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KOEN ROSTOEN
WOUTER VAN DEN RERGHE

Een zachte vriendelijke zaal. dik tapijt,
getemperd licht , handjes schudden met
onbekenden, onberispelijk geklede lichamen, minzaam lachende gezichten, koffietermossen, teezakjes, melk, suiker,
gewoon en spuitwater, sigaretten, dure
sigaren (hoe dichter bij de rektor hoe
duurder), alles ademt beminnelijkheid
uit. Er wordt gevraagd neder te gaan zitten. Je ziet de lichamen zich even behaaglijk in het leder drukken. Dan begint
de Raad van Beheer (RvB).
Stemming en stoelen worden vergeten.
EXAMENKODE.
Wat niet op de agenda voorkomt, is het
verslag over het toepassen van de gedragskode voor examinandi en examinatoren. Het
eindrapport hierover was nochtans beloofd
_op_de vorige raadszitting in september .
Op onze vraag hierover antwoordde de
rektor dat het ontbreken van dit rapport
te wijten was aan een inerte van de daarvoor aangestelde kommissie en in het bijzonder van de voorzitter, prof. Vercauteren. Daarom zullen de resultaten nu verwerkt worden door het Universitair Studiebureau. Hoop doet leven ...

In twee organen moesten studenten worden
aangeduid. We waren niet tot overeenstemming gekomen onder de studenten, zodat er
voor het Vast Bureau (met 1 student erin)
zich twee kandidaten aanmeldden. Koen
Boestoen haalde het met 10 stemmen (tegen
9 voor Paul Geeraert). De RvB stond blijkbaar nogal wantrouwig t.o.v. de studenten
van het VVS-SVB, want voor de twee plaatsen in de Sociale Raad-was de stemminguitslag : Wouter Van den Berghe f 20 stemmen ), Paul Geeraert ( 1 1 -stemmen ), Jef
Maes ( 7 ). De eerste twee zijn dus verkozen.
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Raad van
Beheer

PAUL GEERAERT
JEF MAES

In mei werden 4 studentenvertegenwoordigers verkozen voor de Raad van
Beheer van deze unief. Vorige week was het dan zover: de eerste vergadering. Waarvan dan hier de verslagen volgen.
Het zal de snelogende Schamperlezer natuurlijk al lang opgevallen zijn
dat hier twee verslagen staan afgedrukt. Dat klopt en zo'hoort het
ook: waar geruzied kan worden moet dat maar, of met andere woorden: de
studenten vormen geen eensgezind blok in de RvB. Elke van beide duo's
geeft haar versie van de feiten en smaken verschillen. U kiest maar,
want daarvoor zijn wij te link geworden.
2/ Nu is het daar dat het schoentje het
meest wringt. Dm aan de Europese richtlijnen inzake, (nvdr: ??) te voldoen en
om toch een vormingtot volwaardig huisarts binnen de 7 jaar te bekomen dienen
de drie 'theoretische dok.toraten op twee
te worden teruggebracht. Hoe zal men nu
in godsnaam de uren van het zesde jaar
overhevelen naar het vijfde en vierde
jaar ? Jaren die reeds zo -beestachtigzwaar zijn terwijl men weet door de
kandidatuurshervorming maar 130 u. doktoraten werden overgeheveld.
3/ Men heeft aan de kandidaturen bijna
alleen vakken toegevoegd uit de doktoraten e.a. Daarbij garandeert de kleine
vermindering van het aantal uren van
sommige -wetenschappelijke- vakken bijna
zeker dat de oude stof zal worden gedoceerd. Als je dat vergelijkt met wat het
HILO voor elkaar kreeg.
Volgend jaar.dus gaat deze aanzienlijke
verbetering beginnen. Met spanning kijken wij uit naar de eerste, student die
erin kruipen durft ên naar de eerste die
eruit geraakt. Er is goede hoop dat dit
wel binnen de. eerste twintig jaar gebeurt.
In. elk. geval, we wuiven de komende generatie doktertjes nauwbe.dwongen na. Zij
krijgen een veel betere opleiding, in
elk. geval zwaarder, meer universitair.
HILO

Eén van de belangrijkste taken van de
Onderzoeksraad is, het voordragen van welbepaalde te steunen onderzoeken. Het gaat
hier om 10 bfr. (miljoenen uiteraard).
We vochten dit advies aan alhoewel soms
onze argumenten verschilden. Het projekt
De Schrijver blijft overeind. Het projekt
W. Fiers werd -ynl. omdat hij reeds meer
dan genoeg subsidies ontvangt -werd niet
goedgekeurd.

Vanaf volgend akademiejaar start in het
HILO het nieuwe leerplan. Alhoewel dit
reeds besproken werd in de RvB van 19/1/
79, moest eerste de goedkeuring van de
minister gevraagd worden, omdat er een
financiële weerslag aan verbonden was.
Het fiat van Ramaekers is er dus nu zodat
de RvB eindelijk kan besluiten.

KOMPUTER.

VERSICHELEN.

nis Ma ue vxue-rektor Van Looy mogen geloven, zal de RUG geen komputers te veel
meer aankopen. Er werd beslist dat in het
vervolg voor de huur of aankoop van komputers boven de 1G0.000 fr. eerst het adviesrecht van de komputerkommissie moet
gevolgd worden. Er werd nogal sterk aangedrongen, vooral door het Wetenschappelijk Personeel (WPj en ook door ons, op
een inventarisiatie van het komputerpark,
en ook op het vastleggen van kriteria ,
dit alles om buitensporige en onverantwoorde uitgaven in de toekomst te vermijden. De komputerkommissie, met aan het
hoofd de vice-rektor, zal dan eindelijk
kunnen beginnen met het voeren van een
komputerbeleid ! Tussen haaKjes: de
samenstelling van de kommissie is ook
niet alles. In toekomst zullen we trachten daar iets aan te doen.

Prof. Versichelen (alias "Martha”) bepleitte een ontlasting van haar kursus
’demografie’ ten voordele van kollega
Page opdat dit haar (=Page) in de mogelijkheid zou stellen binnen afzienbare
tijd een voltijdse leeropdracht te bekomen (sic!). "Het zou voor onze sociologische richting een verlies betekenen
indien op een bepaald moment een andere
universiteit op kollega Page een beroep
zou doen”. De rektor vindt dit een
beetje pover als argument. Wat ons betreft, we kunnen prof. Versichelen, op
basis van wat we vernomen hebben zowel
over de kwaliteit van haar wetenschappelijke hoogten als wat betreft de vaardigheid van haar onderwijs alsmede de zorgvuldige objektiviteit van haar examensysteem niet genoeg aan raden dergelijke
initiatieven meer te nemen.
De ontlasting werd niet goedgekeurd.

KANDIDATUREN GENEESKUNDE.

KUMUL.

Wat-da. hervorming van de kandidaturen
geneeskunde betreft, probeerden we, het
stemmen van dit besluit (d.w.z. dat het
reeds door de minister werd goedgekeurd)
uit ta stellen tot de programmahervorming
in de. doktoraten bekend is.

