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HET DOPPERSLEVEN IN
GEUREN EN KLEUREN (technicolor)
uw toekomst in een notendop

l* hele opleiding, vanaf het sekunê-
___ onderwijs via de universitaire
•weerliehtings'dagpn tot de tesispaperas.

en grote delen vhik?het aggregaat, 
kenden ons eon waanbeeld ven 'verzekerde 
♦oehonst1 voor. Tijdens onze uniefjaren 
krijgen we geen jota te' horen over late-
re praktijk« Alleen in het begin van de 
late kan« of bij de deliberatie besef je 
plets dat er "teveel" universitairen

«ij®, dat er niet zoveel plaatsen 
■oor vrij si ja, enz« (Tegenwoordig weet 
je niet ■eer wat te studeren, alles zit 
rel, nietwaar..«)
•elukkig sijn er nog nannen als DeCroo 
ast TBB-kensoorten, die aktiegroepen er 

herinneren dat het spook van de nu-
olansns nog steeds boven ons hoofdESS:mum
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VDÖML VDOUÉ
Va als wetenschappelijk vakidioot gedip-
lomeerd te zijn en met een lo-tal lesu-
ren praktijk kom je opgelucht op de RVA» 
1TA staat voor Rijksdienst voor Arbeids- 
*voorziening'. Iedere werknemer moet 
zich hier als 'licentiaat', 'ingenieur' 
tot 'ongeschoold' inschrijven, kwestie 
van dan rechten en plichten (vooral 
plichten) te hebben met de arbeidswetge-
ving, in orde te zijn met pensioenkas, 
siekenkas, en alle andere kassen. RVA is 
eek (vooral) voor de werklozen (=dopper^ 
■aar dan alles behalve 'voorziening', 
eerder kontroleur en patroon.
Opgelucht, omdat je het gevoel hebt ein- 
lelijk van alle rotzooi af te zijn. Bij 
de RVA wordt men man, weet je wel. Geen 
papegaai-eksamens meer, geen massakolle- 
ges, geen tesisgeloop, geen ouderlijke 
afhankelijkheid meer, en voor sommigen 
hepen op een beter aktieterrein dan het 
kleinburgerlijke studentenmiljeu. Men-
taal dus misschien een grote stap. Prak-
tisch misschien ook, maar het blijft 
dezelfde rotzooi, geloof me.

Vanaf de RVA-inschrijving krijg je een 
dozijn opdrachten en papieren mee. Naar 
je vroegere school, naar de pedel, die 
ja naar het rektoraat verwijst, naar de 
vakbond, naar een ziekenkas, naar de be- 
volkingsdienst om binnen de 75 wachtda- 
gen je nieuw adres te hebben om in Gent 
... te mogen stempelen (=doppen). Onder-
tussen loop je binnen bij de dienst 
voor afgestudeerden, schrijf je een do- 
sijn sollicitatiebrieven en mag je 2000 
knttsan (=fr.) neer leggen om 2 uur ag-
gregaat te volgen. Met de komst van je 
■il^tiebrieven besef je dat je je adres 
■srandering vergeten doorgeven hebt.
Dus naar je vroeger gemeentehuis, waar 
je de volgende dag weer een papier Van

zedelijk gedrag mag betalen en de volgen 
de dag om je stempels op de dure fotoko- 
piei van je diplomas mag komen... beta-
len. De 'diensten' zijn enkel in de 
voormiddag open.

Op die manier van loket naar deur lopend 
zijn je 75 wachtdagen vlugger om dan je 
dacht. Uitgerust ben je nog niet.
Geen job... dus doppen.
Papieren op de RVA, •’ie je naar de werk-
lozendienst stuurt, waar je te horen 
krijgt dat gesindikeerden naar de vak-
bond moeten. Het ACOD zendt je dan naar 
het A B W  en na 1 uur aanschuiven bij de 
werklozendienst heb;*je de gevraagde in-
gevulde papieren, maar... te laat, want 
de RVA sluit om 5 u. Je eerste onbetaal-
de dag, éigenlijk je 76ste.
Je komst op het doplokaal is verzekerd. 
Wij (de andere 500 bedienden) verwach-
ten je. Je hebt ons nodig. Je moet im-
mers weten waar je nummer zit. De eer-
ste dag in de rij, vraag je dus voort-
durend "welk nummer aub?”. En eens met 
een hoofd als een waterkanon, vloekend 
en met je eerste 'rij'stempel thuis, be-
sef je dat je vergeten kijken bent hoe 
laat het "mqygen" is. Voor de onweten-
den: doppers moeten elke dag op uur en 
op nummer de stempelkaart in de goede 
ribhting onder het loketraampje steken. 
Elke maand met een nieuwe kaart (waar 
kan ik die krijgen?) en goed ingevuld 
(welk pensioennummer heb ik?), anders 
geen stempel en dus geen geld. Denk 
dus niet als dopper sluitende afspra-
ken te maken!
Wanneer krijg ik mijn eerste geld?
(vraag na 2 uitbetalingen dat je nog 
niets kreeg) Is mijn dossier wel in 
orde? (de adresverandering). En dan de 
eerste uitbetaling! Twee uur buiten in 
de sneeuw innïé rij, en daarbij nog 
zien op tijd op den dop te zijn!
Twee maanden hou je het misschien vol. 
Daarna ben je 't zo beu als het res-
taurant—eten van Brug of Overpoort. En 
denk aub niet dat je het slechtste of 
een uniek geval bent. Sommigen stempe-
len 3 maanden voor ze een papierke uit 
Brussel krijgen waarin staat dat ze 
volgens art. zoveel en zoveel van "de

wet op de RVA" geen recht op "werklo-
zensteun" hebben! Bestaat er nog recht 
op arbeid soms? D.w.z. recht om te 

rken wanneer je wilt werken.

De dierbare 'steun'vaders die miljar-
den voor 'tewerkstelling* geven zondeï 
gegarandeerde nieuwe arbeidsplaatsen!
De multinationals zullen het wel in 
hun zak steken om er mee naar Latijns-

Amerika of £uid-Afrika (AKZO-Pabelta bv. 
te vluchten. De dierbare 'steunders* die 
33 miljard in oorlogsvliegwerk en de 
rest in tanks en rijkswacht(komputers) 
steken. De dierbare steunders die de fi-’ 
nanciersgroepen als de Société Génerale 
(met de schijngewestvorming nu Generale 
Bankmaatschappij) en de Bank Brussel Lam- 
bert (verzekerde toekomst op de tramkot- 
jes) en de geld(bloed)doktoren miljarden 
laten ontduiken. Maar ons (de verenigde 
doppers) zullen ze wél kontroleren!
Weet je dat er nog altijd ergens een 
reglement moet liggen dat een dopper er-
toe verplicht buiten de dopuren of het 
"werk zoeken" thuis te zijn?J 
Die staats"steunders" beloven veel als 
je ze op de tv hoort. Honderden plaatsen 
in de staatsadministratie, ja. Inderdaad, 
werklozen kregen vanuit hetzelfde Brus-
sel een aanbieding om... kontroleur op 
het sluikwerk te worden! In plaats van 
de winstzakken van internationale en 
nationale patroons te kontroleren (nonde- 
dzu!) Maar nee, ze willen nu de doppers 
hun onschuld verplichten te bewijzen met 
hun fameuze "wet op het sluikwerk", ter-
wijl in zelfs onze Piersonrechtspraak 
men nog altijd de schuld dient te bewij-
zen! Het houdt niet op. Nu willen ze de 
interimburos en d* koppelbazen ook nog 
legalizeren! Bn van die "steunaei-o 
krijgen we onze werklozen'steun'. Het 
ministerie van 'arbeid', nietwaar.

Met die 9.5oo fr. loop je trouwens niet 
ver. Tesisschulden kan je er moeilijk 
mee afbetalen. Trouw niet met een meiske 
die ook dopt ef werkt en maak geen kin-v 
dekes. Want dan komt er belasting op je 
dopgeld. Minister-dief Declerq zal het 
wel met de glimlach uitleggen hoe lui 
we zijn en hoeveel we verdienen. 
Herstelplan noemen ze zo iets. En dat-
zelfde plan zegt dat ge onderbetaald 
moet gaan werken als de patroon zo lief 
is iemand anders met 'prepensioen' (= 
statuut werkloze en niet gepensioneerde) 
de laan uit te sturen. Het is van die 
steunders en herstellers (Ruisbroek, 
weet ge wel, daar zagen de mensen die-
zelfde heren ook vliegen) dat we elke 
dag op tijd en nummer om ons geld moe-
ten smeken.

