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GROENE KOFFIE VOOR RECHTEN.
Dhr.Debodt bakt het bruin.

D at h et tum ult over de ecotaks m enig burger (en d iens portem onnee) bezighoudt 
h oeft geen betoog, m aar da t d it ook voor de nodige groene reflexen zo rg t in de  
industrie, kan toch enige verbazing w ekken. Toch blijken bepaalde zaakvoerders 
door de A galev-argum entatie to t diepere groene gedachten gebrach t w ant als h et 
van D hrD ebodt afhangt zijn  d e  dagen van h et alom gekende plastieken  bekertje 
geteld .

die door de pers van ons, industrie, w ordt 
opgehangen, te counteren. H et feit dat 
een eventuele ecotaks de kostprijs van de 
bekertjes aanzienlijk kan verhogen, is 
daar volkomen vreemd aan. Enkel het 
ecologisch signaal dat we m et deze aktie 
pogen uit te zenden is van tel.

Schamper: W aardoor worden deze 
bekertjes vervangen, door gamellen?

Het gebod van Debodt.

D hr.D ebod t v o o rs te lle n  is v o o r 
eenieder die ooit half- o f slaapdronken 
he t aquarium van zijn faculteit heeft 
binnengeduikeld een overbodige luxe. 
Het is immers dank zij zijn goede zorgen 
dat u  in staat bent daar een cafeïnerijke 
substantie binnen te kappen waardoor 
uw dag zoniet gered dan toch draaglijker 
wordt gemaakt. Dhr. Debodt w ijst er nu 
op dathet bekertje waarin uw bakje troost 
wordt geserveerd bestaat u it PVC, een 
m a te rie  d ie  m en ig  g ro e n e  jo n g e n  
nachtmerries bezorgt. Krachtdadig als 
hij i s , wil hij aan deze belasting voor het 
milieu paal en perk stellen.

Schamper: Wat ligt er op uw lever, 
meneer Debodt?

Freddv Debodt: Wel, bij het afsluiten 
van het boekjaar viel het mij en m ijn 
medewerkers op dat de tweehonderd- 
vierendertig automaten die wij in d it land 
beheren verantwoordelijk zijn voor een 
afvalberg van m aar liefst ca.vier ton van

de bekende bruine bekertjes, bekertjes Freddv DetxxfcWel. hier schuilt het 
bestaande uit een materie genaam d PVC. geniale van m ijn plan. In  samenwerking
Geconfronteerd m et deze toch wel zware m etded ienstM ilieuvandeR .U .G .ste lik

cijfers heb ik, in  cohesie  m et m ijn  
m edewerkers, besloten m ijn, o f ons, 
steentje bij te dragen tot het beschermen 
van het milieu en zo het negatieve beeld

foto : dit tafereel behoort weldra 
tot het verleden 
(foto Cisse)

voor dat het plastiek vervangen wordt 
door de keram ieken of stenen variant. 
H et geniale schuilt nu in het feit dat niet 
de firm a die mijn naam draagt in de 
levering van deze mokken , koppen of 
“tassen” zal voorzien, maar dat dit door 
de studenten zelf dient te gebeuren. N iet 
alleen lost dit het probleem van de bekers 
op, bovendien kweekt deze participatie 
en ig  m ilie u b e w u s tz ijn , e n ig e  
betrokkenheid bij dit uniek project.

Schamper: M oet ik dan altijd mijn 
m ok op zak hebben?

F reddv : W elnee, ik ben ook nog 
student geweest! Om te vermijden dat 
m en  z ’n  k eram iek  dagenlang  m o e t 
m eezeulen om  zo de behoefte aan koffie 
te anticiperen, voorziet dit plan in de 
constructie van een houten frame-werk 
w aar de dorstige student dan zijn kop 
kw ijt kan. Het geheel doet ietwat denken 
aan de bergruimtes voor keu s in een 
ou d , b ru in  d o rp sc a fé  w aar m e n ig  
gepensioneerde nog zijn balletje w eet te 
stoten. H et bestaat uit aparte hokjes die 
door m iddel van een klein hangslotje 
w orden afgesloten. Om elke identifi- 
catiediscussie te vermijden raden wij de 
student aan eventueel zijn m ok op naam 
te kopen, gesprekken in die richting 
worden m om enteel met de Artline en 
andere soortgelijke winkels gevoerd, om  
alzo een gunsttarief te bekomen.

Schamper: Hoe schat U de reactie 
van de modale student in?

penningen en diefstal van de interne 
telefoonlijst van het rectoraat slagen wij 
er uiteindelijk in dhr.Dewael, adjunct bij 
Algemeen Coördinator M are Braecke en 
oa. bevoegd voor het milieubeleid aan de 
R.U.G., aan de lijn te krijgen.

Scham per: Hoe w ordt het plan  
Debodt nu concreet gerealiseerd?

Timotheus Dewael: Desamenwerking 
m et de firma Debodt bevat verschillende 
punten. Vooreerst heeft de dienst Milieu 
van deze universiteit er zich principieel 
toe verbonden een pilootproject in het 
kader van het voorstel, gedaan door de 
firma Debodt, op te starten. Dit project 
zal doorgaan aan de Faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid en aan de Faculteit 
van  de Politieke en Socia le W eten-
schappen. Startend in april van dit jaar 
zal ditprogram m a in oktober geëvalueerd 
worden. De start van het project wordt 
voorafgegaan door een mailing aan alle 
re c h te n s tu d e n te n  en  d e  s tu d e n te n  
p o litiek e  en  sociale w etenschappen  
w aarin ze Geïnformeerd worden over de 
op  til zijnde verandering en ze hun 
voorkeurm aat (voor de kop) en hun 
eventuele bestelling van een installeer- 
ruim te moeten uitdrukken. Bovendien 
heeft de dienst Milieu toegezegd om bij 
een positieve evaluatie de verspreiding 
van het systeem aan de andere faculteiten 
te bewerkstelligen.

Scham per: En wie betaalt de reke-
ning?

OPEN UNIVERSITEIT BLIJFT
H et afstandsonderw ijs inV laanderen w ordt ook in  de toekom st in  sam enw erking  

m et de N ederlandse O pen U niversiteit (O U) georganiseerd. D e S tandaard van 9  
ja n u a ri m eldde op zijn  voorpagina da t de Open U niversiteit de sam enw erking m et 
Vlaanderen heeft opgezegd. D at berich t klopt, m aar de kans is groo t d a t er in de  
eerstkom ende dagen a l een nieuw  akkoord komt.
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UNIVERSITEIT

G E N T
De Open Universiteit had al aange- 

kondigd dat het de samenwerking zou 
opzeggen als de Vlaamse Gemeenschap 
tegen 1 januari 1993 niet gezorgd had 

voor een decreetdathetafstandsonderwijs 
in Vlaanderen regelt. D e Nederlanders 
willen meer subsidies voor V laam se 
studen ten  en een  g oede  w erv in g s-
campagne. In Vlaanderen zijn ongeveer 
1600 studenten ingeschreven, terw ijl 
Nederland zo’n 60.000 OU-studenten 
telt.

N u het ultimatum verstreken is en het 
V laam se decreet nog altijd uitblijft,

weigert de OU nieuw e V laam se in -
sc h rijv in g e n . O n d e r d ru k  v a n  de 
o m s tan d ig h ed en  k o m t er n u  to ch  
beweging aan Vlaamse k a n t Volgens De 
Standaard kwam minister van Onderwijs 
Van den  B o ssch e  al in  d e cem b er 
principieel m et de V laam se rectoren 
overeen om 20 m iljoenmeer u it te trekken 
voor de Vlaamse OU-centra.

In het Gentse OU-centrum stromen 
de telefoons binnen van studenten die 
vrezen datzehunstudienietzullenkunnen 
afmaken, maar de coördinator van het

centrum stelt de studenten gerust: hij is 
ervan overtuigd dat er gauw een nieuw 
akkoord  k o m t en  b lijft n ieu w e in -
schrijvingen aanvaarden.

Overigens wordt de hele OU binnen 
k o rt g e reo rg an isee rd . Z o d ra  dat is 
gebeurd, licht Schamper u in over de 
OU-cursussen en de diplom a’s die via de 
OU behaald kunnen worden.

Stoffel

Freddv: Och, ik ben ook nog student 
geweest en  hoewel wij -toen ook al- de 
kiem en der passiviteit en apathie in ons 
droegen, ben ik er rotsvast van overtuigd 
dat de respons positief en de reacties 
overweldigend zullen zijn. De huidige 
student beseft -volgens mijn bescheiden 
mening- wel wat er op het spel staat en is 
v o lg e n s  m ij en  m ijn  m ed ew erk ers 
verheugd daadwerkelijk en concreet iets 
te  k u n n e n  d o en  v o o r h e t m ilieu . 
Bovendien werd m ijn systeem, weliswaar 
op k le ine schaal, reeds toegepast in 
verschillende bedrijven en daar sprak 
m en van een  nuttig, sym pathiek  en 
veelbelovend initiatief.

Het verhaal van D ew ael

Allemaal mooi en wel, maar hoe gaat 
dit allemaal in zijn werk en waaruit bestaat 
die “sam enwerking met de R.U.G.”? Na 
on te lbare  te lefoontjes, faxen, steek-

Timmv: Het verheugt mij U te kunnen 
meedelen dat de Universiteit enkel bij een 
positieve evaluatie van het piloot-project een 
financiële bijdrage moet leveren en dit enkel 
bij de uitbreiding van het systeem. Dhr. 
Debodt is zo genereus de kosten van het 
pilootproject te dragen. Waarvoor dank.
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Wij willen niet
verGASt
worden

H et gaa t h ier n ie t om  een actie  van de gepensioneerdenbond tegen de verkoop 
van slechte kachels, en a l evenm in om pro test van een m igrantenbew eging tegen  
onze vrienden van h et N SV . N een, h et zijn  d e  studenten van de licen tie Stedebouw , 
ruim telijke ordening en  on tw ikkeling d ie zich  afzetten  tegen een m aatregel d ie hun 
tew erkstellingskansen verklein t.

De “licentie Stedebouw, ruimtelijke 
ordening en ontwikkeling” slaat op een 
postgraduaat na de richtingen geologie, 
aardrijkskunde of landmeetkunde. Op 12 
juni 1991 keurde de Vlaam se Executieve 
een decreet goed w aardoor h e t pro-
gramma en de titulatuur van deze studie 
moeten gewijzigd worden. Volgens de 
studenten werd hen bij de inschrijving 
g een  in fo rm a tie  g e g e v e n  o v e r  de 
veranderingen, zodat ze pas in novem ber 
wisten wat er aan de hand was.

Hun vak, een “licentiestudie”, blijkt 
gedegradeerd te zijn tot een aanvullende 
studie, een  zo g en aam d e G A S , een  
benaming die volgens hen  nooit een 
volledig licentiaats-postgraduaat kan 
vervangen. Aangezien op die m anier de 
w aarde van hun d ip lom a w erd  ver-
m inderd , zu llen  ze la te r  m issch ien  
verplicht zijn een bijkomende, hun niets 
extra’s biedende GGS-studie te volgen 
(moge-lijkerwijs zelfs in Leuven), om  
weer gelijkwaardige kansen te hebben. 
Wel besliste het bestuurscollege van de 
universiteit om nog een ja a r het huidige 
programma te handhaven.

Het probleem van deze studenten is 
dat zij een eenjarige licentiaatsstudie 
volgen op G GS-niveau en volledig in 
aanm erking kom end voor h e t G G S- 
statuut, m aar die le id t tot een  GAS-

diploma, waardoor zij op de arbeidsmarkt 
n ie t zullen kunnen  concurreren  m et 
iemand die een G G S- o f  licentiaats- 
diploma bezit.

Hun eisen zijn bijgevolg drievoudig:

1° dat ze -als licentiaat ingeschre-
venen- de titel licentie krijgen

2° dat er een evenwaardige overgang-
sregeling  k o m t v o o r s tu d en ten  die 
bijvoorbeeld van plan zijn hun vakken te 
spreiden over twee jaar

3° dat de s tu d en ten  (a l b ij de 
inschrijving) behoorlijk worden geïnfor-
meerd.
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ROck-
MANIA

J e  za g  w e llich t a l d e  k leu rrijk e  
affich  es. H e t w erd dus een feit: Rom ania 
organiseert een concert op 21 ja n u a ri in  
de balzaal van de V ooruit.

W at houdt d it concert nu precies in? 
Er kom en in eerste instantie 3 professio-
nele rockbands spelen, ‘T h e  Passage”uit 
G ent,eenvariatievanakoestischem uziek 
in allerlei stijlen, “Kashm ir” uitBrussel, 
zachte m aar goede muziek, ‘T h e  Peace- 
full M oshers”uitLuik, tenslotte, brengen 
een dosis stevige rock m et een schep 
Waalse charm e bovenop.

