
7 9 -8 0STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 5®jaargang 

Verantwoordelijk Uitgever: en
Hoofdredakteur:Rik Van Nuffel
Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0  Gent

ASLK O O I -0 4 8 1 2 6 0 -2 2

102
25/01/79.

crimineler dan ooit 
het blad van papier

STUDENTENPR OC ESSEN
INLEIDING ADVOCAAT STUDENT

Op vrijdag 1 februari komen de 37 studen-
ten voor de raadkamer, alwaar beslist zal 
worden of zij verder zullen vervolgd wor-
den, waarschijnlijk dan voor de korrektio- 
nele rechtbank. Schamper brengt u menin-
gen van verschillende betrokkenen. Een 
van de 37 studenten, een van de advokaten 
(beiden blijven voorlopig anoniem) en 
rektor Hoste. Deze hele eerste bladzijde 
speciaal voor u, door ons.

REKTOR

Wat is de houding van het rektoraat in ver-
band met de komende studentenprocessen, 
waarvan op 1 februari uitsluitsel valt 
over al dan niet verdere vervolging.

Het is delikaat om daarop te antwoorden.
Ik heb alles gedaan om de zaken zo mild 
mogelijk te laten verlopen. Ik heb trouwens 
reeds de zaterdag na de tweede rektoraats- 
bezetting kontakt opgenomen met het ge-
recht in die zin. De universiteit heeft 
afgezien van al haar klachten, wat betekent 
dat ze geen burgerlijke partij is en dat 
er geen eisen zijn voor schadevergoeding.
Ik meen ook te weten dat Stad Gent zich 
geen burgerlijke partij zal stellen.

In Brussel, aan de VUB, heeft de rektor 
de boetes van de vervolgde studenten zelf 

betaald, als een vorm van minnelijke schik-
king.

Dat is mogelijk, maar daar weet ik niets 

van.

Hebt u een idee hoe de zaken zullen 
verlopen ? Zullen er mensen veroordeeld 
worden ?

Neen, ik denk het niet. Ik denk niet dat 
die studenten zullen veroordeeld worden, 
maar dat wel dat ze onder probatie zullen 
vallen, wat betekent dat geen straf zullen 
krijgen, dat hun strafregister blanko 
blijft, onder voorwaarde natuurlijk dat 
zich gedurende een zekere periode geen 
herhaling van de feiten voordoet.

U bent onmiddellijk na de bezetting naar 
de Rijkswachtkazerne gegaan om mensen te 
herkennen ?

Ja, kijk het betrof personen die mij ge- 
gijseld hielden met uiting van bedreigin-
gen. Dat is iets wat ik onaanvaardbaar 
vind, en daarom heb ik die personen ge-
ïdentificeerd. Maar ik zal mijnerzijds die 
personen niet laten vervolgen. Ik ben hier-
in geen burgerlijk partij.

Onlangs zijn ook een aantal studenten voer 
de vrederechter gekomen, omdat ze geen 
10.000 fr. betaalden vorig akademiejaar.

Die mensen werden verschillende keren aan-
geschreven, en en zijn slechts enkele 
tientallen die daaraan geen gevolg gegeven 
hebben. Ik beschouw het als een elementaire 
vorm van rechtvaardigheid tegenover de 
andere studenten dat ook zij hun inschrij-
vingsgeld zouden betalen.
Ik vermoed dat het mensen zijn die zich 
wat laat gerealiseerd hebben niet langer 
op de unief te studeren. Normaal kan men zi 
zich laten uitschrijven, en dan was er 
geen verdere vervolging.
Ik ga voor de toekomst vaste regels voor-
stellen om zo'n zaken te vermijden. Dan 
zal er een vaste datum zijn tot wanneer 
men zijn inschrijvingsgeld terugbetaald 
krijgt, en verder niet meer.

Hoever zijn de studentenprocessen gevorderd?

Tegen 37 wordt er door het parket een vorde-
ring tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank ingesteld. Wanneer er een misdrijf 
wordt vastgesteld en het parket dit oppor-
tuun acht wordt een onderzoeksrechter met 
een onderzoek belast. Dit onderzoek wordt 
dan voorgelegd aan het onderzoeksgerecht, 
zijnde de raadkamer, welke dan beslist 
of de persoon die het misdrijf heeft begaan 
al dan niet naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. Men heeft wel 100 namen 
maar er werden er 37 weerhouden t.t.z. de 
feiten die ze kunnen bewijzen of menen te 
kunnen bewijzen tegen die mensen zijn zwaar 
genoeg om te kunnen verwezen worden naar de 
correctionele rechtbank.
Deze zaak is op dit ogenblik nog in vooron-
derzoek en de onderzoeksrechter heeft nog 
steeds het dossier in handen en verricht 
nog onderzoeken. Op 4 januari van dit jaar 
zijn de 37 mensen opgeroepen geweest voor 
de raadkamer en hebben wij met een 2 0 -tal 
advocatenCdeels aangesteld door de ouders, 
deels door het actiecomitee tegen de 1 0 .0 0 0] 
gepleit dat tegen deze studenten geen vol-
doende bezwaren aanwezig waren. De raadka-
mer heeft de zaak in voortzetting gesteld 
op 1 februari, dit wil zeggen dat zij de 
onderzoeksrechter de mogelijkheid laat om 
eventuele verdere onderzoeken te doen bij 
bepaalde mensenCdit is trouwens al gebeurd] 
of dat het parket de gelegenheid heeft om 
te reageren op een paar schriftelijke ver-
dedigingen die al naar voor zijn gebracht 
door de advocaten. Op 1 feb. zullen de 37 
studenten voor de raadkamer verschijnen.
De raadkamer zal dan een beslissing nemen 
over het al dan niet verwijzen naar de 
rechtbank , persoon per persoon. Men oor-
deelt niet over de schuld maar men oordeelt 
of er voldoende bezwaren, of er vermoedens 
zijn, ik zou zeggen of er een begin van be-
wijs is.

Ik heb gehoord dat er één iemand is die op-
schorting van straf heeft gevraagd.
Wat houdt dat in?

Opschorting is een buitengewone gunst. Men 
vraagt aan de raadkamer die dan beslist als 
rechtbank, dat de uitspraak zou worden op-
geschort. Het is een gunst die de raadkamer 
toestaat aan personen waarvan de openbaar-
heid van de debatten de sociale reclassering 
in het gedrang zou brengen (men beoordeelt 
geval per geval]. Dit betekent wanneer de 
openbaarheid van die zaak de student schade 
zou kunnen berokkenen en zijn resocialiserirg 
proces (= het zich terug in orde stellen met 
de normen] zou bemoeilijken. Men de opschor-
ting van straf uitspreekt. Dit betekent dat 
men de straf niet uitspreekt, en als men ge-
durende een bepaalde periode niet hervalt dis 
zaken gewoon verdwijnen, die feiten komen 
dan ook niet op het strafregister. Opschor-
ting houdt dan ook in dat men de feiten be-
kent! wat bijna niemand kan aanvaarden. Alle 
andere studenten vragen buiten vervolging 
stelling daardoor blijven onze kansen onaan-

getast .

Wat omvat het dossier?

Het gerechtsdossier bestaat uit 13 delen.
Het eerste deel is een bundel met foto’s ge-
maakt op de 2de rectoraatsbezetting van 15 
maart '79. Het zijn uitvergrotingen van 
foto's die men genomen heeft van uit de 
straat of vanuit gebouwen. Op deze foto’s 
zijn de mensen duidelijk te herkennen en op 
die foto's zijn dan ook de namen van die men-
sen met kleefband vastgemaakt. Die mensen 
zijn ook geïdentificeerd tijdens de oplei-
ding en daarna. Sommige zijn op basis van 
deze foto's door de rector of secreta-

resse beschuldigd van feiten tegen hen.
De foto’s waaruit de uitvergrotingen zijn 
gebeurd, zitten niet in de bundel, wat wij 
wat wij dus als verdediging wel aanklagen 
omdat materiaal dat aangewend wordt door het 
parket volledig aan de verdediging moet voor-
gelegd worden, en niet enkel de stukjes die 
zij daarvan wensen te gebruiken.De bewijs- 

waarde van die foto’s is dan ook relatief.

