de bruine
houten schuifdeur, betraden zij een lokaal
dat reeds meer dan twintig jaar niet meer
bezocht was. Het decor dat zich daar
ontvouwde, kwam als het ware rechtstreeks uit een “Jules Veme’Tilm.

herontdekkers de vzw Vrienden van de
Oude Sterrenwacht van de RUG (VSRUG) op. M et RUG-astronoom, professor Herwig Dejonghe als ondervoorzitter
en Armand Pien in de raad v an beheer. Zij

gebouw . De m o ntering d raag t het
opschrift ‘T. Cooke & Sons’. Voor de

levenslang
sterven

600.000
7.000.000
330.000
100.000
70.000.000

ligt eigenlijk bij een stel nieuwsgierigen
die een paar jaar geleden de trap naar de

zelfs geen observatorium heeft... Zodus
besloot men er één te laten bouwen. De
vraag was uiteraard waar? N a maandenlange discussies, pro’s, contra’s,... werd
er dan toch overeengekomen om het
observatorium te vestigen in het centrum
van het (toenmalig) nieuwe PlateauRozier complex. Het was klaar in 1907

Kort na de ‘archeologische vondst’
van het observatorium , richtten de

halve meter lange telescoop op een
robuuste montering van massief gietijzer,
die op zijn beurt verankerd zit in het

KERSTMIS
—

De oorsprong van deze ‘ontdekking’

RENOVATIE

dan w eer een reden kan zijn om uw
rekenmachientje thuis te laten.

Nivea

iedereen heeft en je moet ze niet beletten
dat ze mogen betogen. Briefjes ronddelen,
betogen, moet men aanvragen, maar dat

en Kenae van d i j ae start een bloeiperiode
onder Prof. L. Van de Vyver. Vanaf toen
werd er ook gestart met de weerkundige
waarnemingen die, met uitzondering van
enkele dagen in mei 1940, tot op vandaag
een ononderbroken reeks vormen.
Die snelle opbloei werd echter al even
snel opgevolgd door een periode van
debacle. In 1914 brak de eerste wereldoorlog u it en in 1918 overleed de
franstalige,doch zeer geliefde, professor
Van de Vyver. Van toen af werd de
aandacht toegespitst op de theoretische
sterrenkunde, waardoor de functie van
het observatorium vervaagde. Zo ging
het er steeds slechter aan toe tot zelfs in
het begin van de jaren ’70 de dienst
Sterrenkunde verhuisde naar de nieuwe
gebouwen aan de Sterre, waardoor het
oude observatorium totaal in onbruik
raakte.
zoals Hitler anti-parlementair. Als ze 20
% uitmaken, dan stelt zich reeds een heel
belangrijke vraag: gezien het grote aantal
a-politieke mensen, kan je m et 20%
stoottroepen de straat beheersen. En als
je de straat beheerst, gaan een groot deel
mensen uit angst meedoen. Als ze 45 %
hebben, m oetje niet optreden. Dat is veel
te laat, dat is een naiëf standpunt om dan
op te treden. Het hangt dus eigenlijk af
van de v raag: Is het Vlaams Blok in staat
om de meerderheid van de bevolking te

tenslotte zouden er inkomsten gevonden
moeten worden om de werkingskosten te
dekken.
Dat er nu nog steeds veel werk is,
blijkt al uit de staat van het gebouw zelf;
takken en struiken die door de muren
dringen kunnen misschien wel doen
denken aan een tropisch hutje, maar
hebben alleszins geen gunstige invloed
op de architectuur. Wie dus wenst mee te
helpen aan de restauratie kan zich steeds
wenden tot Ronny Marlens ofwel Herwig
DeJonghe (Armand zal u ook altijd graag
te woord staan.) Tenslotte nodigt de
VSRUG iedereen, die ietwat geïnteresseerd is in astronomie, uit om tijdens één
of andere Nationale Sterrenkijkdag een
kijkje te gaan nemen naar eeuwenoude
technologie.
Oliebol & Samson
beheerst. Daar kan ik het AFF wel
begrijpen dat zij niet zomaar de straat zo
vlug w illen afgeven. D ie bew uste
maandag stond er een commando van
zestig man. Daar beheers je onmiddelijk
dit gebouw mee, de studenten staan daar
allemaal individueel. Als die evolutie
zich doorzet en ze winnen nog wat
stemmen, kan het noodzakelijk zijn
stoottroepen op te richten.

winnen, ja of nee ? En die vraag is niet
duidelijk beantwoordbaar. De eerste tien
jaar, kunnen ze dat niet. Voor de vijftig
volgende jaren, durf ik niets zeggen. Als
die pauperisering doorgaat, dan kan ik
het ook niet meer voorspellen, onze

Tot zover het eerste gedeelte van het
interview. Volgend jaar, jaw el in 1993,
mag u de rest verwachten. Tot dan bezint
u zich maar wat over de herschikking van

mag allemaal. Nu is het verhaal nog niet
af, want zo is ook Hitler begonnen.

belangrijkste w ijzingen op politiek
gebied, sinds 1830, zijn allemaal door de
straat afgedw ongen., niet door het

de schuldenlast, wijfeesten ons wel door
het oude jaar heen...

Wanneer wordt dit gevaarlijk ? Want dit
zijn wel jongens die zelf niet al te
democratisch optreden en ze zijn net

parlement. Het parlement wijkt dus voor
de straat. Kijk maar naar het stemrecht.
Dus is het heel belangrijk wie de straat

Moloch en een overtypte Beesee
Foto Archief

Uitverkoop van het Kunstonderwijs
Onze oren worden nu reeds jaren steeds hardnekkiger overspoeld met theorieën
die de mogelijkheid van theorieën opbouwen, en het leveren van bewijzen ervoor
voor onmogelijk houden. Je moet het maar doen!

De ideële toegankelijkheid anderzijds
kan maar worden verzekerd door mensen

verplichte en deels uit facultatieve v akken.
Nu heeft men het vak ESTHETICA uit

aan te LEREN hoe ze kunnen omgaan

het pakket van de verplichte vakken naar

met de verschillende kunst-vormen en

dat van de facultatieve overgebracht.
Concreet resultaat hiervan: ieder net kan

De filosofische ridders van deze tijd (Derrida, Lyotard, Rortry) nemen het zwaard
op voor wat een onzer oudste filosofen (Gorgias) reeds beweerde: Er bestaat geen
consequente en adequate manier om over de werkelijkheid iets te vertellen, er zijn
geen mogelijkheden om iets te bewijzen noch om iets communicatief over te dragen.