K aarten z ijn  verkrijgbaar in voor-
verkoop aan 150 Fr. (aan de kassa 200 
F r.) o p  d e  B la n d ijn b e rg  2 in  h e t 
Romanialokaal (0.57).

maandag : van 10.00 tot 12.00
woensdag: van  9.00 tot 11.00

en van 12.00 tot
13.00

M is deze Romania-special n ie t !!

W IF

Bedenk bij 
wijze van  
oefening nu 
zelf een  titel.

V oorde V incen tR ousseausenJan  Ceulem annen onder uzijn  er d e  in terfacultaire 
sportw edstrijden, voor de R ed  H ot C h ili P eppers en de M am a’s  J a sjes is  er 
RUG RO CK, vo o rd e professoren  is  e r koffie en voor de H ugo C lausen en L eonard  
N olensen is e r G erm ania’s  in teruniversitaire literaire w edstrijd  !

Die bestaat reeds sinds ’77 (ruikt dit 
niet naar een vijftienjarig bestaan ?) en 
w ordt sindsdien jaarlijks georganiseerd 
door he t praesidium van studentenkring 
Germ ania Leuven. Alle faculteiten (van 
KULCK, KUB, VUB, UFSIA, UIA en 
nu eindelijk ook onze R U G ) m ogen aan 
de wedstrijddeelnemen. Daarmee bereikt 
de wedstrijd ruim  40.000 universiteits-
studenten.

H et concept heeft al vele ja ren  een 
vaste vorm . D eelnem ers stu ren  hun  
gedichten (m axim un drie) en /o f hun  
kortverhaal (één, van minim um drie en 
m axim um  vijfbladzijden) voor 15 febru-
ari in zevenvoud naar: (voor R U G ) 
Francis M outon, Hom e Astrid K516, 
Krijgslaan 250, 9000 G EN T. Bij hem 
kan u ook terecht voor een volledig 
reglem ent Er zijn telkens drie prijzen 
(20.000 ballen, 10.000 frank en 5.000 
kluiten) voorzien voor de beide cate-

gorieën, poëzie en proza. De jury  bestaat 
u it twee N ederlandstalige schrijvers, 
André Janssens en  Gwij M andelinck, 
twee professoren literatuur, Hugo Brems 
(KUL) en Hugo Bousset (VUB), en twee 
studenten, M arlies A lgoet (K U L) en 
Ewoud M onbaliu (KULcK).

D itjaarwordtdeprijsuitreikingsavond 
uitgewerkt rond de relatie literatuur en 
kunst. De kunstacademie van Leuven zal 
werken rond geselecteerde gedichten en 
stukken proza. Dit werk zal op de avond 

zelf tentoongesteld worden. De schrijvers 
uit de jury geven ook een lezing uit eigen 
werk en er wordt eveneens een receptie 
aangeboden.

Scherp uw ganzeveer, vervaardig 
gezwind een lap perkam ent en  registreer 
uw gevoelens!

Heldhaftige
bondgenoten,

H eden is de twee w eken-durende 
periode voorbij die gekenm erkt wordt 
door “cadeautjes” onder de “boom ”, 
kerkelijke en andere middemachtmissen, 
leuke films op BBC en spectaculaire 
feesten overal te lande, en die door simpele 
zielen m et de lichtelijk wansmakelijke 
term “kerstvakantie” wordt omschreven.

O ngetw ijfeld heeft u  zich cultureel 
verrijkt door m assaal tentoonstellingen 
en operavoorstellingen te bezoeken, door 
stapels werken te bestuderen van J.W. 
von Goethe, J. Brouwers, W. Shakespeare 
en  H . M atth y se n  en  d o o r C D ’s te 
beluisteren m et werk van W.A. Mozart, 
A. Vivaldi, P.R. Nelson en J.S. Bach, 
daarbij de lotgevallen van het Rad en  de 
perikelen in de Familie even te laten voor 
w at ze waren. Bij deze kan ik u  trouwens 
m ededelen da t M arleen en B en intussen 
gelukkig getrouw d zijn, dat M ia, de 
secre taresse  van  G uido, v roeger de 
vriendin van B en blijkt geweest te zijn, 
en (lat Peter, G uido’s zoon, de bezetting 
van zijn vaders bedrijf in gang heeft gezet 
(de smeerlap!).

H et grote voordeel van zo’n  “break” 
van veertien dagen bestaat erin dat men 
zich kan  bezinnen over verleden en 
toekom st Daardoor kan u in uw favoriete 
auditorium binnenkort uw jas deponeren 
op de plaats w aar vorig jaar nog iemand 
zat die onder de kerstboom tot het inzicht 
is gekom en dat hij zijn tijd beter kan

besteden aan het bouwen van m odel-
vliegtuigjes en  he t uit-elkaar-gooien van 
oude radiotoestellen dan aan het blokken 
van een cursus.

Een niet onaanzienlijk percentage van 
onze proffen  heeft w aarschijnlijk  de 
horizonten verruim d m et een snoepreisje 
naar een o f  ander tropisch eiland of 
m ondain ski-oord, om  begin januari weer 
paraat te staan m et verfrissende ideeën en 
verhelderende inzichten, de wapens der 
kennis waarmee zij onze hersenpan al 
sinds heuglijke tijden bestoken.

W at brengt ons het komende jaar? Ik 
zou het niet weten. De eerstvolgende 
weken zien er m et de talloze tentamens 
niet echt gezellig, noch rooskleurig uit; 
m aar in de m aanden maart en april keert 
de volslagen rust ongetwijfeld terug, om 
ons als spreekwoordelijke stilte voor de 
storm een laatste schijn van het “mooie 
studentenleven” voor ogen te houden.

W ij w ensen u hier geen gelukkig 
nieuwjaar toe; zo nieuw is het jaar nu ook 
al niet m eer en o f het gelukkig wordt, is 
nog maar de vraag. Alleszins bedanken 
wij u  voor de stapel toffe nieuwjaars- 
kaartjes die onze brievenbus haast deed 
b e z w ijk e n , en  g ro e te n  u m e t een  
w e lg e m e e n d  m e rc i en  een  v ro lijk  
Dankuwel!

ow

Colofon
Scham per is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de 

Universiteit G e n t D e redactie bestaat u it vrijwilligers en  kom t elke dinsdag sam en om  
I9u00  in studentenhuis D e B rug (op het gelijkvloers), S t  Pietersnieuwstraat 45. 
Scham per is telefonisch rechtstreeks te bereiken o p  num m er 091/64.70.87 o f  via het 
secretariaat van het studentenhuis op num m er 091/64.70.85 (André Van De Velde).

Lezersbrieven zijn welkom, naam loos is prullenmand. Vermeld ook studierichting 
en jaar (indien van toepassing). Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam 
weg.. Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de 
RUG in het algem een o f artikels in  Schamper in  het bijzonder. De redactie behoudt ten 
allen tijde het recht om  ingezonden stukken verkort weer te geven, o f om  technische 
redenen n ie t te plaatsen.

Scham per 3 0 3  w oen sd ag  2 0  januari 1993 !

Hoofdredacteur m et partiële examens: Tobias De Pessemier 
M usketiers zonder partiële examens: Dirk Jacobs, Francis Puype, Ilse Steen. 
Eindredactie : Christel Stalpaert, W im Oosterlinck 
R edactie : Olivier Bloeyaert, Kris De Jaegher, Sam son De Pessemier, D irk Jacobs, 

Leen Kuijken, Peter Maes, W im  Oosterlinck, Jürgen Pieters, Francis Puype, Wim 
Reygaert, D ieter Roelstraete, Christel Stalpaert, N ico Vandenabeele, Frédéric W ille 

A g en d a : N ico Vandenabeele 
L ay-out: Dirk Jacobs, Frédéric Willle 
F otograaf: Tobias De Pessemier, Francis Puype 
P u b lic ite it: K ristof W aelkens (056/60.23.20.)

Verantwoordelijke Uitgever 
Tim D e Cock 
K eigatstraat 6 
9910 Ursel

D ru k k er ij: D ruk In  De Weer c.v., Blekersdijk 12, G ent 
O plage : 5000 exem plaren, gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en hom es van 

de RUGent
D istributie : Yves de Buck d'Uzet

wihim.
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Prof. Kruithof: Links Nationalism e 
bestaat o o k !
De Drie Musketiers, dee l tw ee, vervolg.

Scham per : In D uitsland is er  
slechts een beperkte groep m ensen die 
zich daadwerkelijk engageert voor neo-
nazistische groeperingen. M aar is het 
niet zo dat men extremisme in de straat 
niet m ag m in im aliseren . E r staat 
namelijk tegenover dat, volgens een 
opiniepeiling in Der Stern, één derde 
van de Oostduitsers achter die ideëen  
staat, zonder ze luidop te poneren.

K ruithof: Zeer zeker, ik ben begin 
oktober naar Duitsland gegaan om  de 
situatie te bekijken. Als m en de puinhoop 
daaroverschouwtishetnietverwonderlijk 
dat wanhopige jongeren zich groeperen 
endeboelkapotslaan. Ook die fascisering 
verwondert me niet : als m en in  alle 
landen van West-Europa sinds ’45 een 
cen tru m reg erin g  h e e f t , d ie  ru s tig  
v o o rtb o e rt zo n d er w e rk lo o s h e id s -
bestrijding, dan zijn die m ensen ont-
moedigd. Noch van Kohl, noch van de 
Kommunisten verwachten ze iets. Die 
simpele ideologieën die, net zoals Hitler, 
z e g g e n M a a k  u geen zorgen, wij geven 
u werk. spelen daarop in. In  deze 
centrumm aatschappijen ontbreekt een 
links alternatief, dus kom t Rechts op. 
Links kan niets beginnen tegen die 
staatsschuld vanuit een links perspectief. 
Zij moet bezuinigen, w at heel weinig 
m ensen willen doen, want ze verhezen 
zichzelf inniet-linkse dingen. De mensen 
zijn dat beu.

M en m oet dat niet spiritualistisch 
o p lo ssen  H oe ko m t h e t d a t d ie  
mentaliteit veranderd is ? “ . Die jongeren 
hebben geen werk en er zijn inderdaad 
een h a lf m iljoen  m igranten b innen-
gekomen. We laten zelfs nog alleen maar 
politieke vluchtelingen binnen en weren 
economische vluchtelingen, wat natuur-
lijk onzin is. Die laatse soort zijn er het 
ergst aan to e : als u geen boterham heeft, 
sterft u. Dus komen al die vluchtelingen 
illegaal binnen. W at gaan we daar tegen 
beginnen ? Een nieuwe muur bouwen ? 
K anm en die vloedgolf uithetZuiden wel 
m et legale middelen tegenhouden ?

D e enige linkse oplossing is : m aak 
Marshall-plans voor het Midden-Oosten. 
De sjeiks moeten hun Petrodollars daar in 
beleggen, niet in Mercedes-modellen. 
M aak een plan voor de Maghreb, één 
voor h e t M idden-O osten , één  voor 
Centraal-Afrika en één voor Zuid-Afrika. 
Dat is de oplossing : U geeft de mensen 
een reden om niet weg te lopen, w at ze nu 
logischerwijze wel doen.

Schamper: Het nationalisme steekt 
de kop op...

Kruithof : H et vraagstuk van het 
nationalisme zie ik duidelijk anders. De 
sprong van kleine lokale regio’s naar 
internationalisme, werkt niet. Er zijn 
grotere entiteiten dan een parochie, dat 
zijn volkeren of streken die gebonden 
zijn door verleden, taal enz., die je  een 
relatieve zelfstandigheid kunt geven en

dan in een groter geheel opnem en, of je  
kunt hen onderdrukken in hun eigenheid. 
Kijk naar O ost-E uropa: Lenin en Stalin 
hadden een culturele dictatuur ingesteld 
en al die verschillen onderdrukt. Wat 
gebeurde er n a  G orbatsjov : een grotere 
verdediging van de eigenheid. Wij zijn in 
W est-Europadaarvrij tolerant in geweest 
, natuurlijk zijn er nog wel Friesen, Basken 
en Catalanen. M aar we zaten op de goede 
internationale weg, om dat w e autonomie 
toestonden en eerbiedigden.

N ukom ter inde S.U. eennoodzakelijk 
stadium  w aarin d ie gerechtvaardigde 
diversiteit haar tanden laat zien en dat 
gebeurtnu waarop wij, internationalisten, 
dat als een achterlijke boel bestempelen. 
Neen, je  m oet dat oplossen, net zoals in 
Joegoslavië m et de Serven en Kroaten. 
Daar moet je  de diversiteit respecteren. 
Tito had daar een m ooie constructie voor 
g em aak t: je  had daar een transfer van 
kapitaal van Slovenië en Kroatië naar 
Servië, w ant dat is een arm land in 
tegenstelling tot voomoemden. Tito, zelf 
een Kroaat, het die transfer plaatsvinden, 
waardoor Servië, m et het leger, het goed 
had. Dat m oetje  doen met Kosovo, waar 
absoluut niets is.