De grote lijst van kumuls (in het schoon
Vlaams: 'uitoefenen van een andere bezoldigde beroepsaktiviteit’) was in september al besproken. Van de drie laattijdig binnegekomen aanvragen werden er
twee goedgekeurd en 1 uitgesteld. Gelegenheid dus om ons standpunt terzake
te verduidelijken. Ten eerste is het
onmogelijk te kontroleren in hoeverre

Argumenten:
1/ Doordat er vakken van de doktoraten
naar de kandidaturen worden verschoven.betekent de kandidaturen goedkeuren meteen al een hervomring van de doktoratep

Gent

de nevenaktiviteiten die opgegeven worden, ook beantwoorden aan de realiteit.

vervolg in Schamper 95.

jekten in een welbepaalde volgorde voorgedragen door de onderzoeksraad. Een kort begeleidend schrijven meldde alleen maar waarom
de nroffen en wetenschappers die voordroegen.
Veel woorden over het maatschappelijk nut van
dat onderzoek zijn er niet in te vinden.
Voor 1980 is 19,675 miljoen ter beschikking
ter financiering van die onderzoekingen.
Prof Fiers, Deschrijver, Schamp en Vandamme
kwamen tegen elkaar uit.
Fiers wil verder werken aan genenonderzoek,
nu hij een bekwame nloen ongebouwd heeft en
het onverantwoord zou zijn dat dergelijke
onderzoeksploeg afgevloeid zou worden.
Deschrijver betrekt er zowaar een cyclotron
en een nositronenkamera in zijn onderzoek.
Daartegenover staat dan Schamp van 't 'boerekot' die een onontgonnen terrein, nl dat van
de geurhinder wil onderzoeken.
Vandamme wil via zijn onderzoek een bijdrage
leveren tot een beleid inzake wetenschapspolitiek.

RAAD IN RAAD UIT.
Vorige week vrijdag 9 november heeft de
nieuwe lichting 'beheerders' of medebeheerders hun eerste Raad van Beheer kunnen bi iwonen. Niet overwellend van enthousiasme,
doch met heel wat wil om er tegenaan te gaan
hebben we als VVS-SVB 'verkozenen' onze eer
In de summiere nota was er geen sprake van
ste schreden in de vergaderzaal van ae Raad
de financiële implikaties die de projekten
gezet. Of we daar onze strepen zullen halen
met zich mee zouden brengen. Dat was een van
valt op zijn minst te betwijfelen.
de redenen waarom we ons onthielden.
In elk geval leunt onze theoretische vizie
Andere redenen :
rond medebeheer zeer goed aan bij wat je
° de onderzoeksraad is helemaal niet zo demoin de praktijk, als student in die raad
kratische samengesteld als voorgesteld wordt.
kunt bekokstoven. De Kontesterende ParticiZowel het ATP, het niet-vastbenoemd wetenschappatie is de enige, maar dan ook de enige
pelijk personeel, als de studenten hebben geen
manier om je stem daar meer dan behoorlijk
enkele stem in het kapittel.
te laten horen. Ook al om je nergens in
0 Om een keuze te maken tussen de verschillende
te kompromitteren. Streef je voor een ander
voorstellen bestaat er neen lijst met kriteria.
onderwijs, voor een andere inhoud van de
Nergens wordt er oetoetst naar de maatschappekursussen, voor een andere aanpak dan hoorlijke relevantie van het onderzoek. Of het nu
colleges en ex-cathedra onderwijs dan kun
ten dienste staat van de erivé-industrie, de
je op haast geen enkele manier via de raad
wetenschap om de wetenschap of bijdraagt tot
van Beheer daartoe een bijdrage leveren.
een oplossing van een maatschappelijk prangend
probleem maakt niet veel uit. Omwille van het
De Raad van Beheer loopt over van een beontbreken van elke hint naar een maatschappepaalde vorm van konservatisme. Aan de huilijke oriëntering van het onderzoek vinden we
dige universiteit mag als het ware niet
de teksten van de onderzoeksraad onvoldoende.
geraakt worden. De universiteit en haar
struktuur moet gestroomlijnd blijven.
Volgens de rektor ligt de rol van de onderzoeksraad niet in het bepalen van de wetenschapsWe zullen in ons verslag niet van naaldje
of maatschappelijke waarde van een onderzoek.
tot draadje nagaan wat de achtergronden
Zij beraadt zich alleen over de wetenschapspowaren van de voorgeschotelde agendapunten.
litiek, en telkens worden er ad hoe konklusies
Het binnengekomen stuk paperassen meet welgetrokken.
geteld 5 cm, zonder dat de uitvoerige verslagen van de diverse fakulteitsraden erbij
In de voorstellen spelen voornamelijk de wetengevoegd zijn. Ware dat wel het geval dan
schappelijke waarde van de laboratoria een
was er meer dan 20 cm bij gekomen.(2 cm voor
rol. Over de resultaten heeft niemand kontrole.
de dokumenten die per fakulteitsraad erdoor
Zelfs een follow-up van de onderzoekingen oegebonjourd worden.
beurt niet.
Naar 'hoe de vork juist in de steel zit'
Na stemming bleef alleen het projekt van prof
heb je er het raden naar. Gissingen allerBeschrijver over. Al de rest werd verworpen.
hande kan je maken en toch nog dicht bij
Voor het projekt Fiers is het nog belangrijk
reeële toestanden komen bv politieke steekte verhalen welke zaken er tegen pleitten.
spelen voor benoemingen... In veel zaken
Eerst en vooral ontvangt Fiers reeds meer dan
voel je wel de hand van een voorafgaande42 miljoen onderzoeksgelden. Zijn financiële
lijke afspraak, welke zich achter de koemiddelen zijn niet zo beperkt. Het gaat niet
lissen afspelen. Een bijdrage leveren tot
lanaer op om hetzelfde neld naar dezelfde bron
het ontmaskeren daarvan is aï een serieuze
te laten vloeien.
bedoening.
Een tweede punt had meer betrekking op het gebruik of moeten we zeggen misbruik van de reOns verslag zal niet zozeer technisch zijn
sultaten. Geen enkele garantie kon er gegeven
van opvatting. Ge moet niet zoeken naar het
vorden of het al of niet gebruiken van de onstemgedrag van deze of gene prof rond nunt
zoeksresultaten voor een betere kennis ter beX of punt Y. Wel zullen we uitvoeriger
handeling van de menselijke genen, of ter maingaan op punten die ons zeer nauw aan het
nipulatie van de menselijke genen. Op dit punt
hart liggen, en waarrond we ook de meeste
hebben we sterk gehamerd. Hoste stelde dat
tussenkomsten gewijd hebben.
Fiers de ethische aspecten rond zijn onderzoek
Voor het Vast Bureau, dat andere kwesties dan onderkent.
de Raad van Beheer afhandelt en meer als daEen etisch vertrouwen in eminente geleerden
gelijks (?) bestuur funktioneert, is Koen
zijn we al lang kwijt, als we maar een zien
Bostoen verkozen met 18 stemmen tegen 9 voor
naar het misbruik van de wetenschap tegen de
Paul Geeraert (VVS-SVB)Voor de Raad begon
werden we op de hoogte gesteld dat de dekanen mensen in. In Nederland is er zelfs een ganse
beweging door wetenschappers op gang gebracht
van alle fakulteiten bijeengekomen waren en
om elk onderzoek rond genen, rond het induceren
besloten hadden dat kost wat kost voorkomen
van mutaties op te schorten.
moest worden dat iemand van VVS-SVB deel zou
itmaken van het Vast Bureau. Begrijpe wie lan. (cfr boekje Knutselen aan de erfelijkheid,
door hans friedeman en lucas reynders, uitgeVoor de Sociale Raad(waarvoor nog twee student- verij Ordeman-Rotterdam, 1978)
leden uit de Raad van Beheer aangeduid moesten
Wegens de belangrijke maatschappelijke impliworden) werd Wouter Van den Berghe (20) en
Paul Geeraert (11) verkozen, terwijl Jef Maes katies stemden we tegen Fiers'projekt. voor
de andere onthielden we ons om bovenvermeld“
7 stemmen behaalde.
redenen.
Rond de verschillende onderzoeksprojekten die
v e r v o l g in S c h a m p e r 95.
voorgedragen werden voor rechtstreekse subsidiering door de overheid is er heel wat heibel geweest. Oorspronkelijk werden vier nro-