media. Hiervoor m oet het onderwijs

Resultaat hiervan in onze tijd is het POSTMODERNISME met zijn regelloosheid:

het geluk van het individu in functie van
het geluk van de integrale groep als finaal
doel (wat toch een socialistische gedachte
is) dan is het klaar dat men mensen moet

als niets mogelijk is, is immers alles evenwaardig.
D at we leven in een tijd waar politieke overloperij hoogtij viert, waar met
déontologie een loopje genomen wordt en alles schijnt te streven naar immoralisme
alsof het de wet van de ENTROPIE gold is dus niet te verwonderen.
Dat een SOCIALISTISCH minister -Van Den Bossche- het gemeenschapsonderwijs -ZIJN onderwijs- een slag in de nek toebrengt is o.i. evenzeer in deze lijn

garant staan!
Wanneer je een maatschappij wil
opbouwen waarin het centrale belang is:

m ÊÊÊm m Ê/m m m

te vatten.
Waar gaat het volgens wie over?
Reeds jaren lobbyen de mensen van
het licham elijk onderw ijs om hun
urenpakket verdubbeld te zien in het
vormend onderwijs. Hunreden: hetwordt
hoog tijddatinonzeonleefbaar geworden
maatschappij-en wereld de mens wat
meer aan lichaamsfysiek gaat doen. Hun
motto: MENS SANA IN CORPORE
SANO. Allerbest!
Onze bedenking hierbij: gaat het hier
niet eerder om een baantjeskwestie? Dit
nog daar gelaten- de een zijn dood is de
ander zijn brood- menen wij echter dat
men het ruimer moet zien, en wel als
volgt.
In onze tijd waarin de werkloosheid
fenomenale proporties aanneemt, waar
werkherverdeling m et als implicatie
werkduurverkorting een absolute must
is, moeten mensen in staat worden gesteld
om hun vrije tijd- de gem iddelde
werkende mens spendeert nog 10% van
zijn leven aan werken- ZINVOL te leren

deze essentiële behoefte onthouden? Dat
kan U toch niet bedoelen!!!
In tijden dat onge-

Mijnheer de Minister, vergat U dat een groot stuk van de

de Minister dat U dit niet meent - U bent
ook een telg uit het volk der kathe-

prehistorieen de geschiedenis haar kennis
ontleent aan de kunst? Moeten wij dus

dralenbouwers - en daarom steunen wij
U inhet terugtrekken van deze beslissing:

fundamentelebehoeftevanhet esthetische
genieten b ezitten . W il U m et h et

culturen heen, het vormend onderwijs
ontzegd wordt; Dit zou puur cynisme
zijn!
Wij weten, mijnheer

We voegden hieraan een petitie toe
waarop 1450 mensen tekenden (o.a. Prof.
Boulart, Prof. C.Van Damme, Prof. Van
Tyghem, Prof. Sabbe, Prof.Em.Broeckx,
Jan Decleir, Carl Huybrechts, Wim Van
Gansbeke, Raoul Bauer).

het gezicht van de vrijzinnigheid!
Proficiat MINISTER MAXIDURF !
Dat deze M inister last heeft met
esthetica komt nog schrijnender tot uiting
in het kunstonderwijs waar hij niet alleen
de inschrijvingsgelden verhoogt (zo raken

daarenboven zodanig besnoeit op de uren
van het personeel dat men bvb. op dit
ogenblik 3 mensen per uur moet leren
piano spelen...Hoeft het verder betoog
d a t onze cu ltu u r D O E L B E W U ST
afgebroken w ordt? O f m oeten we
w erkelijk denken dat we geregeerd
worden door onwetenden?
Om duidelijk te maken dat het over
het eerste gaat en om op die manier bij
ons uitgangspunt terug te komen, het
volgende.
Toen het bekend werd dat de ‘afsc h a ffin g ’ van e sth e tic a -d estijd s
verkeerdelijk als kunstgeschiedenis

materiële toegankelijkheid van kunst in
onze westerse cultuur nooit zo groot

afschaffen van de kunstgeschiedenis aan
grote bevolkingslagen de inwilliging van

socialist’!
Niet alleen afbraak aan een funda-

kinderen uit lagere klassen uiteraard
gediscrimineerd- een socialist jaja!) maar

waardelijk genot. Welnu KUNST is hier

lijkwaardigheid en intolerantie hoogtij
vieren, kan het toch niet zijn dat één van
de weinige m iddelen die unifiërend
w erken in-en-over de bruggen van

Vergat U ook, mijnheer de Minister, dat mensen behoeftige
wezens zijn en dat mensen óók die

,§ f ÏM

het meest verspreide van.
Blijft nog de vraag naar de toegankelijkheid ervan. Men kan stellen dat de

onderwijs - en hoe terecht!!!
Spijtig genoeg stellen we vast dat diegenen die toen de
brand blusten nu pyrom aan zijn geworden. We kunnen onze oren niet
geloven: U ‘d u rft’ het aan het vak
kunstgeschiedenis te bannen uit het
secundair onderwijs!

hetzelfde doet als uw voorganger?

menteel recht van de mens nl. leren
genieten, maar daarenboven een slag in

L.O. van 1 op 2 gebracht wordt (waarbij
we nogmaals de nadruk leggen op het

leren gemeten van het leven. Nu zijn er
maar weinig middelen in onze wereld die
de mens in staat stellen tot onvoor-

Waarde heer Minister;

concluderen dat U, na uw verzengende
daad van een paar jaar terug, identiek

richtingen. Gezien nu het aantal uren van

gedurende een lange opbouwende periode
te doen.
Dit kan o.i. door de mensen in staat te
stellen d.w .z. aan te leren op een
ONVOORWAARDELIJKE manier te

Brief a a n d e
h eer Minister
M axidurf.
werd dat het geschiedenisonderwijs zou
worden afgeschaft in het secundair

ed ele daad v an een ‘v rijd en k en d

tot een minim um te herleiden door
invulling van deze tijd met bezigheden
die ten eerste in staat zijn zin te geven aan
het moment en ten tweede in staat zijn dit

geweest is als nu, zonder te willen zeggen
dat dit voldoende is: het streefdoel blijft
dat IEDEREEN tot ALLES toegang kan
hebben. Ook kunst zou hier haar finale
doel bereiken!

zijn pluimen. Het vrij onderwijs was van
meet af aan tegen deze beslissing en zal er
geen rekening mee houden. Zowaar een

programma komt of niet. Er moet echter
wel rekening gehouden worden met het
aantal uren dat voorzien is voor de

invullen d.w.z. de zinloosheidservaring

genoemd- schreven we, van kwaadheid

Onder druk van voorgenoemde lobby
zijn zowel de ARGO (raad voor het

positieve hiervan!) m oet er een uur
gevonden worden dat wegvalt.
Wie op de hoogte is van het reilen en
zeilen in onderwijskringen weet goed dat
dit uurtje niet zal worden bespaard in de
vakken die binnen ons FUN CTIONAUSTISCH-ECONOM ISCH stelsel

gemeenschapsonderwijs) als de minister
zelf die de besluiten van deze raad

als heilig worden ervaren: wiskunde,
inform atica en natuurwetenschappen

bekrachtigtof vernietig tertoe overgegaan
het volgende uit te werken.