Wat gebeurt e rn u : Sloveniëen Kroatië 
scheuren zich af w ant die willen niet 
langer betalen aan de armen. Tweede 
probleem is dat in Kroatië een deel van

het gebied een m eerderheid S erven bevat, 
juist dat gebied dat de Serven vanuit 
Belgrado hebben ingepalmd. Er werd 
gevreesd dat die in K roatië wonende 
Serven m et de onafhankelijkheid van 
Kroatië, hun boeltje konden pakken, wat 
zij weigerden, waarop het Servische leger 
dat gebied ingenomen heeft. Beide delen 
zijn nu m in of m eer hom ogeen, een 
constructie die vóór het m eer verdeelde 
Bosnië niet opgaat. O fwel geef je  de

foto : en wie dacht u dat dit is ? 
juist, Hiëronymus Bosch, 
vermomd als Jean-Luc Dehaene

Serviërs garanties voor het bewaren van 
hun eigenheid, ofwel krijg je  oorlog.

In Europa heb je  niets anders dan 
verkeerde, imperialistische grenzen, zoals 
bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen datniet 
tot V laanderen m aar bij Nederland hoort. 
Dat is onzin. M aar niemand durft die 
grenzen te hertekenen. Waarom krijgen 
we niet een aanpassing van politieke 
structuren aan gegevenheden. In de 21ste 
eeuw zullen we een regio voor de B asken 
krijgen, wat een veel betere situatie is, 
idem dito voor Catalonië. Er bestaat dus 
een links en een rechts nationalisme. Het 
Vlaams Blok behoort tot dat laatste. Wat 
is dan Links Nationalisme : Je hebt een 
volk dat onderdrukt w ordt en dat opkomt

voor zijn rechten. Dat is geen verwerpelijk 
nationalisme. M en m aakt geen onder-
scheid. M en doet alsof alle nationalisme 
Vlaams B lok is. Wat deed de Vlaamse 
beweging een eeuw geleden ?

Scham per : De UNO kan m en niet 
echt een efficiënt-werkend organisme 
noem en...

K ru ith o f: Ik plaats dit weer in m ijn 
econom ische analyse op wereldschaal, 
dat is voor mij het vetrekpunt om iets te 
verklaren. We zeggen al 20 jaar dat er 
lim ieten zijn aan de economische groei 
en die beginnen we nu te voelen, w at de 
concurrentiestrijd  harder m aakt. H et 
wereldkapitalisme is bezig, in plaats van 
een internationale beweging te zijn, uit 
protectionistische overw egingen, een 
groepje rijken te worden die elkaar op 
een moorddadige wijze beconcurreren. 
De GATT-onderhandelingen tussen de 
V.S. en  Europa zijn scherper dan ooit 
wegens de slinkende koek. Z o’n  klimaat 
is negatief voor het internationalisme. Je 
hebt vrijhandel en protectionisme. De 
eerste is een offensieve politiek van de 
sterke, de tweede een defensieve politiek 
van de zwakke. Die laatste strekking 
neem t toe in de wereld omdat we ons 
zwak voelen.

W at de U N O  betreft, die bestaat uit 
een  tw eeled ig e  stuctuur: je  heb t de 
a lgem ene vergadering  en de v e ilig -
heidsraad, w elke de grootste macht heeft. 
In  de A.V. heeft elke staat een stem m et 
als gevolg dat Europa en de V.S. daarin 
verloren zouden zijn, in tegenstelling tot 
de V.R. w aarin de machtsverhoudingen 
van de w ereld weerspiegeld zijn. Het 
eerste w at m en m oet doen is de macht 
van de V.R. overhevelen naar de A.V., 
wat m en  zal weigeren. Ten tweede is de 
structuur van de V.R. totaal verouderd : 
India, Latijns-Am erika en Afrika moeten 
vaste leden worden. Een herverdeling 
van de m andaten en een afschaffing van 
het veto-recht, waardoor één land alles 
kan blokkeren, m oeten dus plaatsvinden.

sociale gevolgen van de economie, maar 
niet over de basisproblemen, waarover 
enkel de B .B.L. en de Crédit Lyonnais 
beslissen.

Ten tw eede w orden w ij sinds de 
G o lfo o rlo g  ook  g e raad p leeg d  over 
politiek, tevoren enkel kuituur. Ik heb 
eens een incident gehad m et Jan Van 
Rompaey van “Zeker W eten” . N a m ijn 
eerste verschijning weigerde ik terug te 
kom en om dat m en in drie m inuten niets 
zinnig kan zeggen. Ik heb dan van hem 
tien m inuten gekregen.

M en zou per week minstens twee 
uitzendingen v an pakweg één uur moeten 
hebben, w aar bevoegde m ensen m et 
elkaar in de clinch gaan en moeilijkheid 
n ie t geschuw d w ordt. In  Frankrijk , 
Engeland en zelfs in de V.S. heeft men 
zo ’ndiscussies over wereldpolitiek. Maar 
dat zal hier wel komen, we hebben nog 
een jonge tv-cultuur en m en doet een 
aantal d ingen die snel vervelen. De 
interessantste televisie was de reeks van 
W im Kayzer ( Nauwgezet en W anhopig 
- Beesee) w aarin M arquez, Semprun, 
Steiner en Konrad elk twee uur konden 
spreken.

Al die lichtjes en personen die van 
trappen af dalen is voor kinderen van dne 
jaar. Zolang bij de B.R.T. als bij de 
V.T.M. dé norm kijkdichtheid is, doet u 
aan kwaliteitsverloedering. U moet dus 
resoluut geld geven voor uitzendingen 
m et een laag kijkcijfer.

W e zitten hier dus terug m et dat 
econom isch principe, want kijkcijfers 
hangen sam en m et w inst Ik sta er stom 
verbaasd van dat er geen reactie komt op 
de krankzinnige situatie dat de eerste 
m inister 200.000 per maand verdient 
w aar Verdrenghen De Praetere2.000.000 
per m aand opstrijken...

S ch a m p er: Wij danken U voor dit 
gesprek.

BeeSee en Lord Moloch

De vraag is w e l: Doen we mee aan de 
versterking van de UNO, omdat men 
internationalist is, o f gelooft u in de 
ontw ikkeling van de UNO en p le itu  voor 
een nieuw  orgaan, wegens de verrotting 
en de bureaucratisering van de UNO.

Op ditm om entzijn  er voor deze laatste 
optie geen indicaties, want er zijn niet 
genoeg landen die de UNO de m g willen 
toekeren. Dus pleit ik voor de machts-
uitbreiding.

S cham per: Filosofen worden enkel in 
ex c lu sie f p o litieke  kw esties te hulp 
geroepen. Stoort u dat niet...

K r u ith o f ; Wat al fout is, is dat we 
niet geraadpleegd worden in economische 
kwesties, w at mij het m eest interesseert. 
M en discussieert over politiek en kuituur 
en laat econom ie vallen, wat eigenlijk 
totaal ondem ocratisch is. Wel over de

G enootschap ‘DE GULLE 
HAND’ geeft weg: 10 

VRIJKAARTEN ‘W achtend  
op  G odot’

Twee clochards, Vladimir en Estragon 
brengen de tijd door bij een dode wilg. Ze 
wachten er op mijnheer Godot. Mocht hij niet 
oopdagen, dan komen ze morgen terug. Hij 
heeft hen immers gezegd te wachten, en dat 
doen ze, wachten op Godot.

Het onbetwiste meesterstuk van Nobel-
prijswinnaar Samuel Becket, hét stuk van het 
Absurde Theater, hét stuk van onze tijd.

Tot 14 februari in NTG Minnemeers.
Wacht niet tot Valentijnsdag, kom op 

vrijdag 22 januari om 9.30 uur naar Aud. A, 
universiteitsstraat 4, waar de schoonste der 
schonen (bij Schamper toch) met brilletje en 
lang zwart haar, ja die met de norse blik en de 
zwoele kijkers, 10 vrijkaarten zal distribueren. 
Er zullen nog 150 wachtenden voor u zijn.

Tobias



Lezersgrieven, en
géén  klein beetje
toegegeven, w e  zijn niet onfeilbaar, 
vandaar deze 'Recht o p  A rrtw oord'-en

M ark Bracke spreekt...

Geachte,

N.a.v. jullie artikel “Geen nest voor 
Grasmus” w ordtverm elddat“ookmeneer 

Bracke staat achter de aanklacht van de 
studenten”.

M eneer Bracke, schrijver van deze 
brief, wordt aldus aangehaald m et een 
principiële stellingname waarvoor hij op 
h ed en  d oor geen en k e le  jo u rn a lis t 
gecontacteerd geweest is. Ik besef dat ik 
als ambtenaar wellicht een onmondig 
subject ben welke geen boodschap te 
verkondigen heeft aan deze verlichte en 
zelfbewuste gem eenschap, m aar toch 
krijg ik een koude rilling als ik in diverse 
artikels m oet lezen hoe en wat ik moet 
uitspreken. Deze “ illustere” Schamper- 
jo u m a lis t h ee ft b lijkbaar de nodige 
ervaring opgedaan in het boekje “Volks- 
verlakkerij”, geschreven door de in 1938 
verm aarde m ed iasp ec ia lis t Dr. J.H . 
Goebels.

In  dit artikel lees ik tot m ijn eigen 
verbazing dat ik in het openbaar stelling 

neem tegen Mvr. Rita Baertsoen-Poppe 
(m ijn m edew erker), tegen de Inter- 
homeraad (die terzake wèl m ijn mening 
omtrent dit onderw erp kent), tegen de 
SocialeR aad(dieeengem otiveerd advies 
terzake ingenomen heeft) en tegen het 
B estu u rsco lleg e  (d ie  de  b es liss in g  
genomen heeft).

Ik denk dat zoveel dubbelzinnige eer 
zelfs voor mijn rebels karakter te veel van 
het goede is.

De enige juiste stellingname van de 
Heer Bracke is dat he t budget van de 
Sociale Sector geen lasten mag dragen 
welke niet vervat zitten in zijn wettelijke 
opdracht, geformuleerd in de Wet van 3/ 
8/1960.

Ik heb een grote sympathie voor deze 
in ternationale u itw isselingsp ro jec ten  
welke niet enkel voor de studenten, maar 
ook voor de universitaire gemeenschap 
en de gehele maatschappij verrijkend 
kunnen zijn, en waardoor wellicht m eer 
begrip groeit voor de aanvaarding van 
andere vo lke ren  b in n e n  een  m u lti-
culturele gemeenschap.

De fouten die men in het huisvesting- 
sdossier van de Europese studenten maakt 
zouden te vergelijken zijn m et het feit dat 
m en  een  socia le  h u isv es tin g sm aa t-
schappij gelijk stelt m et een immobi- 
liënkantoor : bij deze laatst wordt de 
sociale m eerw aarde m eesta l n ie t in 
ogenschouw genom en binnen de econo-
mische activiteit.

Deze vaststelling is geen verw ijt naar 
de betrokken functionarissen en studen-
ten, hetis voor mij evenwel bevreemdend, 
veron trustend  en  tekenend  voor de

“prag m atisch e” , “resu ltaa tg e rich te”, 
“ re a lite itsb e w u ste ” en  “ se le c tie v e ” 
maatschappij waarbinnen een volwaardig 
so c iaa l b e le id  steed s m o e ilijk e r  te 
realiseren is.

Kortom, als ambtenaar, belast m et de 
algemene coördinatie van de studenten-
voorzieningen is het niet m ijn taak een 
openbare stelling in te nem en tegen een 
door de studenten op statutaire wijze 
(m.a.w. hoger huurprijs voor Erasmus- 
verblijven) geformuleerd advies, welke 
vervolgens bekrachtigd werd door een 
beslissing van het bevoegd beheers-
orgaan, nl. het Bestuurscollege.

H et is evenwel m ijn taak de nodige 
maatregelen te nem en om een beslissing 
vanhet Bestuurscollege te latenuitvoeren.

We hopen dat deze gegevens correct 
overgenom en w orden zodat de m is-
leidende berichtgeving rechtgezet kan 
worden.

M et alle  ach ting , M ark  B racke, 
Algemeen Coördinator

‘t Hom ekonvent spreekt...

Geachte redactie,

Laat mij jullie vooreerst gelukwensen 
m et jullie inspanningen om  interessante 
artikels te brengen. Voor ons van het 
H om ekonvent betekent d it vooral de 
artikels over de universitaire homes in de 
voorbije twee Schampers.

H et fron tartikel “G een nest voor 
grasmus” om trent de discussie over de 
huurprijzen voor Erasmusstudenten op 
homes in Schamper 302, kwam  bij ons 
echter aan als een koude douche. De 
eenzijdigheid en de gebrekkige achter-
grondkennis die in dat artikel tot uiting 
kwamen, sm eekten om  een schriftelijke 
reactie van het HK.

