Welkom!

...medewerkers gezocht (m/v)

vanaf 19u stipt in De Brug, studentenhuis en -restaurant in de St.-

een gerust hart binnen, en draait
direkt rechtsaf, de glazen deur door,
en dan de eerste deur links. Wie we
nodig hebben? Schrijvers, fotografen,
la y -o u te rs , d ic h te rs , ve rb o lg e n
homebewoners, en dies meer. In dit
speciale welkomstnummer vindt u
een selektie van het fraais dat we uw
kcllega's het voorbije jaar naar het
hoofd slingerden. Hopelijk doet u

Pietersnieuwstraat45. U wandelt met

inspiratie op...

Wij, wij zijn de vrijwillige bannelingen der schriftelijke tortuur, en nog
veel meer. Maar voor meer info kan
u bij het artikel hieronder terecht.
Belangrijker is dat wij ieder uniefstudent uitnodigen deel te nemen
aan deze ervaring, en dit elke dinsdagavond tijdens het akademiejaar

Beste medeleerlingen,
Welkom, tweewerf welkom op de

teedeetje uit lang vervlogen tijden

de gebouwen, de wandelgangen en

Universiteit Gent, afgekort RUG (!).
Naar uw -zo zal blijken- vrij bescheiden, to ta a l o n b e te ke n e n d e en
bovendien geheel foute mening heeft

innemen.
Qua aantal studenten kan men de
grootte van de unief inderdaad
moeilijk ontkennen, dit in wrange

u zonet de belangrijke stap gezet van
de middelbare school naar de “grote

tegenstelling tot de weinig indrukwekkende capaciteit van de lokalen,

de ve rg a d e rlo ka a ltje s van deze
instelling. Daarnaast houden wij ons
ook onledig met de ondankbare taak
u cultureel, geestelijk en moreel in
minimale mate te proberen ontwikkelen om van de aloude gedachte

universiteit”, dat gigantische bolwerk
van de onverwoestbare kennis, het
paradijs van de onbeperkte vrijheid,
waar diverse aardse genoegens de
orde van de dag uitmaken en ronduit
decadente gewoonten als daar zijn
woeste fuiven, uitzinnige canti en
onwereldse stoeipartijen de plaats

wat u bij de eerstvolgende les in het
g e ze lsch a p van en ke le andere
richtingen bijzonder snel duidelijk zal
worden (vooral als u één van de vele

van het ietwat lullige eindejaars-

terecht worden genuanceerd.
De kennis die men hier met gulle
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“ M ens sana in c o rp o re s a n o ”
tenminste toch de illusie van de twee

hand generatie op generatie doorgeeft, zal ook u tot in het diepst van

eerste woorden recht te houden. Al
zal de betekenis van de uitspraak “de
geneugten des levens” u slechts recht
evenredig met het volume van uw
eigen ondernemingszin en creativiteit
voor ogen komen te staan, toch kan
S cham per u daarin een handje
helpen met film-, theater- sociale
sektor- en muziekberichtgeving en
vooral met het lokmiddel bij uitstek,

uw al dan niet bestaande ziel met
een orgasmische vreugde vervullen

GRATIS TICKETS! Schamper verschijnt in theorie elke twee weken,

en de laatste restjes van uw kinderlijke
naïveteit in één ruk naar de eeuwige
rijstvelden versjassen.
Heden verliest u desalniettemin
uw kostbare tijd met het lezen van
S c h a m p e r, een kra n tje dat de

maar zoals bekend is de praktijk er
gelukkig nog om de theorie op
gepaste wijze in meer doenbare
vormen te transformeren (hoewel).

tamelijk indrukwekkende titel “officieel
studentenblad van de RUG” op het
lijf geplakt kreeg en als edele taak
heeft u op de hoogte te houden van
wat er zoal gebeurt en niet gebeurt in

hoogsteigen werklust en persoonlijkheid, wenst u voor het komende
academiejaar het allerbeste toe. Hou
vooral vol die moed en zet ‘em op!

gelukkige eerstekanners psychologie/pedagogiek bent); en dat van die
onbeperkte vrijheid zal door u zelf
nog wel ten gepasten tijde en geheel
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De voltallige Schamperredactie,
hopelijk binnenkort verrijkt met uw
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GENT IS NIET MEER GOEDKOOP
Studenten die dit academiejaar voor Gent kiezen omdat ze gehoord
hebben dat de kamers er goedkoper zijn, komen bedrogen uit. Precieze
cijfers zijn er niet, maar de gemiddelde maandhuur voor een kamer moet
nu zowat 6000 fr. bedragen, tegenover 5100 fr. vorig academiejaar. Gent
wordt daardoor even duur als
Brussel blijft een stuk duurder.