Vanuit die dagelijkse realiteit, verze-
kerde toekomst voor iedereen als 'thier 
niet vlug verandert, is het niet moei-
lijk om te besluiten dat het vuil en ! 
vies is en niet klopt. Van de schoolrot- 
zooi naar de doprotzooi in een rotte 
maatschappij.
BR MOET DUB IETS VERANDEREN!
Om iets te veranderen moet je weten wat
en hoe.
Het wat heeft 3 nivos: de dagelijkse 
'straffen' en rompslomp van de doppers, 
de politiek van werkloosheid door rege-
ring en patroons en de fundamentele op-
lossing voor de werkloosheid.
'en aantal doppers hebben daarom een 
GENTS DOPPERoKÓMITEE opgericht. Gezien 
de aard van de problemen i.v.m. RVA, re-
gering en patronaat kunnen we die echter 
maar veranderen els we met véél, heel 
veel zijn. Het dopperskomitee wil zoveel 
ogoxijk doppers en dopperessen verzame-

len en organizeren om met hun eisenbun- 
del druk uit te oefenen op RVA (onze pa-
troon), vakbondsleiding en burokratie, 
om uiteindelijk met de hele werkende be-
volking (want daar roert ook etwat!) iet! 
op politiek en struktureel vlak te berei-
ken. Een hele weg dus, die alles behalve 
gemakkelijk is.
Doppers zijn heel moeilijk te verzamelen 
vooral in Gent waar er verschillende 
doplokalen zijn. Hun 'dopleven' is indi-

Omdat de geldkraantJes zo langzaamaan 

worden dichtgedraaid wordt Schamper 

straks nog werkeloos. We proberen 

nog wel één en ander ding te ver-

murwen maar we zinken straks tooh 

stevig weg in een moeras van schulden< 

Laat Schamper niet in de kou staan. 

Geef geen dekens, het enige wat we 

nodig hebben is geld. Dat dat stuk 

papier in jouw hand geld kost weet je 

ook wel : betaal dah maar, wat je 

wilt, wat je kan. Het zou te jammer

vervolg op bls.2



ito . /tiscn^r xngebtoiu utm ua.k »au
jnacn die 8 uur per dag samen werken. 

Poppers^kofaen enkel naar het doplokaal 
om huh stampei eu willen daar ' zo vlug 
npgëlijk weg. Het dppperskomitee is 
aaaroSt ook begonnen met een permanentie, 
waar doppers elkaar kunnen vinden, 
klachten neerleggen, hun moeilijkheden 
litleggen en voorstellen doen. Die 
lachten willen we bundelen om dan met 
legaties naar de RVA, de vakbonden, 

te trekken-

zijn nu te moeten verdwijnen, juist 

nu Schamper een beetje zijn plooi 

heeft gevonden en aardig wat respons 

krijgt. Er gebeurt in de komende 

maanden nog teveel om dat zonder pers 

te laten. Laat niet toe dat de geld- 

machiene jouw studentenblad nekt.

Je kunt nog vijf nummers krijgen, vijf;( 

nummers nep, nuchterheid, werkgroepen,HELE DAGEN NIKS 
DOEN .... EN WU DAAR
MAAR V O O R V E R ^ . . Itabula raesend, lezersbrieven, redad- 

tioneel... Wij krijgen geen staats-

steun, chlna en rusland willen ook al 

niet meer betalen en de cia zetten we 

elke dag aan de deur. Ze konden wel 

de basiliek van koekelberg afbetalen, 

geef toe, Schamper is minstens even 

mooi. Laat Schamper niet in de kou 

staan. Stort uw milde bijdrage op 

het per.001-0391379-60 ASLK van Koen 

Raes, met vermelding 'Schamper'.

Of geef het af op het studentensecre-

tariaat. Hou in elk geval uw lees- 

geld klaar, straks overvallen we u me 

de goeie ouwe collectebus. Tot dan.

de re d a k tie

H E T  S T U D E N T E N  
I N F O R M A T I E  

C Ë N T K U M
Even voorstellen
Het SIS 1s ondergebracht in het pand genaamd 
de BRUG, gelegen in de St. Pietersnieuwstraat 
nr.45, op het gelijkvloers naast het studenten- 
sekretariaat. Het is alle werkdagen open van 
11.30 uur tot een stuk in de namiddag, t.t.z. 
tot 14.00 uur
Wat is de bedoeling ervan?
We trachten de studenten informatie te bezorgen 
over hun eigen studentenwereld, hun eigen pro-
blemen en het onderwijs in het algemeen; verder 
ook nieuws over wat buiten gebeurt, d.w.z. over 
de maatschappij waar'wij toch toe behoren. 
Voorbeelden: over de sosjale konflikten, het 
herstelplan van de regering; in het wereldge-
beuren: over Angola, Spanje, Rusland, enz...
Het is de bedoeling een beetje de "splendid 
isolatlon" van de unief te doorbreken.
Informatie,in welke vorm?
Er liggen dagelijks heel wat kranten in het 
SIS. Verder leggen wij ook dossiers aan over de 
meest brandende punten in de aktualiteit, op 
basis van kranteknipselen, tijdschriften.
Wij bezitten ook de meeste recente publikasies 
van de werkgroepen, pluseen hoop goeie boeken, 
meestal met betrekking tot de internationale 
klassenstrijd.

Onse belangrijkste eisen zijn: 
rhervorming van de RVA: doppers moeten 
hun rechten kennen en mogen niet langer 
afhankelijk zijn van de willekeurige in-
terpretatie van de wetten door de RVA. 
iedere effektief werkloze recht op dop- 
feli j nu mag je bv. al niet ouder dan 
I5 zijn als je afstudeert ; werknemers 
Boeten hun aantal werkdagen hebben vol-
gens leeftijd..* en wie vindt nog werk 
vandaag!
geen geen overuren maar nieuwe
«■^wervingen ; voor de patroon is de 

ui rnm ' veelal een drogreden om af te 
danken en het ritme dan te verhogen. 
kontrole op de patroons, niet op de 
doener : het sluikwerk is winstgevend 
voor de patroon die dan geen RMZ moet 
betalen. Het is hij die er naar vraagt, 
niet de werkloze!
yerbod interimburos en koppelbazen,

^»middellijke invoering van de ^-uren-
week. zonder loonverlies en ritmeverho- 
gfcm  t hierdoor zouden 200.000 nieuwe 
plaatsen vrijkomen.
werkelijk kregren van plaatsen in de so-
ciale sektor en geen demagogie zoals nu
W n  de regering die verre van haar belof-Hoe kun je die informatie opdoen ? 
ten te houden de afbraak organizeert.
nationalizering van sleutelsektoren en " gewoon door de krant te komen lezen 
andere industrieën onder arbeiderskoritro-~ ôor bet gebruiken van de dossiers 
le, tegen de willekeur van de ware krisis vdoor het lezen van de boeken _
makers? de multinationals en financiële ( iefst ter plaatse; als het echt met anders 
monopolies. kan' lenenjve ze wel uit)
neen aan het herstelplan dat belasting Het zou goed zijn indien we van het SIS een
op het dopgeld wil heffen en goedkope soort doorlopende Info-instuif konden maken,
arbeidskracht en onder de mom van stagairsMaar daarvoor hebben we ieders medewerking no- 
aan de patroon wil uitleveren. dig, ook van "nieuwe gezichten", die gerust hun

drempelvrees mogen laten varen.

Volledige tewerkstelling kan slechts ge- “Komt e" ^formeert U". 
realizeerd worden in een ander» maatschap 
pelijk sisteem, waar de Wenselijke be-
hoeften en de tewerkstelling centraal 
staan en niet de winsthonger van enkielen 
(de kapitaalbezitters).v

Veel werk dus! Doe mee. Loop eens langs.

