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OF : HOE KAN EtjN PERSOON ZICH ZO GEHAAT MAKEN DAT DUIZENDEN HETZELFDE VRAGEN :

HET KONFLIKT NU

Sedert 6 december [nu reeds meer dan 7
weken] staken de opvoeders van de meidschpedagogische instelling Vrij en Vrolijk,
die deel uitmaakt van de stichting Quadens,
en die nog altijd de enige, niet-katholieke instelling is in dat genre in Vlaanderen. Dit maal staat alle personeel van de
instelling, opvoeders, paramedici, psychologen, leraars, onderhoudspersoneel en bedienden nu achter één centrale eis: WENS
BUITEN. Wat is de voorgeschiedenis hiervan
waarom wordt dié eis nu gesteld, wie is
Wens en wat heeft de unief hiermee te maker
Allemaal vragen waar we hier een antwoord
proberen op te geven.
VOORGESCHIEDENIS
In 1937 werd de vzw "Vrij en Vrolijk”
opgericht. Quadens was reeds in 1931 in
zijn eentje met een tehuis gestart in Kapellen, maar in 1937 werd verhuisd naar
Brasschaat. De vrijheid die kinderen op
dit terrein zouden genieten, zorgde voor
het eerstedeel van de naam, het tweede deel
werd gekozen omwille van de pedagogische
principes die werden gehuldigd : de persoonlijkheidsontwikkeling, samen met de on
geremde artistieke ontwikkeling van de kinderen.
Kort daarop kwam Wens eraan. Nadat zij
eerst enkele vooruitstrevende principes
invoerde, wat Vrij en Vrolijk tot een progressieve instelling in Vlaanderen maakte,
maakte zij zich in de loop der jaren zo
onhebbelijk als beheerster van de instelling, dat er onvermijdelijk konflikten
moesten uit voortkomen.

De directe aanleiding tot de aktie was
het ontslag van 8 personeelsleden op 3 dec
'79., ontslagen die ronduit willekeurig te
neomen zijn. De algemene personeelsvergadering die door de werknemersdelegatie van
de ondernemingsraad was bijeengeroepen op
6 december, besliste niet meer aan het werk
te gaan.
De volgende eisen werden gesteld :
1. Onmiddellijk intrekking van alle ontslagen .
2. Absoluut respect voor alle wetten
(inclusief de C.A.O.'s)
3. Onmiddellijk vaststellen van kriteria
voor aanwerving en ontslag
4. Herziening van struktuur en werking
van de Raad van Beheer, om zulke feiten voor eens en altijd onmogelijk te
maken.
Daarbij wordt de onvoorwaardelijke eis :
" W E N S
B U I T E N ” gesteld, als énige
garantie dat er eindelijk normale arbeids

EERSTE ACTIES
Het begon reeds in 1969, toen een onderzoek van het Hoog Komitee van Toezicht naar
de instelling kwam. Nadat er allerlei geval
len van fraude werden ontdekt, werd er door
het personeel in 1974 klacht tegen haar
neegelegd, wegens de onredelijke eisen die
zij aan haar personeel stelde, en wegens
de talrijke inbreuken op de arbeidswetgeving. Ondertussen werden reeds vanaf 1972
stakingen georganiseerd, die eer grote
weerklank in de pers vonden en waar de naam
"Vrij en Vrolijk" daalde van aanduiding van
een "model” tot bijna een schimpnaam.
Er volgde een reeks processen tegen de
beheerder-volmachtdrager van de vzw : prof.
Maria Wens. In december '78 werd zij verooi
deeld door de Korrektionele Rechtbank van
Antwerpen en het Antwerpse Arbeidshof wegens fraude en wegens overtreding van tal
van sociale wetten. Tengevolge van deze
schandalen werd prof.Wens verplicht haar
functie als beheerder-volmachtdrager neer
te leggen.
De vzw werd ook herdoopt in "Stichting Quadens" ,waar "Openluchtopvoeding”[Want Vrij
en Vrolijk bestaat officieel niet meer]
deel van uitmaakt. D e ,instelling moest ook
4 miljoen fr. terug betalen aan de staat
(Wens wordt ervan beschuldigd totaal een
27 ODO ODO te hebben gefraudeerd).De terug
betaling gebeurt en de staat trekt zich
terug als burgerlijke partij, en het ministerie van Volksgezondheid heft de opnamestop op. Maar het blijft onrustig op de
instelling, want Wens is er nog altijd.
Na een konflikt eind 1977 waarbij ze fysiek
geweld gebruikte tegen een lid van het stakingskommitte, beperkte de Raad van Beheer
haar macht en stelde zich garant dat prof.
Wens zich aan de toen afgesloten overeenkomsten zou houden. In werkelijkheid bleef
Wens optreden als alleenheerser van de
instelling en bleef ze wetten, arbeidsovereenkomsten en interne afspraken met de
voeten treden.

verhoudingen geschapen worden en dat er eer
behoorlijk financieel_en pedagogisch_beleic
komt, en een degelijk personeelsbeleid.
Als aan deze eis niet wordt tegemoet gekomen, vervalt ook alle kans om ooit andere
eisen voldaan te krijgen, daar Wens het
steeds weer zo weet te manipuleren dat
alles volgens haar zin verloopt. En hoe
dat is, weze duidelijk : zij doet dat autoritair, niets en niemand ontziend, alle
menselijke aspecten achterwege latend(de
psychologen spreken er in dit verband over
dat Wens helemaal niet van kinderen houdt,
doch ze slechts gebruikt als subsidie-gevende elementen), en in haar woordenboek
komt het woord "inspraak" niet voor.
EVOLUTIE NÜ
De opvoeders waren dus sedert 6 dec. in
staking. Op 7 januari '80, de dag waarop
de school, verbonden aan de instelling, opnieuw moest beginnen, werden ook de leerkrachten door het stakerspiket buiten gehouden, wat gepaard ging met enkele incidenten met de rijkswacht.
Dp 8 januari
beslisten de leerkrachten dan ook in staking te gaan op 24 januari(wat gisteren dus
gebeurd is, als je dit op vrijdag leest) .
Noch het vele gekonkel van de Raad van
Beheer (beheersd door de accolieten van
Wens) die de goedwillende directeur Goyvaerts isoleren, noch de pogingen van de
sociale bemiddelaar mochten baten. Het ganse personeel staat nu als één blok achter
de eisen, en vooral achter die éné eis :
"WENS BUITEN” , als voorwaarde om ook maar
enigzins aan de rest te kunnen denken.