BAAS IN EIGEN HUIS ?
De K am erd ien st van de UG
bem iddelt tussen huisbazen en
studenten voor de verhuur van een
2000-tal kamers en stelt daarbij als
voorwaarde dat de kamers voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften van
het gemeentelijke politiereglement.
Tot vorig academiejaar gold ook een
schappelijke huurprijs als vo o rwaarde, maar die voorwaarde heeft
de Kamerdienst nu moeten opgeven.
“De huisbazen hebben me niet meer
nodig”, zegt Mireille Van Beirs van de
Kamerdienst. De studenten overigens wel - de wachtkamer zit eivol.
Een huisbaas waarvoor de Kamerdienst bemiddelt, kwam dit academiejaar melden dat hij zijn prijs van
3800 naar 6000 fr. verhoogt. De Kamerdienst , die overigens naar Home
Vermeylen verhuisde, kon alleen
maar iemand gelukkig maken door
hem of haar het adres van die
huisbaas door te geven. Bovendien
had de huisbaas ook zonder de
K am erdienst wel huurders gevonden.

HECTISCH
Vorig academiejaar al werd het
tekort aan kamers voelbaar. Daarover
verschenen berichten in de pers,
inclusief oproepen van de Kamerdienst aan de Gentenaars om meer
kamers te verhuren. De huisbazen
moeten daaruit afgeleid hebben dat

de andere Belgische universiteiten,

ze veel meer uit hun kamers kunnen
halen. Niet alleen de maandhuur is
gestegen, maar ook de waarborg.
Daarbij komt nog dat meer en meer
huisbazen alleen een 12-maanden
contract willen afsluiten i.p.v. een 10maanden contract. Ook de studenten
reageerden op de persberichten. Van
de zomer ging het er hectisch aan
toe bij de zoektocht naar een kamer.
Het gebeurde zelfs dat studenten
tegen mekaar opboden.

KRUITHOF
De stijgende vraag naar studentenkamers is een trend die al jaren in
alle Belgische universiteitssteden
aanhoudt. Dat er meer studenten
zijn, voldoet niet als verklaring. Het is
werkelijk zo dat een groter aandeel
van de studenten op kamers wil. De
UG heeft daarover geen cijfers omdat
bij de in s c h rijv in g nie t la n g e r
geregistreerd wordt of een student al
dan niet in G ent verblijft. Veelb e te ke n e n d is wel dat bij de
Kamerdienst nu ook veel studenten
komen ankloppen van wie de ouders
in de onmiddellijke omgeving van
Gent wonen, en die toch per se in het
centrum op kamers willen. Blijkbaar
he e ft de K ru ith o fg e n e ra tie een
grotere behoefte aan zelfstandigheid.

DE MORGEN
“De Morgen” van 6 oktober jl. had
naast de gestegen vraag nog een

andere verklaring voor de hoge
prijzen. Op 1 september 1990 (zie

kamers te melden en zo het werk van
de dienst te versnellen. Studenten

naar nieuwe kamers, zowel in het
centrum als in de periferie (St.-

Schamper ’90-’91) werd na een paar
tragische ongelukken het politiereglement van kracht, dat aan de
verhuurders een aantal elementaire
verplichtingen i.v.m. brandbeveiliging
oplegt (brandblusapparaten, detec-

moeten daarbij echt niet bang zijn
om hun kamer te verliezen - ze blijven

Amandsberg, Gentbrugge,...). In de
periferie gaat nog maar om een paar
tiental kamers, maar zo is het in het
centrum ook allemaal begonnen.

to re n , v lu c h tw e g e n , b ra n d v rije
deuren,...). Het is niet onmogelijk dat

open van 9 tot 12 uur. Je kunt ook
altijd telefoneren : 25.91.91. Bij de
Kamerdienst van de UG kun je een

verhuurders de verbouwingskosten
op de studenten afwentelen.

NA DE MORGEN
Alleen is het nog te vroeg om het
effect van het politiereglement op de
huurprijzen al te voelen. Nog lang
niet alle kamers werden gecontroleerd : de gemeentelijke huisve stin g sd ie n st heeft m aar twee
personeelsleden voor de controle,
alle kamers zullen pas over enkele
jaren veilig zijn. Bovendien krijgen
huisbazen een tot twee jaar respijt
voor ze een tweede controle krijgen,
terwijl het reglement zelf nog maar
tweejaarvan kracht is. Wel gebruiken
som m ige huisbazen het p o litie re g le m e n t als e xcu u s v o o r de
prijsstijgingen. Dit alles neemt niet
weg dat het politiereglem ent de
prijzen in de toekomst kan doen
stijgen, en dat kan toch niet de
bedoeling zijn.