w

sport
ie d e re e n ?
DE GUSB EN DE MENSEN NIET VERBONDEN
AAN DE UNIEF
In principe is het gebruik van het
sportcomplex voorbehouden aan allen die
iets te zien hebben met de unief '-studenten, OP, W P , ATP - en hun gezinsleden. Welnu, soms vragen mensen die
vreemd zijn aan de RUG die installaties
ook te gebruiken en er worden daartoe
soms alle middelen aangewend (zelfs
politieke druk). Meestal echter is men
verplicht te weigeren, wel om de volgen
de redenen :
1. Wanneer het zwembad of de atletiekpiste of nog andere installaties toegankelijk worden gemaakt, voor het
algemeen publiek, zal het finaal resultaat zijn dat er geen plaats meer zal
zijn voor de studenten, terwijl het dan
niet meer mogelijk zal zijn de toegang
te beperken. Dit geldt eigenlijk des te
meer omdat er nu reeds een overbezetting

veel belangrijker mijns insziens is het
principe dat de GUSB er in de eerste plaats
is om te voorzien in de sportieve recreatie aan de Gentse universiteit. Om het
wat duidelijker te stellen: dat een HILOstudent, ondanks' al zijn. sportieve ambities
geen prioriteiten mag hebben op andere faculteiten. Het HILO mag dan ook zeer tevreden zijn dat de GUSB zo bereidwillig
is in de voormiddag het zwembad en andere
sportaccomodaties ter beschikking van hun
opleiding te stellen. Het is duidelijk da
de subsidies die de beheerraad elk jaar ir
de GUSB pompt bedoeld zijn om een zo ruim
mogelijk publiek ten goede te komen. Niet
als een onderdeel van het HILO-budget mag
het beschouwd worden.
Op vrijdag 12/1 (na een radeloze vergade
ring op 20/12) besloot het Vast Bureau
het kompromisvoorstel van de Sportraad
(25 % reduktie op de sportkaart en de
supersportkaart van de Hilostudenten) aan
te nemen, welke regel nu geldt.
Dit gebaar van verzoening om nu eindelijk
een voor beide partijen aanvaardbaar kompromis te vinden, mag geenszins de indruk
nalaten dat de Sportraad vermurwbaar is,
mits lang genoeg aandringen. Onze. princiepslijn is, hierboven duidelijk naar voren gekomen en daarvan zal niet afgeweken
worden.
Rik Van Damme
voorzitter Sportraad.
Meer uitleg over die sportkaarten volgt
hieronder.

SPORTKAART.
a a n s c h a f f e n a a n de k a s s a v a n h e t
sportkomplex.
E e n s p o r t k a a r t v a n 4 0 0 fr. g e e f t
r e c h t op:
°gratis
indoor-, outdoorsporten
a l s o o k r o e i e n en ka y a k .
°u i t g e z o n d e r d a l p i n i s m e , p a a r d rijden, s a u n a , tennis, w a n d e l t o c h te n , w i e l e r t o e r i s m e , w i n t e r s p o r t ,
zwemmen, d i e p z e e d u i k e n , zeilen.
° h a l v e p r i j s z w e m m e n : 10 ipv. 20 f r
° prijsvermindering diepzeeduiken:
25 ipv. 40 fr.

2. Er is te weinig personeel omvan het
GUSB complex een openbaar of quasi-open
baar sportoomplex te maken : in de stedelijke openbare zwembaden bv. worden
tenminste 22 man' te werk gesteld; wijl
er maar 18 personeelsleden zijn in het
ganse GUSB sportcomplex.
3. De meerkosten (meer personeel, meer
zuiveren, meer ontsmettingsprodukten,
enz.) zouden groter zijn dan de meeropbrengsten. (Meer ingangsgeld) .
4.Op sommige tijdstippen wordt het zwembad minder bezocht door de studenten.
Van die "daluren" wordt :
- dankbaar gebruikgemaakt voor reiniging en ontsmetting enerzijds
- het saldo van de tijd toegang verleend
aanscholen anderzijds
Kortom, om redenen van overbezetting is
het materieel onmogelijk geworden dm nogj
meer
mensen toe te laten tot de GUSB.
Indien een deel van de Gentse bewoners
gebrek heeft aan sportinstallaties.dan
behoort het tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Gentse lokale
overheden en politici.

SUPERSPORTKAART.
a a n s c h a f f e n a a n de k a s s a v a n h e t
sportkomplex.
E e n s u p e r s p o r t k a a r t a a n 800 fr.
g e e f t r e c h t op:

WAm IS DE B.U.S.F. ?
LAATSTE GEBEURTENISSEN
De Belgische Universitaire Sportfederatie
(BUSF) , die ongeveer 30 jaar bestaat, is
een overkoepelend orgaan dat momenteel 15
universitaire centra groepeert. Haar
functies zijn : 1.Contacten met de Fédération internationale du sport universitaire
(F.I.S.U.), die de nationale universitaire
ploegen tegen elkaar laat uitkomen en die
als grootste evenement tweejaarlijkse univer
siaden of universitarie wereldspelen, naar
het model van de Olympische spelen, organiseert.
2.Regelmatig sportontmoetingen organiseren tussen de universiteiten
zelf.
In 1977 werd de BUSF gesplitst in een VLaamse (VUSF) en een waalse (ASEUS) vleugel,
terwijl zij zelf als overkoepelend orgaan
met de twee hoger vermelde ^uncties blijft
bestaan. De VUSF heeft tot voorlopige functies meer invloed trachten te laten gelden
bij de EToso en te trachten bv. een Baskisch
en eenBretoense universitaire sportfederatie
te ontdekken. Ze heeft dus geen specifieke
sportorganisatorische taken en haar enige
verwezenlijking tot nu toe was het op touw
zetten van een administratie.

the story
HISTORIEK VAN HET PROBLEEM
Op l8 maart 1975 besloot de Sportraad van
de GUSB zich uit de BUSF terug te trekken,
om volgende redenen :
1. De BUSF werd een orgaan waar minder door
sportbeoefening dan wel door beraadslagen
en de invloed hiervan op de heropvolgende
verkiezing werd beslist welk centrum universitair kampioen werd. Er bestaat namelijk
een omnisportbeker die toegekend wordt volgens een arbitrair puntensysteem, en de universitaire centra (hoofdzakelijk de vrije)
waren tot alles bereid om hem te veroveren,
omwille van het prestige eraan verbonden.
2. Dezelfde invloed liet zich gelden in de
selecties en vooral in de aanduiding van
trainers en begeleiders, die overigens soms
misbruik maakten van hun aanduiding.
3. De hoge kosten, die voortvloeien uit de
bestaande vorm van universitaire kampioenschappen voor de deelnemende centra en de
soms te kleine interesse van de studenten
die bleek uit de samenstelling van de ploegen.
4. De vele tijd die in de adminstratie kroop
aan elk centrum werd gevraagd om de kampieen
schappen te organiseren.
Op 5 september 1975 werd op vraag van de
GUSB sportraad een studiecommissie opgericht
om een nieuwe toetreding tot de BUSF te
overwegen. Deze commissie adviseerde hiervoor een hervorming van de structuren van
de BUSF, alternatieve interuniversitaire
ontmoetingen en een financiële hervorming
als voorwaarde te stellen. De BUSF weigerde
echter dit in overweging te nemen omdat zij
alleen voorstellen van haar leden aanvaardt.
Daarom werd besloten niet toe te treden,
zodat heden de GUSB nog steeds geen lid is
van de BUSF.
TUSSENTIJDSE EVOLUTIE VAN DE GUSB
Ondertussen evolueerde, door de oprichting
en de opening van het nieuwe sportcomplex
de Gusb volledig van de elitesport-politiek
naar die van de massasport.
Het gevolg was dat het volledig uitgesloten
is om ooit nog een neiuwe volledige toetreding te hebben tot de BUSF, om bovenvermelde
redenen en ook omdat we op bepaalde tijdstip
pen onze installaties zouden moeten afstaan
aan de BUSF, terwijl we nu reeds een overbe
zetting kennen. Wel grijpen nog regelmatig
vriendschappelijke ontmoetingen met andere
universiteiten plaats, buiten alle BUSF
verband. Deze formule is zeer bevordelijk
voor de massasport en de nadelen zijn zeer
gering.