"SHIJT ZE BIT TEW !"
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WAT HEBBEN WIJ HIER NU MEE TE MAKEN ?
9
Wens is prof. aan de R.U.G. en meer bepaalc 9
aan de Faculteit voor Psychologische en
9
Pedagogische Wetenschappen, waar zij met
9
diezelfde ijzeren hand de richting Ortho- 9
pedagogiek
'monopoliseert' en haar stu9
denten zo tiranniseert, dat deze op haar
9
beleid noch onderwijs enige kritiek durven 9
uiten, op gevaar af onherroépelijk te zak- 9
ken ende te buizen.
9
Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, be- 9
wijst een brief die de afgestudeerden van
9
76- 77 (na hun afstuderen) over haar prak- 9
tijken in de opleiding publiceerden(in
9
Jawaade, tijdschrift van KRAPP, Kritische
9
Atkiegroep voor Psychologie en Pedgagogie) 9
en waar op onverbloemde en niet mis te ver- 9
stane wijze haar beleid en haar onderwijs
9
ook binnen deze unief worden aangeklaagd.
9
9
9
SOLIDARITEIT
9
Binnen de FPPW is er nu dan ook een solida- 9
riteitskommitte opgericht met Vrij en Vro9
lijk-stakingskommittee . Dit heeft al heel
9
wat akties op zijn aktief.
9
op Woensdag 16 jan werd de faculteitsraad 9
van de F.P.P.W. bezet, terwijl Wens daar 9
aanwezig was, iets wat haar prestige zeer 9
9
in het gedrang bracht bij hher collega's
9
professoren.
- Op donderdag 17 januari ging er een info- 9
9
avond door in de Blandijn over de staking
9
in Vrij en Vrolijk.
9
Op Vrijdag 18 januari kwam eun motie in
de Raad van Beheer van deze unief, waar
9
solidariteitsbetuiging met het stakings9
kommittee gevraagd werd(wat door de RvB
9
afgewezen werd,samen met andere moties)
9
- Op dinsdag 22 januari had het stakings9
kommittee, in samenwerking met het solida- 9
riteitskommittee, een gesprek met de de9
kaan van de F.P.P.W,,en dit voornamelijk
9
over haar pedagogisch beleid.
9
- Op woensdag 22 januari ging de héle fa9
culteit Psycho en Pedagogie in staking
9
Op donderdag 23 januari 's morgens gingen
9
wij met méér dan 50 man piket staan aan de
9
poorten in Brasschaat, om de staking op
9
dat cruciale moment (als er niémand van
9
het personeel nog werkt, ook de leerkrach9
ten niet) zeker te doen slagen.
9
- Op donderdag 24 januari werd in de Blan9
dijn een film gedraaid : "De Kindergevan9
genis", met medewerking van het Centrum
9
voor Info en Aktie en mensen uit de vzw
9
"Raveling", een instelling voor gerechts9
kinderen.
9
Andere akties zullen zeker nog volgen, en
dit tot dé eis van het stakingskommittee is 9
9
vervuld : W E N S
B U I T E N
!!!
9
BREDER GEZIEN
9
We willen ook een aantal scheefgegroeide
9
praktijken in de instellingen van Caritas
9
Catholica en in de faculteit Psychologische 9
en Pedagogische Wetenschappen aan een kri- 9
tisch onderzoek onderwerpen.
9
Hou je op de hoogte en wees solidair met
9
deze aktie. Want zij is belangrijk voor
9
heel de opvoedingssektor en ook voor an9
dere sektoren in het welzijnswerk (psychi- 9
atrische instellingen bv.).
9
Alle akties nu worden georganiseerd en ge- 9
coördineerd door het solidariteitskommittee 9
Vrij en Vrolijk - FPPW , met medewerking
9
van S.V.B.-F.P.P.W.
9
Het zal en het moét veranderen, en dit
9
te beginnen met "WENS BUITEN" !!!
9
9
9
9
9
9
Reacties-medewerkers : bij
Solidariteitskommittee met Vrij en Vrolijk 9
9
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HOM E
rijpheid??

Er staan veranderingen voor de home-deur.
Sinds eeuwen moet alle bezoek paspoorten,
afgeven, om twaalf uur buiten, pas om 8
uur binnen en dat allemaal onder het nauwgezet oog van Intergarde.
Andere uniefs zijn daarin veel vlotter.
Maar er is hoop. Ue sociale sector maakt
elk jaar meer verlies. Dus : de bewaking
buiten. ’Om louter budgetaire redenen’,
zoals dat heet.
Enigszins bedeesd door de warmbloedige
reactie op het beroemde Van Espen-interview vorig jaar door dezelfde Van Espen,
ging Schamper eens informeren bij de
verantwoordelijke dezes...

Wat zijn nu de plannen voor volgend jaar ?
Het reduceren van de receptie- en bewakingsdienst, waarbij de controle op
het bezoekrecht ergens wordt afgeschafj
maar waarbij wel brandbeveiliging en
beveiliging van personen blijven. Het
is duidelijk dat de personenbeveiliging
voor de jongenshomes niet zo noodzakelijk is als voor de meisjeshomes. Voor
het home Vermeilen blijft er een 24
uur op 24 uur een permanente controle
door een permanente centrale post.
Het home Fabiola geeft meer problemen
en wij menen dat ook daar nachtwakerij
zal bijkomen.
De buurt rond de meisjeshomes, is zodanig geëvolueerd dat
de Kuiperskaai van vroeger zich heeft
verplaatst naar de Overpoortstraat.

Komen er gemengde homes ?
Dat geloof ik niet tenzij men in de
sociale raad een voorstel zou indéénen, maar ik meen dat men zoiets zelfs dan
er nog niet zal doorkrijgen. Ik geloof niet
dat de tijd daarvoor rijp is. Mijn persoonlijk standpunt is dat men, zoals in
andere universiteiten één home gemengd
kan maken. Met meerderjarige meisjes,
gezien de juridische moeilijkheden die
zich op dat punt stellen, en ton tweede dat de vermenging ergens moet gebeuren in bouwlagen of gescheiden gangen. Men zit dus wel in een zelfde gebouw maar wel in gans andere entiteiten,
ten. En dat is niet uit morele overwegingen maar uit privacy-overwegingen.
Ik kan me voorstellen dat meisjes niet
van dezelfde gemeenschappelijke gedeelten wensen gebruik te maken als j o n g e n s .

In de homes privacy ? Als ik een e i t j e breek
dan hoort mijn buur o f het een zacht o f een
hard gekookt i s .
Dat is geluidshinder.
Een gemengd home is volgens mij ideaal
als je dat in lagen doet. Bvb.eerste
verdiep jongens, tweede verdiep meisjes.
Of bvb. het home Fabiola opdelen in
de helft van de gang voor jongens en
de helft voor meisjes. Omdat je dan toch
nog een zeker eigen levenspatroon hebt
~ua meisjes en qua jongens.-Maar dat is
een persoonlijke mening en ik weet niet
hoe de Sociale Raad zal reageren en ten
tweede of Gent daarvoor al rijp 1 f , in
Antwerpen en Brussel is het gemengd.

wordt vervolgd op pagina 2 bovenaan

H o m e dril

Practische problemen ?

® O fl|C

Ja, bvb. als er teveel lawaai is na
een zeker uur, wie gaat dat opvangen ?
Ik meen dat daar de homeraad moet tussenkomen met het reglement om te voorkomen
dat het daar iedere nacht kermis wordt.
Want dan gaan we regelrecht naar een negatief imago van het home. Ik vind dat
de tucht, dwz leren in gemeenschap leven,
moet uitgaan van de studenten zelf en dat
men radicaal moet zijn met de sancties.

vervolg pagina 1

Unnv zou het voorstel b lijven hxmgen ?

IK denk wel dat de Sociale Raad het zal
goedkeuren, maar dat is een louter adviesorgaan bij de Raad van Beheer en ik
meen dat daar een aantal mensen absoluut
niet voor gevonden zullen zijn.
Ten tweede moeten wij in Vlaanderen rekening houden met een bevolkingsmentaliteit die daar nog niet volledig voor
openstaat.