OPROEP
Overigens geen kwaad woord
over het politiereglement, dat ten
slotte voor de veiligheid van de
studenten zorgt. Geert Van Hove van
de gemeentelijke huisvestingsdienst
doet trouwens een dringende oproep
aan de studenten om onveilige

anoniem en de huisvestingsdienst
neem t ze in bescherm ing.
De
huisvestingsdienst (Gildestraat 8) is
elke dinsdag- en donderdagmorgen

folder krijgen met de veiligheidsvoorschriften.

STUSTUSTUDIO
Het politiereglement heeft de prijs
wel indirect beïnvloed : huisbazen
die zich toch verplicht zien om te
verbouwen, maken dan maar meteen
studio’s van hun kamers. Studio’s
brengen immers veel meer op. De
huisbazen spelen daarmee in op de
vraag van veeleisender geworden
studenten èn van niet-studenten voor
w ie een a p p a rte m e n t te hoog
g e g rep en is. Het aanb od van
klassieke studentenkamers is daardoor gedaald, en dat terwijl de vraag
voortdurend toeneemt. Dat verklaart
meteen de drastische prijsstijgingen.

20000 KAMERS, DAT
MOET JE VERDIENEN
Zal Gent zich ooit nog goedkoop
kunnen noemen? Een daling van de
vraag naar kamers door b.v. minder
inschrijvingen staat niet meteen voor
de deur, integendeel. De prijzen
zullen pas dan dalen als het aanbod
van kamers stijgt. Van een sanerende
universiteit moet je niet verwachten
dat ze meer homes gaat bouwen. De
Kamerdienst van de UG ging op zoek

Huisvesting Nadia Merchiers (SP)
blijft het kamerreglement verdedigen.
Ze wijst erop dat de Dienst Huisvesting tot nu toe 6200 kamers
controleerde. Voor elk van die kamers
maakte de Dienst verslag op van de
nodige verbouw ingen, alvast de
eigenaars van deze kamers moeten
binnen twee jaar aan het reglement
voldoen. Merchiers vermoedt dat alle
kamers pas over vijf a tien jaar veilig
zijn (de Dienst Huisvesting houdt het
op twee jaar).
Als de gemeente tot nu toe geen
enkele sanctie tegen eigenaars heeft
genomen, dan is dat volgens de

schepen omdat dat nog nooit nodig
was. De gemeente wil overigens zo
weinig mogelijk repressief optreden.
Wil dat niet en kan dat ook niet, want
het huidige reglement is niet meer
dan een gemeentelijk politiereglement, gesanctioneerd door beperkte
geldboetes. Merchiers betreurt dat
de Vlaamse Raad nog altijd geen
gewestelijk kamerreglement goed
heeft gekeurd.

APPARTEMENT
Slecht nieuws voor studenten die
op dit moment een onveilige kamer
huren: zij zullen geen gelijk krijgen

Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de Universiteit Gent. De
redactie bestaat uit vrijwilligers en
komt elke dinsdag samen om 19u
in studentenhuis De Brug (op het
gelijkvloers), St. Pietersnieuwstraat
45. Schamper is telefonisch rechtstreeks te bereiken op nummer 091/
64.70.87 of via het secretariaat van
het studentenhuis op nummer 091/
64.70.85 (André Van De Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, liefst
reeds op diskette. N aam loos is
prullenmand. Vermeld ook studierichting en jaar (indien van toepassing).
Op grondig gem otiveerd verzoek
laten wijuwnaam weg. Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de
studentenproblematiek en de RUG
in het alg em e en of a rtik e ls in
S cham per in het bijzonder. De
redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken verkort weer
te geven, of om technische redenen
niet te plaatsen.

Hoofdredacteur : Tobias De
Pessemier

Denktank : Dirk Jacobs, Francis
Puype, Ilse Steen.
Eindredactie : Christel Stalpaert,
Wim Oosterlinck

Redactie: Olivier Bloeyaert, Boris
Cruyssaert, Steven De Bock, Kris
De Jaegher, Samson De Pessemier, Frank Hilbrands, Dirk Jacobs,
Peter Maes, Eric Mielants, Wim

CONTRACT OOK BINDEND VOOR ONVEILIGE KAMER

Schepen van Sociale Zaken en

Colofon

Schamper 309 - vakantie

EEN KAMER OP ZEVENTIEN VEILIG
Na een reeks telefonades krijgt Schamper eindelijk cijfers over de
brandveiligheid van de Gentse kamers. Resultaat van twee ja a r
kamerreglement: 1000 van de naar schatting 17.000 kamers zijn eind ’92
veilig.