(hoewel het aan de urentoename van
deze vakken te wijten is dat dit probleem

Het lessenpakket van het algemeen

rijst).
Waarop of waar dan wel besparen...?

vertrouwd maken met kunst en kunstgenot. Dit is onze visie.

DE FEITELIJKE AFBRAAK

Een paar jaar geleden schreeuwde men vanuit bepaalde
kringen moord en brand wanneer bekend

kiezen of het vak esthetica op het

Het hoeft niet gezegd!
Zo verliest feitelijk bekeken het
gemeenschapsonderwijs alweer één van

vormend onderwijs bestaat deels uit

in ons pen geschoten, de tekst, die u
linksonderaan kunt terugvinden.
Ongeveer dezelfde tekst werd in de
meeste vlaamse dagbladen afgedrukt. De
Minister reageerde met het schrijven dat
u hier rechtsonder kunt lezen.
Niet alleen in de dagbladen verzweeg
de Minister de ware toedracht, neen!
bovendien ontving iedere ondertekenaar
van de petitie een persoonlijk schrijven!
Wat een DEMAGOGIE, wateen briljante
poging om de verantwoordelijkheid af te
schuiven en daarenboven nog reclame
voor zichzelf te m aken! N ogm aals
PROFICIAT MINISTER MAXIDURF!
(get.) GEERT BOXSTAEL.

A ntw oord v a n d e
hoor Ministor.
Geachte,
BETREFT: Uw brief
Uw brief betreffende de zgn. “afschaffin g ” van v ak k en zoals esth etica,

H ier kun n en alle vakken en /o f
specialiteiten opgesomd in het besluit
van de Vlaamse Executieve van 5 juni
1989 w orden voorzien. De vakken

Het staat de inrichtende m achten
derhalve vrij dit initiatief te nemen.

plastische opvoeding, m uzikale op-

H et blijft m ijn fundam entele bekom m ernis om m et het oog op de

voeding en esthetica staan in dit besluit
eveneens vermeld, en kunnen derhalve

toekomst van onze Vlaamse jeugd het
belang van een aantal vakken zoals

In tegenstelling m et uw stellingname
schaf ik deze vakken helemaal niet af.

probleemloos worden ingericht.

e sth e tic a , m u z ik ale en p la stisch e
opvoeding te benadrukken. Het zijn o.a.

Zoals U bekend bedraagt het maximum aantal lestijden per week in de

bekend dat ik de synthese-lessentabellen

p la stisch e op v o ed in g en m u zik ale
opvoeding heeft mijn volle aandacht
genoten.

Het is U hoogst waarschijnlijk ook

KSO en BSO 36 uur. Alle leerlingen
volgen een basisvorming en een aantal

voor de derde graad heb goedgekeurd.
Indien de scholen deze lessentabellen
volgen m oeten zij geen m inisteriële
goedkeuring aanvragen.

uren eigen aan de studierichting die zij

Alle inrichtende machten kunnen

hebben gekozen. Daarnaast is ook een
optioneel gedeelte voorzien.

tro u w ens eig e n le sse n ta b e lle n ter
goedkeuring voorleggen.

derde graad ASO 32 uur en in het TSO,

deze vakken die een essentiële bijdrage
kunnen leveren tot een verantwoorde
algemene en culturele vorming. Deze
vorming blijft een absolute vereiste om
onze jeugd voor te bereiden op een actieve
maatschappijbeleving.
M et vriendelijke groeten
ondertekend:
Luc VAN DEN BOSSCHE

‘t Is g e e n werk!

HOMO
LUDENS!

"Schrijf d e RUG m a a r o p u w buik.
Tot ju li 1992 was het perfect mogelijk om werkloosheid en studies aan de
universiteit te combineren. Wie kon aantonen 312 dagen werkloos te zijn en een
aanvraag indiende bij de werkloosheidsinspectie, kon een volwaardige studie
aanvatten met behoud van de werkloosheidsuitkering. In ju li werd deze regeling
afgeschaft. Sindsdien mag men als werkloze geen volwaardig onderwijs meer
volgen. M aar er kwamen problemen: wat betekenti(volwaardig onderwijs”? Bestaan
er uitzonderingen op de gestelde regel? En wat met de werklozen die al een studie
hadden aangevat?

“Volwaardig onderwijs” wordt onderscheiden via drie criteria: 1° de student
betaalt volledig inschrijvingsgeld, 2° de

werkloosheidsuitkeringen in de plaats te
stellen van studietoelagen.” Bij een

studie duurt een volledig schooljaar, 3°
de studie leidt tot een diploma. De
uitzonderingen op de regel worden dus
bepaald door het niet-vervuld-zijn van
één van de criteria; verpleegkunde is een
bijkom ende uitzondering. Voor de
mensen die als werkloze al een studie
hadden aangevat, werd er een speciale
regeling getroffen: zij kunnen hun studies

vraag o f het wel verantwoord is dat de
RVA werklozen verbiedt te studeren
terwijl een studie toch de arbeidskansen

voltooien, maar met een halvering van
hun uitkering als gevolg. Hierop kan in
theorie een uitzondering worden gemaakt

telefoontje naar de RVA wordt ons, bij de

verhoogt, het volgende geantwoord: “Een
werkloosheidsuitkering is geen studiebeurs. Een uitkeringsgerechtigde die een
studie aanvat, blijft nog 4 a 5 jaar ten laste
van de RVA. Wij nemen deze beslissingen
om de besparing van 5 miljard die ons
werd opgelegd, te kunnen doorvoeren.”
H ieruit blijkt dat de rector van de

voor gezinshoofden en alleenstaanden

universiteit precies hetzelfde standpunt
inneemt als de RVA, en dit in een zaak die

die voordien al vrijstelling van stempelcontrole hadden bekomen, maar dit wordt

de belangen van de universiteit lijkt te
schaden; deze maatregel moet immers

van de verrechtsing van de maatschappij”,
wat een zeer zware beschuldiging is aan
het adres van de burger. Later stapte T
samen meteen VUB-studente persoonlijk
op mevrouw Smet af en zij legden haar
hun persoonlijke situatie uit: sinds de
maatregel moet de studente met 13000
frank per m aand rondkom en om te
studeren en een gezin te onderhouden dat
bestaatuiteenechtgenootdieburgerdienst
doet en een kind; kortom: ondoenbaar.
De minister gaf haar de raad eens op
dienstbetoon te komen. De meeste politici
nodigen namelijk burgers uit om hun
p e rso o n lijk e p ro b lem en te kom en
voorleggen. Het dienstbetoon bestaat er
dan in dat de beleidsmens de burger een
stem tracht af te snoepen door via
achterpoortjes eneenlange arm de wensen
in te willigen. Omwille van het corrupte
karakter van deze bedoening, weigeren
de mensen van Agalev en Rossem ^it
spelletje mee te spelen. Volgens T is het
op zijn minst eigenaardig datje bij politici
moet komen smeken om iets te bekomen
waar iedereen recht op heeft. Hij noemde
Miet Smet “geschift” toen ze beweerde
dat het mogelijk moet zijn te leven van