Ik verwijs hierbij naar de zaak 'Pour' 
die met foto's uitpakte van VMO trainings-
kampen in de Ardennen. Die foto’s werden 
door het parket van Antwerpen slechts ge-
zien als een soort begin van bewijs laat 
ons zeggen een vermoeden dat dan nog moet 
gestaafd worden door andere vaststellingen, 
(men oordeelt zeer voorzichtig]. Op basis 
van een foto kan men niet zomaar iemand in 
verdenking stellen. Ze worden hier ook niet 
direct aangewend door het parket, ze zitten 
er gewoon in ter informatie. Die foto's zijr 
ook doorgegeven geweest aan de gekwetste 
agenten ter identificatie van mogelijke 
daders maar zij hebben niemand herkend. In-
dien zij iemand moesten herkend hebben dan 
zou dat een begin van bewijs betekenen dat 
zij dan tegen deze mensen zouden kunnen aan-
wenden .
Bundel nr.2 gaat dan over een betoging van 
7 feb. waar maar twee studenten in betrokken 
zijn en waar zij beschuldigd worden van 
vandalisme op een politiekar.
De derde bundel geeft zeer gedetailleerd de 
gebeurtenissen weer van de bezetting van 
het rectoraat. De gebeurtenissen worden van 
uur tot uur weergegeven: het begint met een 
beschrijving van de toestand, de procureur 
des konings komt ter plaatse, ook de vice- 
rector, ze beslissen van binnen te breken, 
iedereen wordt buiten gehaald, wordt geïden- 
teficeerd, de ondervraging van de rector 
wordt door de procureur des konings persoon-
lijk gedaan. Men tilt er klaarblijkelijk 
zeer zwaar aan .Eer de procureur himself 
zich verplaatst!. Daarna is er een exper-
tise geweest van de politie naar de schade 
in het gebouw en het enige wat men zowat ge-
fotografeerd heeft zijn gebroken glasscher-
ven, omvergegooide kasten.
De nacht van 13 op 14 maart is dus de nacht 
die daarop volgt. In die nacht zijn er aan-
tal mensen uit de herbergen gehaald rond de 
Blandijn, die men aangehouden heeft omwille 
van die rellen die men zeer uitvoerig be-
schrijft. Men brengt echter geen enkel be-
wijs voor dat deze mensen betrokken waren 
bij deze rellen.
Het zesde dossier bevat de twee betogingen 
van de volgende dag de 15 maart.
Op zestien maart is er een bomalarm geweest 
in de brug wat dan ook een deel uitmaakt 
van het dossier, loos alarm ook voor het pai 
ket. De 19 maart was er een niet toegelaten 
betoging maar niemand is opgepakt, geverba-
liseerd of geïdentificeerd, bijgevolg zit 
dat daar maar om een bepaalde sfeer te 
scheppen zo van " daar was een ganse rebel-
lie, een ganse opstand van de studenten".
Dat gebeurt met het oog op het beïnvloeden 
van de rechtbank natuurlijk.
Dan hebben we nog een bundelmet de betogin-
gen van 27-28 maart '79 waar hevig gevoch-
ten is geweest, en ook een nachtelijke be-
toging met vechtpartijen waarbij ook nie-
mand is opgepakt.
Dossier 9 handelt over de huiszoeking in de 
brug die de lont heeft aangestoken voor de 
hevigste rellen. Het dossier bevat fotoco- 
pies van alle adressen die ter beschikking 
waren op het studentensecretariaat, met o. 
a. de abonnees van Schamper. Het is wel 
merkwaardig dat er enkel fotocopies te vin-
den zijn van de adressen en geen originele 
stukken waar de adressen opstaan. De bedoe-
ling was gegevens te vinden over Radio-Ak- 
tief terwijl er in het dossier heel weinig 
gegevens te vinden zijn over R.A. Er be*
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Tot nog toe zijn de processen verlopen in 
een zeer hevige anti-politiestemming.
Neem bvb de onderzoeksrechter D'hondt. Deze 
zeer belangrijke getuige geeft toe dat 'men 
uiterst voorzichtig moet zijn met getuigen-
issen van agenten.' En dat typeert toch de 
houding van de magistratuur tov het optreden 
van de 'ordehandhavers’ tijdens en na de 
betogingen. Maar dat was niet de enige op-
hefmakende uitspraak. Dezelfde D ’hondt be-
weerde ook dat de omstreden inval in de 
Brug (waarbij ook Schamper volledig onder-
zocht werd, tem de adressen van de -abonnees] 
gerechtvaardigd was omdat toch al een beto-
ging gepland was die avond. Ofwel bedriegt 
zijn informatiebron hem, ofwel staat hij 
ronduit te liegen. Want dat weet ik zeker, 
de betoging was een reéctie op die inval.
En dan zijn er nog van die flaters. 
Bijvoorbeeld : een agent verklaart formeel 
dat een jongen met stenen gooide. De jongen 
zweert dat het een ei was. De rijkswacht 
doet een reconstructie en vindt eierschalen. 
En zonder blikken of blozen herroept onze 
wetsdienaar zijn verklaring.
Of nog straffer : een jongen wordt beschul-
digd van vechten terwijl zijn docent ver-
klaart dat hij op dat moment in de les was !

Er zijn eigenlijk een heleboel onregelmatig-
heden gebeurd. Neem nu de confrontatie. Die 
gebeurde achter een valse spiegel. Noch de 
rector, noch de secretaresse durfden zich 
aan de studenten-'verdachten’ vertonen.

De rector zijn rol was trouwens meer dan 
dubbelzinnig. Hij werd vastgehouden, beweert 
hij. Dus vervalt automatisch zijn beslis-
singsrecht zodat automatisch vice-rector 
Van Looy alle verantwoordelijkheid op zijn 
nek krijgt.
Dat rectoraat nu kreeg van de Raad van 
Beheer een zwijgplicht opgelegd. Natuurlijk 
vervalt daardoor zowel de confrontatie met 
de 'verdachten' als de belangrijkste getui-
genis. Diezelfde Raad van Beheer was echter 

wel zo vriendelijk om ook het politie- en 
rijkswachtoptreden te veroordelen.

Kijk, eigenlijk is het een wir-war van 
verdachtmakingen, verzinsels en halve 
waarheden. De rectoraatsbezetters zijn 
willekeurig voor een deel opgepakt. Ik 
zeg wel willekeurig. Want zowel die selec-
tie als de aanklacht slaat nergens op.
Zij worden aangeklaagd wegens :

-diefstal : hoewel nergens in het dossier 
daar ook maar iets van blijkt.

-inbraak : hoewel men toch onmogelijk 
in een open openbaar gebouw kan inbreken ?

-bedreiging : dit zou dan moeten slaan 
op het 'met dreigende stem tegen de rector 
spreken’.

-geweld : de secretaresse werd inderdaad 
door enkele meisjes vastgehouden omdat zij 
de sleutel had. Toen ze hem niet wou afge-
ven hebben ze haar vingers opengepeuterd.
Het enige 'geweld' kwam trouwens van de 
secretaresse zelf want zij beet !

-gijzeling : de secretaresse werd vast-
gehouden tot men de sleutels had en de 
rector is twee uur lang in het bezet rec-
toraat moeten blijven.

Ik denk dat maar een paar studenten zullen 
veroordeeld worden. Een voorwaardelijke 
straf, een geldboete en het ergste van al : 
een strafregister. Want zie je al iemand 
aan een job geraken met een strafblad ’gij-
zeling en geweld ’???
Ik hoop dat het hof zich in de situatie van 
vorig jaar kan inleven. Dat die sfeer van 
provocatie, reactie, geweld en traangas 
doordringt tot die ’tempel’ van recht.