<aut>Stoffel

van de politierechtbank als ze klacht
indienen tegen hun eigenaar, want
ze hebben een contract ondertekent
om een kamer te huren in de staat
waarin ze zich bevindt. Of zoals de
schepen het zegt: “Als studenten
geen onveilige kamers willen, moeten
ze die maar niet huren. Studenten
zijn geen kansarmen, ze kunnen zich
over het kamerreglement informeren
in de brochure die wij verspreiden.”
En wat als je door het kamertekort
wel verplicht bent een onveilige kamer
te huren? Merchiers antwoordt met
een vraag: “W aarom willen alle
studenten per se op kamers in en
rond de Van Hulthemstraat? Dat is
vragen om uitbuiting. Trouwens, met
de huidige prijzen kun je toch net zo
goed m et tw ee stu d e n te n een
a ppartem entje huren?” Het ziet
ernaar uit dat het grootste gedeelte

van de studenten in de jaren ’90
onveilige kamers zal blijven bewonen.
Laten we hopen dat er geen ongelukken gebeuren. Vooral uw klachten:
bij ons van Schamper en bij de Dienst
Huisvesting (Gildestraat 8).
Stoffel

KRISIS IN SCHAMPER]
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Oosterlinck, Jürgen Pieters,
Francis Puype, Wim Reygaert,
Dieter Roelstraete, Christel
Stalpaert, Nico Vandenabeele,
Fréderic Wille
Boekhouding : Ilse Steen
Agenda : Nico Vandenabeele

Lay o u t : Dirk Jacobs, Tobias De
Pessemier

Foto's: Tobias De Pessemier,
Francis Puype

Publiciteit : Kristof Waelkens
(056/60.23.20.)

Verantwoordelijk Uitgever
Nico Vandenabeele
Waterstraat 66
8730 Beernem
p/a St.-Pietersnieuwstraat 45, Gent
Drukkerij : Goff, Pijndersstraat,
Gent

Oplage : 5000 exemplaren, gratis
verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUGent

Verdien 60.000 N.S.V. STELT
ballen in vijf SCHAMPERminuten
CENSUUR IN.
SPOED U NAAR 1STE KAN
Een morgen in november: 1ste Kan zit braafjes op de prof te wachten,
één en al bereid om zich door kennis te laten overgieten. U weet wel:
blanco A4 voor zich, de vulpen in aanslag, de blik star op de deur gericht,
... Plots melden zich twee (zogenaamde ?) tweedekanners met de heuglijke
mededeling dat zij een map verkopen met voorbeeldwerkjes.

Vreugde en jolijt alom: in eerste
Kan is niets handiger dan een aantal
vo o rb e e ld w e rk je s , die s a m e n gesmolten, gesynthetiseerd en licht
gew ijzigd w orden to t het eigen
jaarwerkje. Op dit vlak bestaat reeds
lang een schone traditie in de faculteit
van de psychologie en pedagogische
wetenschappen. Voor de map moet
uiteraard eerst ingeschreven worden.
Zo’n 300 man komt erop af. Ook
wordt een voorschot van 200 frank
gevraagd. De map kan binnen de
week worden afgehaald op een adres
dat op het bord geschreven wordt, en
even driftig overgepend wordt. De
opmerking dient uiteraard te worden
gemaakt naar de overijverige idioten
die duidelijk niet inzien dat het
goedkoper uitkomt om één seutje
het pakket te laten aankopen om dan
met z’n allen aan het kopiëren te
slaan. Dit verkleint bovendien de kans
op fraude, zoals we zullen zien...

Vroeger kreeg ik nooit
bezoek

v
Stel u nu eventjes het volgende
voor: u woont in een huis met een
deur met huisnummer in een bepaalde straat in Gent. Binnen enkele
dagen hangt men zo’n 300 keer aan

map van eerste Kan...” Uw antwoord
is verbijsterend: “hoezo, welke map,
ik ken u n ie t,...”. Er begint u vast al
een licht op te gaan. Wat nu gedaan?
De namen en het adres die de twee
‘olijke tw e e d e -ka n n e rs’ opgaven
blijken vals te zijn. Wat écht is: eerste
Kan w erd 6 0 .0 0 0 fra n k lic h te r
gemaakt. Een intern onderzoek is
reeds aan de gang, maar het enige
duidelijke vermoeden is, dat de twee
oplichters op de hoogte moeten
geweest zijn van primo het feit dat er
jaarw erkjes gem aakt dienden te
worden, en secundo voor welke
vakken en proffen, zo het toch niet
om échte tweedekanners ging, wat
vrij onwaarschijnlijk lijkt. Hun smoel
staat immers in het geheugen van
300 doodbrave gedupeerden gegrift,
en wie blijft dan binnen de eigen
fakulteit onherkend?
We roepen alle fakulteiten op
de gelederen in het oog te houden,
en op hun hoede te zijn voor
onbekenden die voorschotten
vragen zonder veel garanties.
Volgende keer: verteer 60.000
ballen in 5 minuten.
Francis Vanden Berghe