Home Boudewijn heeft bvb een TVzaal,
een bar, een ping-pong-ruimte en een
hele zaal die leeg staat !

Men heeft het home fabiola op 2 stappen.
Wie gemeenschapsleven wil kan daar gaan.

De meisjeshomes hebben geen bar zoals in
home Boudewijn ?
In home Astrid is de gemeenschapszin ook
fel ontwikkeld zonder dat er een bar is.
En in de meisjeshomes, zolang ze niet in
staat zijn om zich te organiseren in een
homeraad, hoe zouden ze dan in staat zijn
een gemeenschapsleven uit te bouwen.

Zoals op de Boudewijn ?

Dat zal waarschijnlijk nogal wat practische veranderingen geven ?

Hoeveel bespaart u door de bewaking a f
te schaffen ?
Een tien miljoen. Wij hebben de bewaking
afgeschafd uit louter economische overwegingen .

Besparingen zal d i t n i e t geven, want de
dienst voor studieadvies wordt naar de
Sociale Sector getransfereerd.

De Dienst voor studieadvies behoort volgens
de wet van BD tot de Sociale Sector en
kost ongeveer 7 miljoen. Dus hebben wij
inderdaad langs de ene kant kosten gereduceerd. Langs de andere kant krijgen uo
kosten bij.

Wanneer v a lt de beslissing ?
Ja, juist, maar dat kwam onder impuls

□ e 30 januari komt er een kommitee bijeen
bestaande uit mensen van de veiligheid, gebouwendienst en technische dienst tesamen
met ons om eens te kijken naar een oplossir
Bvb. op Boudewijn en Astrid een parlefoonsysteem, zodanig dat men iemand kan opbellen als de deur gesloten is.
Ten tweede moeten we aan de R.T.T. vragen
om elke kamer in het home te beschouwen als
een apart appartement.
Ten derde zouden wij wat de telefoondienste
betreft zouden we [behalve voor'home Vermeilen want daar hebben we een permanente
dienst) voor het uitgaand verkeer werken
met een oranje telefoon en voor het binnenkomend telefoonverkeer zouden we een
beurtrol inrichten voor de studenten. Wij
zorgen voor de installatie en de studenten
bemannen die installatie gedurende enkele
uren per dag.

Welke goeie z i e l zal op de 25°mei de
wacht b i j de telefoon gaan optrekken ?
Wel, die blokperiode vormt voor mij ook
een probleem. Voor de twee homes in de VUB
is het zo dat de centrale gewoon alle telefoons opneemt en gewoonweg doorgeeft dat
dat nummer heeft opgebeld. En men moet dan
terugbellen.

FILMGEBEUREN 00 zit erop. Rode oogjes bij
de vleet. Enkele beschouwingen alhier.
Primo : een enorm rijk filmaanbod, onmogelijk om zo je wil, alle 'interessante’
prenten te bekijken, zelfs al heb je een
perskaart (onbeperkte toegang) en een
studentenpas (onbeperkte vrije tijd) .
Een bewust selecte keuze dus, van een
voor mij 29 films op 10 dagen, je zou
van minder moe worden. Dat de organisatoren er de volgende keer rekening mee houden, dat er op het einde vanhet festival
een algemene malaise merkbaar was, zowel
bij het (minder talrijk) publiek, als bij
de 'harden'.
Twee. De onoverbrugbare afstand tussen
Skoop enerzijds, Majestic/Calypso anderzijds, Niet alleen mis je daardoor een
aantal interessante prenten, ook de festivalsfeer, onontbeerlijk bij dergelijk
gebeuren, wordt tot njet herleid, er is
geen enkele film-freak-öntmoetingsplaats,
de bar van Majestich had duidelijk minder aantrek dan een jaartje tevoren.
Het zaalprobleem zal trouwens wel het
knelpunt van het Filmgebeuren blijven.
Drie. Over het toekennen van de prijzen
zal ieder zijn mening hebben, hier de
mijne : jury en gebrek aan criteria maken
de 'kompetitie' tot een lachertje.
Meer wil ik over dit filmfeest niet kwijt,
het filmfestival van Brussel is al enkele
dagen oud. Film International Antwerpen
(31/01 - 15/02) staat voor de deur.
Tenzij mijn belofte een bespreking voor
uwes te klaren van Georges 'Romeo's CRAZIE!
een ongelooflijk spannend zombiegegeven
met dieper denkwerk, in de stijl van zijn
vroegere NIGHT OF THE LIVING DEAD.
(zie Schamper 102). Rest slechts het geval 'SLACHTVEE' en de Vlaamse film even
nader te onderzoeken.

DE VLAAMSE FILM
Naar een nieuwe 'Vlaamse film’ kijk je
hoe dan ook naar uit, al was het maar uit
misplaatste, chauvinistische eigen bodemoptiek. 'Vlaamse film', té dikwijls geïdentificeerd met folkloreproducten/novelleverfilmingen a la Verhavert ('Pallieter'
'Loteling') of toestanden als 'De dood
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B ij de jongenshomes geeft dat geen problemen maar in de meisjeshomes zijn er
z e l fs geen homeraden ?
Ja, omdat ze blijkbaar geen behoefte
voelen of niet in staat zijn in gemeenschap te leven.üe Sociale Dienst heeft
gepoogd die home-raden in het leven te
roepen. Dat lukte aanvankelijk maar dat
heeft het gemeenschapsleven in het home
niets veranderd.

Kan er gemeenschapsleven z i j n als er geen
gemeenschapszaal i s ? In home Vermeilen
i s er alleen maar een T.V.zaal, en daar
moet gezwegen worden. Op jongenshomes i s
dat veel beter opgelost.

van een n on.'(Collet/Druot) en 'Verloren
Paradijs'(Kümel). Té dikwijls, want er
bestaan wel degelijk goeie producties
van eigen bodem,denk maar aan het prachtige 'Home, sweet home,'van Benoit Lamy,
binnenkort te kijk in de reeks van het
VTK-filmforum in de Platoo. Een prent,
grotendeels met niet-professionele acteurs
gedraaid, dus geen theatrale toestanden
waarmee menig Vlaams filmacteur denkt te
moeten uitpakken. Erg prettig prettig de
situaite in bejaardentehuizen en de betutteling in beeld te brengen. Ooi 'Verbrande Brug' van de talentvolle Guido
Hendrickx verdient veel log, ondanks
enkele storende elementen. Het wordt trouwens uitkijken naar zijn recentste 'De
proefkonijnen', een prent die binnenkort
de schermen zal sieren en ter dier gelegenhaid nader zal besproken worden. Uw
correspondent heeft zich in een overmoedige bui in het beschonken Skoopcafé laten overhalen geen roddelrubriek meer te
spuien, maar ernstig het filmmedium volgen op voor mij nog steeds ondoordringbare
wegen.

