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EECHTSPRCBLEAiEN ? SLECHT 6EHCIPEN ?
INLEIDING

Na acht jaar ijveren voor een betere 
rechtshulp verandert wetswinkel zijn 
werking en wordt klachtenburo. Om-
dat middel doel werd, naar't schijnt 
Op Valentijntjes dag vond daarover 
een persconferentie plaats. Een 
paar Schamperologen gingen pools-
hoogte nemen... Hier onze versie 
van de feiten...

LEEMTE
Recht zou normaal moeten bijdragen 
tot de emancipatie van de mens. Meest 
al echter moeten We zien hoe het door 
de machthebbers wordt aangewend om 
hun maatschappelijke positie te ver 
stevigen. Dan wordt recht een middel 
tot onderdrukking en vervreemding. 
Hoewel de machthebbers in de vorige 
leeuw, onder invloed van de sociale 
bewegingen, aan de gewone man een 
aantal rechten heeft toegekend, blijk 
t nog altijd dat de Belgische wetten 
niet aan iedereen evenveel rechten 
heeft. Arbeiders, bedienden, werklo-
zen hebben nog altijd niet zoveel r 
irechten als rijken en machtigen.
En al heeft de gewone man een aantal 
rechten verworven, dan moeten zij die 
nog kunnen laten gelden in de praktij 
k. En daarvoor moet je het recht ken 
nen, wat steeds moeilijker wordt door 
een steeds meer ingewikkeld rechts-
systeem. De gewone man weet dan meest 
al niet waar hij terecht kan: bijde 
vakbond, een advokaat, een pro deo 
buro, of het OCMW ? Daarbij komt nog 
dat de rechtshelpers zich heel duur 
laten betalen....

WETSWINKEL
TJhgeveer ö jaar.geleden werd de wets 
!wjUnKel opgericht öm die situatie aan 
t e  klagen. Dit gebeurde onder andere 
door gratis adviezen te verstrekken 
D e  bedoeling hiervan was uiteindelijk

te duwen, zodat zij (misschien uit 
schuldgevoel] structureel iets aan 
het rechtsysteem zou veranderen.

Bij de oprichting van de wetswinkel 
waren advokatuur en overheid het roer 
end eens: er is geen leemte in de 
rechtshulp. Iedereen komt aan zijn 
trekken. Er was dan ook geen reden 
om met wetswink 1 1 te beginnen. De 
orde van advokatenlegde aan haar Ir H

mee te werken. Er was maar één soort 
gpiede rechts he lper : de advokaat.
Tpen iwetswinkel echter een steeds 
groter kliënteej. kreeg en het niet 
van voorbijgaande aard bleek, kwam 
de reactie los. Men trachtte de wets 
winkel in diskrediet te brengen, en 
vooral de rechtshulp door alterna-
tieve organisaties ste verbieden. Dit 
mislukte echter. Door het wetswinkel 
initiatief was inmiddels wel de dis 
cussie rond de leemte in de rechts 
hulp van de grond gekomen en bijna 
sniemand ontkent deze nu nog. Zelfs 
premier Martens vermeld het bestaan 
van de leemte in zijn regeringsver-
klaring .

Gedurenae die acht jaar zijn Bi- uui- 
zenden mensen naar de wetswinkel ge-
komen. De problemen waarmee wetswinke 
1 te maken kreeg, lagen op een heel 
ander terrein dan deze die de tradi 
tionele rechtshelpers, de advokaten, 
vooral behandelden. Nieuwe problemen 
waren ondermeer huur, gezinsmoeilijk 
heden, sociaal recht, consumenten- 
problematiek . Uit deze toeloop van 
mensen en de aard van de problemen 
blijkt duidelijk dat er iets mis is 
in het systeem van rechthulp.

Wetswinkel heeft echter moeten vast 
stellen dat er met haar werking wein 
ig veranderd is aan het rechtssysteem 
Enkel werd toegegeven dat er een leem 
te bestond. De oorzaak hiervan is 
gedeeltelijk te zoeken bij de werking 
|van de wetswinkel zelf. Zij houdt de 
verandering tegen omdat zij veel te 
veel de nadruk legt op de welzijns- 
functie (geven van adviezen) i.p.v. 
op de stucturele functie (rechtvaar 
diger rechtssvsteem). Wetswinkel 
wordt dan maar al te graag gebruikt.

De overheid en allerlei instellingen 
schuiven de problemen die ze zelf 
zouden moeten oplossen van zich af 
door naar de wetswinkel te verwijzen.

Anderzijds zijn er groepen, die pogin. 
gen doen om de wetswinkel te politis 
eren. (Zie ondermeer'na dit artikel 
een protest tegen de CVP-wetswinkel 
te Aartselaar.)
Daarom - en omdat zij de steeds groei 
ende stroom van mensen niet langer 
kunnen verwerken - zal hun werking 
veranderen .