De hoofd redacteur lichtte onmiddelijk De Morgen in , die in de
weekend-editie (21-22 november)
daarover berichtte. Dit gebeuren krijgt
nog een staartje en ondergetekende
a llic h t een d e m o n s tra tie in de
s p e c ia lite it van het N.S.V. Het
Schamper-spaarvarken neemt alvast
een levensverzekering. Zwarte Piet
weze gewaarschuwd!
Beesee

Hier kunnen we niet meer om lach en ! Bloed, zweet en tranen had de
schamperredactie geplengd bij het uitwerken van de jubileum-editie
Schamper-300. Complimenten van alle kanten waren niet van de lucht
- frustraties trouwens ook niet - maar de Schampers waren nog maar
één avond verdeeld en het 24 November-syndroom sloeg al toe.

Twee artikels die het N.S.V. in een
niet al te flatterend daglicht stelden,
tooiden de nieuwe Schamper en
vorm den w ellicht een voldoende
reden voor laatstgenoemde studentenvereniging (?) annex knokploeg
om uw tweewekelijkse troost met de
mantel der liefde te bedekken. Niet
alleen verdween de editie van dit
controversiële en rechtstreeks door
Moskou gesteunde blaadje uit de
Home Vermeylen, de Rozier en de
Ledeganck ook het van een speciaal
design voorziene ijzeren bakje werd
in één m o e ite v e rw ijd e rd . Het
studentenrestaurant De Brug en de
Blandijn, beiden toch broeinesten van
niet volksgeaard intellectualism e,
werden slechts van een deel van de
oplage beroofd.
Eén van de hoofdredenen van
deze actie, als die al moet gezocht
worden, blijkt de beraadslaging te
zijn van het Politiek en Filosofie
Konvent over de al zo lang verlangde,
maar nooit verkregen, erkenning
van het N.S.V. als s tu d e n te n vereniging. Het niet gebruiken van
geweld blijkt immers de conditio sine
qua non te zijn voor deze erkenning.
Vermits het N.S.V. zich de laatste
weken niet onverdienstelijk toonde
in de d is c ip lin e “a ftu ig e n van
andersdenkenden” en Scham per
daar steeds over berichtte, viel dat
niet in goede aarde bij onze koene
Vlaamse broeders.

(Hierbij vindt u een voorpaginaartikel van De Morgen dd 4/11/1992
over dezelfde materie...)

NSV-pamfiettussen
studentenblad Schamper
Brussel.
Eigen berichtgeving
}

I i nigszins verbaasd zijn
r H w e”, zegt een redakteur
- l —^van het Gentse
studentenblad Schamper. ”We
hebben donderdagmiddag ons
eerste nummer van dit
akademiejaar gedistribueerd, en
vrijdagmorgen al kwam iemand
ons zeggen dat op de
Rechtsfakulteit tussen iedere
~Schamper een pamflet zat van het
NSV (het Nationalistische
Studenten Verbond, nvdr).
Gebruik maken van onze kanalen
om aan ledenwerving te doen kan
niet, vinden we. Maar hoe
reageren ? Er staat niet eens een
verantwoordelijke uitgever op dat
pamflet.”
Het gaat om een A4-vel dat
dubbel gevouwen is en vier
kantjes telt. Op een van de
pagina’s worden ’’potentiële
NSV-leden” toegesproken.
Verder wordt duidelijk gemaakt
wat de drie pijlers van het NSV
zijn : ’’aktie”, ’’vorming”,
’’studentikoziteit”. Op de derde
bladzijde wordt in een soort strip
een dialoogje opgevoerd met
vragen a ls : ’’Wilt u dat het

blanke ras wordt uitgeroeid ?” , en
als antwoord ’’neen”. Op'een van
de pagina’s komt ook Jef Turf
met enkele uitspraken aan het
woord.
De redaktie van Schamper zit
met de zaak in haar maag. Het
blad wil zich opstellen als
onafhankelijk, voor en door
studenten, geenszins verbonden
aan de een o f andere politieke
partij o f vereniging. Hoe het
pamflet van het NSV in de editie
van Schamper geraakt is, weet
niemand precies. Gedacht wordt
aan een stiekeme eenmansaktie.
Er wordt ook gedacht dat de
aanleiding misschien moet
worden gezocht bij een
lezersbrief die in deze editie van
Schamper staat. Die brief levert
kommentaar op een
woordenwisseling tijdens het
uitdelen van NSV-pamfletten aan
het Gentse studentenrestaurant De
Brug.
Het uitdelen van NSV-pamfletten
gaat meestal niet onopgemerkt
voorbij. Vaak ontstaan
woordenwisselingen met het
Anarchistisch Kollektief o f de
Marxistisch-Leninistische
Beweging.