SLACHTVEE, een film van Patrick CONRAD
Op Belgisch nivo, 150 jaar enzovoort, heb
je ook wel leuke realisaties. Denk maar
aan de onvolprezen en veel te weinig gepromote 'Les rendez-vous d'Anna’ . van
(met rechtmatige trots) ons aller Chantal
Akkerman. Je hebt verder Kümelr- oudere
'Les lèvres rouges’, een griezel bij uitstek, waarmee de 'Belgische film', zoniet
een eigen gezicht heeft, dan toch divers
naar buiten treddt. En dan vergeten we
nog een heleboel veldwerkers als de
fugitive-equipe, enzovoort.

van de studenten zelf. De homevoorzitter
heeft er nogal sterk achtergestaan.
De meisjes van het Home Fabiola hebben
zelfs zoiets nog niet gevrèègd. Ais ze
dat zouden vragen zouden we ook wel één
en ander kunnen doen. Maar de toestand
blijft steeds dezelfde. Er komen alleen
mensen als er een T.V.programma is, en
dan komen er nog veel typen van buiten
kijken. Men moet de mensen niet stimuleren tot gemeenschapsleven als de mensen
daar geen goesting voor hebben. We moeten de privacy respecteren.
Men heeft tenslotte niet met kinderen te
doen maar met jonge volwassenen en zij
moeten zelf kiezen hoe ze wensen te leven.

Ik stel voor van eind februari met onze
voorstellen van het technisch commité naar
voor te komen en te zeggen wat onze visie
is. Ik zou daar nog eerst eens willen oyer

I e ts anders nu, maar toch nog in uw
domein. De unief-restaurants. De r i j en in de Brug worden met de dag langer.

Dat is een oud zeer. In de Brug heeft men
altijd lang aangeschoven. We zouden proberen de kassa te verplaatsen zodat er
geen rij in een rij ontstaat.

U zou dus wel willen praten over een
voorstel van de homeraden ?

Het eten sc hijnt wel verbeterd te zijn .
En d i t b i jv u l ta f e l kent ook succes...

Ja, maar een aanvraag van een homeraad
is iets anders dan hier een berichtje
hangen met 'kom vanavond allemaal eens
om grieven en wensen naar voor te brengen
In home Astrid is men per gang eens de
nieuweli gen gaan opzoeken. Dèt is gemeenschapsopbouw.

Men zegt dat ja, ik geloof dat dat nogal
inslaat. Daar is ook een grote deelname
in geweest van de kommissie menu, en ook
professor Verdonck voor de diëtiek.

SLACHTVEE
Ongelooflijk hoe de kleine man steeds voor
pret dient te zorgen, it est een facteur,
een waardin, en kele gemakkelijke types,
schipper nazst mathilde in beeld gebracht,
de gewone man de werker om het sociaal-real
istisch te formuleren voor schut zetten, te
contrasteren met het gelukzalig en esthe-ttisch leventje van vooral fijnzinnige en
dus niet uit te lachen meneertjes en dito
wijfjes of hoe de folklore moeilijk uit de
Vlaamse film zal weg te branden zijn.
Ongelooflijk hoe hier gespeculeerd wordt
op de combinatie van een aantal in de markt
liggende eleementen als het pelliculiseren
van het milieu de hoerenbeurt de politiemacht, sensatie, sensatie, cheap.
Ongelooflijk hoe naief het hoofdpersonage
de wereld en zichzelf als mede zijn
(straatmade)lief tracht te bevrijden te
zuiveren van menig onheil hij alleen tegen
het milieu criminaliteit.
Het moet duidelijk zijn dat acteren voor
een Vlaamse film geen sinecure is die
wordt opgelost door enkele bekende toneelgezichten voor de camera te laten opdraven,
daarbij geen kritiek op de acteursprestatie
van centrale figuur Herman Gil i s , die trouwens de cameraman gepast inspireerde tot
mooie close-up van hogergenoemd charmerend
gelaat. Waarom probeert men het niet met
non-professionelen, sfeeraanbrengers rondom
de actieve cast. Filmacteurs zijn er toch
niet in Vlaanderen, buitenlandse dubben is
ook falikant. Zoals het nu geplogen zit met
het laten optreden van de Antwerpse incrowd
(Door, Denis...) en dito gezellen in Slacht
vee, bereik je ook maar een caricaturaal
effekt,om van van de politiefigurenvertolking &de fameuze verpleegster maar te zwij
gen, de zaal lag plat. Cutten, a.u.b.
Het VERHAAL zelf wordt hier niet ver(her)
haald, daarvoor moet je beroep doen op R.
A. F. of andere krantejongens; hoe uitvoeriger het filmrelaas, te minder kritiek.
Dat terwijl ik ook niet verder raak dan wat
oppervlakkige beschouwingen. Moet je weten
of ik het goed of slecht vond(krant) of zal
ik de film nog eens bekijken, situeren aan
Vlaanderens filmfirmament, de productiemodaliteiten en -beperkingen weergeven en bij
gevolg in het louter informatieve van een
filmrubriek blijven steken. Mooipraten'j
om niet te moeten ingaan op het tweede niveau, de dieperliggende motivaties, ideeen
& productie, distibutie en vertoningswijzen
ten grondslag van SLACHTVEE. Want de film
heeft, althans_ volgens realizator P.CONRAD’
een dieperliggende betekenis, meer dan de
narratieve uitwerking van het niet eens zo
originele(WISEMANS MEAT) basisgegeven. Wat
zei u?
(Rik S.)

Het l i p p e n s t i f t was d u i d e l i j k b u i t e n
de o e v e r s g e t r e d e n , en ze p ro b e e rd e
z e l f s spon ta a n te la c h e n . Het was
e c h t e r t e koud z o d a t z i j e r een
vreemde m anier op na h i e l d om met de
mensen te p r a t e n . Z i j r u s t e om b e u r t
en op haar b e id e v o e t e n en had h e t
o v er de k r i s i s en de c h a j o s . Haar
man d i e op een h a lv e arm v o lg d e
droeg de ha n d ta s en beaamde haar
t h e o r i e ë n . H ij z a t e i g e n l i j k v e r v e e l d met h e t l i e d j e . 'Hoe waren de
woorden ook weer? ' En h i j f l o o t h e t
nog eens o v e r 'p io e u w , pioeuw , you
can r i n g my s p e l l . Nee, h e t b l e e f
b i j f l u i t e n . Daar p a s s e e r d e n de
s c o u t s e c h t e r . I e d e r e e n k eek nu v e r langend op. Maar wie was d a t daar?
Welke d i v a s p i n d e voor z i c h u i t ? Wel
ke d in g en deed z i j op v e r k e e r d gronc
geb ie d ?
G e lu k k ig kon z i j g e s t o p t worden dooi
de w i j z e woorden " L ie v e w e e s t braaj
B le e k kroop z i j in de b r i e v e n b u s , de
d i c h t s t b i j z i j n d e . Voor een k e e r d a t
ze u i t h e t z i e k b e d s t a p t k r i j g t z i j
nog onder haar hakken. Z i j i s de b e klemming beu. Ze s t a p t u i t .
'.'.lapt de banden s t u k en v l i e g t de
c h a u f f e u r om z i j n e ne k. Deze d r a a i t
de ogen d r ie m a a l d o o f t de l i c h t e n er
en s p r o e i t de v o o r r u i t n a t . Dan h e r b e g i n t h i j . Pas op ■■ or hem. A ls hic
afkom t neem j e hem
-t met een
k o r r e l . Nee j e neemv . m b e s t n i e t .
S t K a t h e l i j n e k r e e g n o o i t een
klein e . . . .
H ij s l a a t de b a s g i t a a r in haar armer
kamt z i j n haren en z i n g t , zong,
zonk weg. H i j zw e e fde weg. H ij draa'i
de f i l m s . In d e l i r i u m tremens-,
V erra ssin g sfiIm s, fiI m r u b r ie k je s ,
h e t werd hem t e v e e l .
Waf, waf, w a f .
W if xooef w af
P if poef paf
Ping pang pong
En de k a t h o l i e k e n s l o e g e n e l k een
kru isken .
C. Raar