lichting 3 0
TOELICHTING BIJ Ub hERIKELEN ROND HET HILO
EN DE SPORTKAART
De onrijpheid en onmacht van de sportraad is eens te meer gebleken uit het
feit dat deze zuiver intense kwestie
niet zelf is kunnen geregeld worden en
verwezen diende te worden naar het vast
bureau....de onverzettelijke houding van
enkele leden was hiervan de oorzaak.
Waarom dit alles zo lang heeft moeten
aanslepen (de sportraadactiviteiten werden hierdoor voor een jaar in beslag genomen) berust op het feit dat het hier om
een princiepskwestie ging en geen gevaarlijke precedenten mochten geschapen worden. De HILO-studenten hadden destijds
(1975) een hilosportkaart van 400 fr.
bekomen waarmede zij de voordelen van
een supersportkaart konden genieten
(gratis zwemmen, vrije toegang tot sportzalen, reservatierecht voor tennis,...)
Al vlug bleek dat ze hun belofte, deze
kaart massaal met alle HILO-studenten
aan te schaffen, met de voeten traden:
slechts 60% kocht een kaart, ofschoon
ruim iedere HILO-student op de voorrechten
van z o ’n sportkaart beroep deed (men kon
niet steeds die kaart op zak hebben,...)
Een efficiente kontrole bleek dus onmogelijk (men zou er diegene die het goed
meenden mee straffen voor hen die zochten
misbruik te maken)

rara

0 gratis indoor-, outdoors p o r t e n
a l s o o k r o e i e n en k a y a k .
° uitgezonderd
alpinisme, paardr i j d e n , s a u n a , tennis, wan d e l t o c h ten, w i e l e r t o e r i s m e , w i n t e r s p o r t e n ,
zeilen.
° g r a t i s z w e m m e n en d i e p z e e d u i k e n .
° prijsvermindering tennis-outdoor:
20 ïpv. 30 fr.
°reservatierecht:
-tennis-incTbor: maa n d r e s e r v a t i e
1 u / w e e k te b e s p r e k e n v a n a f de
2 0 e v a n de m a a n d v o o r d i e n o f op
de e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , w a n n e e r
2 0 e in w e e k e n d o f v e r l o f d a g .
- u r e n te r e s e r v e r e n v o o r m a a n d r e servatie tennis:
m a t ot v r i j : 0 9 u 0 0 - 1 8 u
22uOO-23u
za:
09u00-12u / 13u30-17u30
zon: o 8 u 3 0 - 1 2 u 3 0 .
--tennis outdoo: r e servatie per
beurt.
Maandreservaties:
t e r p l a a t s e : v a n a f 1 2u
t e l e f o n i s c h v a n a f 14u.
T e r p l a a t s e is: G U S B
Watersportlaan 3 G e n t .
tel. 091/ 2 4 . 1 6 . 4 2 .

Sedert vier jaar dat de GUSB uitgetreden is
uit de BUSF, waren er steeds een aantal stu
denten, vooral topsporters, die wensten dat
er terug toegetreden werd. Vooral vorig academiejaar kwam het deb<’
.L sterk naar voor,
niet meer over een volledige, maar wel over
een partiële toetreding, nl. voor de individuele sporten. Daarover werd zelfs een enquête rondgestuurd bij de faculteits- en
sporttakafgevaardigden. Uit deze bleek dat
men algemeen ongunstig stond t.o.v. een
toetreding, vooral van de kant van de faculteitsafgevaardigden, wier representativiteil
van de studentenbevolking toch veel groter
is dan die van de sporttakafgevaardigden.
De weinigen die dan toch nog gunstig stonder.
t.o.v. een partiële toetreding wilden er
echter - zoals blijkt uit enquêtes - niet
de practische (bv. vergaderingen bijwonen
van de technische commissie van de BUSF te
Brussel ), noch de financiële gevolgen van
dragen.
Na veel besprekingen werd op de sportsenaat
van 21 februari 1979 het volgende compromisvoorstel aanvaard :
1. De GUSB mag toetreden tot de BUSF, als
"een klein universitair centrum", voor 7500
fr per jaar, maar enkel voor atletiek, want
dit neemt geen plaats af van de massasport
en zij waren de grootste benadeelden van de
uittreding (door de aard zelf van hun sport
en diens inrichting).
2..Indien in de toekomst in andere individuele sporttakken aangedrongen w>rdt op toetreding, zal elk geval afzonderlijk onderzocht
worden en door de sportsenaat
sportraad
toegestaan of geweigerd worden.
3. De kosten van eventuele selecties aan
universiaden of andere internationale ontmoetingen moeten integraal door de student
betaald worden voor het deel dat niet gesubsi
iieerd wordt door BLOSO (33 %) en BUSF(33$);
ie GUSB bevindt zich in de onmogelijkheid
financiële steun te geven.
4. Elk jaar zal het lidmaatschap in de BUSF
telkens weer voorgelegd worden in de sportraad, m.b.t. de bekomen voordelen en resultaten.
Dit voorstel werd vervolgens doorgestuurd
naar de sportraad, die het echter weigerde,
zodat er ook verleden jaar geen toetreding
was. M.b.t. een partiële toetreding kan men
evenwel volgende bemerkingen maken :
— het is utopisch te denken dat de BUSF uitsluitend de individuele sporten definitief
zal aanvaarden, wijl ze zou moeten verzaken
aan de hoop op het gebruik van de collectieve
GUSB-sportinstallaties
— Men moet zich hoeden voor een "kettingsreactie" : de eventuele toetreding moet zich
beperken tot de individuele sporten(dus bv.
geen basket) en daarenboven mag de massasport
onder geen beding in gevaar worden gebracht
— elitesporters krijgen reeds zoveel kansen
en middelen, buiten de universitaire sportieve gemeenschap, dat men zich geredelijk de
vraag mag stellen, of men ze nog meer moet
bevoordelen t.o.v. de"gewone" student.
— Samenvattend kan men dus zeggen dat de
idee van een centraal Belgisch of Vlaams
orgaan voor de sutdentensport in het geheel
niet kwaad is, maar dat de hudige concretisatie van die idee uiterst slecht en duur
is. Daarbij komt^nog dat de beperkte middelen waarover de GUSB beschikt, veel beter be'
steeds worden aan het laten uitoefenen van
veel sporten door veel studenten, dan aan
het betalen van reisjes naar andere werelddelen door enkele elitesportstudenten.