Een man die dit alles aan den lijve

130.000 frank per jaar (de maximale
studiebeurs die je kan krijgen). Daarop
draaide de minister zich om en ging weg;

heeft ondervonden, is bereid ons zijn
visie op het gebeuren te geven. Uit schrik
voor sancties wensthij anoniem te blijven;
om technische redenen noemen we hem

een actie die T beschouwt als typerend
voor de hedendaagse situatie in de
Belgische politiek: de politici keren de
burgers de rug toe.

in de praktijk zo goed als altijd geweigerd.

hier gem akshalve T. De persoon in
kwestie beweert met de rug tegen de
muur te staan; hij kan onmogelijk verder
studeren, om dat zijn (gehalveerde)
werkloosheidsuitkering niet volstaat om
te overleven én studies te betalen. Hij zou
in theorie zijn stempelgeld volledig
kunnen behouden door zich, met het oog
op het niet-vervuld-zijn van criterium 2,
als vrije student te laten inschrijven. Maar
ook op die manier geraakt hij vast; de
vraag van het ABVV aan de RVA wat de
definitie van een vrije student is, werd
volgens T telefonisch als volgt beantwoord: “ iem and die geen exam ens
aflegf’. Ook al heeft T toestemming van
de decaan van zijn faculteit om de lessen
te volgen, het is zinloos om dit te doen,
aangezien hij als vrije student geen
examens mag afleggen en dus geen
diploma kan behalen.
Een andere mogelijkheid bestaat erin
aan het OCMW een uitkering te vragen.
Maar zij willen geen geld geven om twee
redenen: 1° de werkloze student beschikt
al over een inkomen, zodat een tweede
uitkering niet kan, en 2° de regeling van
de RVA is onwettig omdat de slachtoffers
letterlijk beroofd werden en met hun
inkomen van de ene dag op de andere
onder de minimumgrens doken.
M issch ien lukt h et wel bij de
universiteit zelf, denkt T en hij schrijft
een brief naar de rector van de Gentse
universiteit w aarin hij zijn situatie
uiteenzet. Op 20 november 1992 krijgt
hij van rector De Meyer dit antwoord:
“W erklozen dienen optimaal ter beschikking te staan van de arbeidsmarkt,
wat moeilijk te combineren valt met een
voltijdse studie. Het zou verkeerd zijn

Master's degree in leisure
and tourism studies
Patrick D ’haese voltooide in 1992 succesvol de Rechtenstudies. Net zoals
ondergetekende poneerde hij een krachtig “Genoeg is g en oeg!” en besloot zich niet
in te schrijven aan de balie, noch werk te zoeken in de juridische sector, maar Gent
nog een jaartje te vergasten op zijn aanwezigheid. Teneinde daarvoor een goede
verantwoording te vinden, ging hij op zoek naar een enige licentie die zijn interesse
kon wegdragen en daarenboven een roemrijke titel zou verschaffen. Na lang
overwegen werd de enige licentie in Toerisme en Vrije Tijdsbesteding de gelukkige.
S cham per: Vertel ons alles
D ’Haese : Het begon zo. Op het
moment dat de studies in de Rechten
bijna voltooid waren, rees de v raag : Wat
nu ? Er waren twee opties voor handen:
de rest van mijn arbeidsloopbaan vullen
met art. 1382 B.W. en 59bis G.W. (hoe
interssant dat ook zou kunnen zijn ) of
een totaal andere richting inslaan,
vertrekkende van de basiseducatie die
het lic. diploma in de Rechten toch

Scham per: De spreektaal is dan ook
Engels ?
D ’Haese : Inderdaad, ik hoor dat de
journalist zich goed heeft voorbereid. Op
zich vormt dit niet echt een onoverkomelijk obstakel, in tegendeel zelfs,
gezien de toeristische sector denkt in
internationale termen, is dit in zekere
m ate een vanzelfsprekendheid. Een
basiskennis Engels blijkt hoedanook
vereist.

v erschaft.
Toen bladerde ik een brochure door
waarin alle post-universitaire studies in
Vlaanderen opgesomd wa?en en bleek er

vast lessenrooster ?

een opleiding in Toerisme en Vrije

dagelijks meestal les hebben van 9 uur tot

Schamper : Jullie hebben ook geen
D ’Haese : Wel vast in die zin dat we

Naast het besparingsplan is er ook
nog het begeleidingsplan, waardoor een

negatieve gevolgen (gehad) hebben voor

groep inspecteurs van de RVA je na 10
maanden werkloosheid een bepaalde
opleiding voorschrijft.T noemtdezebeide
regelingen “politiemaatregelen”, die de

het aantal studenten aan de UG. Het

RVA een enorm e m acht geven. De

ABVV verklaarde dat zij dit antwoord
van de rector niet aanvaarden. De
werklozenwerking nodigde in ditverband

militantenvergadering van het ABVV

de SP’er Carlos Lisabeth uit. Hij werd

tegen het koninklijk besluit dat deze

uitvoerig ingelicht over de zaak en kwam

maatregelen heeft uitgevaardigd.

schaart zich integraal achter het protest
vanT. De top van de vakbond verzet zich

ook tot het besluit dat het een onhoudbare
toestand betreft.
Door de maatregel werden ongeveer
3000 mensen getroffen, vertelt T ons,
waarvan 75 a 80% gescheiden vrouwen
m et kinderen. De vraag naar het waarom
van zoiets, beantwoordt minister van
arbeid en tew erkstelling en hoofdverantwoordelijke voor de maatregel Miet
Smet door te verwijzen naar het misbruik
dat er bestond -via com binatie van
werklozensteun en studiebeurs-, vooral
door rijkeluiszoontjes.T breng t daartegen
in dat deze mensen ju ist bijna niet
getroffen worden, omdat de kleine som
van de studiebeurs voor hen slechts wat
extrazakgeld betekent, zodatde maatregel
naast z’n doel schiet en heel wat mensen
treft voor wie hij niet bedoeld kon zijn.
T vertelt dat hij Miet Smet interpelleerde op de hoorzitting van Charta
’92. Toen zij de vraag om een verklaring
half beantwoordde, half ontweek, kwam
er protest uit de zaal van een aantal
vrouwen die blijkbaar ook door de zaak
waren getroffen. Over het kabaal dat
daarmee gepaard ging, zei Miet Smet het
volgende: “Deze reactie is de oorzaak