HET KONIJN WAS NOG NIET GAAR !
KOMMISSIE MENU van 10.1.80 

°Februarimenu. Het menuvoorstel wordt op 10 
dagen gewijzigd.

°Het Konijn van 10.1 was niet gaar. Dat
Kwam omdat de Koks ervoor ge-

zorgd hadden dat het net niet gaar was toen 
het de keuken verliet: ze rekenden er nl. 
op dat het konijn in de potten tijdens het 
vervoer nog wat malser zou worden. Wanneer 
het konijn dan gaar de pot inging zou het 
van de beenderen vallen voor het kon uitge-
schept worden. Hoedanook, ze maken zich 
sterk dat het de volgende keer wel mals zal 
zijn.
Het verbruik overtrof alle verwachtingen. On 
danks de 1 2 0 0 stuks die op het laatste nip-
pertje bijbesteld waren, was er nog tekort. 
°Suggesties en klachten

-Hutsepot: geen klachten. De leden van
K.M. waren zeer tevreden over 

het uiterst snel bezorgen van de koffie. 
-Astrid: - Daar wordt geklaagd over de V.

- De visbrochetten vallen nogal l. Zoutgehalte : we Krijgen een tabel mat 
klein uit. De moeilijkheid is dat grotere voor visfumet, verschillende soepen en ssusar 
visbrochetten niet te betalen zijn. De pro- het werkelijke zoutgehalte en het zoutgehalte 
ductiechef zal nagaan of twee kleinere zcals in de traditionele bereiding,
brochetten niet meer vis aan een lagere prijsBesluiten : - de visfumet zal niet meer ver-

kocht worden : hij is duur en bevat 6 8% keu- 
Brug: -Rokers: deze hinderen de niet- kenzout. De koks zullen hem zelf maken met 

rokers door tijdens citroen, perterselie, witte wijn en ajuin
als basis.

- de bouillonpasta blijft behou-
den, maar de soeppoeders worden zoveel moge-
lijk door verse groenten vervangen, want ze 
zijn veel te zout. Voor tomatensoep kan het 
poeder zelfs volledig vervangen worden.

geven.

het eten de lucht te 
verpesten. Er wordt

regelmatig' gevraagd om tafels voor niet-ro- 
kers te reserveren. Dit wordt echter verwor
pen omdat: 1 een effectieve controle onmo 

gelijk is
2 . de rokers de elementaire be 

leefdheid moeten opbrengen om 
rekening te houden met niet- 
rokers in de buurt.

3. het in de restaurant een bord-
jes kermis gaat worden.
- Bombastische namen op de menu 

Er wordt gevraagd om die zoveel mogelijk naarV.'s(Vunzige Voorstekers). De 
oplossing is misschien de bon- gewone nederlandse termen te vertalen, 

netjes voor de aanschuifband aan te ne-
men .

-" beetjes bij”. In Astrid kun-
nen moeilijk warme groenten verstrekt 
worden, omdat er geen bakken zijn om ze 
warm te houden.Zulke bakken zullen dus 
van de brug aangevoerd worden.

- Het aanschuiven in Astrid gaat 
erg traagCook in de brug)Het probleem 
is dat de gebruikers teveel tijd nodig 
hebben om een maaltijd te kiezen en te 
betalen. Vroeger passeerden 20 gebrui-
kers per minuut en nu maar 12 en minder.
Enkele mogelijke oorzaken:

1. De koude schotel vooraan: nu zijn 
er die een koude schotel nemen, 
doorschuiven naar de tweede warme 
schotel, dan hun koude schotel gaan

-Bij selder in tomatensaus wordt 
knolselder bijgevoegd. Dat was een hele ver-
betering qua smaak. Wel zouden sommigen de 
(verkeerde] indruk kunnen krijgen dat er min-
der groenten inzitten.

-De witloofsla (ma. 3.12)was 
veel te fijn gesneden. In het vervolg zullen 
de stukken groter zijn. (kwestie van het als 
witloof te kunnen herkennen)

-Ongepelde rijst. Deze was niet
erg goed gelukt. De kok kent de beste berei- 2. Voedingsstoffenaanbrengst : we krijgen 
dingswijze nog niet. De afname was klein. tabellen met de gemiddelde aanbrengst van 
Waarschijnlijk hebben een deel verbruikers vet, eiwit, koolhydraten, vitamines en mi- 
de (bruine) ongepelde rijst als mislukte ge- neralen voor de vier weken van oktober en 
wone aanzien drie van december. Er zijn ook normen bij.

de menu’s met frites (97gr vet) en met puree 
(39 gr vet)boven demaximumnorm (36.5gr vet) 
Volgens de koks is het verschil te wijten 
aan de andere bereidingswijze die ze in dec. 
begonnen toe te passen.
-koolhydraten : hier zitten we onder de norm.
Nog steeds volgens de diëtisten is de hoeveel 

heid koolhydraten nog voldoende omdat die 
door de tussenmaaltijden aangevuld worden, 
-calcium : daar ziiten we onder de norm. 
dat kan aangevuld worden door melkproducten. 
Daarom zal magere melk als dessert gegeven 
worden. (Ook voor het vet) Op de menu’s 
zullen tips komen wat er naast de warme 
maaltijden gebruikt kan worden. Er wordt 
ook aan platte kaas als dessert gedacht, 
-vitamines en mineralen : hier zitten we 
ruim boven de normen, behalve voor de b- 
caroteen. Maar ook daarover zijn de diëtister 
zeer tevreden : gewoonlijk zit er 50% te 
weinig in maaltijden, in de studentenresto’s 
zitten ze 7% onder de norm. Dit kan aange-
vuld worden door meer groenten te nemen.

Jan Van Braeckel
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terugzetten en een warme schotel ne Er zai aangeduid worden wanneer het ongepel- We vergeijken met de norm voor 16 tot 20,
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de is.men. Het verplaatsen van de koude 
schotel zou kunnnen helpen.

2. Teveel borden tegelijk uitscheppen,
zodat de verbruikers staan twijfe-

len welk ze nu zouden nemen. Er zal 
nog eens gevraagd worden om niet te “T'j 
veel borden tegelijk uit te scheppa-

3. Mentaliteit van de gebruikers die 
er zich niets van aantrekken dat 
1 0rtallen achter hun platgedrukt 
worden. Er zal een tekst uitgehan-
gen worden met een gemotiveerde 

vraag om sneller aan te schuiven

en meerjarige studenten. Wie frieten eet 
heeft er teveel binnen (1744, norm 949). 

bij brug zijn verhoudingsge- jn ^gcg^er ligt de kalorieenaanbrengst wat 
wijs veel positieve kritieken binnengekomen, jager dan in oktober, (voor menu + frites 
Vooral de rauwe groenten ( beetje bij ) krij 1 0 5 5 )_ Volgens de diëtisten zal iemand met 
gen lof. In de Overpoort worden deze groen- een eventueel tekort aan Kcal. Automatisch

aardappelen of iets dergelijks bijnemen. Het 
is wel af te raden om veel frites te eten. 
-eiwitten : deze zijn belangrijker dan de K- 
calorien. Hier zitten we zeer goed. Steeds 

De eerste analyse wordt besproken. Ze werden boven de minimumnorm.
uitgevoerd door de afdeling diëtiek en voe- -vet : in oktober lag het gemiddelde boven 
dingshygiëne (prof Verdonck RUG). de maximumnorm zowel bij aardappelen, frites,O

puree of rijst. In december kwamen al)een ^
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Dirk Vereecken, voorzitter van de Sooiale 
Raad sneed in Schamper 96 (30/11/79) het 
punt van de maaltijdprijzen aan :
’In mei '78 hesliste de Sociale Raad de 
prijzen te indexeren" Niet dezelfde in-
dex als die van de kleinhandelsprijzen. 
Volgens de gewone index komt het bedrag 
niet op het niveau van 55fr. Daar daar 
homen we niet op doör.