(3’de Lic Bedrijfspsychologie)

uw deur met de vraag ‘“t is voor die

BOB CARLIER INDACHTIG
Sinds november ’90 missen we
Bob Carlier, ongetwijfeld Vlaanderens
grootste sexuoloog (hij was tegelijk
filoloog, psycholoog-pedagoog en
moraalwetenschapper). Carlier was
assistent van professor Kruithof. Hij
engageerde zich o.m. als voorman
van de homobeweging. Zijn persoon
én zijn werk waren voor velen een
revelatie. In zijn colleges sexuologie
besprak hij de homosexualiteit in z’n
socio-culturele context.
Eens verloor de sexualiteit haar
v a n z e lfs p re k e n d h e id . Ze w erd
geproblematiseerd en geëthiseerd.
Ze werd een instrument van de macht.
De vroegere voortplantingsmoraal
stond in de praktijk voor een dubbele
m oraal. De b e h e e rs in g s m o ra a l
zorgde voor lustangst en sexschuld,

die agressie meebrachten. De “goede
zeden” veranderen niet alleen met
te c h n o lo g is c h e m aar ook m et
m aatschappelijke (econom ische)
vernieuwingen. De hedendaagse
verrechtsing, die ook de “goede
zeden” betreft, holt stomweg de
maatschappelijke omstandigheden
na. De inzichten die Carlier hieromtrent ontplooide, zijn stappen naar
de bevrijding van de mens.
De link tussen naakt en sex wordt
g e m a a kt d o o r de b lik van de

weet ook de machthebber: toen
Kinsey tot de vaststelling kwam dat
maar liefst 95 pet. van de USAbevolking zich niet aan de normen

toeschouwer, of door zijn taal. Die
taal wordt door de maatschappij
gemaakt. De samenleving geeft aan
het kind een w e re ld b e e ld m et
specifieke waarden en normen, die
de waarneming beinvloeden. De
(vroeger onbevangen) vriendschap

houdt, werd de publicatie van z’n
grootscheeps onderzoek verboden.
We weten dat mannen met een
geringe maatschappelijke status, ter
compensatie hun mannelijkheidsbeeld u itb u ite n . M id d e n kla sse n
w orden g e m a n ip u le e rd m iddels

wordt alras door een medische bril
bekeken.
De mens is een dier dat moet
leren ‘sexen’, anders blijft hij steken
in ongerichte opw indingen. Z o ’n
leerproces wordt door de cultuur
opgedrongen. M achthebbers bem oeien zich m et het bed. Hoe
belachelijk sommige normen zijn,

regels en taboes, en betalen een niet
geringe tol om “vrij-uit” te kunnen
gaan. En de romantische “Romeo en
Ju lia ” blijkt niets meer dan een
machtige mythe. Talloze intersexen,
a fh a n k e lijk van de b io lo g isch e
constitutie van het individu, worden
a n g stig g e c a m o u ffle e rd , en in
rolpatronen geperst.
Norbert Elias en Jos Van Ussel
beschrijven hoe de uitwendige dwang
(de schaamtecultuur) veranderde in
zelfdwang (de schuldcultuur) ingevolge de interiorisatie van gedragsnormen. De “beschaving” onttrok de
sex aan het oog van kinderen en ze
verhuisde van de openbaarheid naar
de gezinsenclave. Het kapitalisme,
daarin geholpen door de kerk,
ontworp een menstype dat arbeids-

lustig en lu sta n g stig w as; hoe
tegennatuurlijk ook, het gold alras
als vanzelfsprekend. De mens werd
(en w ordt) geïnfantiliseerd. Ook
Jeffrey Weeks heeft het over de
dubbele moraal die uit het Victoriaanse tijdperk stamt, met haar
masturbatie-angst, haar homofobie,
en haar overdreven m annelijke
potentiebekom m ernissen. Michel
Foucault onderstreept hoe de sex
niet alleen wordt doodgezwegen,
maar bovendien object werd van
wetenschappelijk onderzoek.
Abnormalen zijn er van nature
niet. Ze worden dat pas, eens er
normen zijn. Die normen verschillen
naar gelang de tijd en de cultuur. Wie
de norm overschrijdt, wordt geëtiketteerd. Wie zich met de smet
vereenzelvigt, belandt makkelijk in
een subcultuur. Kinsey indachtig,
m oet men wel geloven dat de
subculturen welig tieren in ieders bed.
Jan B.