HOF. P E E T E R E  HEE 
H E T  G E V O N D E N

Waarempel HET is gevonden:de IDEALE 
en PROGRESSIEVE manier van een STU-
DENTGERICHT onderwijs is er en wordt a 
aan de realiteit getoetst iedere dins-
dag van 9 u tot 10.30 u op de VTB 
Paddenhoek.Alle nieuwsgierigen daar-
heen dus !i I
Wie had er ook maar kunnen vermoeden 
dat dit initiatief zou komen van prof. 
Peeters.hoogleraar in de filozofie.
De methoae is kort als volgt te om-
schrijven : sla 15 a 20 blz. in de cursus 
over en laat deze ongeziene stof tegen 
de volgende les door de studenten in 
de SSW blokken om er dan een onnozels 
overhoring over te geven. Simpelder i 
kan het gewoon niet:
Wij willen hier met de werkgroep van 
de 1 ste kan SSW en rechten op wijzen 
dat de manier van les geven,zoals we 
dat de laatste tijd van prof Peeters 
gewoon zijn, nog minder zin heeft dan 
vroeger. Als hij zo verder gaat kan het 
enkel in zijn bedoeling liggen zijn vak, 
zijn cursus,de studenten,kortom gans 
het universiteitsonderwijs belachelijk 
te maken, voor zover het nog niet be-
lachelijk is. De aard van de overhoring 
-die ons heimwee doet krijgen naar de 
lagere school-heeft niet tot bedoeling 
na te gaan of de stof gekend is en be-
grepen jhoe zou het ook, de stof is niet 
gezien en niet begrepen,maar wil de s 
studenten enkel dwingen de ongeziene 
stof naar binnen te lepelen en de steeds 
terugschrijdende bevolkingsdichtheid 
in zijn lessen tegen gaan. Wij willen 
er Peeters op wijzen dat daartegen be-
tere remedies bestaan,bv. er voor zorg-
en dat we iets aan zijn les hebben.dat 
het zin heeft om ons 's morgens naar 
de Paddenhoek te slepen. Anders kunnen 
we de studenten alleen maar gelijk geven 
dat ze verkiezen verder te soezen in hun 
bed dan in de les van Peeters.
Wees gerust prof. Peeters wij hebben het 
hogere geestesstadium van prof nog niet 
bereikt en onze ambities reiken niet tot 
deze regionen,maar een paar bladzijden 
aflezen" dat kunnen we toch ook al,maar 
a'An neist op ons kot en bij de stoof.
Wij vindendat prof. Peeters door zijn 
manier van lesgeven duidelijk bewijst 
dathij zijn vak zelf niet au sérieux 
neemt en als een prof dat niet doet waar-
om zouden de studenten het dan moeten 
doen????
We horen al de verwijten van onze col 
lega's:"Stomme ezels, de overhoringen 
zijn nu te onnozel om op te eten, maar 
laat het zo,het is in ons voordeel."
Wij menen echter dat niet uit louter 
opportunisme het onderwijs op onze 
unief nog belachelijker mogen laten 
maken dan het nu al is.
We 'bewonderen 'natuurlijk prof.Peeters 
voor zijn al dan niet interessante uit—' 
weidingen,maar wij zouden hem onge-
twijfeld nog meer bewonderen moest hij 
zijn lesuren gebruiken om in zijn on-, 
overzichtelijke en onsamenhangendecur*,» 
sus een structuur te leggen en de ding-
en duidelijk uit te leggen. Dit zou ons 
zeker meer interesseren dan te weten 
dat zijn zoon prof. is aan de unlver— 
sitait van Pretoria in Zuld-Afrika.
En dit geldt niet alleen voor Peeters, 
voor alle andere proffen past het 
schoentje ook,dat ze het dus maar aan-
trekken .
En om te eindigen,prof. Peeters, de 
filozofie ontspringt aan de verwonder-
ing, wel wij waren verwonderd over uw 
les en wij zijn beginnen te filozofe- 
ren over uw manier van les geven.

KRASS (werkgroep 1ste kan SSW-
rechten)

LEEFT DIE NOG ?
Na een maand afwezigheid rul ik weer 
kolom van SCHAMPER. Omtrent die afwezig-
heid zijn nogal wat gissingen 'genaakt.
Zo hebben kringen die zich als weliBge- 
licht aandienden beweerd dat de hoofdre- 
dakteur (die niet kon aanzien dat de I#-> 
zers mijn artikels leuker wonden dan de 
zijhe) mij smeergeld had aangeboden en 
me uit SCHAMPER terug te trekken, en dat 
ik voortaan in een vies rechts gazet Je 
zou gaan schrijven. Andere kwatongen vey- 
telden dat ik in Nederland en in 't gBy 
niep met een seksidool getrouwd was, en 
dat we met ons gemeenschappelijk £ortBtB 
een bouwonderneming zouden oprichten. 
Deze prietpraat zij thans uit de wereld 
geholpen. Ik heb nl. een tijdje in het 
ziekenhuis moeten vertoeven en gewooa 
daardoor is mijn werkschema natuurlijk 
lekker uit de hand gelopen. Overigens 
heb ik wel verse inspiratie kunnen op-
doen. En vermits ik reeds stukjes pleeg-
de over grafliggers, schizofrenen en kak 
zie ik geen’bezwaar om thans enkele re-
gels aan het hospitaal te wijden.

Omdat ik me dus aan mijn neus moest la-
ten opereren stapte ik door de pooi$ vag: 
het ziekenhuis, gewapend met een valleaje 
waarin toiletgerief en een nieuwe pyaaa 
in glanzende kunstvezel met een gesti-
leerd bloemmotief en zonder gulp. Eerst 
moest ik me aanmelden aan een loket, 
vanwaarachter een bejaarde non - een 
ouwe éosur j me aankeek zoals een leeuw 
in de t^eXentuin wanneer de voedertljd op 
komst is. Ze schreef formuliertjes vol 
alsof 't niets was en verzond me naar eea 
andere zuster, die me de kamer wees.
"Ge zijt hier welgekomen," zei die zustea 
"Dank u," antwoordde ik ironisch. "Ja, Ut 
dacht zo, zuster, ik ga even acht dagen 
naar 't hospitaal, en 't doet dan altijd 
wel deugd als je daar welgekomen bent." 
"Het is al goed," zei de blijkbaar non- 
ironische zuster. "Vanavond krijgt ge een 
slaappil. En morgen onder 't mes." 
Vervolgens maakte ik kennis met mijn ka-
mergenoot. "Hello," giechelde hij hoog 
(het was een personage in een groene 
|hansop), "bij mij zijn ze geknipt hoor." 
"Ja," konstateerde ik, "je kan het een 
oeetje merken." "Toe nou, leukerd," zei 
'pij, "ik bedoelde mijn amandelen hoor." 
De volgende ochtend om zes uur werd ik 
bruusk gewekt doordat het licht werd 
aangefloept. Er stond een verpleegster 
bij mijn bed die iets voor mijn neus 
hield waarvan het me niet direkt duide- 
'lijk was wat het precies moest voorstel-
len. Maar omdat ze 't voor mijn neus 
hield dacht ik dat het de bedoeling was 
erin te bijten en hapte dus vlijtig toe.

Permanentie

Vergadering

elke dinsdag 
elke vrijdag 
in Elker-ik, 
elke dinsdag 
in Elker-ik.

: lo - 12 u. 
: 14 - 16 u. 
Hoogstraat 
om 16.3o u.

een werkloze afgestu-
deerde van het doppers 
komliree.

alle doppers en proletariërs aller landen 
verenigt u!