Verder, staat vermeld : "Het valt de heren 
aktievoerders niet op dat de restaurant- 
prijzen in Gent de laagste zijn van alle 
Vlaamse uniefs. Dat mag hun niet opvallen, 
wat moeten ze anders doen om aktie te 
voeren en je moet toch aktievoeren hé, 
anders hen je geen student (en dan nog).
Wat eist men dan nog?"

Opmerkingen van dergelijk allooi ontsieren 
meer dan dat ze aan een klare kijk op de. 
zaak wel willen bijdragen.
Om de uitspraak te kunnen toetsen, zie-
hier de cijfers :

Vlaanderen :

RUG 55 fr voor volledig middagmaal.
KUL 54 fr zonder nagerecht (6fr)

65 fr voor een verbeterd gerecht.
VUB 65 fr voor een volledig maal.

38 fr voor beursstudenten 
UFSIA 50 fr dagschotel

soep 8 ; nagerecht 8-14fr 
75 fr voor luxeschotel 

UIA 60 fr dagschotel + soep 
nagerecht 10 fr

RUCA 30 fr volledig middagmaal.

Wallonië

UCL vrije prijsstelling
35-104 zonder soep of nagerecht 

ULG (LUIK) 60 fr dagschotel
soep 5; koude groenten 7

Uit deze cijfergegevens blijkt het 
volgende /

° De prijsverschillen zijn inderdaad groot 
te noemen. Of daartegenover zeer sterke 
kwaliteitsverschillen staan, valt te be-
twijfelen, omdat sommige uniefs een spe-
ciale 'luxeschotel' of 'verbeterd gerecht' 
aanbieden.

° Het aanbod is verre van uniform te noemen

° De RUG is ten opzichte van de KUL de goed-
koopste, zelfs tegenover de VUB, waar dan 
wel tegenover staat dat er voor beursstu-
denten een sterke verlaging is (38 fr)

° Het RUCA is de absolute uitschieter wat 
prijsniveau betreft.

Welke OORZAKEN liggen aan de basis van die 
verschillen?

Vooraf moet duidelijk gemaakt worden dat 
niet voor elk particulier geval alle oor-
zaken oangegeven zullen worden. Alleen de 
tendensen worden onderlijnd.

Eerst en vooral werkt het subsidierings- 
sisteem (sociale toelagen, wet van 1960) 
de kleine instellingen in het voordeel 
(VUB, RUCA). De cijfers van de gegeven 
toelagen aan de sociale sektor, in verge-
lijking met het aantal studenten in het 
universitair centrum bewijzen dat overdui-
delijk.
De politiek welke in de verschillende so-
ciale sektoren, in het bijzonder de res-
taurants gevoerd wordt is zowel gelijk 
als verschillend. Enerzijds werkt ieder-
een volgens het principe : tering naar de 
nering maw in cm het even welke situatie 
de balans in evenwicht houden. Anderzijds 
is er geen uniform beleid. De lokale toe-
standen zijn door de ontwikkelingen door 
de jaren heen te sterk beinvloed en zelfs 
voor de toekomst gehypothekeerd. Zeis het 
aanbod van .diensten en service ondervindt 
daardoor haar weerslag.

Op lange termijn kan dit tot excessen leiden. 
Aanwijzingen zijn er al dat op termijn de 
sociale sektoren, meer in het bijzonder 
de prijzenpolitiek een inzet zal vormen voor 
een konkurrentieslag tussen de universi- 
teiten.
De rekrutering kan gebeuren door campagnes 
in de aard van : Studeren aan de goedkoopste 
universiteit . Hhet huidig akaderrriejaar 
'79-'80 kende al dergelijke aanhef. Meer- 
bepaald het RUCA lokte op dergelijke de 
studenten.
Rektor Desomer van de KUL kwam persoonlijk 
tussen om de maaltijdprijzen niet te verho-
gen ondanks de deficitaire toestand van de 
sociale sektor. Vroeger speelde de 'ideolo-
gische keuze ’ een rol bij het aantrekken 
van de eerstejaarsstudenten. Nu kunnen uit-
gekiende kampagnes uitkomst bieden voor de 
tanende rol van de 'ideologische keuze '.

OPENBARE INSTELLINGEN.

Maar een vergelijking interuniversitair is 
onvoldoende om de volgende reden. De res-
taurants behoren tot de door de overheid 
betoelaagde sociale voorzieningen. In die 
zin kan men spreken van openbare kollek- 
tieve voorzieningen. Maar daaronder vallen 
ook de restaurants voor de werknemers/ 
werkneemsters van de ministeries en para- 
statalen.

Bij de openbare instellingen zijn de maal-
tij dprij zen de volgende (volledig, soep 

hoofdschotel, drank)

Ministerie van Justitie 35fr 
0M0B 44 fr
Ministerie van Financiën 40 fr
Ministerie van Buitenlandse,c ~

Zaken 45
Ministerie van Ekonomische

Zaken 50 fr
ASLK 43 fr
Op het ministerie van onderwijs (Arcaden-
gebouw) kost de koffie 3 fr (sic!)

De cijfers spreken voor zich. Komt daarbij 
dat zowel de aanschuiftijd zeer kort is, 
(regeling werkuren??) alsook dat het geen 
self-service is. Alles wordt opgediend.
(Het vermelden van die particulariteiten 
wil absoluut niet zeggen dat dat voor de 
uniefs gewenst zou zijn. Verre van zelfs.)

Het is toch verwonderlijk dat daar ook 
prijsverschillen meespelen, ondanks de toe-
lagen van de overheid. Of die overal gelij 
zijn is nog niet achterhaald. Ook niet of 
het alleen de kosten van de maaltijdGROND- 
stoffen zijn die de maaltijd prijs lein- 
vloeden.
In elk geval is het duidelijk dat in het g. 
heel van de door de overheid, gesubsidieerdi 
kollektieve sociale voorzieningen geen ge-
lijkluidend beleid gevoerd wordt of kan 
worden gevoerd.

Welke EISEN moet je daartegenr'er stellen?

’loet de overheid er geen zorg voor d.ragen 
dat de prijzen overal op gelijk niveau ko-
men te liggen, als zij gelijke toelagen 
verstrekt? Fn de laagste prijs is hoog ge 
neeg. bv Ministerie van Justitie.
Uiteraard moet daar nog verder op gewerkt 
worden, zowel op een analyse van die toe-
stand interuniversitair en in vgl met d.e 
openbare instellingen, als op een eisenbvn- 
del terzake. Voor da toekomst zal dat oo 
zijn zachtst uitgedrukt, noodzakelijk zij

(gegevens uit voorbereidende dokumenten 
van da Sociale Raad, vergadering di 29/1; 
opgezocht door dhr Van Esoen , ov vraag 
van VVS-SVB)

Voor Vere nzging Vlaamse Studenten-Studen- 
tenvakbeweging, Geeraert ?av1, lid Sociale 
Raac7 d .

vervolg van pagina 1

staatwel een geheim dossier over R.A. die 
zij achter de hand houden om eventueel la-
ter nog die mensen te vervolgen. Wat dan 
wel in het dossier te vinden is, is heel 
veel informatie over het studentengebeuren 
in de brug, o.a. verslagen van vergaderinger 
waar overal waar het woord R.A in voorkomt 
dit onderlijnd is. In de vorderingen van 
het parket wordt er evenwel met geen woord 
gerept over R.A.
Dan hebben we nog de nacht van 29 op 30 ma. 
dat is dan die beruchte nacht waarin zwaar 
gevochten is; met dan in de namiddag van de 
volgende dag de belegering van de Blandijn 
die vier uur geduurd heeft. In die kaft ste-
ken geen bezwaren tegen studenten.
Wel vinden wij bezwaren in de bundel over 
de nacht van 5 op 6 april waarin een aantal 
mensen aangehouden zijn met stenen in de 
zak, steengruis in de hand, met verwondin-
gen en kwetsuren: ze zijn vrij willekeurig 
opgepakt geworden. Tegen een aantal kon men 
helemaal geen bezwaren uiten, tegen een aan-
tel anderen zijn er bepaalde vermoedens dat 
ze zouden met stenen gegooid hebben.
En tenslotte bundel 13gaat dan over de fo-
totentoonstelling van enkele studenten van 
de academie die o.a. foto’s ten toon stel-
den van de studentenbetogingen, waar het 
parket gepoogd heeft (de brieven zitten in 
het dossier) een aantal foto’s op te kopen 
van de studenten, maar die zijn daar niet 
op ingegaan; ze hebben ook gepoogd op de ten 
toonstelling zelf foto’s te nemen maar ook 
dat is mislukt.