pol scliriiftl& M a vol
R U G - INDUSTRIE
Een vlug doorgevoerd en zeer selectief onder
zoek aan de RUG in verband met 'het ivoren
toren karakter' van de universiteit levert
de volgende resultaten.
Samenwerking met de industrie is binnen de
RUG in vele laboratoria een normaal v e n u ....
schijnsel. Grossomodo verloopt die samenwer
king op volgende manieren:
1. Via een vaste samenwerking vastgelegd in
een contract, de verzekeringen gebeuren via
het patrimonium.
vb. Prof Soete- FABRIMETAL
Prof Raes- CENTEXBEL
Prof Riessauw- WTCB
2. Via IWOML contracten
vb. Prof Dekeyser- METALLURGIE HOBOKEN
ACEC
AGFA-GEVAERT
Prof Herpol/Minne- WTCB
Prof Dillewijns- SADACEM
Prof Goethals- VYNCKIER
Pros Soete- CRIF
VINCOTTE
BIL
Prof Raes- CENTEXBEL
Prof Dechaene- BERGOUGNAN
3. Occasionele opdrachten- over het algemeen
zonder voorafgaand contract, maar met verrekening via gedane prestaties
vb. Prof Verzele
Prof Vandepitte
Prof Riessauw
De losse opdrachten of projecten worden ofwel door industrie aangebracht ofwel uitgelokt door een bepaalde professor. Vaak loopt
dit uit op een IWONL contract.
Hoewel de meeste professoren gunstig staan
tegenover een interfase orgaan wensen ze
hun vrijheid van handelen te bewaren. Aangezien hun inkomsten op het patrimonium
reeds afgeroomd worden met 14% wensen ze
vanzèlfsprekend geen verdere afroming door
interfase orgaan waarvan de werkingskosten
zeker niet mogen onderschat worden.
Indien men dergeljke regeling een VERPLICHT
karakter zou geven dan valt te vrezen dat
het interfase orgaan een omgekeerde werking
zou kunnen hebben op de nu zeer actieve laboratoria .

18/1/80 RvB:SCHANDAAL
Weinig belangrijke punten op het agenda
deze keer. Bij het stemmen van een aantal
benoemingen vroeg de rector enkele keren
uitdrukkelijk naar de reden van onze onthouding. We hebben die dan ook gegeven.
Eerst en vooral stellen we het ondemocratisch karakter van de Raad van BeheerCRvB)
aan de kaak. Bvb enkele honderden proffen
bezitten 12 stemmen terwijl 11.000 studenten slechts door 4 stemmen vertegenwoordigd
worden.Een algemeen supereenvoudig verkiezingssysteem dus, waarin men enkele studenten probeert te incorporeren om ze zodoende mee 'verantwoordelijk' voor het
beleid. Daarin geloven, betekent de strijd
van de studentenbeweging verloochenen.
Daarom onthouden we ons principieel op
alle beleidsopties, stemmen we enkel voor
als het in het directe belang is van de
studenten of de minder-begunstigde personeelsleden van de unief, en proberen we
wel de daar opgedane informatie - in zover
dat ze al niet verdoezeld is- te gebruiken
naar de studenten toe.
Ten tweede kunnen we zeker niet voor de
benoeming of bevordering van lesgevers
stemmen j goedkeuring betekent immers in
dit geval je fiat geven voor jaren [meestal tot op de pensioenstelling) zonder dat
je achteraf nog de mogelijkheid hebt om
tot controle of zelfs tot ontslag over te
gaan.
De studenten hebben immers nog
steeds niets in de pap te brokken ivm
inhoud of pedagogische aanpak van de lessen .
Enkele vergunningen tot cumuleren van
onderwijzend personeel moesten weer gestemd worden. In dit verband brachten we
de volgende argumenten aan om tegen te
stemmen:
1) cumuls verhogen de werkloosheid
2] onderwijzend personeel heeft normaal
de handen vol met het begeleiden van de
studenten

'71 zal het moeilijker zijn. De inkomsten voor werken voor derden zijn niet zo
gering als wel eens gedacht wordt.

Wat wel nog niet uit de- doeken gedaan werd
door vice-rector Van Looy is de deelname
van de verschillende professoren en leden
van het wetenschappelijk personeel aan militair-wetenschappelijk onderzoek. Het lezen
van het boek Militair-wetenschappelijk Onderzoek, uitgave Kritak reveleert al heel
wat daaromtrent. Nadere precisering wordt
.door- VVS-SVB verder uitgewerkt.Maar dit is
toch voor een volgend artikel.

VOOR VVS-SVB : Paul Geeraert

Raad.In Brussel koopt de rector de vervolgde studenten ivm de akties 10.000 van
vorig jaar vrij, in Gent vinden ze dat 'n
'politieke’ zaak waarmee men zich niet bemoeit
(ondertussen vordert men wel de
honderden studenten om de schijf nummer
twee van de 10.000 van vorig jaar te betalen] . Het oprichten van een commissie
om de pedagogische aanpak van prof Wens
teonderzoeken -hier is er geen vuiltje
aan de lucht terwijl men in Vrij en
Vrolijk al 8 weken staakt- is blijkbaar
'politiek'. Tenslotte valt de doktersstaking blijkbaar naast hun bekommernissen,
terwijl de unief het grootste ziekenhuis
van Gent ( het A.Z.] beheert.
Men is werkelijk te ver gegaan. We
ondernemen een laatste poging met bovenstaande zaken als officieel agendapunt
in te dienen. Indien men dat niet toestaat ...

Pol Geeraert
Jef Maes.

Het belangrijkste punt op de agenda van de
Raad van Beheer van 21 december was het
begrotingsontwerp van het Patrimonium voor
1 98D.
Naast de Patrimoniumbegroting (in de wandeling ook wel begroting van het Eigen Vermogen of begroting Universiteitsvermogen
genoemd -dit om alle verwarring te vermijden) en het Bouwprogramma, waarover straks
ook nog wat. Alles samen zijn deze begrotingen goed voor meer dan 7 miljard. ALs
je dan weet dat er daar in het totaal zo'n
drie uur wordt over gediskussieerd in de
RvB (blijkbaar is alles voor iedereen duidelijk) dan betekent dit dat er per sekonde
6 miljoen wordt doorgedraaid.