F raa ie  info-hoek.
Deer de werkgroep lienanaixapte Studen-
tes van. de K.U.Letrren werd op 15 novem-
ber 1$75 studiedag georganiseerd
road hot onderwerp "Studeren als gehan- 
dikapte"
HU word door de werkgroep een brochure 
read dit thema uitgegeven.
Men kan er e.a in vinden:
—een sociologische benadering van het 
gehaadikaptenbeleid in Belgie.
-de financiële voorzieningen voor min-
der- validen in het hoger onderwijs 
-aangepast wonen 
-toegankelijkheid van scholen 
-ervaringen van minder valide studeren-
den ea hun leraars

Galaterssssrden kunnen ze verkrijgen deer 
startlag van 75 fr. op Bankrekening 
ar.431-0370271-89 van de Dienst voor 
Htadieadvies»Muntstraat 24,3000 Leunen, 
ast Toraeldingt brochure "Studeren ajjs

'*Nee èieneer, " riep de verpleegster ver-
ontwaardig^ "het is ten strengste verbo-
den de thermometer op te eten. U moet 
hem onder uw oksel steken."
En een uur later kwam de spuit.
Ik ontwaakte met een reusachtige prop in 
elk neusgat en met bij mijn bed een be-
zoeker met een bos bloemen, terwijl mijn 
kamergenoot opgewonden riep: "0, wat rui-
ken die bloemen lekker zeg. Ruik eens wat 
een parfum!"
De volgende dagen speelde ik ijverig m'n 
rol van patiënt en liet gedwee mijn rug 
inwrijven met keuls water, welk karweitje 
werd waargenomen door leerling-verpleeg- 
sters. Ik hoop dat ze aan mij iets ge-
leerd hebben, maar ik betwijfel het. 
Hoogtepunt van mijn ziekenhuiscarrière 
vormde wel het bezoek van een kennis die 
slager is, en die net rond etenstijd 
kwam binnenvallen. "Ha, daar zijn ze met 
uw eten," merkte hij op. "Geneer u niet, 
begin maar. En hoe schiet ge op met uw 
kamergenoot ? Hij is nu toch juist naar 
't schijthuis. Ja ja, eet maar smakelijk. 
Och, op een kamer waar ge. met meer dan 
één ligt is 't altijd wat. Kunt ge dat 
1 vlees al goed bijten ? Ik herinner mij 
nog bij 't leger. Ik sliep in 't benéden- 
ste bed. En die van boven mij kwam altijd 
zat binnen, hé. En 's nachts maar spuwen 
hé. 't Was precies de Niagarawaterval 
die voorbijkletste. Ja, ge moet met de 
mensen leren omgaan. In mijn beenhouwe-
rij had ik vroeger Tie knecht, een echte 
reklame voor de zaak. Volle blozende 
kaakskens, zo van die kaakskens om in te 
bijten. Maar hij had te veel bloed. En 
als hij moest dweilen, dan spoot er dik-
wijls zé een straal bloed uit zijn neus. 
lAllee, is uw eten ? Dan ga 'k ook 
maar voort."

Na een week verliet ik het ziekenhuis.
Ik voelde me fit toen ik er binnenkwam, 
maar toen ik er voortging voelde ik me 
doodgewoon... ziek.

Erwin Penning2



ARBEID ADELT
i* leren In een land waar hard gewerkt 
wordt»Belgen staan hekénd als nijvere 
■enejes»plichtbewust en zo...die niet 
werkt is een parasiet en wordt met een 
•oheef oog bekeken.Het hangt allemaal 
saaen met ons verleden,onze opvoeding 
®*^loht op prestatie!men moet iets zih' 
Rlg8 aanvangen met zijn leven,het is im- 
Bars geen laohdinges.Groot probleem kwam 
•ohter aandraventvoor wie het althans 
osseft):de oncreatieve arbeid,het louter 
»ekanlsch uitvoeren van bepaalde hande- 
*1®A*®»*1* deeltje van een proces waar» 
vaa hoogstens het eindresultaat als crea-
tie kan worden aanzien.Wat wegviel bij 
Ac arbeidende mens was het gevoel dat hij 
Iets «aaakt had.En toen kwam er een af- 
baiging;doel van de arbeid is niet meer 
kreatief zijn.is niet meer "het arbeiden" 
als proces tot mens worden,aaar is wel 
As beloning,geld ontvangen,wat normaal 
intermediair zou moetem zijn wordt hoofd- 
4. oei. Al les wordt er op afgestemd,op kunst- 
aatige wijze.de arbeid zelf wordt vereen-
voudigd en verlaagd tot een mechanische, 
onbevredigende handeling.Dat geldt zowel 
voor "geestesarbeiders"als voor handarbei- 
ters.Het konsunptiemonster zorgt ervoor 
Aat het loon belangrijker blijft dan de 
soheppende daad,dat het loon de lokvogel 
wordt on desnoods stront te eten.De ze 
fundamenteel verkeerde kijk maakt het 
■Ogelijk dat stempelen door velen boven 
werken verkozen wordt en dat noch van de 
vakbonden,noch van de werkgever ern in-
spanning uitgaat om het arbeidsproces 
■inniger te maken.om aan de arbeider 
terug zijn fenomenologisch wezenlijke 
betekenis te geven.Zolang de aandaoht 
van de werkende mens kunstmatig gericht 
sordt gehouden op de materiele beloning 
■al hij zijn afstompende arbeid als een 
noodzaak,als een prijs voor de welvaart 
blijven aanzien.(in die zin zijn feno- 
menen als te Puafé,waar arbeiders zelf 
bet beheer hebben in handen genomen,
•rg belangrijk.Ook al is de materiele 
vergoeding veel kleiner,toch is men 
bereid dat offer te brengen omdat men 
■iet meer het gevoel heeft een onbelang-
rijke sohakel te zijn in een van bovenuit 
beheerst produktie- en verdelingsproces 
■et loonzakje op het einde van de maand 
wordt minder belangrijk omdat men vol-
doening heeft aan het arbeiden zelf.

Ook de universiteit is zulk gigantisch 
produktiWprooes van "arbeidskrachten"
Ook hier is alle aandacht' van de stu- 
Asat volledig afgestemd op zijn belo-
ning ;nane lijk het Jaarlijks slagen

ÏO de uiteindelijke droom: 'n diploma.ij velen is er een totale afwezigheid 
van creativiteit tijdens de studiecy-

clus en er is een slaafs doorblokken 
van ingepompt materiaal aanwezig.Dat 
is voorwaar niet alleen de schuld van 
de student die amper beseft dat het an 
ders zou kunnen;immers kwaliteitson- 
derwijs is een offer waaraan het loon 
niet wordt aangepast.(en ook bij het 
onderwijzend personeel vinden we die 
bezitsneurose terug,lesgeven wordt 
dan een noodzakelijk kwaad om geld te 
verdienen)Eenmaal dat diploma bereikt 
begint de tweede etappe,het hele spel- 
letje van voorafgaan met het perspek- 
tief het vergaren van statussymbolen, 
in ons westers staatje(en we zijn niet 
het enige/Wordt onze energie zoveel 
mogelijk afgebogen op het vergaren 
van bezit;de prijs ervoor is natuur-
lijk weer de dagelijkse portie zinloze 
voorgeschreven en betaalde handelingen 
maar als we het volhouden dan zullen 
we het ver .brengen,volgens westerse 
maatstaven natuurlijk,

A

Het draait eigenlijk altijd weer om 
hetzelfde ethische vertrekpunt:de mens 
op zoek naar zelfontplooing,maar zelf-
realisatie ;dat streven duikt in elke 
maatschanpijvorm terug op.Het blijkt 
dat dit fundamenteel positieve streven 
volledig kan afgebogé'n worden om in 
dienst te worden gesteld van dat motti 
stelsel dat kapitalisme heet.
Waarom slikken de werkende mensen nog 
de frank of twee frank loonsverhoging 
om in ruil daarvoor arbeid te verrich-
ten die nog afstompender werkt dan de 
televisie?Waarm willen studenten stre-
ven naar een diploma dat in enkele da-
gen door een computer zou kunnen behaa 
behaald worden?

Johan Ghekiere.