Welke globale indruk geeft het dossier?

Het is duidelijk dat de aanpak anders is dan 
in gewone strafzaken, men treed veel omzich-
tiger op. Dit dossier is duidelijk met bij-
zondere zorg voorbereid, het is zeer gede-
tailleerd en het blijkt grondig en goed on-
derzocht te zijn ondanks het feit dat er ze-
kere leemten inzitten. Hieruit blijkt dat 
men het studentenmilieu zeer goed kent o.a. 
van tipgevers en informanten. Er zijn ech-
ter duidelijk leemten en vaagheden. Wel is 
het zo dat de leemten in het dossier dik-
wijls opgevuld worden met veronderstellingen 
en fantasie.

Worden de studenten anders behandeld dan an-
dere beklaagden?

Sommige studenten genoteninderdaad een voor-
beeldige behandeling (als men weet hoe een 
gewone beklaagde behandeld_wordt''/ zelfs in 
de rechtszaal was men hoffelijker.

Kunt ge enige verwachtingen uitspreken?

Dat kan ik niet zeggen. Wij wachten eerst de 
beslissing van de raadkamer af.

Wat zijn de mogelijke straffen die kunnen 
uitgesproken worden?

Als ge feiten juridisch kwalificeert dan zit 
ten er enkele zware misdrijven met straffen 
boven 5 jaar bij, bv. diefstal met 
Die worden dan natuurlijk gecorrectionali- 
seerd. Maar je moet alles natuurlijk zien in 
zijn kader. In dit kader blijkt dan dat de 
houding van de rechtbank bij straftoemeting 
tegen studenten verschilt van normale geval-

Men is nl. zeer gevoelig voor het argument 
dat men deze mensen hun universitaire loop-
baan zou kunnen schaden. Men komt uit een 
in hun ogen goed milieu, men heeft toekomst- 
nogeljkheden, en dat ontbreekt bij echte 
criminelen. In het algemeen worden geen 

of kleine gevangenisstraffen uitgesproken 
tegen studenten. Men wil niet opnieuw 
de gemoederen ophitsen door helden te creë-
ren. Daarentegen kunnen er wel serieuze ge).r 
boetes vallen, hier is de grote boeman de 
stad Gent, die zich burgerlijke parij zal 
stellen en vermoedelijk hoge schadevergoe-
ding zal eisen.



W IELER
TOERISTEN
’t Is maandagmorgen (28jan) en ik kom uit 
het station gesukkelt : het blijkt dat m ’n 
stalen ros het hazenpad gekozen heeft.
Met de loodzware schoen (mijn moed was erin 
gezonken], zoek ik het St-Pietersstation 
af, maar ik vind alleen een viertal be-
teuterde gezichten en enkele vakkundig 
doorgesneden fietssloten. We trekken 
naar het politiekantoortje in de gangen 
van het station, om de statieflik te meld-
den dat een boevenbende aan het werk ge-
weest is. Met een biek smile verwijst 
hij ons de weg naar de stadspolitie (ver-
keerd kantoor]. De anderen trekken naar 
de lesj ik ga naar de bijloke; grootste 
flikkencentrum. Daar kom ik te weten 
dat ik samen met 98 andere sukkelaars 
in overtreding was. Mijn fiets had geen 
nummersplaat, want die had ik er zaterdag 
afgevezen. Mits voorleggen van een nieuwe 
nummerplaat ,(anno 80, alleen te verkrijgen 
in het belastingkantoor] en mits betaling 
van de vervoerskosten (400 Fr.] mijn 
vehicel terugkrijgen om twee uur. Na een 
half uur discussiëren zenden ze me naar 
het fliekenkot aan het stadhuis waar ik 
nog een uur aan een stuk probeer uit te 
leggen dat hun aktie onzinnig is en ze 
naar mijn weliswaar bescheiden mening toch 
wet niet naar de letter moeten lezen, enz. 
Het baat allemaal niet, ze verstaan me wel 
maar dreigen toch met twee P.V. tjes van 
700 frank. "Kom maar om 2 uur terug met 
uw nieuw plakske en uw 400 frankskens.
Om 2 u zijn we al met vijven die om hun 
velo komen, maar ik ben de enige die he-
lemaal in orde is, de andere mogen nog een 
keer terug komen. Ik toon mijn gloed-
nieuwe nummerplaat en leg daar de 400 fr. 
Zij voeren mij naar de haven waar ik mijn 
ros in de handen krijg. Na een half uur 
fietsen ben ik terug op mijn kot. De hele 
speuractie heeft vijf uur geduurd. Bravo 
voor de flieken hoor, weer veertigduizend 

frank in hunzak !
Maar het wordt toch tijd dat er nog eens 
een betoging komt want de flieken hebben 
blijkbaar geen werk genoeg )

Koen

ONZE REAKTIE ?

Schamper belde de politiepost. 
Beschuldigingen ? De fietsen hadden geen 
nummerplaten en stonden in de weg op de 
voetpaden.
Is een fiets waar men niet op rijdt juri-
disch wel een fiets ? Nee, dat hadden we 
juist gezien, juridisch is dat geen fiets. 
En of we de volgende dag eens wilden terug-
bellen. ..
Zullen we doen. Wij beloven meer in de 
volgende schamper.

ABORTUS
Scandalon deelde in de Ledeganck op 16 jan. 
een brochure uit : 'Abortus op leven en 
dood.’ Hierop een reactie :

Voor de zoveelste maal wordt hier een ver-
valst beeld van de vrouw gegeven die abor-
tus laat plegen en wordt abortus zelf af-
geschilderd als een gruwelijke marteldood. 
Artsen die abortus plegen worden hier moor-
denaars genoemd.
Aan de ene kant is de vrouw een zwak wezen 
dat "enkel op aandringen van anderen” tegen 
haar moederlijke gevoelens in abortus laat 
plegen, met de onvermijdelijke, jarenlange 
wroegingen van dien. Aan de andere kant 
wordt ze beschreven als een gevoelloos we-
zen, dat zich uit gemakzucht van het kind 
ontdoet, abortus normaal vindt, "wel een 
baarmoeder heeft, maar geen moeder wil zijn 
(citaat].
Het ongeboren, weerloze kind wordt tot 4 x 
toe vergeleken met de Jodenvervolging in 
Nazi-Duitsland. . .
Door middel van indoktrinatie en zwaaien 
met de bijbel worden onze gevoelens be-
speeld en ons allerlei pseudo-'waarheden’ 
ingepompt, waarvan de uitgever de hoop uit• 
spreekt dat het ons denken moge beïnvloeden 
Maar waar blijft het recht van de vrouw 
zelf te beslissen na het zelf overwegen van 
haar omstandigheden, of zij abortus nodig 
vindt of niet ?

HOME VERM EYLEN  
OP HUN PIK GETRAPT

1
Hallo,

Dit schrijven ivm het interview met de Heer 
Van Espen. Ik ga deze brief een beetje lo-
gisch organiseren, anders wordt het een 
roman.

-'Der Verschollene (homeraad, meisjeshome] 
novelle naar Franz Kafka.
Graag wou ik er de aandacht op vestigen dat 
wij, als homeraad Vermeylen, wel degelijk 
bestaan en nog functioneren ook ! Vermeylen 
heeft, qua georganiseerd gemeenschapsleven 
reeds een Sinterklaasfeest en een kerstfeest 
op zijn (haar?) actief.