Enkele opmerkingen over de inhoud:

1. H et w ordt b lijkbaar “ev iden t” 
gevonden da t E rasm usstudenten een 
kam er op hom e toegew ezen krijgen. 
Benieuwd w at de 200 Belgische univer- 
sitairen die d it jaar geen kamer op home 
kregen (wegens volzet o f gereserveerd 
voor Erasmus) hierover moeten denken.

2. De leegstand van Erasmuskamers - 
hoofdzaak van de m eerkost van zo ’n 
kam er tenopzichtevandeoverigekam ers 
- wordt hier geminimaliseerd. Volgens 
recente tellingen bedraagt deze echter 
gemiddeld 450 dagen per 80 kamers per 
maand ; w at overeenstem t m et perma-
nente leegstand van 15 kamers en een 
inkomstenderving van zo’n 65.000 fr/

m aand. Toch wel relevant, naar wij 
d ach ten !

3. Waarom zou er gediscrimineerd 
m oeten worden tussenErasm usstudenten 
die 10 m aand huren en zij die korter 
verblijven ? Het is de globaliteit van het 
Erasmusproject dat de m eerkost veroor-
zaakt, en dus m oet iedereen maar die 
meerkost helpen dragen.

4. Slechts een gering  percen tage 
Belgische huurders blijft gedurende het 
w eek en d  ; d i t  p e rc e n ta g e  v a r ie e r t 
bovendien van weekend tot weekend, en 
kan onmogelijk geverifieerd worden.?

5. IEDEREEN betaalt volgend jaar 
10.000 fr/jaar meer voor zijn kamer, dus 
zeker niet alleen de Erasinussen. Wat de 
waarborg van 5.000. fr b e tre f t : zelfde 
opmerking. Wij vinden het verder maar 
norm aal dat de extra personeelskosten 
door de Erasmus-huisvesting niet door 
de Belgische of niet-Europese huurders, 
m aar wel door de E rasm usstudenten 
worden vergoed.

6. H et zou ons ten  hoogste  ver-
wonderen dat dhr. Bracke zou verklaard 

hebben achter de eisen van de Erasm us-
studenten te staan. (N.v.d.r. zieookandere 
lezersbrief)

7. W at betreft de zogezegde aan-
moediging die deze studenten van de 
diverse homeraden zouden krijgen : ga 
dita.u.b. eens checkenbij de 5 homeraden. 
U kunt m isschien beginnen bij hom e 
Vermeylen, waar Erasmusstudenten door 
hun aanhoudend nachtlawaai en arro-
gantie alvast op weinig sympathie kunnen 
rekenen.

Wij zijn geen racisten (getuige ons 
harm onieus samenleven met 220 niet- 
Europese buitenlanders), maar vinden 
dat de m eerkost nu eenmaal vergoed 
m oet worden. Overigens is het zo dat nog 
n ie t a lle  o n k o sten  d o o r de h o g ere  
huurprijzen  w orden gedekt : recente 
kosten /baten -analyses hebben u itg e -
wezen dat zij nog zo’n  600 fr/maand te 
weinig betalen.

N u is het zo dat wij m enen dat het 
maar redelijk zou zijn dat de organisatoren 
van het E rasm usprojekt de m eerkost 
dekken, en niet de Erasmusstudenten zelf. 
En zeker en vast niet de Sociale Sector 
van deze universiteit.

Zodus, geachte redactie, ga a.u.b. 
verder m et het schrijven van artikels over 
de homes. M aar belicht dan ook eens het 
s ta n d p u n t v an  de d o o rsn ee  hom e- 
bewoners en de Dienst Huisvesting.

Veel su c c e s !

Chris W yffels , voorzitter H om e-
konvent

Het exam en -
reglem ent 
g eb u isd !
rechtsbescherm ing van de  
s tu d e n t: m ooie w oorden

Som m ige studenten onder ons worden rond deze tijd  geconfronteerd m et een  
regelm atig terugkerende universiteitsactiviteit, n l a l dan n iet partiële exam ens. 
Iedereen za l w el weten d a t er h iervoor een exam enreglem ent bestaat, m aar o f d a t 
daadw erkelijk ook gelezen  èn begrepen wordt, is een ander p aar m ouwen.

A ltijd  bereidw illig  om  (constructieve) kritiek te  spuien, hebben we daarom  een  
h et reglem ent onder de loupe genom en, vooral na een alarm erende b rie f van ex- 
rech tstuden t Peter Lepercque, die een  huistocht gesta rt is tegen de gebrekkige  
rechtsbescherm ing van de student.

Het huls van  vertrouwen

Om  in de rechtssfeer te b lijv en : in de 
m o d e rn e  re c h tsp ra a k  is h e t q u asi 
onvoorstelbaar dat tijdens een proces de 
beklaagde dit niet zou mogen bijwonen 
o f geen advocaat zou m ogen aanstellen 
om hem  te verdedigen. D it indachtig is 
het dan wel verwonderlijk dat er in de 
ex am en co m m iss ie  g e e n  s tu d en ten - 
vertegenwoordigermag zetelen. Als reden 
hiervoor stelt m en dat de studenten maar 
vertrouwen m oeten hebben in de integri-
teit en objectiviteit van  de com missie-
leden. Zeker is dat het verhaaltje van de 
3 buispunten kan verwezen worden naar 
het rijk der/oèe/en, maar welke richtlijnen 
dan wel gevolgd worden, w ordt evenmin 

bekend gemaakt. N iet dat w e twijfelen 
aan de in tegriteit van  de com m issie, 
w aarom zouden we ook, m aar het zou 
toch een  goede zaak zijn dat er een 
s tu d e n te n -v e rte g e n w o o rd ig e r , a ls  
vertrouwensman, de specifieke situatie 
van de studenten zou bepleiten.

Mister 50%

Onlangs legde de V laam se Regering 
per dekreet de m odaliteiten van de zo 
gegeerde vrijstellingen v a s t

Hierin w ordt gesteld dat voor de 2° 
zittijd m en vanaf 10/20 een vrijstelling 
krijgt en een vrijstelling voor een bisjaar 
vanaf 12/20. In beide gevallen m oet men 
wel een totaalcijfer van  minstens 50% 
behalen.

Welnu, voorlopig (?) w ordt dit niet 
gevolgd, voor iedere vrijstelling blijft de 
grens 12/20, ook voor de tweede zit. Ter 
verded ig ing  haalt m en aan d a t m en 
situaties w il verm ijden dat een student 
voor alles een vrijstelling heeft (10/20), 
m aar toch geen 55%  behaalt en dus niet 
geslaagd is. H et blijft echter hoe dan ook 
een onwettige situatie, die voor grote 
problemen kan en  zal zorgen.

Supportersbus

Toch is het exam enreglem ent niet 
volledig studentonvriendelijk. Zo kan de 
student, m its een grondige reden, vragen 
om  z ’nexam en(s) schriftelijk afteleggen.
W at een grondige reden is, werd niet zo 
m eteen duidelijk gemaakt, m aar m en wil 
menselijk blijven. Indien u geen al te 
beste vriend bent van de prof en wel eens

zou durven twijfelen aan diens objecti-
v iteit, kan  je  volgens artikel 11 de 
aanwezigheid eisen (zonder reden) van 2 
o f  m eer com m issieleden. G ezien  de 
examens openbaar en publiek zijn, kunt u 
ook overwegen een supportersbus in te 
leggen, naargelang de situatie gevuld m et 
vervaarlijk uitziende macho ’so f  verleide-
lijke jonge vrouwen. U kunt natuurlijk 
ook zelf het exam envaneenm edestudent 
bijwonen, kwestie van de vragen eens te 
horen. Een exam en verplaatsen is echter 
zo goed als onmogelijk, en wordt slechts 
uitzonderlijk ennaveelm oeite toegestaan, 
m en m oet bij wijze van spreken reeds 
half dood zijn.

appendicitis

A ls ap p en d ix  aan  h e t  e x a m e n -
reglement is er ook nog de gedragscode 
voor examinatoren en examinandi. Daarin 
wordt o.a. gesteld dat de syllabus bij de 
aanvang  v an  h e t a cad em ie jaa r (=1 
oktober) ter beschikking van de studenten 
m oet staan. We m ogen er hier wel van uit 
gaan dat dit ironisch bedoeld is, w ant 
eindeloos lang is de lijst m et cursussen 
d ie  pas n a  v ersch illen d e  w eken  o f  
maanden te koop zijn.

Ook moet de docent op het einde van 
het jaar de studenten raadplegen over de 
kwaliteit van zijn onderwijs en syllabus, 
m aar blijkbaar hebben de docenten niet 
al te veel vertrouwen in hun eigen kunnen 
want het is hoogst uitzonderlijk dat dit 
gebeurt.

Deze overtredingen worden echter met 
de mantel der liefde bedekt, zodat het 
uiterst m oeilijk is om  hieraan w at te 
doen.

M en kan een klacht neerleggen bij 
ofwel de ombudsman, ofwel de Rector, 
ofwel het Adviescentrum voor Studenten, 
ofw el de voorzitter van de exam en-
commissie. Het probleem is dat dit a geen 
neutrale, onafhankelijke instanties zijn, 
zodat de drem pelvrees g roo t en het 
vertrouwen klein is. Sancties blijven dan 
ook u i t  Het zou wellicht beter zijn dat er, 
v e rg e lijk b a a r  m e t de fu n c tie  v an  
studentenbeheerder, een neutrale om -
budsman kom t die alle klachten over de 
universiteit centraliseert en  behandelt.

Nhm



LezersgriefTANTE
HERRIE

A m e r i k a n e n  s p e l e n  
g i t a a r  t e  G .  ( 3 0 / 1 )

Doen op 3 0  januari een greep naar de 
titel van “M iss Bomaanslag ’9 3 " : Alice 
in Chains. Samen m et Screaming Trees, 
die hun reputatie van “Gevaarlijk Intense 
P ro v in c iaa ltje s” kom en verded igen , 
zullen zij de pas gerenoveerde oren van 
de Vooruit ernstige schade toebrengen.

Scream ing T rees w erd in  ’83 in  
Ellensburg (USA), een oord w aar de 
koeien het nog voor het zeggen hebben, 
opgericht. M et behulp van aanstekelijke 
m elodieën en kilo’s emoties m aken ze 
bewustzijnsverruimende muziek, m et in 
de hoofdrollen  de toverstafstem  van 
M ark Lanegan en de wah wah wervel-
winden van gitarist Lee Conner. Sweet 
O blivion, de n ieuw e CD, was oor-
sp ro n k elijk  h e t testam en t van  deze 
neopsychedelische superband (span-
ningen in  de groep hadden ervoor gezorgd 
datm en elkaar bij wijze van ochtendgroet 
eenauto-ongeval toewenste), maar tijdens 
de opnames brachten, vreemd genoeg, de 
problemen zélf de bandleden dichter bij 
elkaar. D it alles heeft voor een prachtig 
resultaat gezorgd: de schitterende eerste 
single N early Lost You, het al even 
magnifieke Dollar BUI, het meeslepende 
Butterfly... Kies, ‘t is allemaal goed én 
van de Screaming T re e s!

H eeft u  zin in een avondje Hard en 
Vies, hul u  dan in een gescheurde T-shirt 
en dito jeans, snuit uw neus “op z ’n  
renners en werp m et een noncnaiante 
beweging Dirt, het nieuwe schijfje van 
Alice in Chains, in uw  ongeschoren cd- 
speler. Dirt, soms ook Rake Vuistslag 
genoemd, is de tweede CD van h jt uit 
Seattle (m aak hier zelf een opmerking) 
afkomstige viertal. H un m uziek is soms 
m et Soundgarden verw ant, m aar is 
strakker en heeft toch een eigen, hard 
geluid, m ede door het gitaarspel van 
Cantrell en de nu eens slepende, dan 
weer hakkende stem van Staley. AIC heeft 

duidelijk u it zijn fouten geleerd (hun 
eerste LP Facelift is naar m ijn mening, 
niets anders dan bescheiden en totaal 
betekenisloos , nogal ééntonig en een 
ietsje te m etal-ig) en levert dan ook 
schitterend werk af. Laten we hopen dat 
Them Bones en Dam  that River ook live 
het effect van een goeie politiematrak 
hebben.

wihim

onder: in de reeks ’Schamper 
en het NSV', publiceren we 
hier een artikel u it 'tPallie- 
terke de dato 30 december 
1992. Read and wheep.