Tenslotte verteltT nog het schrijnende
verhaal van een gescheiden vrouw die
studeerde op het moment dat de regel
w erd ingesteld. Zij zegt: “Ik w ord
v oortdurend door de m aatschappij
uitgespuwd”. Ze wil in het onderwijs
stappen, maar durft zich zelfs niet
inschrijven als vrije student uit angst
voor sancties. De meeste mensen die
getroffen zijn, hebben schrik om iets te
doen, om te protesteren. Zij zijn bang om
vanuit politieke hoek bestraft te worden,
of om ook hun laatste uitkering te
verliezen. Dit kan niet, zegt T. In
voortd u ren d e an g st leven v o o r de
machthebbers is een kenmerk van een
d ic ta to ria al reg im e, n ie t van een
democratisch bestel, en is bijgevolg
onaanvaardbaar.
Mensen die zich in een dergelijke
situatie bevinden, kunnen -zonder enig
gevaar voor actie tegen hun persooncontact opnemen met Kati Couck van de
AB V V-werklozenwerking, Vrijdagmarkt
9, 9000 Gent. Het telefoonnummer van
de ABVV is 091/25.57.81.
ow

Tijdsbesteding in voor te komen. Het was

17 uur, maar niet in die zin dat we een

liefde op het eerste gezicht ( Patrick
D ’Haese gelooft daar nog steeds i n ).

vastgesteld vakkenpatroon volgen,
aangezien deze opleiding een “inter-

Aan de basis van mijn interesse voor
T. & V. in zijn meer algemene zin, lag het

disciplinary field of study” inhoudt. Het

feit dat na enkele reizen in Europa op
diversemanieren, eenpassie was ontstaan

gastcolleges die regelm atig worden
aangevuld met studiebezoeken.

program m a b estaat u it een pakket

voor de zingeving van de hedendaagse
vrije tijdsbesteding van de mens. Daarmee
bedoel ik d u s : Hoe mensen via reizen
hun persoonlijkheid kunnen verdiepen
zondereen aanslag te plegen op hetmilieu
endecultureleidentiteitvan de autochtone
bevolking. Dan denk ik specifiek aan
Ierland dat hoe dan ook behoed moet
worden voor enige vorm van massatoerisme die dit ronduit prachtige eiland
zou degraderen tot een zoveelste plaats
waar een inhoudsloze vakantie-invulling
legio is.

Scham per: Drukt ook het spookbeeld
van de Thesis op jullie wankele schouders?
D ’Haese : Tot de Kerst volgen alle
studenten hetzelfde “introductory” gedeelte, dan krijgen we tot het eerste
week-end van februari de tijd om alles te
verw erken, w aarna exam ens plaatsvinden. Daarna volgtnog eentweemaand
durend “indepth” - gedeelte waarin we
worden onderverdeeld in drie opties tot
einde maart waarv an er twee plaatsvinden
in Surrey en Wgeningen. Dan hebben we

S cham per: Er zouden nogal weinig
Belgische studenten betrokken zijn bij

tijd tot de eerste september om onze
“dissertatie” af te werken.

deze richting ?
D ’haese : H et is een E rasm usprogramma waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen Belgen die geen

S cham per: Van de Toerisme wordt
wel eens gezegd dat ze een serieuze

beurs krijgen en buitenlandse Erasmusstudenten die wel kunnen beschikken
over financiële steun. Dit academiejaar
zijn de buitenlandse studenten voor het
eerst in de meerderheid, wat op zich ook
het opzet van het program m a aan
intensiteit doet winnen.

uitgaansreputatie hebben ?
D ’Haese : Dat is waar (lacht). We
proberen de theorieën aan de praktijk te
toetsen. Vandaar noemen we elke fuif,
orgie en dies meer een “fieldwork-study ”.
Schamper: Ik dank u voor dit gesprek.
En tot aan de Costa del Sol.
Beesee

DE LAATSTE MANNEN: A fgekort
ONZE ARME
sfaat netjes.
DIENSTPLICHTIGEN
Omdat wij bij Schamper zo graag

afkortingen gebruiken, wilden we u toch nog

even een leidraad ter interpretatie meegeven.

Het spreekt vanzelf dat deze lijst allesbehalve

ln verband met de hervormingsplannen van minister Delcroix is er in de media
vooral aandacht voor de beroepsmilitairen. M aar hoe vergaat het intussen de
mensen van lichting ’92 en ’93, die net niet van de afschaffing van de dienstplicht
kunnen genieten?
Voor 24 november 1991 werden de
jongerenvoorzitters van de huidige
regeringspartijen nog teruggefloten toen
ze pleitten voor afschaffing van de
dienstplicht. Na Zwarte Zondag werd de
dienstplicht de inzet van een politiek
opbod tussen de partijen, zozeer zelfs dat
in ju n i al de nieuw e m inister van
Landsverdediging Delcroix liet weten
dat hij de lichtingen na ’93 niet meer zou
oproepen. Maar injanuari ’92, midden in
demaandenlangeregeringsvorming, wist
nog niemand dat het allemaal zo snel zou
gaan. Zoals elk jaar kregen laatstejaarsstudenten dan ook de raadhun legerdienst
n iet langer uit te stellen, zodat ze
onmiddellijk na hun studie in dienst
zouden kunnen treden.
Wie die raad niet opvolgde en de
zaken maar op hun beloop liet, ontsnapt
dus aan de dienstplicht. Je krijgt ook de
vreem de situ atie dat een la a tste jaarsstudent die voor zijn scriptie een
afzonderlijk academiejaar uittrekt, nu
rustig aan die scriptie kan werken, terwijl
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7/12
10/12
11/12
19/12
19/12

een vlijtiger generatiegenoot onder de
wapenen is. Is de regering er m.a.w. in
g eslaag d d oor w at een p o p u la ire
maatregelmoestwordeneenpaar duizend
mensen woest te maken? Gelukkig voor
de regering reageren de mensen van de
lichtingen ’92 en ’93 opvallend gelaten.