-'Haus ohne Hüter', vooruitstrevende novelle 
naar Heinrich Böll.
Vanaf oktober dus gaat de receptie weg. Dank 
zij de financiële moeilijkheden van Vadertje 
Staat krijgen de homebewoners nu eindelijk 
hun langbegeerde vrijheid. Zullen we nu ook 
een beurtrol moeten opstellen om 's nachts 
te kontroleren of er geen vuur doorbrandt 
en de hele boel in lichter laaie zet ?

-’Das Leiden des Jungen MSdchen’ novelle 
naar Johan Wolfgang Von Goethe.
Eens te meer is het duidelijk dat het woord 
emancipatie nog niet erg bekend is hier ten 
lande ! Over de meisjeshomes wordt geen en-
kel opbouwend boekje opengedaan, door de 
Heer Van Espen. Volgens diezelfde heer Van 
Espen zouden wij niet in staat zijn in ge-
meenschap te leven. Zoals reeds eerder ge-
zegd : wij hebben geen homeraad (alweer 
volgens de heer Van Espen) en wij zouden 
het uitsluitend zijn die niet wensen van 
dezelfde gemeenschappelijke gedeelten ge-
bruik te maken. IK kan me nu best voorstel-
len dat er ook jongens zijn die daar niet op 
gesteld zijn.
Bovendien vraag ik me af of de Heer Van 
Espen niet beter zou zeggen ipv Gent is 
daar niet rijp voor : de sociale raad is 
daar niet rijp voor !
Trouwens over gemeenschapsleven gesproken.
De heer Van Espen wordt vriendelijk uitge-
nodigd na elf uur (als dus het bezoek bui- 
tengejasst is) zijn oortje eens te luisteren 
te leggen in de meisjeshomes !

-'As you like it’ drama naar William 
Shakespeare.
Wat is dat nou ? Als het in het kraam past 

prefereert men ons als minderjarigen, niet 
verantwoordelijk voor zichzelf (en dus toe-
zicht vereisend) te beschouwen. En als het 
anders uitvalt zijn we per slot van reken-
ing toch 'jonge volwassenen'.

-•’Much ado about nothing’ drama, alweer 
naar William Shakespeare.
Wij, de Vermeylen, hebben wel degelijk om 
een bar gevraagd ! Terwijl de heer Van 
Espen zo pertinent beweert dat wij die 
nood blijkbaar niet zouden voelen.

-Verdere literatuur :
'Die Frauen von Schloss’ M.L. Fisher 
'Tristan und Isolde'
'Alice in Gentnerwonderland’
(en Schamper natuurlijk nvdr)

Tot slot nog zou ik graag even met 
Goethe's woorden zeggen ;
'Mancher können mir nicht verstehen 
Lebt nur fort, es wirdt schön gehn.'

Lieve J. Van den Arneele 
Home Vermeylen

2
Dag Schamper,

als Vermeylen-bewoonster zou ik graag 
een paar dingen rechtzetten ivm met het 
interview met de heer Van Espen.

1) In de meisjes homes moeten de bezoekers 
om 1 1 u beneden zijn, in tegenstelling met 
de jongenshomes waar dat slechts (?) om 
middernacht moet.

2 ) Home Vermeylen heeft wel degelijk een 
homeraad die, niettegenstaande die nog 
maar 1 / 2  jaar bestaat toch al enkele dingen 
verwezenlijkt heeft. En mijnheer Van Espen 
weet hier wel degelijk van vermits de 
homeraad zowel met hem als met de sociale 
raad contact heeft opgenomen.

3) Als je het gemeenschapsleven in de 
Vermeylen in twijfel trekt, kom dan gerust 
eens een kijkje nemen op de tweede ver-

dieping ?

3
Hallo Schamperaars,

in S 101 werd een interview van de heer 
Van Espen afgenomen. Dit heerschap lijkt 

echter de meisjeshomes in een ongunstig 
daglicht te plaatsen door enkele dingen 
over het hoofd te zien.

1° Vermeylen heeft wel een homeraad ! Dit 
academiejaar gestart en draait reeds op 
volle toeren.
2° Vermeylen heeft wel degelijk een bar 
gevraagd maar het antwoord was 'Als'ge 
iets wil drinken zijn er hier in de buurt 
cafés genoeg,’ Niettegenstaande dit zal 
er deze week een brief naar de sociale 
raad worden gestuurd met opnieuw de vraag 
voor een bar (cfr. Van Espens belofte)
3° Dan ivm 'het berichtje om vanavond 
eens naar beneden te komen.’ Wij moestenU) 
een-spoedvergadering bijeenroepen omdat we 
donderdagmiddag naar een home-opinie 
gevraagd werden en maandag het antwoord 
moesten weten. Van tijdige informatie ge-
sproken !

4° 'In home Astrid werden alle nieuwelinger 
bezocht'... En Vermeylen ? Op verschillende 
verdiepingen werden daar pannekoekenavonder 
georganiseerd. Er bestaat dus wel degelijk 
een soort gemeenschapsleven.
Natuurlijk functioneert onze homeraaë nog 
lang niet zoals die van home Boudewijn.
Maar die zitten met een jarenlange erfenis. 
Wij staan aan een moeilijk begin en het is 
dus gemakkeli.ik om kritiek te spuien of 
dood te zwijgen. 'In de meisjeshomes be-
staat geen gemeenschapsleven’ gold mis-
schien de vorige jaren en meneer Van Espen 
die zich zo graag progressief voordoet is 
blijkbaar te behoudsgezind om zijn mening 
te herzien.

hoogachtend, 
Hilde Smets.

4
Geachte heer Van Espen,

wanneer u in het laatste nummer van 
Schamper wijst op de 'onrijpe mentaliteit’ 
bij de Vlaamse studenten inzake gemengde 
homes, rijst bij mij volgende bedenking : 
'Zijn het niet de strukturen (zoals de 
studentenhomes zoals ze nu opgevat zijn) 
die ons verhinderen volwassen te worden ??

Een homebewoonster 
Leen Lagasse

Gent, 25/01/80

Beste Redactie,

Leve mezelf, held van de luiheidsrevolutie 
kenmerkend voor de tachtiger jaren.

"Schop het mensdom tot het een-GEWETEN 
krijgt, dan pas heb je mensheid."