RIJKSBEGROTING.
Deze begroting omvat in feite de rechtstr
streekse toelge van de staat aan de universiteit. Ze wordt steeds opgesteld op het
einde van het jaar waarop ze betrekking
heeft (zo stemden we in november over de
begroting 1979 en de uitgaven van 1978).
De reden hiervoor is dat het toegekend bedrag bepaald wordt door de financieringswet
van 1971, die deze werkingsuitkering rechtstreeks afhankelijk maakt van het aantal
studenten van het lopend jaar.
INKOMSTEN.
De studierichtingen worden in 4 kategoriën
ingedeeld:

MIME

UNIVERSITEIT

A
B
C
D

GENT

:
:
:
:

humane wetenschappen
kandidaturen positieve wetenschappen
tweede cyclus positieve wetenschappen
tweede cyclus landbouw

Per student in een bepaalde kategorie wordt
een bepaald forfaitair bedrag toegekend
(de zogenaaamde kostprijs per student). Dit
geeft voor

MUG
O RG ANISEERT

richting
richting
richting
richting

MTMr

voor iedereen
s c h t s e s s i e s van 2 u u r
dr L u c a s V a n d e n A b e e l e
t e l k e n s d o n d e r d a g 20 tot 22 u
1
s e s s i e d o n d e r d a g 31 j a n u a r i
p l a a t s v i s s e r i j 167
150 fr v o o r de 8 s e s s i e s
te b e t a l e n n a de e e r s t e H e s

I N S CHRIJVINGEN BEPERKT MUG
VOORAF : GULDEN SPOORSTRAAT
GENT

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de werkgroep interfase orgaan tussen de RUG en de industrie [14.12.79]

Vóór

onze moties weren telkens nauw verbonden met de unief zelf. Een motie om de
wijkbewoners van de Watersportbaan toe te
laten tot het universitair sportcomplex
valt direct onder de bevoegdheid van de

A
B
C
D

:
:
:
:

zo'n
zo’n
z o ’n
z o ’n

135.000
245.000
403.000
338.000

fr.
fr.
fr.
fr.

De cijfers gelden steeds voor 1979.

re mogelijkheden ervan evenals hetgeen in
de toekomst zo kunnen uitgebouwd worden.
In een volgende fase kan dergelijke inventaris over de belangstelling van de industrie zijde opgesteld worden. Pas daarna kan
geoordeelt worden over het al dan niet nuttig zijn van een interfase orgaan.

Nog niet alles over die samenwerking is openbaar gemaakt. Om daaraan een mouw te passen heeft VVS-SVB het op zich genomen om alle rekeningen in het rektoraat van werkzaamheden voor de industrie uit te pluizen.Ttz
facturen, onderzoekscontracten en zbvoort.
In die optiek werd al contact genomen met
dhr. administrateur. In eerste instantie
zullen de laatste twee jaar nagekeken worder
Later volgt dan de reeks van '71-77.

2)

Pyr.T.UR

Uiteindelijk is de vergadering het eenparig
eens met het voorstel tot inventarisatie
van wat reeds in de RUG bestaat en de verde-

Vice-rector VAN LOOY heeft met heel wat professoren gesprekken gevoerd omtrent de samenwerking met de industrie. Daaruit blijkt
dan dat heel wat 'waardevrije' wetenschappers diensten bewijzen aan de industrie.

BEGROTING

3] er bestaat geen enkele controle op het
aantal en het gebruik achteraf maw ; men
kan de Raad gemakkellijk voor de zot houden door de omvang van zijn cumuls bij de
aanvraag tot goedkeuring te minimaliseren.
De RvB gaat immers af op de gegeven informatie van de betrokkene zelf.
Ten slotte het grote schandaal. In ons
vorig verslag maakten we reeds melding van
de boycot van onze moties door het plots
opstappen van de meeste proffen e.a. personen op het einde van de vergadering.
Hierdoor werd het quorum van stemgerechtigde leden niet meer bereikt. Nu kon dit
niet meer : de bijeenkomst was zeer snel
afgelopen, we verwittigden op voorhand
voor het herhalen van z o ’n houding. De
rector had er iets anders op gevonden :
onze moties waren politiek, de RvB houdt
zich enkel bezig met het beheren van de
universit.eit en is dus geen politiek lichaam, de vergadering was ontbonden. Onze
moeizaam hertypte en heruitgedeelde noties
waren dus voer voor de papiermand. Protesten hielpen niet, het dictatoriale
optreden van de rector zette zich toch
door. Volgende opmerkingen zijn daar
tegen in te brengen :
1] in het verleden zijn er herhaaldelijk
politieke stellingnamen door de Raad geweest, enkele vbn : tegen de 10.000, voor
de herverdeling van de subsidies voor
Vlaamse en Waalse uniefs, tegen het vroeger wetsontwerp op de academische graden.
Bij de vaststelling dat bij bijna elke
benoeming een politiek geurtje zit, is de
ballon heleméél doorprikt.

12

BEMERKINGEN.
Zoals je uit voorgaande cijfers wel zal opgemerkt hebben, is het aandeel van de personeelsuitgaven zeer hoog, nl. 85 %.
Gelet op de voor de volgende jaren te verwachten daling van de studenten (vanaf
1983; dit jaar is het studentenaantal haast
niet veranderd) en het feit dat het personeelsbestand ongeveer konstant blijft, zal
dit in de toekomst erg nadelige gevolgen
hebben voor de werkingsuitgaven van de fakulteiten.
Alleen een stijging van de forfaitaire kost
prijs per student kan dit tegengaan, maar
het KB van 15/42/78 zette ook hier een gedeeltelijke rem op.
Op de laatste vergadering van RvB werd
bovendien beslist protest aan te tekenen
bij Ramaekers aangezien hij in 1979 niet
voldoende heeft toegekend: de VLIR heeft
uitgerekend dat de RUG 64 miljoen tekort
kwam in 1979, vergeleken met wat er wettelijk moest uitgekeerd worden.
Tot daar een kort overzicht van de struktuur van de Rijksbegroting. In volgende
Schampers volgen dan nog artikels over de
Patrimoniumbegroting en het Bouwprogramma.

Wouter Van den derghe.

Dit geeft dan :
- lonen proffen: 600 miljoen
- lonen assistenten: 816 miljoen
- lonen ander personeel: 602 miljoen.
- werkingsuitgaven: 143 miljoen (voor de
fakulteiten; de verdeling gebeurt volgens
’n elk jaar te bepalen verdeelsleutel).
Vermenigvuldigd met de respektievelijke a
aantallen studenten en mooi opgeteld geeft
dit dan een bedrag van 2.620 miljoen. Daar
komt nog een toelage-supplement bij van
250 miljoen (omdat de RUG volgens de normen
honderden "overtallig” personeel heeft),
en het negatief saldo van het voorgaand
jaar gaat er van af (dit keer 116 miljoen).
De inschrijvingsgelden van buitenlandse
studenten worden eens afgetrokken en opgeteld bij al deze bedragen ( de RUG heeft
er dus niets aan, ook al zijn deze bedragen
vrij hoog), zodat de staat uiteindelijk
rechtstreeks 2.753 miljoen uitkeert.