M AN WORDEN
Zoals K arl, vorig academ ie-jaar
afgestudeerd als licentiaat Germaanse
talen. Hij heeft begrip voor Delcroix’s
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Misschien is het toch waar dat je in het
leger man wordt. Een vriend van me kon
er via onze burgemeester voor zorgen dat
zijn dienst verdaagd werd. Zo treedt hij
met de laatste lichting in dienst en hoeft
hij maar zes maand in Duitsland blijven.
Daar doe ik niet aan mee, van politiek
dienstbetoon moet ik niets hebben.”
Dat van dat man worden ziet Pierre
niet zo zitten. Hij studeerde niet verder
nadat hij zijn diploma licentiaat vertaler
had behaald en is daarom nu in Arlon
gekazerneerd: “De eerste maand opleiding bestond uit nutteloze schoonmaakkarweien, drill en lessen (EHBO, ABC-

argument dat eennog snellere afschaffing
van de dienstplicht een desorganisatie
van het leger zou betekenen. Karl moet in
januari onder de wapens en wil er het

wapens,...) van een bedroevend laag
niveau. In feite kwamen wij op een

beste van maken: “Ik vond het sowieso

bestaanszekerheid laat staan dat ze zich
nog eens zouden bezighouden met de
opleiding van de nieuwe matrozen. Voor

geen prettig vooruitzicht om meteen na
mijn studie in het beroepsleven terecht te
komen. Nu krijg ik tijd om na te denken
over wat ik verder wil doen. En als student
had ik toch een makkelijk leven: nooit
meer dan twintig uur per week colleges,
die ik lang niet allemaal volgde - ik was
er ook altijd in eerste zittijd door.

MAGNAP0P
FAITH NO MORE
IJAHMAN LEVI
SUGAR
RORY GALLAGHER
X-MAS SHOW
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zinkend schip terecht. De permanente
bemanning heeft het te druk met de eigen

mij hoeft het allemaal niet, alleen vind ik
het jam m er van het tijdsverlies. De
motivatie is bij alle miliciens hopeloos
zoek. Nu doe ik vrij rustig secretariaatswerk, maar nog altijdkan ik op de vingers
getikt worden als ik me niet netjes
geschoren heb of als ik niet snel genoeg
groet Ik tel de weken af.”
W im , g rafisch o n tw erp er, w ou
dergelijke toestanden niet meemaken en
verkoos daarom een burgerdienst van
achttien maanden in de socio-culturele
sector. Hij w erd tew erk g esteld bij
Democrazy, waarvoor hij nu de grafiek
van boekjes en affiches verzorgt. Wim:
“Ik mag zelf mijn werkuren bepalen,
maar alles bij mekaar werk ik meer dan
veertig uur per week. Ik ben dan ook

BRIELPOORT
DEINZE
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exhaustief is, zo zult u nog steeds niet weten
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FISH
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gemotiveerd: bij mijn studie was geen
stage voorzien, met de ervaring die ik nu
opgedaan heb zal ik makkelijk werk
vinden. Alleen krijg ik niet meer dan
9000 frank soldij per maand. Als ik mijn
huur betaald heb, blijft er niet veel meer
over. Normaal gesproken heb ik recht op
het bestaansminimum, maar daarvoor
moet ik officieel gedomicilieerd zijn in
Gent. En met die domiciliering wil het
maar niet lukken.”

J.

S. Jongsocialisten

K.

U.C. Katholiek Universitair

Centrum
R.U.G. Universiteit Gent
G.

S.R. Gentse StudentenRaad

RF.K.
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Politiek en Filosofisch Konvent
FakulteitenKonvent

ze het bestaansminimum zouden krijgen.

Stoffel

V.S.V. Liberaal Vlaams

M.

L.B. Marxistisch-Leninistische

Beweging
S.

H.

V.K.V. Vereniging voor Kristelijk
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10 VRIJKAARTEN:
O PG ERUIM D

staat vetjes

STICHTING LOGOS organiseert
a ls cen tru m voor n ieu w e m u ziek
(minstens wekelijks) concerten, De rode
draad tussen deze concerten is h et
eigentijdse en niet-commerciele karakter van de gepresenteerde muziek. Wat
g en res b etreft is h et a a n b o d erg
uiteenlopend, van volledig uitgeschreven
kam erm uziek (voor ‘con vention ele’
instrumenten), minimal, serieel, aleatorisch, postmodern, drone tot vrije
improvisatie; van computermuziek tot
experimentele instrumentenbouw; van
installaties tot performances. Verder
doet Logos ook dienst als documentatiecentrum. Een uitgebreid klank- (9000

BMB C O n . & JOEL RYAN +
SONJA MUTSAERS (N L/
US)
k lan kp erfo rm an c e
BMB con. is zow at het geheim zin n ig ste k la n k - e n p e rfo rm an cecollektief dat er in Nederland te vinden
is. De sporen die zij nalaten stellen ons in
staat de geheimzinnigheid te documenteren: twee cassettes, een aantal fotokopies, en het feit dat zij als all-round
proefkonijnen in de STEIM -labs werken.
Op de cassettes staan live-registraties
van performances waarbij gebruik werd
gem aaktvanom . MIDI, papier, beeldruis,

titels) en partituurarchief (2000 titels)
kunnen vrij geraadpleegd worden door
eenieder. In een kleine ‘in fosh op’
worden ook C D ’s, platen , boeken,

vliegers, luidsprekers, tape, weerstanden,
sonar en eenden. Nooit alles tesamen. Na
een gesprek met het trio bleek dat zij het

tijdschriften, partituren en software
verkocht die in het ‘normale’ circuit
niet o f moeilijk te vinden zijn. Voor
meer details kan je terecht bij:

een geslaagde performance slechts een
drietal minuten duurt en ophoudt zodra

liefst onaangekondigd optreden, en dat

het technische aspect van de installatie
werkt.
Voor hun nieuwe performance bij

e c h t-n iet-w in tern a ch ta d ep ten een
steengoed alternatief voorhanden. En

die vrijwillige legerdienstzou danmeteen
een vrijwillige burgerdienst van zes
maanden gekoppeld worden, waarvoor

L.

Studentenverbond

W.K. Werkgroepen Konvent

beroepmeerkandoenopdienstplichtigea
Veel VZW ’s zittennu inderdaad in zak en
as. Vorige week nog waren stafchef
Charlier en minister Delcroix het erover

hervormingen met een personeelstekort
te kampen krijgen, zeker als een deel van

J.N.M. Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming

Kortom : om uit te knippen en boven uw bed

Wim vraagt zich af hoe Democrazy
verder zal kunnen werken als het geen

eens dat er een vrijwillige legerdienst
moet komen. Ook het leger zou na de

IFECS International Fellowship of

Christian Students

te hangen.

STICHTING LOGOS,
KONGOSTR. 35,9000 GENT
(tel. 091/23.80.89,fax. 091/25.04.34).

het leger meewerkt aan VN-missies. Aan
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watN.A.V.O ., D.I. A. of zelfs W.I.F. betekent.

C.D.S. Christen-Democratische

Studenten

Bovendien is er voorde niet-echttot

op de koop toe speelt Schamper hierin
een beslissende rol. En nu serieus...

D o n d erd ag 17
decem ber
Aan de andere kant van Gent (op die
dag: gezien van dekantvan de Overpoortstraat) is het heerlijk rustig, en de enkele
bruine kroegen zitten behoorlijk vol, de
respectievelijke muzikale achtergronden
tw ijfelen nog tussen steengoed en
oergezellig. En vlakbij... Logos Tetraeder
van zijn/haar kant zorgt weer voor een
evenement:

Logos weten we enkel dat zij bijgestaan
worden door de Amerikaanse componist
(en STEIM-medewerker) Joel Ryan, en
dat zij het programma delen met een
performance van Sonja Mutsaers.