N.V. Jaloers

5
Geachte redactie,

ik wou reageren op Uw gesprek met Hr. Van 
Espen, ik schrijf deze brief uit persoon-
lijke naam en niet in functie van m ’n voor-
zitterschap van de Boudewijn ; ik zal even-
wel na de volgende homeraad trachten een 
antwoord te geven dat de goedkeuring weg-
draagt van de voltallige vergadering. Zoals 
u wel weet is de homeraad een beperkte 
ploeg van bewoners die tracht de belangen 
van medebewoners te behartigen, het sociale 
leven een beetje te bevorderen in zo’n 
massa-huis, eens iets te organiseren, enz. 
Dat groepje mensen, democratisch verkozen, 
legt maandelijks een algemene vergadering. 
Hierop heeft elk bij de beslissingen één 
stem. Mét een zweem van fierheid kan ik u 
verzekeren dat er dit jaar reeds enkele za-
ken werden gerealiseerd :’n reglement voor 
de nieuwe keukens, een optreden van een 
cabaretgroep, een kaartenservice, het op-
smukken van de bar, (waarvoor een gemeende 
dank voor dhr Van Espen voor zijn medewer-
king) de vele kleine probleempjes...
Op het activiteitenbord nog ; een debat- 
avond met P.Goossens en Schiltz , een TD 
op 5 maart, een film en voor de rest zien 
we wel weer. Dit klinkt allemaal erg opti-
mistisch, maar ! De Boudewijn echter heeft 
het voordeel op een jarenlange home-tradi- 
tie te kunnen bouwen en de aanwezigheid 
van blijkbaar nog vele homebewoners die 
nog es iets anders willen doen dan blakken- 
sleutel-op-de-deur. En toch... Het blijft 
m.i. te beperkt. Het verheugt me echter 
wel dat wij een ontwerpreglement voor 
volgend jaar mogen uitwerken. Want, ergens 
hou ik mijn hart toch een klein beetje • 
vast met betrekking tot volgend jaar. Naast 
de vele practische problemen vrees ik dat 
een tikkeltje gemeenschapszin wel es vol-
ledig zou kunnen verschrompelen. Immers, 
het wordt een heus appartement, wie zal 
zijn buur nog kennen ? Zal de homeraad 
echte bevoegdheid krijgen om interne con-
flicten te regelen ? Hoe zal die telefoon- 
affaire verlopen ?
Maar er is hoop ! Na een hele poos in- 
actieviteit in de Vermeilen blijkt er nu 
een energieke bende te zijn ontstaan die 
er nog iets wil van maken. En door een 
gelukkige samenloop van omstandigheden 
groeide er een leuke uitwisseling, en 
dit niet enkel in ideeën Uilnvdr).
Ik wens ze een fantastisch succes ! Jammer 
dat er in de Fabiola geen illustere geest 
zich ontpopt om het ook daar te proberen.
Als dat kon lukken, zouden we met de 4 
homes zowat een ’inter-homeraad' kunnen 
oprichten, die de gezamelijke belangen zou 
kunnen vrijvechten, suggesties doen voor 
volgend jaar, éénzelfde reglement uitwerken 
Dus niet zoals nu, dat de meisjes gediscri-
mineerd worden alsof ze kostschooljuffer- 
tjes zijn.
Dan zouden we ook onze eisen in de Sociale 
Raad kunnen doen doorwegen. Want, wist u 
dat een voorstel van de home-raad Boudewijn 
met betrekking tot de receptie van volgend 
jaar werd weggestemd ? Ook door de leuke 
studentenvertegenwoordigers ? Vereecken, 

Geeraert ? Is het niet heren ?
Ik pleit dus voor een dringende oprichting 
van een inter-homeraad en hoop hierop een 
respons te krijgen.
Tot slot dit nog : danke om de belangstel-
ling bij Schamper voor de homes... en wat 
die royalistische naam van ons home betreft, 
die werd in de vorige Algemene Vergadering 
overdonderend weggestemd endp geschrapt. 
Volgende maand kent u onze nieuwe naam.
Vive la reine (Spa) !

L'union fait la force
l'unité fait la farce !

gegroet : Pol Van Den Driessche
Pascal de Decker 

Johan Verkeersbilck

nog eens tot een redacteur, maar dan zon-
der telefoon: Schamper 101 was goed. Je 
hoeft niet te stoppen. Ik geef je nog 
één kans.

dezelfde P.L.

Indien de heer H. zijn artikel wenst te 
laten te publiceren en zodoende het rijk 
der beruchtheden wil betreden, dient hij 
zich bekend te maken bij de Schamper- 
redactie. Hij moet nl. weten dat wij 
helemaal niet houden van anoniemerds.

de redactie.

3Inge,Nusch,Pascal

Ann, A 215 
Vermeylen



Dat gaat door op 27 februari om 14 in de 
lokalen van de ANBJ (Grétrystraat Brussel) 
Op die bijeenkomst worden studenten, onder- 
wijsvakbonden, sociale diensten... uitgeno-
digd hun standpunten uiteen te zetten op een 
voor de pers en geinteresseerden open debat.

De teksten( oa over demokratisering van het 
onderwijs, de studiefinanciering en de 
sociale sektoren) zijn vooral informatief. 
Een eisenprogramma is eraan verbonden.
Wie geinteresseerd is kan de teksten bekomen 
op het

St. Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent (de brug dus) 
voor VVS-SVB

1
Enked-e keren werd al uitvoerig ingegaan op 
de kwesties van de kommissies die op het 
ministerie van onderwijs vergaderen rond 
studietoelagen en rond de sociale sektoren.
We willen alleen eraan herinneren dat 
° die kommissies een pover resultaat waren 
van de studentenprotesten tegen het ver-
hoogd inschrijvingsgeld, voor goede stu-
dietoelagen....

° de studenten die de die kommissies volgen 
daar niet zitten als vertegenwoordigers 
maar als waarnemers. Zij willen geen me-
de verantwoordelijkheid dragen voor even-
tuele voorstellen die niet in de lijn lig-
gen van de eisendie vorig jaar door de 
studentenakties in het licht gebracht wer-
den.

In februari wordt een eindrapport inzake 
wijzigingen aan het studietoelagenstelsel 
ingediend. Maar vooraleer het zover is, 
worden enkele initiatieven naar de studenten 
van de verschillende universiteiten toe 
gedaan.

De studenten uit de kommissies, die uit de 
verschillende Vlaamse universiteiten komen, 
stelden een aantal teksten op ( in de vorm 
van een manifest) die als basis moeten die~t 
nen voor een verdere diskussie. Voorge-
steld wordt dat die teksten bediskussieerd 
zoduen worden door de verschillende werk-
groepen, raden, fakulteiten, kringen en 
andere organisaties. Ook individuen kunnen 
daartoe een steen bijdragen.

Die teksten moeten later (in gewijzigde vorm 
uiteraard) dienen voor de minderheidsnota 
welke de studenten hoe dan ook willen in-
dienen in die kommissies.

Bovendien zullen die ook gebruikt worden 
voor een tafelgesprek dat de werkgroep van 
de studentenvertegenwoordigers, beter stu- 
dentenwaamemers in de kommissies Studiefi-
nanciering en Sociale Sektoren organiseert.

2
VVS-SVB brengt een brochure uit onder de 
titel WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. In die 
honderdtal pagina's worden verschillended 
deelonderwerpen aangesneden. Naast sinthe- 
seteksten, bevat de brosjure ook verwijzin-
gen naar literatuut omtrent de onderwerpen 
die behandeld worden.

Deel 1 : Wetenschap-maatschappij-onderwijs.
1. Historische inleiding over wetenschap 

en maatschappij
2. Klassepositie van de student en de we-

tenschapper
3. Sexisme in de wetenschap.

Deel 2 : Wetenschap-industrie-politiek.
1. de rol van de zielkenner(psycholoog)
2. 'Chips' (micrcelktronica)
3. Kernenergie en wetenschap
4. farmaceutische industrie en wetenschap-

pelijk onderzoek.
5. Universiteiten en militair-wetenschappe- 

lijk onderzoek in België.

Deel 3 : Alternatieven en perspektieven voor 
een studentenvakbeweging.

° Aktie en studieinhoudelijke werk 
° projektonderwijs 
° aktieonderzoek 
° wetenschapswinkels.

Bijlagen
- ACOD-onderwijs : voor een vernieuwing van 

het wetenschappelijk onderzoek en Univer-
sitair onderwijs.

- Wetenschapswinkel Nijmegen : contouren vooi 
een wetenschapsvizie van de Wewi Nijmegen.

- Wetenschapswinkel Nijmegen : doelstellinger 
en werkwijze.

- wetenschapswinkel Leuven.

Brosjure te bekomen in het studentenhuis, 
ook bij militanten van VVS-SVB, tegen de 
som van 50 frankskes.