S c h a m p e r  z o n d e r  g e ld
Het studentenblad Schamper 

verkeert in geldnood. Voor 1992 is 
het budget met één derde over-
schreden. Voor volgend jaar is het 
nog onduidelijk hoe Schamper aan 
subsidies zal geraken. Zolang 
Schamper aan anti-NSV-vuilschrij- 
verij doet, hoeft dit blad voor ons 
helemaal geen  subsidies meer te 
Mjgei>. ,+  T n

W> Z o ld tlS L

Nog niet zo lang geleden verscheen in een 
aantal fakulteitenblaadjes een artikel i.v.m. 
de installatievergadering van de Sociale Raad 
("D e Sociale Raad: hoe het spel blijkbaar 
moet gespeeld worden.” ), waarin ik tot 
voorzitter werd verkozen, en waarin o.m. 
ikzelf nogal zwaar door het slijk werd gehaald, 
en nogal wat feiten verdraaid en foutief werden 
weergegeven.

Het artikel werd geschreven door Michel 
van Acker (zelf ook lid van de Sociale Raad) 
en Gwijde Hendrikx (die ik trouwens nog 
mijn oprechte gelukwensen moet aanbieden 
voor zijn resultaat in de fakulteitsraad- 
veririezingen van de Letteren en Wij sbegeerte. 
Hij haalde 5 (vijf!) stemmen op de meer dan 
2000 stemgerechtigden... Zou je geen fan- 
klub beginnen, Gwijde ?)

In het artikel wordt zwaar geïnsinueerd 
dat ik door het ACOD in de rol van voorzitter 
geduwd werd, omdat ik een SP-partijkaart 
kon voorleggen. De frustratie bij beide auteurs 
zit blijkbaar zo diep dat ze ongehinderd door 
enige feitenkennis er in hun artikel maar op 
los kladden en niet even de moeite hebben 
genomen om deze “beschuldiging” eventjes 
na te checken bij mensai die mij kennen.

Stellen dat ik een SP-kaart heb, is 
misschien wel biezonder grappig, maar - en 
daarmee valt de rest van hun vriendjespolitiek- 
hypotese - foutief. Wat ik echter nooit onder 
stoelen of banken heb gesteken, is dat ik 
sekretaris ben van de Gentse Agalev-jongeren. 
Agalev-leden hebben principieel geen 
partijkaart, dus er valt niet mee te zwaaien, en 
bovendien kan ik me ook nauwelijks 
voorstellen dat uitsluitend dit feit voldoende 
indruk op de vakbonden zou maken om mij te 
steunen.

Dat de drie vakbonden (socialistiese, 
kristelijke én liberale) mij steunden, is 
inderdaad een feit. Dat de proffen de 
tegenlcandidaat steunden is ook  een reit. IK 
zie hierin echter niet het minste probleem; ik 
heb me altijd  als eerder progressief 
geprofileerd, en dat dit blijkbaar wél bij de 
vakbonden aanslaat, en (toen) niet bij de 
proffen, pleit minder tegen mij, dan tegen de 
proffen, denk ik.

Dat ik mij pas helemaal op het laatst 
kandidaat stelde is inderdaad ook een feit. 
Stefaan Deconinck wilde zich kandidaat 
stellen, en vermits ik Stefaan vrij goed ken, 
en wist dat hij kapabel was, wilde ik hem best 
steunen. De dag voor de verkiezingen besliste 
Stefaan echter om een aantal persoonlijke 
redenen om zich terug te trekken, waarop ik 
besliste om me zelf kandidaat te stellen. 
Inderdaad in laatste instantie, maar of dit 
werkelijk zo ondemokraties of manipulerend 
is...?

En om dan maar eens eindelijk komaf te 
maken met het gezever dat een studenten-
vertegenwoordiger onpartijdig moet zijn : 
voor mij is dit een fiktie, in die zin datje altijd 
handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Toen 
ik vorig jaar opkwam met Mario Boulez voor 
de Raad van Bestuur was het heel duidelijk 
waar wij voor stonden.

Ook nu, in de Raad van Bestuur én in de 
Sociale Raad handel ik vanuit een groene en 
sociale overtuiging. En het is met diezelfde 
groene en sociale overtuiging dat ik mijn 
mandaat als Agalev jongeren-sekretaris 
motiveer.

Ik denk dat een boel studenten wel achter 
een sociale en groene visie kunnen staan, en 
ik voel me dan ook in de eerste plaats hun 
vertegenwoordiger. Met politiek gesjoemel 
of getouwtrek heeft dit m.i. biezonder weinig 
te maken.

Dat Michel van Acker er blijkbaar een 
andere dan een sociale mening op nahoudt 
bewijst o.m. het feit dat hij voorbije zomer 
vol entoesiame de prijsverhogingen in de 
resto’s en in de homes (+1000 fr. per kamer 
per maand) goedkeurde, terwijl een alternatief 
plan voorlag. Jammer maar helaas en Michel 
en voor mijn part zijn hele achterban mogen 
nog op hun kop gaan staan, zoiets keur ik 
vanuit mijn overtuiging nóóit goed, zélfs al 
vormt op een bepaald ogenblik de sociale 
visie een minderheid in de studentenmiddens.

(geL)hendrik vos,
lid Raad van Bestuur,
voorzitter Sociale Raad

Rector onRECHTvaardig?
Met de decaan voorop en de professoren en studenten erachter heeft de Rechtsfaculteit 

op vrijdag 8 januari zijn ongenoegen geuit omtrent de plannen die in de maak zijn voor de 
kredietverdeting van het werkingskrediet en het patrimoniumkrediet voor het jaar 1993.

Ietwat na 14u vertrok de manifestatie aan 
de gebouwen van de Rechtsfaculteit in de 
Universiteitsstraat om zo, na een korte 
wandeling, met af en toe wat geschreeuw 
voor meer geld en dergelijke, aan te komen 
aan het Rectoraat waar de vergadering van 
het bestuurscollege, die dan de definitieve 
beslissing zou nemen, begon. Na een tijdje 
gingereen delegatie naar binnen, de studenten 
en professoren bleven buiten wachten tot de 
terugkomst van de decaan aihaar volgelingen.

De reden hiertoe is voor de faculteit der 
rechtsgeleerdheid zeer gegrond; het voorstel 
voor de kredietverdeling berust op een 
verdeelsleutel met name de verdeelsleutel 
voor de A.P.-formatie (dit slaat op Academisch 
Personeel). Dit is onaanvaardbaar mede door 
het feit dat door de academische overheid 
uitdrukkelijk  beloofd werd dat deze 
verdeelsleutel enkel voor de verdeling van de 
A.P.-formatie zou gelden en niet zou 
gehanteerd worden voor andere doeleinden.

Met een aantal van 13,6% van het totale 
aantal studenten van de RUG zal zij in de 
toekomst slechts over 4,92% van het totale 
hoeveelheid academisch personeel mogen 
beschik-ken. Ter vergelijking krijgt de

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte met 15,2% 
van de studenten 12,03% van het personeel; 
maar nog schrijnender zal het er aan toe gaan 
in de Faculteit van de Wetenschappen: met 
slechts 8% van de studenten krijgt zij 
16,48(!)% van het academisch personeel. Dit 
komt er op neer dat er in de Rechtsfaculteit in 
de toekomst 11 assistenten afgedankt moeten 
worden? Door het plan om de verdeelsleutel 
voor de A.P.-formatie nu ook voorde verdeling 
van de werkingskredieten aan te wenden, 
zullen de rechts- a i  andere faculteiten nu dus 
ook minder geld krijgen om rond te komen, in 
tegenstelling tot deze die nu over meer 
assistenten zullen kunnen beschikken. Het 
luttele bedrag dat de faculteit van de rechten 
daardoor nog krijgt zal ondermeer betekenen 
dat op term ijn heel wat tijdschrifts- 
abonnementen voor de bibliotheek moeten 
worden afgezegd of dat broodnodige nieuwe 
boeken niet meer kunnen worden aangekocht.

De vergadering van het bestuurscollege 
bleek naderhand enkel een formalteit, daar de 
beslissing reeds genomen was. En zij maar 
staken...

Samson

2211 PANTERA VOORUIT GENT

29/1 THE TRAGICALLY HIP VOORUIT GENT

30/1 ALICE IN CHAINS VOORUIT GENT

10/2 ZAP MAMA VOORUIT GENT TEATERZA&L

16/2 GERRY RAFFERTY + SPEC GUESTS
ANTWERPEN

6/3 VAYA CON DIOS lillSABETNZAAL
ANTWERPEN

16/3 FISH VOORUIT GENT NEVER MIN[ITHE vuvnun ueni

24/3 STEF BOS VOORUIT GENT 
TEATERZAAL

2/4 THE NITS VOORUIT GENT

9/4
EINSTURZENDE

NEUBAUTEN VOORUIT GENT

INFO + TICKETS PER POST : 091 20 47  40  - NIET OP DE OPENBARE 
WEG GOOIEN AUB - VU ON THE ROX - SDW

.23/1 DANCEBAR GODEVILLE

REVEREND HORTON HEAT ♦  d w a r v e s  + SUPERSUCKERS

JON SPENCER BLUES EXPLOSION

.13/1 DANCEBAR GODEVILLE + s t u f f e d  b a b ie s  o n  w h e e l s

.17/1

.18/1 HELIOS CREED + VERTIGO

25/1 7 YEAR BITCH + HONKIES

6/ 3. PSYCHICK WARRIORS OV GAIA

26/1 MONO-MEN

1/ 4 . GAS HUFFER

JASON RAWHEAD

R E V E R E N D  H O R T O N  H E A T  brengt demente
psychobilly gekruid met een stevige portie country en blues en 
met de attitude van een punkband. Na een tweetal nummers gaat 
u gegarandeerd uit de bol, want wat op hun cd staat is maar een 
beperkte kennismaking in vergelijking met hun stage-act. ü  hoeft 
helemaal geen rockabilly-fan te zijn om The Reverend Horton 
Heat te kunnen waarderen, als u in  bent voor een optreden waar 

'fun' het motto is, bent u klaar voor The Reverend.



The unbearable  
lightness of reading, 
II
Lachen m et O om  Kloos°: Studentikoos

De flauw e  
geschiedenis 
van d e  KBP
d e  kom m uno-belgicistische 
partij revisited ?

H et adm in istra tief en technisch personeel (ATP) van de U niversiteit G ent kom t 
b itter w einig in  h et nieuw s. S teevast staan de personeelsleden  w at in de schaduw  van 
hun ‘g ro te’ broers en zussen - professoren , assistenten  en studenten - a ls er over de  
‘u n iversita ire fa m ilie ’ gepraa t wordt. In  de w etenschappelijke reeks “U it h et 
verleden van d e R U G ” verscheen onlangs een pu blicatie d ie iets aan die situatie  
m oet verhelpen.

“Ganzevederscriptoren aller landen 
verenigt u  om  front te vorm en tegen de 
gestage opmars van de niet te stuiten 
digitalici, de com-pu-ter-gebruikers, om 
de o zo vruchtbare dialectiek van de pen 
(these) op het blad (antithese) m et de 
tekst (synthese) als resultaat van het 
hoognodige vers bloed te voorzien en om 
de og en  o n zer je u g d  n ie t te  la ten  
verschralen door het flikkerend beeld-
scherm , instrum ent van de waarlijke 
Antichrist.”

Zo sc h re e f uw  lite ra to r  in  z ijn  
geroemde polemische stijl, enkele weken 
geleden in een bijdrage voor zijn lijfblad 
“Empirisch-Filosofisch Request” . Deze 
negatieve denkbeelden over de nieuwe 
technologieën werden echter m et één 
klap van tafel geveegd door het verhel-
derende artikel in het mij tot dan toe 
onbekende “Studentikoos” .

D eze li jfk ra n t v o o r de 135.000 
studen ten  in V laanderen  droeg een  
hartverwarmende tekening op de c o v e r: 
een beeldscherm, een uppercut verko-
pende aan een jonge snaak. U kan zich 
w e llic h t in b e e ld e n , v o o ra l n a  h e t 
degusteren van de op het dak van Home 

Vermeylen welig tierende hallucinante 
Brakke Zwammen, welk een vreugde 
zich van mij m eester m aakte bij het 
bewonderen van de via een gestileerde 
grafiek aanschouwelijk gem aakte u it-
drukking van mijn gevoelens tegenover 
hetfloppy-vretendehersensubstituuL Het 
m et de originele woordspeling, “Apple 
en  c itroenen” , getite lde dossier zou 
beslissend blijken.

Voor ik daar aanbeland, wil ik de lezer 
attent maken op enkele taalsubtiliteiten 
die het lezen zo veraangenam en. Op 
pagina twee treffen we reeds een staaltje 
aan van uitgestorven gewaande Dada- 
poëzie, waaraan de Nieuwe Realisten 
een puntje kunnen zu ig en :” Lieven Bax 
is jullie hoofdredacteur/en geloof me, 
van haar hoor je  nooit gezeur./In elk 
numm er geeft ze wel iets weg/en ben je  te 
laat dan heb je  pech.”