H apSlikW eg
N aar aloude gewoonte ditakademiejaar hebben we weer ons best gedaan
om de arme culture-m inder annex student te laten genieten van zijn/haar
favoriete hobby: het sprokkelen van
vrijkaarten. Haast ende spoed zijn soms
eens goed. H aastudaarom op woensdag
16 decem ber om 12 uur n aar h et
’kultuurbujfet' in de Brug (zo’n 15 m
van on s R ed a k tie lo k a a l, voor de
ingewijden), alwaar 10 vrijkaarten voor
dit Evene-ment zullen verdeeld worden
door onze genaamde Kumul. ‘t Amusement!
Tobias

H ear m y C o w b elle ?

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

r .......T H M
SINGLE WHITE FEMALE

(Decascoop)

filmisch bedrog in de spanning gevoelig

naar een wereld vol geestelijke liefde.

op te drijven, na een goed uur vervalt
Single White Female in de ziekte waaraan

Beauty and the Beast is een verrukkelijke
symfonie van beeld en muziek (Menken
en Ashman) geworden die de vergelijking

De jongste film van Barbet Schroeder - Barfly, Reversal of Fortune - is als

zoveel psychologische thrillers lijden.
De eindrace naar de ontknoping is

onvervalste psycholgische thriller tegelijk

geforceerd en te expliciet. Het was
wellicht beter geweest de suggestieve
toets van de eerste helft van de film tothet

een aaneenschakeling van clichés en een
stijloefening in het genre. Het verhaal
speelt zich af in New York, de stad waar

einde vol te houden.

het leven op zich al een onvervalste
psychologische thriller is. Allison Jones
(Bridget Fonda, de jongste telg uit de
acteursfamilie) is een jonge ontwerpster
van kledij per computer. Nadat ze haar
vriend (Steven Weber), met wie ze zou
gaan samenwonen in haar appartement
aan Central Park, aan de deur zet, plaatst
ze een advertentie in de krant waarin ze
een “single white female” zoekt om de
m aandhuur en de eenzaam h eid te
verlichten. Een hele reeks jonge vrouwen
meldt zich, maar geen van allen voldoet
aan Allies eisen.
Tot op een dag Hedy C arlson (Jennifer
Jason Leigh) komt aankloppen. Voor

THE BEAUTY AND THE
BEAST ( Decascoop)
The Beauty and the Beast, zo moet
heel kinderlijk Vlaanderen al gedacht
hebben, moet wel een uitzonderlijke Walt
Disney-film zijn om met zoveel eer en
superlatieven overladen te w orden.
Slotfilm van het Gentse Filmgebeuren,
eerste tekenfilm om ge-Oscar-nomineerd
te worden als beste film van het jaar, in de
koers voor datzelfde beeldje voor de beste

m et het allerbeste van Disney Ine.
probleemloos aankan.
Wie naar de nieuwe Disney gaat kijken
weet m.a.w. ongetwijfeld al dat hij/zij
geen vernieuwend verhaal moet verwachten, of een totale omkering van de
clichés van het sprookje. In plaats daarvan
wordt nogmaals - zie het vorig jaar
verschenen The Little Mermaid, of de
re-issues van Sneeuwwitje of Peter Pan
- een wereld getekend die steeds minder
op de echte gaat lijken. Een wereld waar
Recht en Rede regeren en waar schoonheid een relatiever begrip is dan liefde.
Prettige Kerst, allemaal.

HEAR M Y S O N G (foto)
( Studioskoop)

muziekscore van het jaar, en ga zo maar

Allie is Hedy - die al onmiddellijk
loodgietertalenten vertoont - de ideale

d o o r...
Cijfersgewijs mag The Beauty er

Een a twee keer per jaar kom je als
meer dan regelmatige bezoeker van de

flatgenote. De toeschouwer ruikt al
onraad, en die verm oedens worden

alvast wezen. Zo pocht de persmap dat
het maken van de prent drieëneenhalf
jaar in beslag nam, er meer dan 600 man

bioscoop de filmzaal uitgewandeld met
een opgelucht gevoel dat moeilijk te
omschrijvenvalt.Aangenaamverrastzijn

aan meewerkte, en er meer dan 1 miljoen

de -nogal clichématige - woorden die
hiervoor het vaakst worden gebruikt: je
bent namelijk een film gaan bekijken

bevestigd wanneer in flashback Hedy’s
leven wordt verteld. De jonge vrouw
blijkt een tweelingzus gehad te hebben
die jong stierf; een psychologische klap
die ze nooit te boven kwam. De echte
reden waarom ze dan ook bij Allie wil
intrekken, is dat deze perfecte, jonge
vrouw haar overleden zus moet vervangen.
Al gauw begint Hedy dan ook alles te
kopiëren wat Allie doet. Aanvankelijk

i

tekeningen nodig waren voor de 85 volle
minuten filmplezier.
H et u n iv e rsele v e rh aa ltje k ent
ondertussen iedereen. De Beauty and the
Beast van het Disneyteam - onder leiding
van Gary Trousdale en Kirk Wise speelt zich af in een klein dorpje in het
Frankrijk van de 18e eeuw. Belle is een

w aarvan je op voorhand niks van
verwachtte, maar die film bleek buiten
verwachtingen zo goed dat je hem al
gauw gaat bombarderen tot een van de
hoogtepunten van het cinemajaar. Hear
My Song van de jonge regisseur Peter
Chelsom is zo een film die in zijn
bescheidenheid van middelen groot is,
een film die liefde voor de cinema

SEE YOU IN

S TU D IO SKOOP

4 CINEMA'S + FILMCAFE
SINT-ANNAPLEIN 63 9000 GENT (091) 25 08 45

van Micky: het belang van oude waarden
als vriendschap, eerlijkheid en natuurlijkheid w orden M icky uiteindelijk
duidelijk.
Hear My Song - naar een verhaal van
Chelsom en hoofdacteur Dunbar - is een

beste vrienden (Sidney Pollack en Judy
Davis). Bij hetbeginvan de film kondigen
die laatsten hun scheiding aan, en die
melding trekt een plot op gang dat bol
staatvanechtelijkeontrouw-ingedachten

warme film geworden die, spontaan
geacteerd en zonder overbodige franjes

Pollack doet het effectief met een aan
fitness enmacrobioticaverslaafdblondje,

in Liverpool een ouderwetse music-hall
openhoudt. Omdat de zaken niet zo goed

geregisseerd, uitblinkt in zijn eenvoud.
Deze ravissante mix van zoete humor,

opoffert voor een jonge studente die voor

lopen, besluit hij Joseph Locke, een

doorvoelde emotie en gedegen vakmanschap vormt het perfecte tegenwicht voor

zijn les een prachtig kortverhaal schreef.
De beide wederhelften laten zichevenmin

de dozijnen familiefilms die de komende

onberoerd: zowel Farrow als Davis
blijken verliefd te zijn op eenzelfde rijpe
veertiger.
A anleiding genoeg dus tot enig

uitstraalt.
Chelsoms Hear My Song vertelt het
verhaal van Micky O’Neill (Adrian
Dunbar), een Ierse branieschopper die

legendarische Ierse tenor, te boeken.
Locke, die op de loop is voor de Britse
fiscus en daarom geen optredens meer
durft geven, is nog enorm populair bij de
vrouwen van middelbare leeftijd. Micky
begrijpt dan ook dat, als hij Locke kan
strikken, zijn zaal voor verschillende

vakantie in de Vlaamse cinezalen te zien
zullen zijn.