(zelf?) STUDIE
Dossiertje Studiekantoren

MOOI!?

uit menig betoging niet weg te slaan.
Waar dit nu eerder een uitgehold

leder jaar 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

begrip geworden is dat enkel nog
door het MLB wordt aangehaald,

zich voor als de loods die u zal helpen deze klippen te omzeilen. Kortom,
het studiekantoor biedt zijn diensten aan.

capaciteiten aan de universiteit moest
kunnen studeren. En niet op grond
van de financiële reserves van vader.
Naast de jaarlijkse verhoging van het

Een studiekantoor is een voorbeeld van vrij ondernemersschap met
een hum anitaire inslag. Doel is
immers studentjes helpen de felbegeerde juni-trofee binnen te halen,
want niet iedereen is in staat fluitend
het eind van het a ca d em iejaar
tegemoet te zien. Sommigen zien
met lede ogen de berg stof op de stof
aan en kunnen een beetje hulp best
gebruiken. Zo komt het dat u op de
cruciale ogenblikken van het jaar (bij
het begin, in de blok, na eerste zit)
erop gewezen wordt dat uw slaagkansen a a n zie n lijk aan g e lo o fwaaardigheid 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 Dominiekske
slaagt, terw ijl D om iniekske zelf,
naarmate juni nadert, daar toch zijn
tw ijfe ls over heeft. W aarop de
bezorgde ouders ieder middel dat
hem in het volgend jaar kan brengen
met beide handen grijpen. Ongeacht
de kost.

HOE?
De service die een studiekantoor
biedt moet het slagen verzekeren.
Deze service bestaat voornamelijk in
de begeleiding die aan de student
gegeven wordt door de algekende
m onitoren. 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, leder
kantoor beschikt over een reeks
voorbeeldige cursussen en kleurrijke
samenvattingen die achter slot en
grendel bewaard worden. Bij het
copiëren of verspreiden van deze
felbegeerde papiertjes wordt men
onverbiddelijk uitgestoten, ze vormen
immers één van de belangrijkste
bronnen van ledenw ervingen de
examenperiode verzamelt het kantoor de examenvragen van haar leden
om de vo lg e n d e e xa m e n g ro e p
o ptim a al vo o r te b e re id e n . 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

student heeft evenveel doorzettingsvermogen of wilskracht, iedereen laat wel eens een steek vallen.
Maar kom, er is nog steeds een
tweede zit en mits een nog intensiever
studieschema zal die zeker succesvol
zijn. Ja toch! Is men geslaagd dan is
dit een dikke proficiat waard. Het
hoeft natuurlijk geen betoog dat dit
hoofdzakelijk te wijten is aan de
deskundige begeleiding door het
kantoor, maar allez, ge hebt toch ook
uw best gedaan. Bovendien draagt
uw slag e n bij to t de p o sitie ve
uitstraling van de slaagpercentages
die men aan nieuwe kandidaten
serveert. Deze zouden fungeren als
barometer voor de kwaliteit van de
geleverde diensten. Wanneer een
kantoor 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 p e rcentages naar
beneden haalt.

IT’S MONEY
THAT MATTERS
Dit alles lijkt en sprookje. Sylabussen, exa m e n vra g e n , re p e tities,begeleiding. Wat kan een student
die met een wak pak in de broek
schichtig richting juni blikt zich nog
meer wensen. Er is echter een kleine
formaliteit die al dit enthousiasme
tempert. Enkel als u in staat bent
ca.700 BF per gegeven lesuur te
betalen krijgt u toegang tot al dit
lekkers. Als men er rekening mee
houdt dat er gemiddeld tien lesuren
per vak gegeven worden en dat de
m ercantiele geest van de kantoorhouder er wel voor zorgt dat u
meer dan één vak volgt, dan kan de
som aardig oplopen. Een eerste
kanner Rechten die zich voor al zijn

staan. Iedereen die hiervoor de
nodige centen voor over heeft, kan
immers een individuele begeleiding
kopen waarmee de kans om te slagen
vergroot wordt. Dit veroorzaakt een
discrepantie tussen de student die
het allemaal alleen klaart en zijn
collega die aan het handje geleid aan
de exam ens 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
men de logica doordrijft zou men
voor k a n to o rstu d e n te n e ig e n lijk
aparte examens moeten organiseren,
maar zo intolerant zijn we ook weer
niet.
Bovendien wordt het geld soms
nutteloos besteed: bepaalde studenten zouden zonder studiekantoor ook
wel slagen, anderen kunnen dit -alle

beoogde resultaat in de derde les al
bereikt of heeft men maar moeilijkheden met een beperkt aantal
vakken. Verder zijn er ouders die -uit
onwetendheid- denken dat studiekantoren moeten, terwijl ze het zich
eigenlijk niet kunnen permiteren. Erg
g ro f w ord t het e ch te r w an n e e r
s tu d ie k a n to re n hun a c tie ra d iu s
uitbreiden tot de humaniora in de
vorm van bijlessen wiskunde voor
dertienjarigen.
Is dit alles nu dus 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