UITGAVEN.
Deze 2.753 miljoen moet dan verdeeld worden
op de volgende manier(weer volgens de wet
van 1971)
-Voor de algemene administratie wordt er
592 miljoen voorzien, waarvan 56 % voor pe
personeelskosten. De rest gaat naar :
- huur en vergoedingen : 8 miljoen
- onderhoudskredieten : 203 miljoen
(waarvan 196 miljoen voor de technische dienst)
- centrale diensten : 40 miljoen
(deze omvatten o.a. de centrale biblioteek, het C.D.R., de centrale
werkplaats en nog 15 andere; de overige centrale diensten, waaronder de
GUSB, worden betoelaagd via de PAtrimonium-begroting).
- specifieke administratiekosten: 5
miljoen (o.a. rekoraatsdiensten, gebouwendienst) .
-Aangezien de personeelsbezetting in de
fakulteiten niet evenredig is met het aantal studenten (dat kan ook moeilijk), en
daarom worden overdrachten tussen de kategoriën A,.E, C en D gemaakt Talles op papier
natuurlijk)
zodanig dat elke studierichting en fakulteit kredieten krijgt die even
redig zijn met het personeelsbestand.

vervolgt links hiervan

Wat het door Roosens aangehaalde voorstel
tot verwijdering uit het P.K. wegens ondemokratische praktijken betreft ( eerst ingediend door V.K.S., maar naderhand weer ingetrokken, om dan door L.V.S.V. ongewijzigd
te worden ingediend), willen wij er even op
wijzen dat dit niet tegen een bepaalde vereniging in het bijzonder gericht was. Het
ging hem ir, ons vooral uitsluitend om voldoende bewezen geachte uitingen van fysieke
geweld. Door de eis van een dubbelle tweederde meerderheid bij het treffen van een
uitsluitingsbeslissing waren trouwens, naar
mij menen, voldoende garanties tegen willekeur ingebouwd.
Op de laatste vergadering heeft het P.K.
(17.01.80) dan toch de knoop doorgehakt. Op
voorstel van V.K.S. werd de automatische opname dan toch in de statuten opgenomen.
Merkwaardig genoeg waagden nog slechts weinige verenigingen het, tegen dit voorstel in
te stemmen. Wellicht handelden de meesten
daarbij veeleer uit geldnood dan vanuit de
overtuiging dat politieke tegenstanders in
een demokratie het best bestreden worden
met politieke argumenten, en niet met bureaukratische verweermiddelen. Demokratie
kan en mag immers geen selectie^ begrip zijr

TH A A M SE YM3]>E§3JM3VE]R§3TE3T
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EN

K R IT IS C H E

O N D E R Z O E K S D IE N S T
B E W E G IN G E N ,

De Vlaamse vredesuniversiteit is een studie- en onderzoeksdienst voor maatschappijkritische groepen die nood hebben aan degelijk onderzoek, maar die niet over de
mensen en de financiële middelen beschikken
om dit onderzoek zelf uit te voeren.
VVU tracht de onderzoeksbehoeften van deze
groepen te kanaliseren en zoekt voor hen
naar kritische onderzoekers die zich met
hun engagement kunnen verenigen en die bereid zijn dit engagement met onderzoek te
steunen.
Het onderzoek dat VVU wil, is dus geen
'waardevrij' onderzoek. Wat wij willen is
geëngageerd onderzoek dat uitdrukkelijk de
zijde kiest van de verdrukten in de strijd
tegen het struktureel geweld van deze
samenleving en voor de verwezenlijking van
duurzame alternatieven.
De Vlaamse Vredesuniversiteit is een open
samenwerkingsverband waarin op dit ogenblik de volgende groepen samenwerken:
Oxfam-wereldwinkels, Elcker-Ik, Vrede vzw,
Daens Aktie Fonds, Kristenen voor Socialisme, Vorming tot Bevrijding.
Andere groepen zijn welkom.

DE "PRIJS" VAN ONZE "VERDEDIGING”.
Vorig jaar gaf de wereld z o ’n 4D0 miljard
dollar uit aan wapens. Een Kost die elk
jaar stijgt. België draait in de NATO lustig mee en de defensie-autoriteiten gebruiken talloze argumenten om hogere
kosten, nieuwe aankopen of moderniseringsplannen bij de publieke opinie erdoor te
krijgen: de 'vrede' moet bewaard blijven
en het 'vrije westen’ tot elke prijs beschermd tegen het kommunisme.

VOOR

B A S IS G R O E P E N ,

D E E L A L T E R N A T IE V E N

EN

M A A T S C H A P P IJ -

V O R M IN G S C E N T R A

omgezet. En in krisistijd is defensie de
enige post ten koste van ieder jaar minder
goed bedeelde zaken zoals gezondheid, sociale verworvenheden, onderwijs, vorming,
kinderkribben, jeugdhuizen, bejaardenzorg,
rekreatie, milieubeshcerming, sociale
woningbouw, openbaar vervoer en andere
openbare diensten, vredesopvoeding en wat
al meer. Iedere werkende Belg werkt een
flink aantal dagen per jaar uitsluitend
om de bewapening te financieren.
De bewapeningsindustrie moet worden bevorderd omwille van de werkgelegenheid, beweren de autoriteiten. Maar recente buitenlandse studies tonen het tegendeel aan.
Hoe zitdat bij ons ? Militaire bestellingen
in het buitenland blijken ook al slechts
vage tewerkstellingskompensaties te geven.
Bewapening in vredestijd leidt tot verkwisting. Aan mensenlevens bij militaire oefeningen. Aan grondstoffen en energie als
je omrekent wat er in tanks en vliegtuigen
aan materiaal verwerkt is en hoeveeel ze
verbruiken. Aan ruimte als je de oppervlakte voor militaire oefenterreinen vergelijkt met die van groen- en landbouwzones.
En de lijst is ver van volledig.
Wie of welke instelling/diehst brengt materiaal voor deze studie aan of is bereid
om bestaand materiaal te verwerken ?
HOE KUN JE MEEWERKEN
Hieronder vind je twee lijsten. Een 1°
lijst met onderzoekingsvragen die door
maatschappijkritische groepen als behoeften geformuleerd worden. Een 2° lijst
van instellingen, groepen en individuele
onderzoekers die hun medewerking toezegden, of die voor hun maatschappijkritisch
onderzoek naar een breder gehoor zoeken.

Ben je als student of wetenschappelijk
onderzoeker bereid om over een van deze
onderzoekingsvragen onderzoek te doen.
Ben je bereid om voor begeleiding te
zorgen van een bepaald project. Beschik
je over nuttige informatie : bibliografisch materiaal, onderzoekers die al met
een gelijkaardig project bezig zijn,
De VLAAMSE VREDESUNIVERSITEIT zoekt naar
neem dan kontakt met ons op.
materiaal en medewerking om door middel
Ben ne als groep geïnteresseerd in provan degelijk onderzoek aan te tonen dat de
jecten die door andere groepen zijn inprijs voor onze 'verdediging’ in werkelijkgediend ? Ben je geïnteresseerd in een
heid buitensporig hoog is en tot een grenvan de punten van ons onderzoekingsaanzeloze verspilling leidt ten koste van
bod ? Df heb je andere onderzoekingsbewelvaart en welzijn van de Belgische
hoeften ?
bevolking. Via de defensiebegroting maar
Laat het ons weten.
ook via andere begrotingen wordt een groot
deel van onze belastingscenten in wapens
Kontakteer: Vlaamse Vredesuniversiteit
omgezet. En in krisistijd is defensie de
Heiststraat 28
enige stijgende post ten koste van ieder
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donderdag 3 1 / 1
spinaziesoep
wienerschnitsel ratatouille met sla
en tomaten
of chop sov
maandag 2 8 / 1
aspergesoep
varkensgebraad arlesiènne
of pladijs met cocktailsaus en rauwkost
van wortelen en rode bieten
dinsdag 2 9 / 1
seldersoep
kalfsmarengo met erwten en wortelen
roerei met spek en ajuin
woensdag30 / 1
STUDIUM_GENERALE------------------Wetenschappelijke filmvoorstelling
dinsdag 29 januari aud. D 20.00 u

roereisoep
braadworst met bladspinazie en stamppt
of rundslever provençale met tuinkers