Mouse
In  s tuden tenrestauran t O v erp o o rt 

bevindt zich ergens een oord dat luistert 
naar de naam  ‘Galerij KUNST-ZICHT’. 
‘Kunst-Zicht’ is een verloren hoekje op 
de eerste verdieping van de mastodont 
aan de Overpoortstraat dat omgedoopt 
w erd tot cultuurtempel en sinds jaar en 
dag dient om vergeten en/of ontluikend 
jong kunstzinnig talent een forum  te 
bieden.

O ok  n ie u w e  p la s tisc h e  v o rm en  
worden gehanteerd. Let bijvoorbeeld eens 
op de precieze plaatsing van de dubbele 
punt in volgende z in :” Tot je  RC. op een 
g eg ev en  m o m en t d in g e n  b eg in t te 
v e rte llen  d ie  ze lfs d o o r je  sen ie le  
grootmoedertje bestempeld worden a l s : 
onzin.”

De stijlfiguur “herhaling” krijgt een 
nieuwe dim ensie in het artikel “Sire, er 
zijn nog studenten” waar op een subtiele 
wijze de nadruk w ordt gelegd op het 
studentikoze aspect in het studentenleven 
door het woord “studentikoos” twintig-
maal te vernoem en en “folklore” slechts 
vijftienmaal te gebruiken.

Ook de “tegenstelling” is hen niet 
onbekend. Zo luidt het in de bespreking 
van S tef B os’ nieuwste C D :” Als je  naar 
‘tussen de liefde en de leegte’ luistert om  
te kalmeren, zoek je  best het extract ‘Tijd 
om te gaan’. W aarna je  echt vertrokken 
bent, naar dromenland. Het is een eentonig 
nummer maar misschien niet slecht als 
afsluiter.”

Een handleiding “Hoe bespreek ik 
een film”, krijg je  in de recensie van 
“H oneym oon in V egas” te lezen: “ 

‘Honeymoon in Vegas ’ is geen miljoenen-
film. Geen dure stunts o f special effects. 
W at ik ook toejuig, is het feit dat er geen 
doden vallen. De films van Woody Allen 
staan niet langer alleen w at dat betreft. 
De naam van regisseur Bergman klinkt 
misschien Zweeds, m aar dat im pliceert 
n ie t dat ‘H oneym oon in Vegas’ een 
intellectuele film is.” Patrick Duyn- 
slaegher heeft er een serieuze concurrent 
bij.

Ook voor interviewers bevat “Stu-
dentikoos” een vette kluif. Wat dacht U 
bijvoorbeeld van de ijzersterke openings-
vraag die de nochtans sterk in zijn  
schoenen staande M irakeldokter Le- 
com pte even deed v e r tw i j f e le n U  wou 
niet echt naar de universiteit, hé.”

En dat is nog niet het einde, want even 
later luidt het al: “ Excentrieken spreken 
vaak in vreem de talen, m et veel punten

Deze keer is het de beurt aan de 
tekenfilmklas van de KASK om  er haar 
ding te doen. Van 20 januari tot 19 februari 
van l l u  tot 16 u worden story-boards 
(uitgetekende scenario’s) van studenten 
op een overzichtelijke manier tentoon-
gesteld. Verder worden enkele story- 
boards van ondertussen bekende teken-
film s geëxposeerd en  w ordt op een  
bevattelijke m anier het ingew ikkelde

en kom m a’s. W orden uw  patiënten daar 
niet onnozel van ?” Kortom, een werkelijk 
diepte-interview is “Studentikoos” niet 
vreemd.

M aar laten we n ie t langer stilstaan bij 
de Schone Letteren, m aar onze aandacht 
richten op het Dossier.

Een sterk punt is dat naast de p ro’s 
ook de con’s van de com puter worden 
afgew ogen. Zo w o rd t er een stevig 
pleidooi gehouden voor, maar ook een 
c u rs ie f je  b e h o u d e n  o v e r “ S lim m e 
m ensen” : H et gaat hier over een oude 
grootm oeder die niet veel m oet weten 
van die nieuwe dingen en eindigt m et de 
zoet-poëtische w oorden : “ D ie glimlach, 
d ie  fo n k el in  h aa r o u d e  ogen, dat 
eenvoudige zinnetje, het sprak boekdelen. 
B om m a was een gelukkige oude vrouw. 
We beseften plots : als je  dingen kan 
relativeren, ben je  gelukkig. N iet relatief, 
m aar absoluut.” Voorwaar, een krop 
schoot mij in de keel. Herinneringen aan 
die goeie ouwe Kronkel, Carmiggelt, 
waren niet van de lucht.

Verder wordt ons alles bijgeleerd over 
virussen, m eer nog, een  gedelegeerd 

bestuurder van M axcom Systems, een 
bedrijf gespecialiseerd  in  anti-virus- 
program m a’s, leert ons hoe je  aan die 
smerige beestjes kan on tkom en: je  koopt 
gewoon een programmatje van tussen de 
3.000 en 25.000 frank.

Kortom, alles wat u  w ilt weten over 
computers, staat te lezen in het dossier en 
de reclames in “Studentikoos” leert U 
wat we ons eerstdaags zullen aanschaffen. 
Zo ziet U m aar hoe ook oom Kloos met 
zijn tijd meegaat, iets dat niet kan gezegd 
worden van uw...

Beesee

°W. K loos is de schrijver van de 
onsterfelijke verzen :” Ik ben een god in 
het diepst van m ijn gedachten...”

produktieproces van tekenfilmpjes uit de 
d o ek en  g ed aan . H e t u ite in d e lijk e  
resultaat, de tekenfilm zelf, kan uiteraard 
niet ontbreken. Op video wordt ons kant- 
en-klaar jeugdplezier voorgeschoteld. 
Dient het nog gezegd dat de toegang 
gratis is en ‘Kunst-Zicht’ na 14u enkel 
v iadeingangvanhetC afetariabereikbaar

De uitgave “Koninklijke B ond van 
het Personeel en  andere ATP-vereni- 
gingen”, geschreven door André Impens, 
Elienne Langendries en Roger Vervaet, 
schetst enkele m om enten u it de per- 
soneelsgeschiedenis. Spijtig genoeg kan 
de publicatie door een ontoereikende 
voorafgaande research slechts een vrij 
rudim entair beeld  geven van  de b e -
handelde thematiek. D it geven de auteurs 
in de inleiding van het boek m et een 
vertederende eerlijkheid overigens grif 
toe. De bekentenis dat het ding ronduit 
slecht is, w are natuurlijk  w at teveel 
gevraagd.

Toen de Universiteit G ent in 1817 
opgerich t w erd, kende ze 16 perso-
neelsleden, honderd iaar later was dat 

korps m et m eer dan 100 leden aan-
gegroeid. In  1993 is hetpersoneelsbestand 
tegenover 1917 dan w eer m eer dan 
vertwintigvoudigd. Vanaf 1920 kan hun 
geschiedenis n ie t los gezien worden van 
de bond van he t personeel van de RUG. 
W at er allemaal reilde en zeilde in die 
K oninklijke B ond van het Personeel 
(KBP) w ordtopeen chronologische m aar 
erg fragmentarische wijze u it de doeken 
g e d a a n  in  h e t b o ek . H e t is n o g a l 
v ee lzeg g en d  d a t één  v an  de m e est 
interessante weetjes uit de publicatie de 
m ededeling is dat Rom ain Deconinck,

D e O n d erw ijsraad  treed t op  als 
adviesorgaan van de Raad van Bestuur of 
van het Bestuurscollege en kan adviezen 
formuleren rond alle aspecten van het 
onderw ijsgebeuren. Deze Raad bevat 
naast de decanen en anderen ook 7 
studenten die verdeeld zijn over volgende 
studiegebieden:

1) geesteswetenschappen
2) gedrags- en maatschappijweten-

schappen
3) exacte wetenschappen
4) toegepaste wetenschappen

vooraleer hij bij ‘de M inard’ ging spelen, 
ooit nog preparator was aan de Univer-
siteit...

Verder leert lectuur u  bij dat er in 1920 
een overschot van 146,20 frank was in de 
kas van het KBP, dat er op 14 december 
1947 een  eerste  k laasfeest voor het 
personeel plaatsvond in de Brug, die 
15631,75 frank kostte en dat er in 1966 
een door de Universiteit aangekochte bus 
ter beschikking gesteld werd voor de 
ja a rlijk se  reis der gepensioneerden . 
U iterst wetenswaardig is uiteraard ook 
het feit dat de heer Naesens in 1971 een 
academ isch koor oprichtte en dat het 
KBP in 1991 een personeelsreis naar 
N oorwegen organiseerde.

Enfin, hetboek“De KoninklijkeBond 
van  he t Personeel en  andere A.T.P.- 
verenigingen aan RUG -U ZG ” telt 196 
bladzijden, kost 400 frank en is verkrijg-
baar op het secretariaatvan de KBP, Sint- 
Jansvest 24, 9000 G ent, 091/251813. 
G een  slech t w oord  ec h te r  o v er de 
schappelijke prijs van d e  Leffe in de 
cafetaria  van  he t K B P op  de eerste 
verdieping van studentenrestaurant Sint- 
Jansvest Wat stond er ook alweer over de 
Irish Coffee in hetzelfde etablissement in 
Schamper 299 geschreven ?

DIA

5) medische wetenschappen
6) economische wetenschappen
7) rechtswetenschappen

Daardoor bedraagt de verhouding 
studenten tegenover professoren nu 1 op 
2, w at een grote vooruitgang is.

Deze studenten worden verkozen door 
de studentenvertegenwoordigers in de 
f  aculteitsradenZe kunnen op gezamenlijk 
in i t ia tie f  de sam en ro ep in g  van de 
onderwijsraad afdwingen.

Nivea

The revival of M ickey

Onderwijsraad
V ier ja a r  nadat rector D e M eyer de vroegere O nderw ijsraad ontbond, wegens te  

traag, w erd op 13 novem ber ’92 door de R aad van B estuur overgegaan to t de  
oprichting van een nieuw e O nderw ijsraad m et een B ureau.



I&i,tQQhStelliflgçn & tetffzgn

Eresaluut M us. Schone en Hedend. Kunsten to t 31 jan  
Rauh aber herzlich, M eubeldesign M useum voor Sierkunst tot 28 feb 
Roland Pirson (schilderijen) Rectoraat tot 12 feb 
Dees D e Bruyne (schilderijen) G alery’ en K K  9 d e c - 2 8 ja n  
Kollekties Plateau & Van Biervliet M us. Wetensch. &Techniek 11 jan  - 6 feb 
400 Jaar Jezuïtencollege M us. Vander Haeghen 1 8 d e c - 3 1 ja n  
D e Lederindustrie MIAT to t eind ’93 
N ieuwe Aanwinsten M us.van Hedend. K unst 19 d e c -14 feb 
175 RUG M us. Dierkunde En Herbarium

15 f e b - 19 m rt
Tekenfilms Overpoort (Kunstzicht) 1 0 ja n -2 1 fe b  
Textirama (beurs textiel & kleding) Flanders Expo 30 jan  - 2 feb 
Rode Rariteiten AM SAB-m useum (Bagattenstr.) to t 15 m rt 
Project Beeldhouwkunst Centrum K unst En Kuituur (S t-P ieterspl. 9)

4  j a n - 2 2  jan
Amnesty International Stedelijke Openbare Bibliotheek

12 jan  - 10 feb

Fuiven

20 jan  
22 jan  
25 jan  
28 jan

Vooruit Brugent
Vooruit Charta 91
Vooruit H ennes
Vooruit Politeia (m et Noordkaap)

Lezineen & Debatten

20 jan  

28 jan

De Ismene Van Ritsos, door Prof. Dr. D. K necht (19u30) 
Academieraadzaal, Volderstr. 9
Geschiedenis v.d. Farm acie & Geneesmiddel, door Prof. Lemli 
(16u) Faculteit Farmacie, Harelbekestr. 79

C o m t e k  theater, film

Elke vrijdag van 12.45 tot 13.45 uur in  de Foyer van de \b o r u i t : Lunchconcert

wo 20 jan Sphinx (20 u)
ARCA
ARCA

M y Hustler (Andy Warhol, 1965) 
Vincent Van G ogh (10ul5) 
Leonie Abo (14 u)

do 21 jan ARCA
ARCA
A RCA
G ele Zaal (20u30) 
Vooruit musical

Vooruit recital 
Logos Tetraeder (20 u)

Vincent Van Gogh (10ul5)
H et G eloof (20 u)
Leonie Abo (20 u)
Christine Wauters (klavecimbel) 
H olywood by N ight (Ballet van 

Vlaanderen, 20 u) 
Gitaar-recital (21 u)
Quartette N ieuw Amsterdam

vr22 jan ARCA  Tinnenpot 
ARCA 
Foyer Vooruit 
Vooruit consert

D e Obaldiades (20 u) 
Leonie Abo (20 u) 
Lunchkoneert (12.45 u) 
Pantera (22u30)

za23jan A RC A  Tinnenpot 
Lakenmetershuis 
Vlaam se Opera (20 u) 
Vooruit musical

De Obaldiades (20 u)
H et G eloof (20 u)
Gustav Mahler, Symfonie Nr. 3 
Hollywood by N ight (Ballet van 

Vlaanderen, 20 u)

zo 24 jan Vooruit musical Hollywood by N ight (Ballet van 
Vlaanderen, 15 u)

ma 25 jan A RCA Vorst Aan De G rond (20 u)

<U26jan A u laC
ARCA
Vooruit dans (20u)

Flesch Histories (video)
Vorst Aan De Grond (20 u) 
Betonac, ‘Poets w ithout Pockets’

wo 27 jan ARCA
Vooruit dans (20u)

Vorst an De G rond (20 u) 
Betonac, ‘Poets w ithoutPockets’

do 28 jan ARCA
Lakenmetershuis 
Vooruit dans

Vorst Aan De G rond (20 u) 
H et G eloof (20 u) 
Besprosvany, ‘Retours’ (20 u)

vr29jan ARCA 
Foyer Vooruit 
Vooruit dans 
Vooruit geluid 
Vooruit rock

Vorst Aan De G rond (20 u) 
Lunchkoneert (12,45 u) 
Besprosvany, ‘Retours’ (20 u) 
B lurt & Dull Schicksal (21 u 
Tragically H ip (21u30)

za30jan Lakenmetershuis H et G eloof (20 u)

Kerstmis < d e  v(m .)>
O J  kerkelijk o f  ch ristelijk  fe e s t van Jezu s’ geboorte en de dag(en) w aarop het 

gevierd  w ordt - 2.1 p rettige  -  ƒ 3.1 ~ vieren, zeg t Van D ole, de dikke terzake: peis 
en vree, bim bam  de klokken w ant de H eiland is gebóóóóóren!