Hedy ook nog het kapsel van Allie

klassieke schoonheid die probeert te
ontsnappen aan de ennui van het dorpsleven door op elk ogenblik van de dag te

dagen uitverkocht zal zijn. Bovendien
heeft Micky weet van het feit dat de
moeder van Nancy, het meisje waar hij

imiteert, begint Allie de ware toedracht
achter Hedy’s bedoelingen te snappen.
D an on tw ik k e lt de to t dan toe

lezen inromantische boeken. Ondertussen
h eeft ze haar handen vol m et h et
huishouden voorhaarvader,een uitvinder,

zijn oog op liet vallen (Tara Fitzgerald),
vroeger een verhouding had m et de

vertrouwelijke relatie tussen de twee
jonge vrouwen zich tot een machtsstrijd

en met het afslaan van de avances van

Le nouveau Allain est arrivé: de zoveelste in een steeds homogener - voor
niet-fans: monotoner - wordend oeuvre
waarin de New Yorkse regisseur er steeds

Gaston, één brok machismo.
Op een dag - zo gaat dat in sprookjes
- wordtBelles vader dooromstandigheden

zanger.
Ook al kondigt M icky de legendarische zanger aan als ‘Mr. X ’, toch

leeft. Ze voelt zich dan ook geforceerd
een en ander te verhinderen.

v astgehouden inhet spookachtige kasteel
van het Beest, een monster dat onder zijn
afzichtelijke vel een prinsenhart voelt
kloppen. Belle kan enkel haar vader

komt inspecteur Abbott (David McCallum) op de avond van de première een
kijkje nemen. Al gauw merkt hij dat Mr.
X een oplichter is met een sterke stem die
zich uitgeeft voor Locke. Ook N ancy’s
moeder, voor wie Micky na het concert

Dat het in Single White Female niet
aan spanning ontbreekt, heeft vanzelf-

bevrijden door diens plaats in te nemen,
en aldus komt de heldin onder de ogen

sprekend veel te maken met het - op
cruciale punten te ongeloofwaardige verhaal. Toch mag de onopvallend
eigenzinnige manier waarop Schroeder

van het Beest.
Zoals dat opnieuw in sprookjes gaat,
laathetkoene meisje zichniet afschrikken
door het monster, maar gaat er integen-

vooral de eerste helft van de film in beeld
brengt niet worden onderschat. De talrijke
wazige close-ups van de vrouwen die een

deel, achter het gruwelijke masker, een
ware prins in ontdekken. De snode Gaston
probeert uiteindelijk nog enkele stokken

b reekbare v rien d sch ap opbouw en,
moeten de toeschouwer overtuigen van

in de wielen te steken, maar merkt te laat

op leven en dood. W anneer A llie
bovendien beslist toch met haar vriend te
gaan samenwonen, begrijpt Hedy dat ze
opnieuw alles gaatverliezen waarvoor ze

de eerlijke bedoelingen van Hedy. En
ook al slaagt Schroeder er door dat

dat het happy end al in zicht is. Geholpen
door het huisgerei geworden personeel
van het Beest baant Belle zich een weg

terwijl Allen in gedachten zijn huwelijk

zwartgallig gerumineer over de mense-

HUSBANDS A N D WIVES
( Decascoop )

gaat het hem enkel om het uitwisselen
van kleren en juwelen, maar wanneer

én in wezen.

lijke nood aan andere menselijke wezens.
Allen presenteert het geheel in pseudodocumentairestijl. Verschillende scènes
zijn opgebouwd als interviews met de
hoofdpersonages, terwijl op andere
momenten de camera zich schokkerig
realistisch een weg zoekt naar het
tekenende detail: een boek van Sartre

minder behoefte aan blijkt te hebben om
spitse een-lijners te verm engen met
flauwe grappen en hilarische bekken-

(ongetwijfeld L’Etre et le Néant) of een
débardeur die mooi assorteert met het
behang. Je stoort je wellicht eventjes aan

trekkerij. Allen - hij zou er zelf niet mee
kunnen lachen, denk ik - is volwassen
geworden. Het voorjaar ’92 verschenen

die hakkerige stijl, maar zodra je gaat
nadenken over de inhoud van de nieuwe
Allen, besef je dat er belangrijker dingen

Shadows and Fog (een komische Woody

onder de maan zijn. En dat heeft niks te

een etentje met de “zanger” regelde,
ontdekt dat Micky - weliswaar onbewust

in de lijn van de vroege films) en de blitzromance m et zijn 20-jarige “schoon-

makenmetde al dan nietautobiografische
elementen die in deze Husbands and

- het publiek heeft bedrogen, en heel

dochter” kunnen het tegendeel niet
bewijzen: sedert een paar jaar al torst

Liverpool keert zich tegen de jonge
organisator.
Om zijn eer te redden, en om Nancy

Allen de zwaarheid van het midlife-

Wives zouden gesublimeerd zijn.
_____________________________ Jup
Schampers Top Vijf

terug te winnen, besluit Micky dan samen

bestaan op zijn frêle schouders.
Qua thematiek en sfeer herinnert

1. Glengany Glen Ross/James Foley

met zijn vriend Fintan naar Ierland te
trekken om de echte Joseph Locke te

Husbands and Wives nog het meest aan
het uit ’86 daterende Hannah and her

2. Husbands And Wives/Woody Allen

vinden. Die zoektocht geeft aanleiding
tot een aantal grappige toestanden die het
leven op het Ierse platteland typeren en
contrasterenmetde ‘winners’-mentaliteit

Sisters. Allens jongste film vertelt over
het wispelturige liefdesleven van twee
burgerkoppels, een prof literatuur en zijn
vrouw (Allen en Mia Farrow) en hun

Best Intentions/Bille August
3. Een Zelfstandig Leven/Vitai Kanevski
4. Hear My Song/Peter Chelsom
5. Beauty and the Beast/Trousdale and
Wise