Gevraagd werd een artikel te schrijven over 
de vraag» En dan? Vraag met betrekking tot 
de toekomstige werkloosheid. Maar vermits 
we aan het thesissen zijn, kan deze vraag 
al evengoed betrekking hebben op a thing 
called thesis- Voor beide,is en blijft het 
een open en angstige vraag; voor beide zeg», 
gen we» we weten het niet. Daar is zo on-
geveer niets mee opgelost, want we moeten 
vooruit, zeggen ze ons tooh altijd, maar 
als we achteruit kijken lijkt deze vooruit-
gang ons meer op een moeilijke stoelgang-. 
Zeker stellen wij de vraag» En dan? als ge 
25 jaar zijt, want dan moet ge helemaal 
niet gaan doppen. Hij vinden dit nogal kras, 
want wie op zijn 25 nog studeert, is zeker 
niet iemand die nog op de kosten van thuis 
leeft en als dat nog wel zo is, zal dat wel 
de nodige ruzies meebrengen, reden temeer 
om zo rap mogelijk onafhankelijk te zijn. 
Concreet» afstuderen na je 25 betekent let-
terlijk en figuurlijk op straat staan. Als 
we bedenken date op de dag van de delibe-
ratie zelf ,( na veel gezwoeg), men ons op 
de kop kan zetten zonder dat er nog één 
frank uit onze zakken valt, dat we de dag 
daarna niet het geloop moeten aanvangen 
naar het inzamelen van de stapels papier 
om te kunnen gaan doppen »(plezant is het 
niet ,maar ge hebt op z'n minst de indruk 
dat ge iets aan de zaak aan het doen bent), 
zullen de 25 jarigen die morgend wakker 
worden met de vrijheid waar we het reeds 
zolang over hadden. En als er nu nog geld 
voorhande was zouden we die vrijheid kun-
nen benutten. Zo is het niet, platzak zijn-
de zal onze eerste zorg zijn» hoe geraken 
we aan onze volgende boterham- Asm die ene 
boterham geraken we nog wel, al zal het aan 
een andere tafel zijn, maar hoe moet het op 
langere termijn? Het komt erop neer dat we 
direkt werk nodig hebben (ja?),meer nog dan 
diegene die wél kunnen gaan doppen. En wat 
zien we nu? De afgestudeerde werkloze bv 
uit de kunstgeschiedenis stelt men te werk 
(het blijft tooh een paradox» tewerkgestel-
de werkloze) in de monumentenzorg. Dat wil 
zeggen, diegene die reeds kunnen gaan dop-
pen , krijgen op de koop toe ook nog voor-
rang in de tewerkstelling. Hebben wij ab-
soluut niets op tegen, als diegentdie niet 
kunnen gaan doppen eveneens in aanmerking 
zouden komen. Ben je 25 dan kan je niet 
gaan doppen ,maar kom je automatisch ook 
niet in aanmerking voor die bepaalde job.
Een job die tussen haakjes zin heeft, nl 
het behouden van wat ons landeke rijk is 
aan monumenten en landschappen.

Er zit duidelijk wat mis aan deze wetge-
ving» als je 25 bent en je studeertt zwg , 
of bent reeds afgestudeerd, betekent dit" 
dat jé in het verleden ofwel heel de tijd 
hebt gestudeerd( en dit kan niet altijd 
met een studiebeurs geweest zijn, vermits 
die beperkt is tot één lioentiaat),ofml 
je studies onderbroken hebt on te gaan 
werken. Dit werken kont niet in aanmerking 
om te gaan stempelen ondat het de werkdagen 
V OORAFGAANDAan het doppens die in Maner - 
king komen om stempelgeld te trekken.
Het argument dat het hier om de eenwige 
student zou gaan is flauwe kul, want wie 
al werkend studeert( op je 25 nog geld 
ontvangen van je ouders is gewoon niet te 
doen) of daarvoor gewerkt heeft is zeker 
niet de meest benijdenswaardige groep,
He willen hier een vergelijking maken net 
diegene die na hun 'dagtaak* nog avond-
school volgen, dat zijn tooh ook niet de 
lamzakken-»»
Enkele opmerkingen» l) niemand moet op-
draaien voor het feit dat ge zelf de keuze 
gemaakt hebt om terug of verder te gaan 
studeren,(maar die opmerking kan nen ook 
maken voor diegene die jonger zijn dan 25, 
Trouwens de motivatie is op'latere daten' 
duidelijker sterker,dan zeg maar op I8j.)
2) Ook is het niet zo dat we gaan studeren 
zijn OM een job , dus om veel peen te ven • 
dienen. Dit is het argument waar ministers 
en dergelijke nu komen mee aangedraaft,
De bedoeling »ras tooh democratisering van 
het ondenrijs? Of niet soms? Bovendien, 
als wij niet komen studeren voor een joh, 
voor wat komen irij dan »rel studeren? Ten 
eerste» geld verdienen doet en moet ieder 
een, ten tweede houdt een job niet alleen 
geld verdienen in. Maar al studerend doet 
ge tooh ergens 'kennis' op(soms een rare, 
maar tooh), wel »rat doen we met die kaanis 
zonder job, daaronder verstaan, zonder die 
kennis te kunnen uitdragen? Moeten irij die 
kennis bswaren voor een ego-trip, dat stie- 
deren dan tooh al is, en moet de vrouw die 
dan in de keuken bewaren? Zijn »rij studen-
ten alleen aooumulators van kennis?Als je 
dat vrat je geleerd hebt niet kunt overge-
dragen op andere mensen in gelijk welks 
vorm, dan lijkt ons studeren en de hele* 
hutseklus daarrond larie , we hadden dan 
beter onder de rotswanden blijven wonen, 
met behaarde borst en berenmuts met een 
knots om ons dagelijks voedsel te verza-
melen en dan moesten we nu niet leren tel-
len op ons drie jaar. Of bo* oud »ras het 
ook al weer?

■p e le n  of
vervelen  . w hat's  your choice

ben je eebt blij verrast nog eens 
een goede los-zij het dan ex cathedra, 
net nl bet teatrnle dat daar inherent 
aam ie—te kunnen bijwonen. (We zijn »rat 
dat betreft in Gent echt niet verwend)
Dat was b et geval met een lessenreeks 
van pref.Befast,»raarvan ik hier probeer 
op bot Leitmotiv verder te broderen.En 
Alt dan in verband met werkloosheid en 
haar perceptie»Volgende week ga ik daar 
dieper op in.
Het leopt mis met onze wereld.Mensen doen 
de knotsgekste— vaak gevaarlijke-dingen, 

it ze bet doel van hun bestaan—ster— 
alle mogelijke manieren pogen te 

emtwljken,te verdonkeremanen,te verdoe- 
selen.De verhouding tussen doel en middel 
ligt in onze—westerse—wereld hopeloos in 
oen knoop.Het doel »raarveor we leven is 
bet middel geworden waarmee we leven en 
vlee versa.Dit is de fundamentele perver-
sie in enze hele kuituur.
Voorbeelden van onze omgeswitchte denk-
en leefwijze liggen er voor het grijpen. 
Daar heef Je B**ar een krant of boek voor 
open te slaan.
■Volkswagen zorgt voor het behoud van de 
werkgelegenheid en biedt haar aandeel-
houders hoge winstmarges"luidt het.
Het deel van de produktie van Volkswagen 
ligt blijkbaar niet in het realiseren 
van goederen,het scheppen van nuttigheden. 
Hot deel van ens prodnktieapparaat is» 
«laat voor de kapitalist«loon voor de ar-
beider .Daar draait ons hele ekonomische 
opsteen toch rond?
Dit zei de oprichter van General Motors 
reeds overduidelijk»"Always remember 
that the alm ef thia company is to make 
■eney,no eara"
HRt zijn da konaekwenties van dergelijke 
ideologie,die op alle sociale verhoudin-
gen ia ingeënt?Er bestaat een 'grens aan 
hot vermogen van de mens om te consumeren. 
Jo kan wel tien auto's bezitten,maar er 
Biteindelijk slechte met één tegelijk rij- 
éan-Met Jo teveel aan winst,of loon,kan