cnobby
De bejaardenfanfare klungelt de laatste
klanken, en in manke pas wordt de verkoudheid in het rechter neusgat opgesnoven. Gans
het oudstrijdend Vlaanderen herwint de rolstoel bij de haard. Of zij die er met drie
ledematen vanafkwamen, sleepten zich naar
de barkrukken om hun hersenen te ontkalken.
De helden zijn herdacht. Albert ook. Maar ik
heb de indruk dat Albert hethem niet aantrekt . Ik denk dat Albert het ook koud heeft
En ik denk dat Albert graag eens zou ontbronst worden. Maar ze hebben hem nooit begrepen. Wie zet er nu een man die van de
rotsen spetterde, op een meters hoog standbeeld ? En bovendien zie ik ook niet in
waarom het standbeeld nu zonodig een paard
bevat. Als je het vandicht gaat bekijken,
:staar je doodgewoon op de onderbuik van
■de hengst, en op Albert zijn voetzolen. Gek
-toch die standbeelden. Gek eigenlijk gans
|het vorstenhuis. Eerst bril, dan contactlen|zen, en nu al de postzegels veranderd zijn,
;terug bril. Wat zal Frank G. daarover aan
zijn kleinzoon of schoonmoeder vertellen ?

vacam

versus
redacteur
«zie ik er zo raar
In mijn jongensdromen was joernalistiek
het hollen van hier naar daar, met de pen
in de hand naar gevaarlijke plaatsen, in
snelle auto's, enz...
Als Schamperredakteur is dat gevoel me
nooit overkomen. Hoewel, vorige vrijdag
leek het heel eventjes zover.
We hadden een afspraak met Van der Cam
gemaakt, de direkteur van het GUSB, omdat
we ook wel eens een goed artikel over die
hele zaak wilden publiceren.
Om 14u waren we daar en omdat hij nog bezoek had wilden wij nog eventjes het
klachtenboek inkijken dat aan de kassa
ligt. Net op het ogenblik dat wij dat
boek vragen komt een man in groene overall
binnen, snauwt ons af wat wij daarmee
moeten ? en "ik ga u dat niet geven". Wij
reageren dat iedereen dat boek toch mag
inkijken en bovendien dat Van der Cam ervan wist. "Gij krijgt dat boek alleen als
VdC mij persoonlijk zegt dat gij dat
krijgt! Straks kan iedereen hier dat boek
komen inkijken". Daar is het toch voor
denken we, en we vragen dan of we er een
klacht mogen in schrijven. In orde. We
nemen het boek en bladeren erin. Onze
gesprekspartner krijgt een akute aanval
van brutaligheid en rukt het boek uit
onze handen, neemt Frank bij zijn jas en
wil hem dooreen rammelen. Ha, dat wordt
een mooi verhaal: "te hoog vleesverbruik
veroorzaakt agressie" of "Adrenalinetoevoer werd fataal".
We vragen nu of hij zijn handen kan
thuishouden en hij belt dan maar naar
zijn direkteur die onmiddellijk zijn
'toelating' geeft. Onze man stapt weg err
wij bedanken hem voor de medewerking. De
kassier heeft geen woord gezegd.
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Het Nuho mag niet in het zwembad ?
Nee. Alleen personeel en studenten zijn
toegelaten. Maar ook echtgenoten en kinderen
van het personeel. Nuho-studenten mogen
wel komen als genodigden, en betalen dan
het tarief van het stedelijk zwembad. Wij
willen hen geen concurrentie aandoen.

Maar alleen het zwembad, kan dat niet?

Maar toch 40 OOOaan basketbal , en 32 000
aan minivoetbal vorig jaar uitgegeven. Dat
zijn normaal toch maar 2 goaltjes?

Maar dat deed U al, ze mogen binnen als genodigden.

Stel het zwembad open voor gelijk wie, voor
het NUHO is de stap dan zeer klein. Dan zult
ge zeggen, dat is allemaal zeer schoon,maar
achteraf komen pleiten om terug te sluiten
want ge zult zelf niet meer aan uw trekken
komen.

Maar het zwembad kan nog wel mensen verdragen?
Op bepaalde uren wel, nietop spitsuren.

Stel dat NUHO-scholen afspreken : 0,5 mij
aan het GUSB, dus 1 redder meer.

Ik kan daar niet op antwoorden, dat is een
zaak van hogerhand. Maar als die scholen
op bepaalde uren willen komen zwemmen met
mensen die toezicht houden zoals de paramedicale van de Drongensesteenweg, dan kan dat
maar in schoolverband.

VAN DER CAM : Wie was er van dienst ?

Maar de meeste interesse is er om te komen
zwemmen als ze er zin in hebben.

Maar het is ongecontroleerd. Dat kan uit de
hand lopen.

Waarom wil U dan wel verantwoordelijkheid
nemen voor universitairen, maarniet voor
NUHO-studenten ?

Dat is niet van willen, maar van kunnen .Men
kan toch niet verantwoordelijk zijn voor iemand van buiten de universiteit, in een zaak
die volledig van de universiteit is. Ge kent
toch zelf de reglementen dat het privaat is.
Dat is niet van kunnen, maar als ge er een
meebrengt, als genodigde, dan is die bij U.

Ramaekers zei in Knack dat alle accomodatie
van de uniefs ook voor niet-universitairen
moeten openstaan

SCHAMPER : Ja, en die zegt : moet gij het
klachtenboek hebben, ge krijgt dat niet en
wij zeggen : we willen dat eens inkijken en
mijnheer Van der Cam...

VAN DER CAM : Iedereen heeft het recht om
dat in te kijken.

SCHAMPER : En mijnheer Van der Cam die weet
ervan dat ik dat inkijk.

VAN DER CAM : ik weet niet of ik het gezegd
het dat te doen. Maar vermits iedereen erin
mag schrijven, mag iedereen erin kijken.

SCHAMPER : Jamaar, dat is toch niet zo aan
mijn frak te zien , daar zal wel iets losgetrolcken zijn.

VAN DER CAM : Wel ja, het gaat er niet over
of er iets aan je frak te zien is of niet,
vermits iedereen in het klachtenhoek mag
schrijven, ligt het daar om er ook in te
kijken.

SCHAMPER : Ja natuurlijk, maar we waren
daar nogal verwonderd over, wat kan daar nu
tegen zijn ?

VAN DER CAM : Hij vond jullie misschien nogal; 'k weet niet, bijzonders.

SCHAMPER : Ja, zagen wij er zo speciaal uit?

Knack 12/9/79.
interview met Ramaekers.

Rond het GUSB to rent een wijk
w o l k e n k r a b b e r t j e s . 70% van de
me nsen die daarin wo nen sloten
zich aan bij een wi jkco mit é.
Dit w i j k c o m i t é st elde voor aan
de d i r e c t e u r van 't GUSB op
be p a a l d e uren te komen zwemmen.
Sinds '76 krijgen zij steeds
o p n i e u w te horen dat dit niet mag
om w i l l e van steeds an dere redenen.
W a a r o m mogen zij niet komen zwemmen
in een o n d e r b e z e t z w emba d ?

Sekretaris van het wijkkomitee, M.
Van Hoorne:
Dat is onbegrijpelijk. Er is toch
altijd toezicht? En 20 mensen,
want we zouden met 20 komen, dat
maakt nu toch geen verschil.

Volgens Van der Cam kunnen enkel groeperingen met rechtspersoonlijkheid, dus
verschenen in het staatsblad in aanmerking komen.