Misschien is het wel in uw voordeel
dat u niet alles op een gouden
schoteltje aangeboden krijgt. Studeren aan de universiteit verschilt

financiële toestand van ons aller unief
ervoor dat het klassieke “Debrouillezvous” hoogtij viert wat op zijn beurt
het ontstaan van studiekantoren in
de hand werkt.

SEE YOU IN

STUDIO SKOOP

4 CIN EM A'S + FILMCAFE
S IN T -A N N A P LE IN 63 9000 G E N T (091) 25 08 45

hulp ten spijt- niet. Ook past het in de
commerciële opzet van een studiekantoor om zoveel vakken zo lang
mogelijk te laten volgen ook al is het

heeft natuurlijk. Sommige studiekantoren rekenen dan nog de prijs

De uiteindelijke test voor ieder
kantoor is natuurlijk de exam enperiode. Maar hier redeneert men op
ingenieuze wijze. Slaagt men niet,
dan is dit nog geen ramp. Niet ierlpre

inschrijvingsgeld zorgen de studiekantoren er op slinkse wijze voor
dat dit principe onder vuur komt te

tegen? Het is evident dat het beter de
unief zou zijn die dit alles inricht maar
dat kost geld en dan weet je het wel.

TEST

vraagt, zij draaien.

bedoelde men er in die tijd mee dat
eenieder louter op basis van zijn

vakken inschrijft mag dan al snel
70000 BF neerleggen, in de veronderstelling dat hij geen tweede zit

van de syllabus aan en voor een
scriptie moet nogmaals apart betaald
wor-den. Had u maar in Leuven
moeten studeren! Daar bestaat
immers het systeem van de monitoraten, dat erin b e s ta a t dat de
assistenten al dan niet verplichte
b ijlesse n geven aan de eerste
ka n d id a tu u r. In G ent z o rg t de

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

In de jaren zeventig was de slogan
“democratisering van het onderwijs”

enigszins van dezelfde activiteit aan
één of ander college of atheneum.
Misschien komt het wel uw karakter
en zelfdiscipline ten goede dat u
zonder 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
of daar een studiekantoor bestaat.
Pètit

kulbuffen
Het opzet van de kultuurbuffetten is op de eerste plaats servicegericht. In de Overpoort en De
B ru g k u n n e n o v e r de m e e s t
uiteenlopende kulturele aktiviteiten foldertjes o f zelfs mondelinge informatie verkregen worden.
Het gamma bestrijkt zowel theater
en film a ls m u z ie k (o p e ra ’s,
koormuziek o f rockkoncerten) en
zelfs sport. De papierberg breidt
zich nog dagelijks uit afhankelijk
van de vraag van de student o f het
spontane aanbod van de organisatoren.
Naast het informeren als hoofdtaak, zorgt het kultuurbuffet ook voor
reservaties. Zo kan op aanvraag van
de dienst voor een produktie een
s p e c ia le a vond v o o rb e h o u d e n
worden voor studenten. Geïnteresseerden dienen dit enkel duidelijk te
maken aan de jobstudent van het
kultuurbuffet en op de afgesproken
avond het ticketje te betalen. Op de
prijs van vele produkties geeft het
Kultuurbuffet trouwens nog reducties
(20% voor NTG).

Een derde a sp e kt houdt de
verkoop van kaarten voor bepaalde
manifestaties in. Dit derde luik wordt
e ch te r sterk binnen de perken
gehouden.
Het kultuurbuffet gaat er niet vanuit
dat de student niet geïnteresseerd is
in het rijke kulturele aanbod van een
stad als Gent. Hun afwezigheid wordt
eerder begrepen als een nog niet
geïnteresseerd of niet ingelicht zijn.
Dat informeren en vooral stimuleren
echter geen evidenties zijn,
de traag op gang komende
van de studenten. Meestal
de interesse zich tot het

blijkt uit
reakties
beperkt
haastig

w eggraaien van de folders. De
verdienste van het Kultuurbuffet ligt
echter precies in de vriendelijke en
geïnformeerde jobstudent die graag
raad zal geven i.v.m.. een misschien
onbekend kultuuraspekt als een
opera.

De Kultuurbuffetten zijn elke
weekdag open van 11 u tot 14u in
de studentenresto’s De Overpoort
en De Brug.