vmmvummm n urn**
je enkel nog méér winst,e£y interest rea-
liseren...om nog meer winst te maken.Een 
vicieuze(en grove)cirkel.Ons kapitalisme 
speelt met de schaarse goederen van onze 
aarde,omdat haar eigen logika ieder lo-
gisch handelen ónmogelijk heeft gemaakt. 
Le jeu pour le jeu,le divertissement. 
Wanneer ons ganse produktieappabaat is 
ingesteld op een verkeerd doel,kan het 
niet anders dan dat de apparaat in kon- 
flikt moet komen met de maatschappelijke
behoeften.Er wordt niet geproduceerd 
in funktie van de vraag die er onder 
de leden van de maatschappij,of onder 
maatschappij«! leeft,maar in funktie 
van de te realiseren winst door deze 
vraag.Er wordt evenmin gearbeid om 
goederen te realiseren die nodig zijn 
er wordt gearbeid om loon.Slechts de 
marxistische ekonomie heeft deze cotw 
tradictorische logika kunnen doobbre- 
ken.
Hetzelfde speelt zich overigens af 
in het ganse uitbuitingssysteap .Waar-
om streeft de machthebber naar meer 
macht?
Waarom streeft de wetenschapper naar 
meer wetenschap?
Om zich bezig te houden,zich te enter— 
tainen.En deze mogelijkheid wil de 
machthebber voor zichzelf en zijn so-
ciale groep voorbehouden.Want daafc 
ligt een eerste grens»hij moet mid-
delen hebben om zich mee bezig te 
houden.Je kan niet van de hele wereld-
bevolking kapitalisten maKen.Het kapi-
talisme veronderstelt een uitbuitende

en een uitgebuite groen.De hele 
sociaal-demokratische ideologie streeft 
er slechts naar om van de hele westerse 
bevolking een kapitalistengroep te ma-
ken—lederen belg zijn aandelen—en kan 
dit slechts ten koste van de derde 
wereld.Zolang de mens haar sociale 
organisatie niet planmatig verdLcht in 
funktie van kollektleve doelen,moet 
zij dat doen op de rug van een onder-
drukte groep,de instrumenten.
Reeds Pascal maakte dergelijke beden-
kingen toen hij de aktiviteiten van 
de mens in ogenschouw nam.De aktivi— 
teiten die van oudsher voorbehouden 
waren voor de heersende groep.
Denken we maar aan roulette.Waarom spe-
len mensen?Om het geld?Neen,want als je 
ze evenveel geld zou geven als ze bij 
het roulettespel(mogelijk)zouden win-
nen,zouden ze blijven spelen.
Waarom gaat de rijkaard op jacht?Om. 
het wild?Neen,want als je hem een fa-
zant zou geven zou hij toch uit jagen

Het spel om het spel.
De jacht om de jacht.
De wetenschap om de wetenschap.
De winst om de winst.
En steeds ten koste van hen die deze 
vermakelijkheden mogeli.ik moeten maken. 
Is het dan nog zo verwonderlijk dat de 
arbeidende klasse—de middelen die het 
spel van de hogere klassen mogelijk ma-
ken—vervreemd is van het arbeidsproces 
en uit doppen gaat zonder al te veel 
morren?Reeds Marx stelde vast dat het

uiteindelijke onderscheid tussen mens 
en dier erin bestond dat de mens Aa 
staat was tot doelbeimst handelen,tét 
daden waaraan het denken voorafgaat. 
Nochthans is het in onze kuituur ze dat 
de mens deze handelingen-uitgevoerd 
voor de groep-het minst waardeert.De 
mens voelt zich een dier als hij moet 
werken(«doelbewust handelen),en pas echt 
mens bij alle 'dierlijke'bezigheden 
(eten,slapen,vrijen).Da's een grove slm- 
plifikatie maar het is de kern van het 
gehele vervreemdingsproces.Zolang de 
meng zich geen participant voelt van 
zinvone taxen voor ae gemeenschap »-i 
het arbeiden voor hem slechts middel 
blijvenom in zijn vrije tijd niets te 
moeten doen,de dood af te wachten.De 
ekonomische krisis,de werkloosheid.de 
immoraliteit der heersende klassen(hun 
oorlogen,hun multinationals zijn alle-
maal spelen—ja,monopolie en schaken—om 
hun eigen zinledigheid te verbergen) 
de niet—betrokkenheid der werkende klas-
sen, zijn daar allemaal nefaste gevolgen 
van.Het is de kern van de liberalismet- 
de vrijheid om niets te doen,gegrond op 
de mogelijkheid anderen te manipuleren. 
Ons sociaal^systeem van vrije marktver-
houdingen,van juridische ruilverhoudin-
gen, is een pijnlijke negatie van ieder 
humanisme.
De westerse mens,de homo ludens van Hul» 
zinga,heeft angst voor de dood.Die poogt 
bij in het ootje te nemen door de per-
versie van doel en middel.Waarom studeer 
Je?om later te kunnen werken,niet?Waar— 
om werk je?Om geld te kunnen verdienen. 
Wat doe je daar mee?Dingen kopen.en die 
heb ik nodig om de dood af te wachten. 
Maar dat mag niet volgens een westerse 
moraal.Dus vergeet Je je einddoel maar 
en ben je je he~le leven'*drukdoende,vluen» 
tend van de ene aktiviteit in de andere, 
van het ene doel in het andere,»rent stil* 
staan is sterven,materie-bevrust worden. 
Het kan allemaal wel wat mythisch klin-
ken .Inderdaad was het de taak van de 
religie om dergelljke problemen op te 
vangen.Een Kristen streeft naar het 
'hiernamaals•door op aarde het spel van 
jofe te spelen.Slaafs onderworpen aan hO 
het niets.Veel atheïsten hebben de 
vraag ontvlucht door zoveel mogelijk 
dingen te realiseren,spoten achter te 
laten.
Uiteindelijk is de oplossing niet zo 
ver te zoeken.De zin van de mens ligt 
in het bpuwen aan gemeenschappelijke 
taken.En dit met efficientie.Dat impli— 
ceèrt het ondergeschikt maken van in-
dividuele belangen aan kollektieve.Er 
valt nog zoveel te doen.Het is niet 
omdat je geen werk krijgt dat je moet 
nietsen.Da's autoritaire moraal.
Over dit en een en ander volgende keer 
wat meer.

Koon Raos. f )Koon Raos



DE DRIEDAAGSE 
VAN DE S T U D E  NT
I -_ INLEIDING_EN_DUIDING

Ondanks de partiële examens, het 1n te 
halen werk na de actie De Croo-Humblet.zijn 
verscheidene werkgroepen, Kommissie Sociaal, 
het Studenteninfocentrum en het Gents Uni-
versitair Straattoneel volop aan het werk.
(zie Informatiekalender van het werkgroepen- 
konvent) .

Ook een hele resem centrale Initiatieven 
werden gepland en/of uitgevoerd. Denk bv. 
maar eens aan - de functie van de leraar in 

het onderwijs (WEK)
- het Studium Generale over 
projectonderwijs (WIM)

- discussie-avond met de sosja- 
listlsche studentenbonden van 
Nijmegen (KS,WK)

Gedurende de actie tegen de financierings-
wet zijn er bij vele studenten vragen opge-
rezen betreffende de unief en het huidige 
Onderwijs qua inhoud en structuur. De dis-
cussie over en studie van die hete hangijzers 
wordt verder gevoerd enerzijds in de ver-
schillende commissies 'onderwijs' van de werk-
groepen en anderzijds in verschillende avonden 
voor het ogenblik georganiseerd.
Naast de louter defensieve gevoerde acties, 
wordt het.hoog tijd dat we een meer offensieve 
politiek uitdokteren. Herhaaldelijk werd 
daarop aangedrongen door studenten, bijeen-
gekomen 1n de veelvuldige algemene vergade-
ringen. Tevens bleek dit uit de vele Infor-
mele contacten met studenten uit verschillende 
faculteiten.

Het zou daarom, voor de Gentse Studentenbe-
weging 1n 't algemeen, geweldig Interessant 
zijn om 1n de maand maart of april -vóór dat 
we allemaal aan de blok slaan- een groot 
CENTRAAL INITIATIEF te nemen. Het wordt om 
een zo breed mogelijke leest geschoeid en 
werd als ‘‘Driedaagse van de Student" boven 
de doopvont gehouden. Het ligt 1n de be-
doeling om een breed studentenpubliek samen 
te brengen en er actief bij te betrekken.
De noodzaak om zowel het wetenschappelijk als 
het administratief en technische personeel 
daarvoor aan te spreken, voelt iedereen wel 
aan.
IL_0PIIE

Alle studenten leven in een bepaald 
onderwijskader, namelijk dat van net uni-
versitair onderwijs. Het staat buiten kijf

secundo : het opstellen van een (voorlopige) 
synthese; zonder daarom de dis-
cussie definitief af te sluiten. 
Die synthese kan geconcretiseerd 
worden in een eisenprogramma var 
de studenten.