Dat is het eerste dat ik ervan hoor.
In die drie jaar heeft hij dat nooit
aan ons gezegd. Trouwens, waarom zou
dat zo zijn. Wij zijn een gymnastiekgroep
met eigen begeleiding en eigen verzekering.

Reden drie : de unief voor universitairen
Ik heb begrepen dat uw houding daartegen
is, het is principieel ...

Het leger mag, de rijkswacht mag, scholen
mogen maar wij niet. Alhoewel ik toch
het idee heb dat die elite-ref.lex er
wel degelijk inzit. Wij pleiten voor een
integratie en geen elite-politiek.

Ja, maar met haken en ogen. Soms moet ik in
het zwembad zitten om de gaten te vullen van
het personeel in verlof.

U zegt personeelsgebrek te hebben. U legt nu
een zwemweek in om meer volk, dus meer personeel sgebrek te krijgen. Maar anderzijds
komen mensen van het wijkcomité niet aan bod

kan

Waarschijnlijk wat straf uitgedrukt.Die
mensen bevinden zich op 1,5 km van 'n zwembad en dat kan niet iedereen in Gent zeggen.
Ten tweede, zijn er zeer weinig sportaccomodaties in de stad Gent. Als wij willen opvan
gen is dat niet moeilijk, de zalen zitten
vol en de studenten zullen moeten buiten
blijven. En om het zwembad openbaar te maken
graag gedaan, maar dan moet ik personeel genoeg hebben.

probleem zit hem dus in die ene redder?
Ik heb maar één redder ! Mijn onderhoudsprodukten, alles moet bespoten worden, met antischimmel en zo. De bezoekers nemen altijd
toe, mijn producten dus ook, en mijn geld
blijft gelijk.

Zoals U net stelt, hoe meer volk, hoe meer
verlies ?

Nee, hoe meer volk, hoe meer inkomsten,maar
die moeten wij afgeven. Bij mijn 5,1 milj.
komt niets b i j .
De oplossing moet nationaal zijn.

Meer volk , dus meer inkomsten,des te meer
personeel U kan aanstellen.
Dat is niet waar, want mijn inkomsten worden
afgedragen aan de unief.

Het paraplusysteem.

Van der Cam weigert jullie toe te laten
omwille van zijn personeelgebrek ?

Maar er zijn altijd personeelsleden.

Bij welke mensen ligt het hem nu ?

ten van het koningspaar tijdens het jaar van
het kind. Ik had al liggen dromen over een
kleine. Een heuse van Brussels-Spaanse afkomst. Echt ! Ware dat geen stunt geweest ?
De paus zou direct een mis lezen op de Place
de Brouckère. Eerst Zaventem kussen en dan
Fabiola. Je houdt het niet voor mogelijk. In
derdaad, ik houd mezelf niet voor mogelijk.
Fabiola zal blijven sprookjes schrijven.
Mijn grootmoeder deed dit ook al, maar zij
veranderde in een boze wolf, zonder vals
gebit dan nog wel. Maar voor de veiligheid
van het land is het toch wel beter dat Fabiola ^doodgewoon zo blijft. Dan zou ze misschien, net zoals Jane Fonda en Joan Baez
naar de bootvluchtelingen kunnen gaan. Ik
zie het morgen al in Het Volk staan :"Fabiola leest voor uit eigen werk". En je weet
nooit, dat, als ze terugkomt, ze een Vietnamees je geadopteerd heeft als toekomstige
vorst. Breznjev, Khomeini, Carter en Hua
zouden dan zeker aanwezig zijn bij de viering, volgend jaar ,van 150 jaar crisis. Ik
vrees dat dit echter ijdele hoop is. Mobutu
Societe Générale, Pa-ola zouden het er niet
mee eens zijn. Albert ook niet, denk ik.
'■En Albert die heeft al een oorlog gewonnen.
C .Raar

Dat is mogelijk, maar dat betwijicj. j.k .

Elke geschiedenis heeft drie kanten, de
mijne, de jouwe, en de waarheid.
Van der Cam deed ons hieraan denken door
zijn ijver onze concrete vragen zo abstract mogelijk te beantwoorden. Hier
volgt dus een andere klok. Het wijkcomité
dat sinds jaar en dag ijvert om ook eens
te mogen zwemmen in het Gusb. Vanuit
hun appartementen zien zie dagelijks, hoe
weinig studenten zich daar te wSter laten

Personeel moet toch ook vacantie krijgen?
En er moet een permanentie zijn. Bij een grote toeloop blijf ik burgerlijk aansprakelijk
voor ongevallen.

Dat is magnifiek van Rameakers, die zal
waarschijnlijk dan zorgen dat er personeel
bijkomt. Het zou een gezond iets zijn,maar
dan moet men er ook de consequenties bij nemen. Bijna een openbaar iets van maken,
dan moeten we meer personeel hebben.

J e verwacht je toch aan gans andere projek-

Zou het niet veel goedkoper uitkomen als die
mensen hun eigen spullen meebrachten? Een
mini voetballer heeft toch een minivoetbal ?

't wykcomité

Maar U hebt een fijne regeling uitgewerkt
voor het tennis. Kan U dan niet zeggen dat
van mei tot augustus wijkkinderen hier mogen
zwemmen ? Opnieuw een fijne regeling dus?

_____ Ik meen dat men
nu eens duidelijk moet stellen dat de
universiteitsstudent geen recht heeft op
privileges. Als ik in Antwerpen aan de
Industriële Hogeschool studeer, mag ik
in een café mijn boterhamm en opeten ;
als ik aan de universiteit studeer, beschik ik over een restaurant. Het restaurant moet trouwens niet voor iedereen tegen dezelfde prijs toegankelijk
zijn. De sociale dienst is er niet voor
iedereen, alleen voor hen die het echt
nodig hebben, bijvoorbeeld de zelfstandige student die zelf met zijn
maximumbeurs onmogelijk kan rondkomen. Als in een universiteitsstad een
tekort is aan sportinfrastruktuur. dan
moet de universiteit zijn diensten uitbreiden tot heel de gemeenschap.

Bij Ramaekers . Als hij dat gezegd heeft
hij zich niet terugtrekken.

Een minivoetbal kost 1000 fr. Geef in het
sportcomplex lessen minivoetbal van het HILO
dat moet betalen om aan sport te doen. Omdat
ik het abnormaal vind dat ik materiaal moet
kopen om hen te vervolmaken. Zelfs een monitor betalen, vnl voor het HILO. b o studenten
van de eerste kan hebben 20 ballen nodig.Dat
maakt 20 000 fr. Zonder truitjes te vernoe- :
men.

Nee, dat is niet waar, we laten groepen toe
voorzover het past. Een vereniging brengt
dan zelf één personeelslid mee per 20,Leger,
rijkswacht of zwemclub dragen dan medeverantwoordelijkheid. Het wijkkomité van de Watersportbaan vraagt het openstellen van het
zwembad .

SCHAMPER : Nogal een oudere persoon, maar
er was een jongere, ik denk dat het die ...

VAN DER CAM : Freddie

Maar dit jaar is er 40 000 fr. uitgegeven
aan basket.

Weet ge de prijs van de verwarming ? 200000
fr. in de maand. Da's 2 , b dieafgaat van die
5,1 miljoen fr.

Alles gaat, het wijkcomité, de NUHO, alles.
Het probleem is dat ge hen niet kunt wijsmaken; als ge dit wel moogt, dat toch niet.
Het zwembad dus wel,maar de zaal niet.