POLITIEK KONVENT: DEMOKRATIE HERSTELD ?
In Schamper nr. 100 klaagde Geert Roosens
namens V.D.S. onder de veelzeggende titel
"Teleurgang van het Politiek Konvent" terecht de ondemokratische situatie aan in het
P.K., waar een extremistisch geïnspireerde
subsidiëring ontzegde aan organisaties van
rechtse signatuur, zelfs al voldeden die
groepen aan alle mogelijke toetredings- en
subsidiëringscriteria. Tengevolge van die
praktijken besliste de Sociale Raad - die
o.m. kontrole uitoefent over de aanwending
van de gelden van het P.K.- de subsidiëring
van het P.K. op te schorten zolang de automatische opname niet in statuten werd opgenomen. Deze beslissing hield natuurlijk gevaren in voor de onafhankelijkheid van de
politieke studentenorganisaties, die opnieuw
in de armen van de politieke organisaties
zouden gedreven worden. Bovendien werden zo
niet alleen de schuldigen getroffen, maar
ook de verenigingen met meer konsekwente opvattingen over demokratie.
Het artikel van V.D.S. nu bevat,hoezeer men
ook met de algemene lijn ervan kan akkoord
gaan, enige onduidelijkheden, die van aard
zijn onze organisatie in een minder gunstig
daglicht te stellen.
Wij willen erop wijzen dat de Vlaamse Kom-

Toch hopen wij dat, nu deze hele netelige
kwestie van de baan is, het P.K. opnieuw
een demokratisch en pluralistisch gezicht
zou krijgen.
De linkerzijde kan daarbij alleen baat vinden
HET BESTUUR VAN V.K..S.

m ichiel ,
de mug ?
Geaohte dinsdagmorgen redakteurs,
hier b ij had de MUG U graag bedankt voor het
uitlenen van het lege glas, het lege bier
f l e s j e , verlengsnoer en stukjes touw.
Zodat wij na afloop van onze passage in Brug
en Overpoort, onze haren konden kammen.
Bedankt eveneens heer Hoofdredakteur en (!)
Verantwoordelijke Uitgever voor de klerenoppas.
Mieohiel de Mug

munistische Studenten, handelend vanuit hun
eurokommunistische inspiratie, de automatische opname sedert jaren verdedigen. Niet
alleen K.U.C., V.D.S. en V.N.S.U. steunden
op de P.K.-vergadering van 23.10.79 een
voorstel tot automatische opname: ook V.K.S.
was daarbij.

Ii

Waarde redacteurs
wij wensen, dezen male, onze uitdrukkelijke gelukwensen te vermelden bij de
honderdste editie van uw blad.
Z.M.
H.M.

B.v.S.-C.
F.

telefoon naar één van onze redacteurs :
schamper 100 lijkt nergens op, ik heb het
redactioneel gelezen. Hopelijk stop je er
echt mee.
P.L.

Iedereen die de mieterse Schamper 100 gelezen heeft vraagt zich natuurlijk af hoe hij
nu verder dat geweldige blad kan te pakken krijgen. Daarvoor laten we even de verantwoordelijke van ons fameus S.D.S. aan het woord (Schampers Distributie Systeem).

'De eerste honderd nummers werden nogal regelmatig maar met enorm enthousiasme door
het studentenvolkje bestormd. U begrijpt, geliefde lezer, dat wij meer mensen willen
bereiken, een grotere oplage bekomen, enfin populairder worden tot meerdere eer ende
glorie van opsteller dezes. Als u zich dus een regelmatig Schamper-lezer wil noemen,
als u toevallig ongeveer elke vrijdag langs de Brug passeert, of de openbare voedselmaaltijden in de Brug nuttigt... dan mag u toetreden tot het S.D.S. (Schamper Distributie Systeem).
Dit betekent dat u primo alle weken Schamper gratis krijgt, secundo over alles kunt
meepraten, tertio dat u een pakje Schampers naar uw home, uw universiteitsgebouw, uw
stamcafé draagt en het daar op een stoeltje neerlegt.
Kortom : wij van Schamper vragen mensen. Veel goeie zielen die het aandurven met een
pakje Schampers onder de arm op straat rond te lopen , zodat later uw nageslacht trots
kan verkondigen ,'hij was van Schamper !'
Tot zover onze S.D.S.-verantwoordelijke.
Volgende vergadering maandag 20.Ou Brug
De redactie

happening

zZHet Kultureel Konvent stelde haar werking
»{voor op 16/1/80 onder devorm v.e. Blandijnw h a p p e n i n g .Dit werd gedaan door middel v.
»optredens v.d. K.K.-werkgroepen : Gents
Univ. Koor,Gents Univ.’Straat Toneel,Gents
Univ. Toneel,Mime Univ. Gent,Gents Univ.
Jazz Combo,een film v. Univ. Film Groep en
stands v.d. groepen Orlando,Fotoklas en
Vormgeving. Het geheel werd opgeluisterd met
een aantal muziekgroeDen. De opkomst was
groot en dit niet enkel voor de muziekgroepen maar ook de K.K.-groepen zelf genoten
veel interesse. Zodat we kunnen zeggen dat
de opzet geslaagd is.

ARCA-------------------------------------'De huisbewaarder' 26 en 31 januari
telkens om 20.00 uur
K0G-----------------------------------------------'-----------------------'Aida' op 26 en 29 januari
telkens om 19.30 uur
'Madame Butterfly’ op 27 januari
om 15.00 uur
NTG----------------------------------------------------------------------'De meeuw' op 26, 27, 28 en 31 januari
telkens om 20.00 uur
VERTICAAL--------------------------------'Winnaars en verliezers’ op 26 en 30 jan.
telkens op 20.15 uur

volgende redactievergadering
maandag om 20.00 uur in de Brug
alle lezersbrieven o f a rtike ls :
St. Pietersnieuwstraat 45 Gent (Brug)

Iets minder positief is het vandalisme en
;de nonchalance van sommige mensen. Het is
Iniet omdat studenten gebruik maken van uiniversitaire gebouwen zonder expliciete
toestemming dat ze hun agressie dienen bot
ite vieren in lokalen, waar per slot van re^ k e n i n g ze de volgende dag les hebben. Noch
w d e organisatoren, noch het vast personeel
j»is hierbij gebaat.
mUet aktiekomité zette de avond verder on»Jstreeks 11.30u en dit dan ten voordele van
»jde processen
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Een ets van E.Munch : "THE SCDEAM ”
Een illustratie bij mensen die onder het
regime van het hoofdpersonage uit het hoofd
artikel van deze week te lijden hebbenl