NEWSREELS VAN DE ’FILM AND PHOTO LEAGUE’(VS)

In menige bioskoop duikt regelmatig een (on) 
geapreccieerde compilatie oude 'Belgavox' 
actualiteiten op. Ook elders zijn de news- 
reels aan herwaardering toe. 'Before 
Hindsight' (Jonathan Lewis, 1977), rijgt een 
aantal 30-er jaren 'British Movietone News- 
reels’ aan elkaar om te tonen hoe de opkomst 
van het fascisme, de gemiddelde Brit onthou-
den werd. De Andere film presenteerde zowel 
te Antwerpen als te Gent een serie belangwek 
kende 'Wochenschaus’ uit de nazi-periode, 
getekend J. Goebbels.
Binnenkort dient zich weer een herontdekte 
reeks actualiteitsjournaals aan. In het ka-
der van Film International '80, steekt de 
Newyorkse filmpionier Leo Seltzer de wijde 
plas over. Hij zal zelf een pakket 'workers- 
newsreels' omtrent de Wall Street crash voor 
stellen. De reportages werden gerealiseerd 
in opdracht van 'The Workers Film and Photo 
in the United States’, kortaf 'Film and 
Photo League'. Deze organisatie werd in het 
leven geroepen door de Kommunistische Inter-
nationale (Komintern), via de 'Internationa-
le Arbeitershilfe’, opgericht onder impuls 
van Lenin te Berlijn , in 1921. De bedoeling 
was oorspronkelijk door een brede culturele 
beweging de Sowjet-Unie uit het politiek 
isolement te halen. Later beoogde men vooral 
de nationale organisaties, verenigd in de 
Komintern, te ondersteunen. Hoe het komt dat 
in België een dergelijke liga ter productie 
van arbeidersfilms, geen bestaansrecht vond 
is een andere vraag (Informatie bij onder-
getekende hartelijk welkom)
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festiva l Schaamte 
van maandag 4

mxe |
feb . to t en met donderdag 7.% 

maandag 4.2 vanaf 20.30u
het etherisch strijkersensemble Parisiana 
Gag-O-Matic (Radeis)

De newsreels van de 'Film and Photo League’ 
uit de jaren'30 zijn zowat de eerste sociaal 
documentaire films van de VS. Zij vormen 
zowat de enige visuele documenten van een 

belangrijke epoque in Amerika's sociaal ont-
waken: het antwoord van een ontluikende ar-
beidersbeweging op de Grote Depressie. Het 
ca. anderhalf durend programma dat nu door 
Leo Seltzer wordt voorgesteld, bevat volgen-
de documenten

Een interessant stukje sociale en filmge-
schiedenis , dus. We houden u betreffende 
concrete gegevens op de hoogte, voorstellin-
gen zijn gepland in de periode 1 - 1 0 feb. , 
zowel te Nederland(Film International Rot-
terdam, Utrecht), als in België - dat dan' 
150 jaar oud zal wezen -, nl. te Antwerpen 
Leuven (6/2) en Gent (7/2). Een brochure 
omtrent de ’Film and Photo League' en de 
crisis der 30-er jaren is in de maak. Af- 
wachten maar.

!
% ARENA'

é 'Peer Gynt'
% op v r ij-  1,
% vrijdag 8 f
I% NTG-----
Ify  'De Meeuw »
% op v r ij- 1,
^  der- 6, vrijdag
^  'Assepoester Taptoe' 
w  zondag 3 om 15h.
W De voorstellingen beginnen om 20.00u 
% behalve de zondag om 15.00u

I
gZ VOORUIT-Io ï -22.00 (op zon en woensdag ook om 14.00u)

I

Knobby, synoniem van het Aramese bindo, 
blijft knuisters propageren. Nee lezers, 
wij kregen hem zelfs met geen insecticide 
buiten. Boel ligt nu eenmaal in zijn aard. 
Onverdelgbaar... C.Raar. (nvdr)

Het groene ballonnetje hangt vreedzaam aan 
de kast. Het is bang voor hogere sferen, 
maar schiet geen kleur. Vrij en vrolijk zet 
ik een koptelefoon op en verwens mijn oor- 
ster. Nee, ik zal niet meer over de politiek 
schrijven. Ik beloof het je op mijn maerten» 
erewoord. Ik word geen manitoba. Ik ding 
niet mee voor de burgemeestersjerp van 
Washington DC. Ik deug immers niet voor 
compromissen. Ik heb er ooit eens eentje 
gemaakt. En hen er PS vlug van afgestapt, 
je hebt er die er allenacht zouden maken, en 
je hebt er die er PS al even vlug verwerpen. 
Natuurlijk niet NB, maar PS. 0K Ik stop er-
mee,■ geen politiek meer. in mijn leven, ik ga 
op de olumpus uitwenen. Gelukkig heb ik nog 
Placide. Nee, het is geen pastoor, een leek, 
Placide. Toffe knul, sociaal, lang haar,in. 
Beetje over de mensenrechten kwelen. Ik ben 
er van af. Ik blijf alleen in de kou. Stop 
de politiek, leve de koude. Placide ver-
draagt ze niet. Westvlamingen toch, he, als 
zij proberen beschaafd te praten. Placide 
zei altijd, "Morkou, Morkou !!!" sss, leuke 
man.
Hij vertelde me onlangs nog iets over de bui 
ten. Naar het scheen kwam er een ambulance 
langs, "Tietoo, tietoo" omdat er iemand met 
een been in een iraanse colere de straat op 
stelten zette met de volgende woorden :
'de andere is lam'.
'Afgaan. Afgaan' riep de andere de nederlan- 
der toe, deze repliceerde, 'Istaan...'
'Ja t'is aan jou."
Hoe 'heed' ook de nederlanders komen vlug 
te laat.
Dartel als de goudprijs kijk ik nu terug 
naar de kast die aan het ballonnetje bengelt 
De koffie is echter te bitter, en ik werp 
er nog wat zacharov in.

C.Raar

3dinsdag 
20.30u:

22.00u: 
22.30u:

5.2 om 20.30u
"vrii dagavond, zaterdagavond" 
kortfilm
"un jo l i  petit coin" film  
Frank De Crits, poëzie 
"Radeis wegens ziekte"

°woensdag 6.2
20.30u: "Ik wist niet dat Engeland zo mooi 

was" door Radeis
22.00u: "Tour de chant" door E. De Volder 

en K. Friant 
0donderdag 7.2
20.30u: "Le Musée des anomalies humaines" 

door E. De Volder 
22.00u: Jazzband Clee Van Herzele

Reservaties: 091/235231
Toegangsprijs per avond 150fr./stud. l°0fr.

D& POT
SCHAFT

Vermits de menu's nog niet u it zijn , 
kunnen wij ze ook niet publiceren. 
Nochtans vrezen wij het ergste.

VUILBAK

FILM JAZZ-

week van vrijdag lto t  en met donderdag 7feb. 
-20.00u (op zon- en woensdag ook om 16.30u) 
'Dites lu i que je l'aime' van Cl. Miller

'Der Amerikanische Freund' van W. Wenders

SKOOP-

Deze week geen Studio Skoop-program- 
ma' s . Wij hebben ons n l . een b e e tje  
opgewonden over de gew iek ste  vormen 
van kommercie d r ijv en  b ij  deze in -
s t e l l i n g .  Zoals u weet duurde het 
gro o tse  Gentse "Film gebeuren" t ie n  
dagen, h et e in d ig d e  op zondag 13 
ja n u a r i. Mensen d ie  naar een f ilm  
gingen in  de Skoop gedurende de v ie r  
r esteren d e  dagen van d ie  programma- 
week kregen een k le in e  v e rr a ss in g  
v o o rg esch o te ld : een t i k e t j e  van het  
film gebeuren , p lu s de daarbij horen- 

p r i j s ,  t e  weten 100 f r .  Wat was 
immers van de k w estie : Studio  

Skoop verhuurde z ij n  twee za len  g e -
durende twee weken aan h et "Film-
gebeuren vzw". Het f i lm f e s t iv a l  
duurt t i e n  dagen. De r es teren d e  v ie r  
dagen verhuurt "Filmgebeuren vzw" 
de za len  teru g  aan Studio Skoop d ie  
daar haar normaal programma d r a a it ,  
k ijk  maar in hun f o ld e r t j e .  Wie maakt 
h ie r  grap jes op de rug van de t i k e t -  
kop er.

de
er

Jazzcircle treed op 
op di 5 feb. om 20.00u 
in de Blandijn aud. C 
inkom 80fr./ studenten 50fr.