Kerstmis: burgers m et brave borsten 
laveren  tussen  ru ien d e  kerstbom en, 
gedekte tafels en de m iddernachtsm is en 
lebberen elkander de huid  af, en dit 
allemaal onder de auspicieën van een 
sterre vanheinde en verre, vrede op Aard’!

Leontine S teem ans: “Vrede op Aard’ 
m e cloaca!!!”

Dames en heren, aan het woord is 
heden Leontine Steemans, kerstkalkoen 
van professie en stiel, en wij bevinden 
ons in de bunker van M aurice Dewilde 
alw aar L eontine S teem ans ons haar 
memoires u it de loopgraven zal binnen-
lepelen en wij eventjes stil worden bij het 
aanhorenvanzoveelschrijnende getuige-
n is  v an  een  o v e r le v e n d e  v a n  h e t 
kersttafelfironL

M aurice Dewilde: “Z eg het eens, 
Leontine.”

Leontine Steem ans: “M aurice, de 
kerstm an m oest het weten. ..Het feest van 
de vrede zegt u  ? Een ware holocaust ja, 
Verdun, Stalingrad en A uschwitz en dat 
allemaal inéén op je  bord M aurice, {naar 
adem happend ) Endlösung van de 
K alkoenenfrage!!!”

M aurice Dewilde: “Feiten, Leon-
tine, feiten.”

Leontine Steemans: “2 5 0 . 0 0 0 kal-
koenen per jaar die elk in  7k 8 weken 
worden opgekweekt en vetgem est tot ze 
hungew icht to t5 0  maal vermenigvuldigd 
hebben - daar kan Dachau, toch wel een 
tuindorp voor dagjesmensen zo, wel een 
punt aan zuigen dacht ik  toch. In  deze 

levensom standigheden, tw intig centi-
m eter op twintig, vier kalkoenen op een 
halve vierkante meter, sterven jaarlijks 
vanzelfsprekend duizenden kalkoenen 
nog voor ze rijp zijn voor de slachterij, en 
dat ondanks veelvuldig en zeerdiskutabel 
gebruik van antibiotikaen anti-parasitaire 
wondermiddeltjes. En het vervoer naar 
de kam pen in kwestie...Dat alleen al kost 
nog eens evenveel kalkoenen het leven: 
vogelhanen hebben niet zo’n  ijzersterke 
reputatie a i  kunnen zo’n stress n ie t aan, 
w at w ijlen mijn schoonfamilie verleden 
w eek nog m et verve heeft w eten te 
bewijzen. O f het is er te koud o f te heet, 
er is een adembenemend zuurstoftekort 
o f je  besterft het gewoon v anhet lachen.”

M aurice D ew ilde: “H oe dat zo  
Leontine ?”

Leontine Steemans: “Kijk, M aurice, 
w at als je  opeens oog in oog kom t te staan 
m et de patroonheilige slachter van dit 
feest van eeuwige vrede, de beul van 
slagerij Ravensbrück o f het monster van 
com m e chez Eichmann, en het blijkt 
gew oon een korpulente m aar verder 
hoogst huiselijke grijzende baardaap in 
een rood-w it apepakje te zijn; die zich 
doorgaans alleen m aar spoorslags op een 
arreslee door de plaatselijke super-GB 
tracht te wurmen. Als ik denk aan m ’n  
arm e schoonfamilie.. .Dantes inferno was 
er niets tegen! {zwijmelt, waarop koorts-
achtig naar reanimatie-apparatuur 
gezocht wordt)

M aurice Dewilde: “En hoe kom t 
zo ’n kalkoen nu op het kerstbord, 
Leontine ?”

L e o n tin e  S teem a n s: “ (staart 
wezenloos voor zich uit) Alvorens we

w erden gedood , b leven  we v ie r e n -
twintig uur zonder eten o f drinken. Toen 
grepen ze ons, in bosjes van vijf-zes 
kalkoenen, bij de voeten en werden we zo 
aan haken opgehangen. Zo werden we 
voort-getrokken, door een bak m et water 
die voortdurend onder stroom staat, en 
daar verloor je  dan  he t bewustzijn. Even 
verder stond een m an die alle kalkoenen 
onthoofdde. D aar w erden de lichamen 
dan in ketels heet water ondergedompeld,

integratie van m igranten w ordt- w el-
isw aa r o n b ew u st- v aak  v a n u it een  
neokolonialistische visie geconcipieerd, 
alsof wij m oeten gaan bepalen w at al hun 
m ogelijkheden zijn om  zich in deze 
maatschappij te ontplooien. H et is tijd dat 
we, in plaats van dit paternalism e hoogtij 
te laten vieren, hen werkelijke verant-
woordelijkheid toekennen. Dit is immers 
inherent aan een waardige, realistische 
en volledige integratiepolitiek."

"Betutteling van overheidswege m oet 
tegengegaan worden zodat m igranten-
organisaties de kans krijgen te ontluiken; 
ik  b e g rijp  w el d a t h e t K o n in k lijk  
Comm issariaat niet direct tot het uiterste 
kan gaan om dat haar acties en voorstellen 
aanvaardbaar m oeten blijven voor het 
gros van de bevolking, m aar m en m oet 
toch beseffen dat een goed m igranten-
beleid méér isdanhetnaarvoren schuiven 
van rechten en plichten alleen.”

univ

“O ok degelijke opleidingskaders 
voor m igranten zijn noodzakelijk en de 
doorstrom ing van m igranten naar het 
hoger onderwijs zou m oeten gepropa-
geerd worden. Probleem is dat deoverstap 
van  secundair naar universiteit vaak 
onoverkom elijk is (of lijkt) om  allerlei 
redenen. Hierbij worden de meisjes nog

w at h e t p lu im en  verm akkelijk t. Zes 
m inuten duurt de hele procedure... Voor 
som mige kalkoenen was het voltage in 
die bakken w ater niet eens hoog genoeg 
: die werden dus bij bewustzijn onthoofd. 
En te kleine o f te grote vogels werden 
“onthoofd” in  de ogen o f de b o rs t Nog 
anderen m isten de autom atische ont- 
hoofder en kw am en dus levend in het 
kokend water te rech t..”

M aurice Dewilde: “En daar bent u 
aan  o n tsn a p t ...U  w a s e r  h o o g st-
waarschijnlijk niet alleen m et duizend-
en zusters en broeders kerstkalkoenen
?”

L eontine Steem ans: “Neenee, er 
w aren  k ippen , parelhoenders, kon ij-
n e n ...D e  g e n o c id e  d ie  de k ip p e n - 
gem eenschap jaarlijk s treft gaat alle 
verbeelding te boven. D atgaata lvh igom  
zo’n  zeven m iljoen zielen...En geen 
spionnen van  de M ossad om  kippe- 
slachters op te speuren. Zeshonderd-
duizend parelhoenders, d riehonderd-
duizend konijnen.

Allemaal beesten die kerstmis niet 
m ochten vieren, miljoenen zijn e r , een 
jaarlijks offer voor ju llie  verfoeilijke 
Heiland! D ie is toch allang dood ? “ 

Lord M oloch

foto rechts : Frédéric ?

avond aan de universiteit m ee ingericht 
door en voor m igranten zou bijvoorbeeld 
w el eens m ogen plaatsvinden.”

debat

“Ik  ben bereid m ee te doen aan een 
debat over het m igrantenconcept van 
Paula D ’hondt op voorwaarde dat het 
goed georganiseerd is: dat betekent niet 
dat elke spreker het officiële standpunt 
van zijn o f haar partij afdreunt, waarna 
w e allemaal naar huis kunnen gaan, maar 
wel dat er persoonlijke, genuanceerde 
antwoorden m oeten komen op vragen uit 
het publiek!”

D at zullen we dan ook trachten te 
doen en hopen u allen en masse te zien 
donderdag 4  februari a.s. om  20.00 in 
auditorium  E (2e verdieping) op de 
Blandijnberg (Fac. L&W ). Deelnemers: 
M ieke Vogels, Jan  Decorte, Annemie 
N ey ts , W iv in a  D em eeste r en  Jaap  
Kruithof.

Moderator: Johan Leman (kabinets-
chef vh. Kon. Commisariaat). H et weze 
duidelijk gezegd, neem  uw vragenlijsten 
m e e !

E.M.

Het woord  
van M ieke  
Vogels

“Veel denkwerk in verband m et de eens extra benadeeld. Een informatie-



CITY OF DOPE
GLENGARRYGLEN ROSS

H et m oet zowat van het superieure 
Chinatown geleden zijn dat er een film 
verscheen m et een zo klassieke, tijdloze 
uitstraling als Jam es Foley’s Glengarry  
Glen Ross. De hele film speelt zich 
p rak tisch  v o lled ig  a f in  e e n  k le in  
bijkantoortje van een grote im m obi- 
liënfirma in New York. De zaken gaan 
niet zo bijster goed en het hoofdkantoor 
denkt eraan twee van de vier verkopers af 
te danken. Daarom m oet de kantoorchef 
(K ev in  S p a cey ) een  w e d s tr ijd  
organiseren: wie het m eeste vastgoed 
verkoopt, w int een Cadillac; de tweede 
krijgt een messenset; de twee anderen 
krijgen hun ontslag.

Regisseur James Foley en scenarist 
David M am et - een van de grootste 
A m erikaanse toneelau teu rs v an  h e t 
ogenblik, die het scenario naar zijn eigen 
g e lijk n a m ig e  to n e e ls tu k  sc h re e f  - 
bewijzen met deze film hoe sterk verfilmd 
theater kan zijn. Ook al is er van enige 
verhaalontwikkeling nauwelijks sprake, 
toch wordt er een welhaast ondraaglijke 
spanning gecreëerd.

In  de woorden die de personages 
uitspreken, en, misschien m eer nog, in 
hun verzwegen gedachten w orden de 
onmenselijke excessen van de kapita-
listische sam enleving geportretteerd . 
(Mamets stuk wordt niet voor niets de 
Death of A Salesman van de jaren  tachtig 
genoemd.) Zodra de beslissing van de 
directie tot hen allen doordringt, staan ze 
als vijanden tegenover elkaar, o f ze die 
onderlinge com petitie  nu  ten  vo lle  
beseffen of niet.

Elk van de verkopers probeert die 
strijd op zijn manier te voeren. Shelley 
“The M achine” Levene - een prachtrol 
voor Jack Lemmon - tracht zijn baas om 
te kopen; het is zijn enige m anier om  zijn 
oude vel te redden. Voor Ricky Roma - 
ëen Al Pacino die er in slaagt zich zelfs in 
de scènes waar hij niet in voorkom t te 
laten voelen - liggen de zaken makkelijker. 
Hij is altijd de topverkoper van de firma 
geweest, en ook tijdens de m oeilijke 
m om enten bew ijst hij niks van  zijn 
krachten verloren te hebben. (Let op de 
schitterende scène waarin Pacino een 
niets vermoedende klant een stuk grond 
aansmeert.) De twee laats ten - karakter-
rollen voor Ed Harris en Alan Arkin - 
sm eden dronken plannen om  m et de 
steekkaarten waarop de beste potentiële 
klanten staan over te lopen naar de 
concurrentie. En dan worden de bewuste 
kaarten inderdaad gestolen. Het is het 
begin van een tragisch, cynisch verhaal 
waarin de mens in zijn essentie wordt 
getypeerd.