De gehele(?) waslijst van onderwerpen,die 
onder,ogen genomen kan worden, ziet er 
als volgt uit :
a) het onderwijs
b) het leefmilieu van de student
c) de unief als eiland in de maatschappij

A. HET ONDERWIJS
-inhoud(objectiviteit) van de cursussen
-waardevrijheid van de gedoceerde weten-

schap
-een programma dat de student opleidt 
tot wat ?
-manier van lesgeven-ex-cathedra-onderwijs 

-ervaringen met pro- 
ject-onderwijs 

-eventuele alternatie-
ven

-het examensysteem alsook andere quotatie- 
systernen
-het onderzoek aan d'unief : in dienst 
van wie ?
-de toegang tot de unief met de dreiging 
van een numerus clausus en andere se- 
lectievormen(brochure 1n voorbereiding 

. door het PK
-de band onderwijs-maatschappij
-de gevolgen van de financieringswet en 
de saneringsmaatregelen die in 't ver-
schiet liggen
In dat opzicht kan een korte historiek 
van de evolutie van de (Belgische) uni- 
versiteiten belicht worden.
- verhouding personeel-studenten. Wat met 
de academische vrijheid.

H et medebeheer en de participatie in de fa-
culteitsraden en 1n de Raad van Beheer wordt 
ook onder de loepe genomen. Zin en onzin 
van medebeheer in studenten inkapselende 
structuren;

ilat dat zijn eigen probleemsituaties op- ievert. Daarom dachten wij eraan om het 
centrale thema 'het universitair onderwijs 
in al zijn facetten' aan te snijden.
Op dit ogenblik opteerden we voor een be-
paald werkingsstramlen : 
primo, : het doorspelen van Informatie over 

en het voeren van discussies rond 
de hierna volgende onderwerpen

B. HET LEEFMILIEU VAN DE STUDENT 
0 de sociale sector en onderscheiden diensten: 
-homes & restaurants 
-job- en kamerdienst
-dienst psychologische raadgevingen enz...

° de studiebeurzen :
-laattijdige of niet-uitbetaling
-studielening
-studieloon ?
Klemtoon op practische informatie
het probleem van de spoorstudenten, die 
een geweldige remmende kracht kunnen 
zijn bij massa-acties.

Maar de meeste studenten beseffen niet dat 
veie onder hen, later als werknemer,ertoe 
verplicht zullen zijn hun arbeidskracht te 
verkopen,met alle implicaties vandien zoals:

Een nieuw psycholoog is on de scene 
verschenen.Haleluja i Zijn naam:Kben 
"Tabula" Raes(a).Na een vrij korte, 
maar niettemin denderende loopbaan als 
zielontrafelaar,weet, hij reeds dat de 
'de belangstelling voor al wat maar 
even naar psychologie ruikt,zijn oor-
sprong vindt in een religieuze behoef-
te van de mens zich te situeren in tijd 
en ruimte*'.Waarmee we meteen moeten 
toegeven dat Koen Raes iedereen voor 
gaat met zijn inzicht in de menselijke 
aotivatie en behoeftenstruktuur«Dat is 
natuurlijk onzin,zoals de rest van deze 
en voorgaande Tabula Ra(e)sa's onzin is. 
Waarschijnlijk-ik zeg waarschijnlijk, 
want in tegenstelling tot Koen Raes heb 
ik er een hekel aan om uitspraken van 
mezelf als waarheid te laten aanvaarden- 
vindt deze belangstelling haar oorsprong 
in het feit dat de toppers van Rogers, 
Perls en anderen overal geplugd worden 
(net zoals hitsingeltjes) en overvloe-
dige reklame meekrijgen.De uitgevers 
hebben een nieuw markt ontdekt.En 
wie is de eerste die erin getrapt?Koen 
Raes natuurlijk.Inderdaad»naast de rek-
ken in de boekenwinkel van-het-betere- 
genre buigen ook zijn boekenrekken door 
onder de zachte litteratuur.En ook de 
andere leden,zowel van de Korte Meer 
familie als ,van de familie Raes,voelen 
zlch^goed thuis in _dez» sprookjes.dacht 
ik.Daarènbove» blijJct. duidelijk: uit de 
Tabula Raes« dat de auteur naast psy-

1. de enorme werkloosheid waarmee de afgestu- 
deerden te kampen hebben.

Daarom : -Informatie over de juiste aantallen 
-discussie over het verband tussen 
werkloosheid en de economische cri-

sis
-practische zaken : voorwaarden tot 
stempelen;
hoeveel afgestudeerden blijven ge-
durende 3 a 4 maanden verstoken 
van dopgeld door gebrek aan concrete 
informatie.

Die gehele problematiek kan bijvoorbeeld ingeleid 
worden door het 'Gentse Dopperskommitee'
2. de enorme druk, uitgeoefend op afgestudeerden 

ln laatstejaars, door allerhande “ordes“ en 
speciale vakbonden voor kaderpersoneel".
-orde der geneesheren, de syndicale kamers, 
orde van advokaten en van psychologen (?) 
-KVIV(Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereni- 
ging)
-het NCK(Nationale Confederatie voor het 
Kaderpersoneel), die openlijk verklaart 
een vakbond voor kaderpersoneel te willen 
zijn, als tegengewicht voor en TEGEN de 
arbeidersvakbonden ACV en ABVV.

EEN EERSTE DISC.
Wat valt daartegen te doen ?
Sommige afgestudeerden zijn gegroepeerd 
rond hun beroepspraktijk en reageren 
onder andere daartegen. VB.dokters-
praktijk en patiëntenraad zoals in 
Merelbeke, werkgroep 'En Dan'.Wetswinkels..
De inleiding over die specifieke onderwer-
pen zou door mensen die in die bepaalde 
branche werkzaam zijn, naar voor kunnen 
gebracht worden.
C. UNIVERSITEIT ALS EILAND IN DE MAATSCHAP- 

PIJ______________________________

- de grote afstand tussen studenten en 
werkende mensen, die in een economische 
realiteit de hardé werkelijkheid van 
het dagelijks leven ervaren.

- Wie van de studenten kent de ware situ-
atie, al was het maar die van het Gentse, 
waarin de werkende bevolking verkeert.

- Zij zitten gekneld met de economische 
recessie, met daarbij aansluitend het 
probleem van de programmawet.waartegen 
wij ook gestreden hebben.

- Van de economische crisis wordt er 
gebruik gemaakt om minder renderende be-
drijven te sluiten of te"saneren", om 
tot massale afdankingen over te gaan en 
om verworven sociale voordelen af te 
schaffen.

Om die zaken duidelijk te stellen ware 
het misschien best om arbeiders van het 
Gentse uit te nodigen opdat ze zelf hun 
problemen en acties zouden toélichten.

psychologische en pedagogische weten-
schappen,waar vijfennegentig percent 
van de studenten uit dit miljeu komt.
(en uit welk miljeu komt Koen Raes ?)
Tot daar.

Dan heb ik nog enkele bedenkingen bij 
aflevering 5 van 'Werkgroep-wekgroep' 
van Willem Debeuckelaere,een ander 
Korte Meer familielid.
Als Willem van mening is dat er vol-
doende litteratuur bestaat over vor-
men van sociale aktie(en dan nog 
goeie litt eratuur)mag hij een poging 
wagen om naast Reckman nog 5 andere 
werken te noemen.Wij wachten met span-
ning.
De zesdelige indeling gaat inderdaad 
niet volledig op.En waarschijnlijk is 
er geen enkele indeling te vinden die 
wel zou opgaan.Maar dan zie ik niet in 
hoe die indeling toch nog relevant kan 
zijn.De enige relevantie die ik zie is 
er een voor sociale agogen,die er alle 
plezier in vinden zich met dergelijke 
dingen bezig te houden.
Verder iŝ  er tot nog toe geen sprajce 
van dat Krapp plannen zou hebben om 
een permanentie op psychopedagogisch 
vlak te gaan houden.Daarover is de 
diskussie zelfs nog niet begonnen.hoe-
wel dat niet zal uitblijven.
En dat concreet geen enkele van de 
gentse werkgroepen op het derde,d.i het 
sociaal ekonomisch niveau opereert zou 
eerder betreurenswaardig te noemen zijn 
dan maar goed ook.Maar dat is natuurlijk 
■slechts een verschil van mening.