SCHAMPER : Zeg, we zijn daarjuist iets raars
tegengekomen. Je had gezegd : kijk eens dat
klachtenboek in, en ik ging dat daarnet vragen aan de kassa...

We hebben nu drie jaar 5,1 miljoen gehad als
werkingskrediet en ik heb mondeling vernomen
dat wij het vierde jaar ook 5,1 miljoen
krijgen. En ik vraag één personeelslid bij,
en ik krijg het niet.We zijn nog altijd met
l8.Als ge bedenkt, het VanEyckbad heeft 22
man personeel. Zonder sportzaal of sportorganisatie. Wij organiseren 3 b sporttakken.

Maar»denkt u niet dat als de Rvb ziet dat ze
hier geld kunnen uit slaan ze dan toch zullen toegeven? Er zit iets onlogisch in.

Het GUSB zoekt geld.

Directeur Van der Cam zegt dat hij het
zwembad niet kan openstellen, zoals jullie vroegen omwille van zijn budget.
Hij weet heel goed dat wij nooit openstelling gevraagd hebben ! Wij willen
zwemmen op uren en dagen die hij zelfs
zelf mag kiezen. Overbezetting kan dus
niet, en kosten voor 20 man meer ??

Maar jullie hebben een zwembad op 1,5
km. Waarom kies je dan het GUSB ?
Zeker de bejaarden zwemmen liever
rustig, en ze zien alle dagen vanuit
hun eigen venster hoe leeg het GUSBzwembad erbij ligt.

waar blokkert het dan precies.?Als er
werkelijk geen enkele reden is om
jullie niet toe te laten.
Enerzijds die elite-politiek. De unief
is niet voor niet-universifeiren zegt men.
Anderzijds is er ook nog de rector en
de Raad van Beheer.

Ik denk dat het iets anders is, sport is een
buitenbeentje aan de unief. Het geld gaat in
de eerste plaats naar het onderwijs en bij de
Rvb denk ik dat er echt geen geld meer is.

Maar aoor udar ge ia in te Domnen,kunnen ze
7.1 miljoen
'GUSB vraagt aan RvB
er meer uit halen.
5.1 miljoen
krijgt van RvB
Daar moet U mij niet van overtuigen,u zou
4,5
miljoen
heeft inkomsten
hén moeten overtuigen.
Opvallend is wel dat die inkomsten niet
Dus U bent er eigenlijk wél voor?
aan het Gusb maar aan de unief toekomen. Tuurlijk ben ik ervoor, ik doe niet anders
Hoeveel men dus ook ontvangt, het werkings dan geld vragen.
krediet blijft hetzelfde.

In alfabetische volgorde:
Frank Goetmaeckers
Rik Van Nuffel.

MEER

nog meer ?j

Er was eens een slimme professor en hij
dacht oooh...’wat heb ik toch een slechte kursus, hij is niet waard gedoceerd
te worden... de studentjes kunnen dat be
ter zelf blokken, dan kunnen we in de
les lekker artikeltje bespreken:
Maar aangezien er ook slimme studentjes
bestaan werden die toen heel woest want
dat betekende dat hun kursussenpakket
verdubbelde. Dat hij zoiets doet is wel
grof, maar er is nog meer!
Serieus nu.

We eisen dat er werk gemaakt wordt van
de nrogrammahervorming daar we menen dat
de tweede kandidatuur te zwaar is en als
onderwijs bovendien voor verbetering vatbaar is. We menen dat het werk van de
Onderwijskommissie en Enquetekommissie
nu langzamerhand mag resultaten opleveren .
0 Strikte naleving van de gedragskode
voor examinatoren en examinandi en bovendien het overwegen van sanktionering bij
niet nïeving. We vinden dat de fakulteits
raad dienaangaande een voorstel dient te
doen naar de RvB. Dit om de subjektiviteit op de examens zoveel mogelijk uit te
schakelen.
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dpor^^Schoe^aerts^

Socrates, geboren in 470 a.C. als zoon van
een burger van Athene. Vader was beeldhouwer en de jonge Socrates zou daarin zijn
opgeleid en het zelfs hebben uitgeoefend.
Op een bepaald ogenblik is Socrates zich
gaan wijden aan wat hijzelf "Filosofie"
noemde. Filosoferen bracht hij niet als
een leermeester, met instructie van leerlingen in schoolverband. Hij is altijd de
man op de markt en de straat gebleven,
Film.
een rondwandelende, voortdurende prater
en vrager, die geen lessen gaf maar geEen nieuwe rubriek in Schamper. Met (on)
sprekken voerde.
regelmatige frequentie zullen hier penneDe verdedigingsrede van Socrates wordt op
vruchten neergedrukt worden van divers
een perfecte manier vertolkt door Julien
allooi: filmbesprekingen, nieuwtjes, enz.
Schoenaerts. Op basis van de vertaling van
Jij kan ook je bijdrage verzorren, het
Gerard Wijneveld maakt Schoenaerts gebruik
forum is open. Ene Provoost, ten andere,
van een boeiende tegenstelling : een beheeft zich reeds aanqediend. De redaktie
waakt.
jaarde man praat hier met het vuur van een
18-jarige en de wijsheid van een 1000jarige.
Als ouverture werd aan de oeestige rastaMet een minimum aan theatraal effect zorgt
film 'Rockers' gedacht, maar gezien de
de acteur voor een dosis bewogenheid, die
actualiteit van 'The Texas Chain Saw ^aszich niet manifesteert in uiterlijke bewesacre'(geprogrammeerd deze week in Studio
ging of overdrijving, maar in een ingetogen
Skoop), en Het Kade Ooc(De Andere Filmhelderheid en een tikkeltje gedragenheid,
l'FC) bijten deze de snits af.
juist voldoende om de rasredenaar, die zijn
1)'The Texas Chain Saw Massacre'
woorden weegt, te typeren.
"Studio Skoop behoort nu tot een van de
Voorstelling : auditorium D van het A.Z.
eerste gepriviligeerde instellingen waar
20
november - 20.00
uur in normale avondvoorstellingen
de film
Kaarten : voorverkoop van 12 nov.
kar lopen."
Medisch Huis, Mussenstraat 92
Tot daar een citaat uit het steeds mooiMa, di, woe, do ; tussen 20-23 u.
pratende (en daarom waardeloze), program-
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ARCA
17en22 nov. "Eindspel" van Samuel Beckett
om 20.00 u.
VERTICAAL
17-21-23 nov. "Knal" van Barry Keeffe.

D|ze heer wist misschien niet dat die
2 kandidatuur ferm overbelast is, dat
veel proffen te lui zijn om een kursus
uit te geven ( en hij behoort er ook
bijl dat ons onderwijs veelal op geen
kloten trekt of officieel gezegd ’voor
verbetering vatbaar i s ’ en zo kunnen we
nog uren doorgaan.
Nog serieuzer: we hebben al een eisenpakket dat woensdag op de Fakulteitsraad
voorgekomen is, en ook een konkreet voorstel tot hervorming tweede kan.

HET EISENPAKKET:
° Verplichting tot het uitgeven van een
syllabus in overeenstemming met de les,
en tegen kostprijs. We willen erop wijzen
dat een vorig voorstel van het VVPK niet
werd ingewilligd.

GRIFFIE
van de
Rechtbank van 1* Aanleg

N.T.G.
17 nov. Première "Bedrog” (De nieuwste
van Harold Printer] 20 u.
21 nov. Pantomimetheater Tomazewski
De strijd naar Mariveaux 20 u.

° We eisen een paritaire deelname van
alle geledingen in alle beheersorganen
en kommissies van onze fakulteit.