U it G lengarry G len Ross spreekt 
zoveel gezam enlijke  k lasse  da t het 
moeilijk w ordtuitte maken wiens aandeel 
in het project het zwaarst woog. Het is in 
ieder geval James Foley’s grote verdienste 
dat hij M am ets oersterke dialogen - 
waarvan naar verluidt geen w oord door 
de acteurs werd weggelaten - heeft kunen 
voorzien van een film ische beeldtaal. 
Onmisbaar inde opbouw van diebeeldtaal 
waren de beste acteurs die in de States 
ro n d lo p en . En w at b lijk t: P ac ino , 
Lemmon, Harris, Arkin, Spacey en Alec 
Baldwin worden nog groter door eikaars 
aanwezigheid. Het resultaat is cinema 
van  h e t a llerhoogste n iveau . O v er-
donderend.

FOR US CINEMA IS STILL 
ADVENTURE

SEE YOU IN
STUDIO SKOOP

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

(De aandachtige lezer zal hebben 
gem erkt dat deze bespreking al eerder op 
deze bladzijde verscheen. We nem en dit 
stuk opnieuw op om dat Glengarry Glen 
Ross - oorspronkelijk aangekondigdvoor 
m edio  novem ber - pas nu u itkom t. 
W aarvoor onze en des d istributeurs 
excuses.)

LIGHTSLEEPER

Het zal wel een chronologisch toeval 
zijn, maar het min o f m eer gelijktijdige 
verschijnen van Paul Schraders Light 
Sleeper m et de hierboven besproken film 
van James Foley doet m e bijna besluiten 
de eerste  zin  van  de b o venstaande 
bespreking gewoon eventjes te herhalen. 
Schraders film - samen m et Glengarry 
Glen Ross zonder twijfel dé film van het 
jaar - heeftnamelijk een zeer vergelijkbaar 
tijdloos, klassiek aura.

Decor van Schraders dram a is een 
door de staking van de vuilnisploegen uit 
zijn voegen barstend N ew  York. Hoofd-
personage is de drugdealer John LeTour 
(W illem Dafoe) die in opdracht van Ann 
(Susan Sarandon) wit spul bezorgt aan 
financieel en otherwise zeer welstellende 
b u rg e rs . L eT our, d ie  v ro e g e r  z e lf  
gebruikte, bevindt zich op een breuklijn 
in zijn leven: zijn bazin denkt eraan haar 
zeer winstgevende zaak stop te zetten en 
in die periode v an twijfel over de toekomst 
ontm oethij zijn oude vriendin, M arianne 
(Dana Delany). A anvankelijkvervultdie 
ontmoeting hem  nog van prille hoop, 
maar naarmate LeTour zich opnieuw een 
plaats in Mariannes leven probeert te 
verzekeren, wordt het duidelijk dat zij 
liever niet meer w ordt herinnerd aan hun 
gezam elijke drugverleden. Een reeks 
dram atische gebeurtenissen verplicht 
LeTour de dingen te gaan zien zoals 
Marianne.

Eerder dan op het sober geconstru-
ee rd e  v e rh aa l lig t de k le m to o n  in  
S c h ra d e rs  film  op een  a lle s  
doo rd ren k en d e  sfeerzetting  van  h e t 
grootstads-cynisme dat de laat-twintigste 
eeuw er als verdedigingsm echanism e 
cultiveert. W at niet betekent dat Light 
Sleeper een donkere, uitzichtloze film 
zou zijn waaruit geen sprankeltje hoop 
blijkt: het personage van LeTour is zo 
aantrekkelijk - ontwapenend, misschien 
naiëf zelfs - opgevat dat Schrader in hem, 
en in zijn bazin, enige warmte in de 
duistere, vieze grootstad kan suggereren. 
H et drugs-milieu dat LeTour en Ann hier 
represen-teren heeft namelijk meer weg 
van sociale zorg dan van winstgevend en 
dodelijk genot: voortdurend wijstLeTour 
er zijn klanten op dat ze in de eerste plaats 
aan hun gezondheid moeten denken.

Vooral naar het einde van de film 
wordt het duidelijk dat Schrader aan zijn 
film een hoopvolle dimensie heeft willen 
toevoegen: in een van de laatste scènes 
zien w e dat de vuilnismannen hun taak 
hernemen, en van de allerlaatste shot - 
Dafoe kust een minuut lang Sarandons 
hand - kan de symboliek moeilijk over 
het hoofd worden gezien.

Light Sleeper is een zeldzaam mooie 
film waarin Paul Schrader zijn talent als 
scenarist (Taxi Driver, Obsession, The 
Last Temptation of Christ) perfect weet 
te koppelen aan zijn talent als regisseur 
(American Gigolo, M ish im a ,.. .) . Het 
resu ltaa t is een psychologisch  sterk 
uitgewerkte, visueel zeer sfeervolle film 
geworden waarin zowel de hoofdrollen - 
D afo e  is zo n d er m eer su b liem  en  
Sarandon acteerde nooit beter - als de

bijrollen - o.a. voor Schraders vrouw 
M ary Beth Hurt (de waarzegster Teresa) 
- uitzonderlijk sterk worden gespeeld.

DEATH BECOMES HER

Robert Zem eckis - de man van de 
Back to the Future-trilogie en van het 
tekenfilmavontuur W ho Framed Roger 
Rabbit? - heeft iets m et trukendozen en 
special effects. Z ijn jongste creatie, Death 
Becomes Her, verschilt in dat opzicht in 
niks van zijn voorgangers.

Death Becomes Her - de (ongetwijfeld 
kleurenblinde) regisseur zelf noem t de 
film een zwarte komedie - vertelt het in 
Hollywood gesitueerde verhaal van twee 
op elkaar beluste society-vrouwen: de 
ene, een verwelkende filmster (Meryl 
Streep), pikte nam elijk het als chirurg 
gediplomeerde lief (Bruce W illis) af van 
de ander (Goldie Hawn). Aanvankelijk 
vreet een depressieve Hawn zich van 
miserie te pletter, maar na verloop van 
tijd beseft ze dat wraak het zoetste aller 
toetjes is. Z ebeslu itdanook  - ondertussen 
m et behulp van de voor een keer niet 
getypecaste pantoffelheld Willis - Streep 
om  te brengen. Deeigenlijkemoordscène, 
m et haar effectvolle afloop, is het vroege 
hoogtepuntvan Zemeckis’ watm attefilm .

De pointe van de film draait rond een 
door Isabella Rosselini bewaard tover-
drankje da t degene die ervan drinkt 
eeuwige jeugd schenkt Aangezien zowel 
H aw n als S treep  van h e t b rouw sel 
mochten sippen, zal geen enkele aanslag 
op hun leven echt resultaten hebben: zo 
kunnen we Hawn bewonderen m et een 
reusachtig gat in haar buik, en Streep met 
een  ach te rstev o ren  gedraa id  hoofd . 
Hoogst interessant voor wie weet hoe de 
bew uste visuele trucage werkt, m aar 
dodelijk vervelend voor wie afkwam op 

de Hollywoodeske satire die ons in de 
p rom otie tekst w erd beloofd. Streep, 
Hawn en Willis kwijten zichnaar behoren 
van hun karikaturale taak in een film die 
door enig overacting toch al niet zou 
geschaad worden. Wie dan toch een satire 
op glamourland wil zien wacht beter tot 
wanneer in een volgende kerstvakantie 
Sunset Boulevard nog eens op de buis 
komt.

CITY OF HOPE

Aan het einde van John Sayles’ jong-
s te  film  is h e t a llem aa l d u id e lijk  
geworden: dit jaar verscheen geen film 
die een cynischer titel droeg. City o f Hope 
speelt zich af in een niet nader genoemde 
Amerikaanse grootstad, in een district 
waar blank en zwart, hoog en laag, jong 
en oud m et elkaar op zeer gespannen voet 
leven.

City o f Hope vertelt het verhaal van 
Nicky (Vincent Spano), een twintiger die 
m et het leven overhoop ligt. Aan het 
begin van de film neem t hij ontslag bij de 
bouw firm a van zijn vader, een grote 
aannem er d ie  vette  bouw contracten  
aangeboden  k rijg t van  h e t corrup te  
stadsbestuur. Rond dat conflict m et zijn 
vader wordt het hele, zeer complexe, plot 
van de film opgebouwd. Rode draad hierin 
is h e t G alaxy T ow ers-com plex  dat 
N icky’s vader voor de stad moet bouwen. 
O p de plaats waar het modieuze project 
m oet komen staat een appartementsblok 
voor (voornamelijk zwarte) kansarmen. 
Via allerlei illegale wegen probeert het 
stadsbestuur de toelating te krijgen om 
die building te laten afbreken.

Q ua filmtechniek herinnert City of 
Hope aan L aw rence K asdans schitte-
rende G ra n d  C anyon. Sayles’ film  is 

een  aaneenschakeling van ultralange 
shotswaarin de cam eraeengesprek tussen 
twee personages volgt om  dan bv. over te 
schakelen naar een derde personage dat 
toevallig passeert op de bewuste plaats 
en uiteindelijk te belanden bij nog twee 
andere van  Say les’ personages. A an-
vankelijk is he t even m oeilijk om  te 
volgen, maar na verloop van tijd kan de 
toeschouwer alle verhaallijnen sam en-
brengen.

Flarden gesprekken tussen corrupte 
politici, zwarte leaders d ie van een m is-
daad door twee jonge brothers een zaak 
voor het volk maken, de innerlijke strijd 
van N icky’s vader en van een zwarte 
raadsman die beiden hun geweten niet 
mogen laten spreken, en N icky’s broze 
liefde voor de ex van een politieagent, 
alle w ijzen  ze naar de m oeilijkheid 
(onmogelijkheid?) een City o f Dope om 
te bouwen tot een C ity o f Hope. John 
Sayles heeft een sterke film gem aakt 
rond  een  onderw erp  w aarover veel 
Amerikaanse regisseurs liever zwijgen. 
Doe hem  een plezier en ga eens kijken.

Jup
Schampers To r  Tien van 1992

1. Glengarry G len Ross 
L ight Sleeper

3. La Double Vie de Véronique
4. Van Gogh
5. Howards End
6. The Beauty and the Beast
7. The Player
8. Husbands and Wives
9. Een Zelfstandig Leven
10. Hear My Song

rechts : uittreksel 't Pallieterke 
de dato 611193...

NSV vechtpartij?
We brengen hier in extenso het 

artikeltje dat GENT UNIVERSITEIT, 
het maandelijkse tijdschrift van de 
UG als eerste flits in zijn laatste 
nummer laat verschijnen onder de 
hoofding NSV vechtpartij: “De 
Nationalistische Studenten Vereni-
ging (NSV) probeerde op 26 
november opnieuw lid te worden 
van het Politiek-Filozofisch Konvent 
(PFK). Alle elf PFK-leden stemden 
tegen de aanvraag. Ze bazeerden 
zich daarvoor op het zesde PFK-sta- 
tuut dat racistische aktiviteiten bin-
nen het PFK verbiedt. Sommige 
verenigingen tilden ook zwaar aan 
de vechtpartij in de Blandijn op 9 
november. Een student liep daarbij 
blijvend oogletsel op. De schuld^ 
ge zou een NSV-lid zijn. De nationa-
listen lieten zich half november ook 
al opmerken door in een flink aan-
tal eksemplaren van Schamper een 
NSV-pamflet te schuiven.”

Gent Universiteit werkt met der-
gelijke artikeltjes mee aan het kli-
maat van onverdraagzaamheid dat 
het PFK ten aanzien van nationalisti-
sche verenigingen aanhoudt. Let 
vooral op de zin: de schuldige zou  
een  NSV-lid zijn. Dat “zou” is won-
derbaar. Als daarop heel je bewijs-
voering moet steunen! Vuilschrij-
verij noemen wij dat en journalis-
tiek onfatsoen vanwege Gent Uni-
versiteit.

Maar wat wil je: deze spreekbuis 
van de Gentse Universiteit heeft in 
haar redaktie nogal wat ex-mede- 
werkers van het beruchte studen-
tenblad SCHAMPER, één van hen 
was er zelfs hoofdredakteur. En 
dan weet je dat er over NSV niet 
objektief of neutraal geschreven 
zal worden. Het zal bij die jongens 
(want het is in dat progressieve 
wereldje een eksklusieve mannen-
bedoening!) nog wel nooit opgeko-
men zijn om ook de NSVers zelf hun 
verhaal even te laten vertellen. 
Van de keerzijde van de medaille 
hebben de nieuwsgaarders van de 
Gentse Universiteit nog nooit ge-
hoord! (r FeJJULVukjL 

w  €l-dJ33