Eddy De Geest.
Beste Eddy,

Ik ben het roerend met je eens.Alleen 
vind ik dat je je daar op de randgeüie- 
den van de psychologie begeeft.De be-

i f f i n

choloog,tegelijkertijd ook nog sociaal 
hervormer,socioloog.politious.filosoof 
enz.is,en waarschijnlijk is het ook zo 
dat Koen Raes over tal van zaken geen 
bal afweet,om nog maar eens zijn eigen 
woorden te gebruiken.Nemen we bijvoor-
beeld de meer gefundeerde richtingen
in de psychologie zoals de behaviouris- ---- *--•»----o-- --o-----------
tische richtingen.de fysiologische psy- langrijkste ontdekkingen werden geboekt

-o „v, door neurologen.fvsioloeen.maar net niel

OMTRENT RUZIE MAKEN...(vervolg)

Zoals beloofd in vorige schamper geven we . 
hier enkele gedrags regels. Het zij eigen-
lijk hulpmiddeltjes die wel eens kunne» 
helpen.
De tips zijn negatief gesteld, ze worden 
geformuleerd als fouten die dikwijls wor-
de gemaakt. Ze kunnen een hulp zijn wan-
neer je bij het ruzie maken eerlijk wilt 
spelen.

1*JIJEN: spreek met je partner niet in de
jij-vorm. Zeg niet wat hij verkeerd dbet, 
maar wat het jou doet. Dus:"ik voel me ge-
kwetst of verdrietig" in plaats van:"jij 
bent brutaal". Bij deze tweede zi4 besohul- 
digt men de partner en jaagt hem in het 
harnas.

2 *H U URLINGENLEGER: een huurlingenleger ge-
bruik je wanneer je de mening van buiten-
staanders in de diskussie haalt om gelijk 
te krijgen. Dus niet: "Mevrouw x zei toch 
ook dat je wat meer initiatief zou moeten 
nemen."
Nog erger is het als je bovendien anoniem 
blijft, zoals: "Er zijn er nog anderen die 
vinden dat je niet te vertrouwen bent".
Dat is een bom; je legt er nog een lucifer 
aan als je eraan toevoegt:"ik zal maar niet 
zeggen wie het zijn." Als je de relatie 
wilt opblazen moet je maar een paar keer 
een dergelijke uitspraak doen.

3*DOOF ZIJN: probeer echt te luisteren 
naar wat je partner zegt. Een goed hulpmid-
del is, dat je inwendig of luidop met je 
eigen woorden probeert te herhalen wat de 
andere gezegd heeft. Zo weet jij of je het 
goed begrepen hebt, en de andere beseft dat 
je geluisterd hebt.

4*VASTPINNEN: je gebruikt verwijten die per-
soonlijk zijn, maar die buiten het bereik 
en de verantwoordelijkheid van de pax tnex' 
liggen, zoals: "ja, bij jou thuis ging dat
natuurlijk

5*ETIKETTEREN: zoals:"je bent nu eenmaal 
onevenwichtig, hysterisch, te emotioneel, 
vlug geraakt....", met welk recht doe je 
zoiets? Iedere dergelijke vorm van diagnose 
berust op een interpretatie en die is al-
tijd subjektief en voorbarig, 
trouwens, durf jij beweren dat je partner 
in "alle" omstandigheden te emotioneel, 
te snel geraakt of onevenwichtig is? 
Goochelen met etiketten is een sterk maar 
oneerlijk wapen.Je duwt de andere in de 
rol van onevenwichtige, hysterische en».

6*STEKELS OPZETTEN: je begint je al te 
verdedigen en te verantwoorden!,luidop 
of inwendig) voordat je echt geluisterd 
hebt naar wat de andere je te zeggen 
heeft.

7*ONTKRACHTM je ontkracht de aanval of de 
vraag van de andere door het op een lacher-
tje op te nemen of de andere belachelijk 
te maken.Zo bijvoorbeeld kan je de gemaak-
te opmerkingen overdrijven, zoadat ze be-
lachelijk gaan klinken.
Je maakt je van de problemen af door het 
geheel te minimaliseren of te ridiculise-
ren.

8*CHANTAG-E: je vraagt de andere om op te 
houden om dat je hoofdpijn krijgt of 
omdat je straks weer niet zult kunnen 
slapen.Zodoende stel je je op als de 
sukkelaar. Je kam ook de sterke spelen 
door te dreigen met allerhande zaken 
die niks konkreet met het konflikt te 
maken hebben.

chologie enz*Wanneer de machthebbers 
psychologie als verdrukkingsmiddel wil-
len gebruiken,zullen ze wel hun geld in 
dit soort onderzoek stoppen en niet in 
het gelul van Rogers,Perls en anachro-
nistische Freudianen.En dat is ook wat 
reëel gebeurt.Het is dan ook opvallend

door neurologen,fysiologen,maar net niet 
door psychologen.Aan deze mensen weet 
ik tenminste wat ik heb.Hun stelling dat 
iedere *gedragsafwijking'een fysiologi-
sche oorsprong heeft is tenminste een 
duidelijk werkinstrument.En de behaviou- 
ristische psychologie lijkt me inaex-aaad 

dat de laatste Jaren een groot deel van endSe richting die relevant weten-
de nobelprijzen voor geneeskunde precies schaPPelijk materiaal aan te brengen 
zijn naar prominente onderzoekers van heeft.Alleen ging het artikel daar niet 
de hersenfunkties.Ook wanneer reklame- over.Het ging 'm over de psychologie, 
mensen psychologie gaan toepassen ge- d*e aAs waardegeladen schijnwetenschap 
bruiken zij daarvoor niet de teorien van men-=>«n zoet noudt met zgn.kennis.Ove- 
Rogers of Perls,maar wel de resultaten rigens,de arbeider leest de priesters 

—  — ..... ............ —  van de sensitivity misschien niet,maarvan uiterst nauwkeurig uitgevoerde on-
derzoekingen.
Tenslotte wil ik nog opmerken dat het 
niçt opgaat te beweren dat de mensen 
zoet gehouden worden door het soort 
psychologie waarover Koen Raes het 
heeft.Het zou maar een weinig efficient 
zoethoudertje zijn,want ik moet nog 
steeds de eerste arbeider tegenkomen 
die met Rogers of Freud dweept.Waar 
je dit fenomeen wel ontmoet is in de 
kleinburgerlijke kringen,en niet in 
het minst in onze eigenste fakulteit

op T.V,in de krant en de hele rompslomp
van 'psychologische*romans,krijgt hij
dezelfde inhoud te slikken.
Gek dat je je zo persoonlijk zit te er-
geren.Het doet wat,tja,psychologisch 
aan.Het is tenslotte ook mijn zaak niet
dat je problemen zou hebben met god weet naar Kern nr.5
wie.Dat doet niets af van de grond van 
je argumenten.

groetjes,Koen Raes.

9*IJSBERG:je reageert niet, zegt niets 
doet niets.

10*MUGGEZIFTENï je gaat diskussieren 
over een gebruikt woord of uitdrukking. 
Intussen worden de gevoelens en de es-
sentie van de zaak op de lange baan ge-
schoven.

11*PSYCHO-ANALYSE: je analyseert de andere 
en interpreteert wat hij zegt of doet zo-
als:" je zegt wel dit of dat, maar je be-
doelt eigenlijk..." Je ontkracht de argu-
menten door de indruk te geven dat je al-
les beter weet of dat de andere toch maar 
een gefrustreerde is, die geen kontrole 
heeft over wat ie zegt.

12*ZEGELTJES SPAREN:je spaart al je grie-
ven die je hebt tegen de andere, zonder 
iets te zeggen. Wanneer je het laatste 
zegeltje plakt barst de bom.

Geert