Nr
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Hoe onze proffen op ons eisenpakket reageerden, hoor je nog wel. Ik geloof echter
dat het een plezante FR zal worden.
De twwede kan PPW.
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Gent, 8 oktober 1979.
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RACER VAN DEZE WAARSCHUWING aan te
bieden te» Griffie der Rechtbank van l aanleg. Paleis
van Justitie. Koophandelsplein te Gent. tussen 9 en
12 uur. alle werkdagen, s zaterdags uitgezonderd,
lokaal r r 8. ten einde er in ontvangst te nemen de in
beslag genomen voorwerpen of waarden. U toebehorende
U kunt ook, hij gelegaliseerde volmacht op de keerzijde dezer geschreven, een andere persoon daarmede
gelasten.
Mocht U na het verstrijken van voornoemde termijn deze voorwerpen en waarden niet
afgehaald hebben dan zullen zij beschouwd worden als vrijwillig afgestaan ten voordele van het
beheer der Domeinen.

Vr De HoofdgrilTier,
fyt t k Griffier,

Op donderdag 29 maart had er een
huiszoeking plaats in het Studentenhuis De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 95 Gent, naar het schijnt
op zoek naar de illegale zender
Radio-Aktief.
Benevens het dagelijks ongemak
dat we ondervinden met de beschadigde kasten, hebben we nog steeds
een aantal zaken niet teruggekregen die door de plaatselijke gezaguitvoerders werden ontvreemd.
Daaronder bevonden zich de steekkaarten met alle adressen van de
Schamper-abonnees.
Wij geven natuurlijk grof toe dat
een Schamper-abonnee een potentiële misdadiger is; maar dat
hoeft nog geen reden te zijn om
deze steekkaarten zes maanden achter te houden.
Want zoals u weet is het nieuwe
akademiejaar weer van start gegaan
en kunnen we de achterzijden van
de oude steekkaartjes goed gebruiken om de nieuwe abonnees op
te noteren.
Wellicht kan dan binnen 'de maand
een nieuwe huiszoeking worden bevolen om de nieuwe potentiële
misdadigers (Schamperabonnees)
te komen inpikken.
We zijn benieuwd.
Dank bij

voorbaat,

in naam van de
Schamper-redaktie,
Rik Van Nuffel.

Ja, ook ik wil zo snel mogelijk in de Rijkswachtkomputer.
(en dit voor slechts 50 fr.)
Ja ik neem dus een abonnement op Schamper.
Mijn naam is (1) ...................................
adres

(1 )

De Andere Film i.s.m. UFG presenteert:

Geachte heer Procureur-Generaal,

U wordt verzocht zich binnen de maand

7

mablad Studio Skoop. Inderdaad is Skoop
genriviligeerd, toen De Andere Film-UFG
de film voor een eenmalige vertoning op
de Blandijn vastlegde, werd de prent een
week tevoren aan Skoop toegestaan door
de 'dynamische beheerster', om zo de DAFvcorstel1ing onmogelijk te maken. Commercie, nietwaar. Maar naar verluidt is d AF
er helemaal niet sagrijnig om, uiteindelijk wordt de BELANGRIJKE film gedraaid.
Genoeg met roddelen, 2 ) 'Het Kwade Oog'.
Teze Belgische fi 1m( 19.37) van de avantcardecineast Charles Dekéukeleire kent
eindelijk een betere versnreiding, dankzij de goedkope distributie van de 'Decentralisatie van Klassieke en Hedendaagse Films'. Het verhaal is eenvoudig(scenario van Herman Teirlinck), maar ontstellend knap verfilmd. De prent begint met
volgend verhaal, tevens de story:

Fen arme dompelaar wekt op zijn doortocht
onrust en misbaar.. Het volk ziet in hem
Het Kwade Oog dat windmolens in brandt
steekt, stallen behekst en oogsten betovert. Nochtans is hij een onschuldige
landloper die een droom van zijn leven*
najaagt. In zijn jeugd had hij een ongelukkige liefde, die on een mislukte zelfmoord uitliep. Sinds jaren zocht hij naar
de vrouw die hij toen verloren heeft. Hij
vindt haar eindelijk. Zij is de gelukkige gezellin van een mulder, en moeder van
gezonde kinderen. Hij nadert haar. Zij
heeft hem herkend. En nu heeft hij de
rust weergevonden. De eeuwige rust.'
Een 77-minutenlange droom, een ongrijpbare surrealistische(zwart-witte) beeldenstroom.

° Waar mogelijk een omschakeling van exkathedra-onderwijs naa meer studentgericht
onderwijs. We willen er evenwel strikt op
wijzen dat dit niet ten koste van de studenten mag gaan.

;i
Reg. overtuiging^étukken

over

STUDIUM GENERALE
De apologie van Socrates in een bewerking

............

in drukletters uiteraard.

AGENDA
woensdag 21 nov. om 20 u. in de brug
:
Marxistische vormingscyclus, ingericht
door MLB (studentenorganisatie ven de
partij van de arbeid van België - AMADA).
Met Hugo Ruysseveldt (afgedankt ABVVdelegee op metallurgie Hoboken).
RAL-Gent Vrijdag 16 nov. In het Stapelhuis
kd. An Léger over het Stalinisme.
SARUG (studentenwerkgemeenschap alternatief
Kortrijksepoortstraat 4, 2dS verd.]
woensdag 21 nov. gaat om 20 uur op SARUG
een thama-avond rod "Dertig jaar DDR” door
Inleider is Chris Hocepied. Deze avond
zullen de films : "Bauern unter rotem
Terror", "Wir tragen die Gewehre" en "Unsere Freundschaft” worden vertoond.

D& P O T
SCHAFT
VRETEN
19 nov. kervelsoep
kalkoenroulade met erwten etc.
vis met rauwkost en saus
di. 20 nov. erwtensoep
hesperol met selder en saus
lumpia in saus
•O. 21 nov. seldersoep
worst met savooienstampot
gegratineerde macaroni
do. 22 nov. tomatensoep
kip met saus
zuurkool met spek en worstjes
23 nov. groentensoep of pap
visschotel met tuinkers
hamburger met wortelen

Subversieve Films uit de Laoe Landen
bij de z.
dinsdag 20/11, Vase de Noce, 1975
(Thierrv Zeno) +
kortfilms Frans Zwartjes
Toelichting Jules Vandevelde,
docent film Sted. Ac. Gent.
Donderdag 27/11, Het Kade Oog, 1937(!)
(Charles Dekeukeleire)
+ kortfilms, o.a.
Hommage à Dom Helder Camara,
Potemkin 3,
Oue peut-on bien faire un dimanche après-midi, sant télé..?
Dinsdag 27/11 en donderdag 29/11 is
er evenzo wat lekkers gepland, respectievelijk een Roland-Bande de Con-Lethem
dag en een avond in het teken van de
Keschaafde Belgische animatiefilm(
Raoul Servais en Daniel Schefthout).
Nader programma volgt, vertoningen telkens in Blandijn, aud. C, 20h.
V00RUIT
20 u Blue collar (Paul Schrader).
22 u Das Slangenei The Serpent’s egg
(Ingmar Bergman).
SCOOP
Zaal I
20.00 u Lenz van George Moorse
West-Duitsland 1972.
22.30 u The Texas Chain Saw Massacre
van Tobe Hooper USA 1975.
Zaal II
19.30 u film in verlenging.
22.00 U Elisa Vida Mia van Carlos Saura
Spanje 1977.

T/à