KLACHTENBURO
16 februari 11. werd wetswinis^ een 
klachtenburo. Dit wil zeggen dat 
je bij hen alleen nog terecht kan 
als je klachten hebt over pcrl _n 
of organisaties die verondersteld 
worden van je te helpen met je rechts 
problemen. Bit kan bvb zijn advoka-
ten die te veel geld vragen, vakbond 
die je in de steek laat of het pro 
deo buro geeft je geen gratis advies 
maar stuurt je naar een advokaat die 
je moet betalen.
Voor deze veranderde werking willen 
zij de mensen proberen bewust te 
maken van de problemen die de bestaan 
de rechtshulp meebrengt en op die ma 
nier de wnatoestanden van het systeem 
aan de kaak stellen, met behulp van 
mensen die met dat systeem te maken 
hebben. Door het verzamelen van zo 
veel mogelijk klachten willen zij

de regering met hun neus op de leemte druk uitoefenen op de overheid zodat
ze hu eindelijk eens werk maakt van 
de rechtshulp en een systeem gaat 
invoeren waardoor iedereen in dit 
land aan zijn trekken kan komen. (Al 
hoewel er van Van Elslande niet veel 
te verwachten valt; ondanks zijn plan 
om pro deo advokaten te betalen)
Door de overschakeling naar klachten 
buro kan dan ook meer gewerkt worden 
aan alternatieven voor het huidige

en TTet v e mod op om met de wetswinkel rechtsysteem. De wetswinkels werken
nu al aan een voorstel voor een recht 
va_ardi^ge rechtshulp.
Deze verandering brengt met zich mee 
dat eend aantal mensen die nu nog be 
roep willen doen op de wetswinkel voo 
radvi es in ae k o u  zullen staan.

Uaarom eist wetswinkel van de rege 
ring de oprichting van een algemeen 
rechtshulpburo , waar men met zijn 
rechtsproblemen zou terecht kunnen, 
en zo de welzijnsfunctie van de vroe 
gere,, wetswinkel overneemt. Zij vin 
den dat het niet opgaat dat vrijwil 
legers voor dit werk moeten opdraaien 

.Vöor die rechtshulpburoos denken zij 
&an een multidisciplinaire sarrïenstel 
ing waar niet enkel juristen maar 
ook sociale assistenten zouden mee 
werken. Er zou niet enkel advies 
gegeven worden in die centra, maar 
ook voor procesbijstand, voor verte-
genwoordiging voor de rechtbank moet 
men terecht kunnen. Dit zal dan wel 
de afbraak moetne meebrengen van het 
p1 eitmonopolie van de advokatuur.

HUUR
Omdat het grootste deel van de pro-
blemen die zij vroeger kregen huur 
problemen waren, en omdat men met de-
ze problemen moeilijk bij een advo 
kaat of het pro deo buro terecht kan 
zal het klachtenburo nog steeds per- 
manenties geven in verband met huur. 
Dëartoe is een werkgroep ’huur’ ge-
vormd , binnen wetswinkel die zich 
enerzijds met het advies hieromtrent 
bezig houdt en anderzijds met het 
vormen van een structuur dat een soor 
soort huurderssyndikaat moet worden. 
Ook zullen in hetzelfde huis waar 
schijnlijk permanenties gehouden 
worden, die los staan van de werking 
van het klachtenburo, waar je terecht 
kunt met klachten over POLITIE en 
RIJKSWACHT. Hierdoor hoopt men een 
beetje, voor zover mogelijk, morele 
druk uitoefenen op deze twee soms 
ironisch genoemde ’ Ordehandhaaf- 
instanties ’ .

BROCHURE
HIERONDER vind je een aantal adres 
sen waar dat je terecht kan met je 
rechtsproblemen. Een volledige adres 
senlijst kan je vinden in de brochure 
uitgegeven door het klachtenburo van 
Gent en die je aldaar op het Fraters- 
plein 16 kunt krijgen. We hebben er 
de belangrijkste adressen uitgepikt.

ADRESSENLIJST

HUURPROBLEMEN VAN HUURDERS EN HUISVESTING
Fratersplein 16, Gent: vrijdag : 18 - 20h.
Fonteyneplein 30, Gent: woensdag : 18 - 20h.
Guido Gezellestraat 54, Ledeberg : woensdag : 18 - 20h.

MILITIEPROBLEMEN
Solac : Segers, Krijgsgasthuisstraat 149, Gent; Voorwin- 
ctete, Makelaarstraat 10, Gent; Foucaert, Kleine Schuur- 
straat 23, St. Amandsberg; Vermassen, Hundelgemsestwg. 
20®tedeberg; Kinaupenne, Guido Gezellelaan 18, De Pinte. 
Mllac : Verkerken, Akademiestraat 1, Gent; De Munter, Kar- 
thüizerlaan 75, Gent; Mevr. Van der Linden, Luikerlaan 9, 
Gent; Schorens, Gestichtstraat 53, Gentbrugge; D’Ooster- 
linck, Wilgenstraat 10, Mariakerke.
V.V.D.M. (Vereniging voor dienstplichtige militairen) Naam- 
sevest 28, 3000 Leuven; Tel.: 016/22.41.60 
B.D.J. (Burgerdienst voor de jeugd) Van Elewijckstraat 35, 
1050 Brussel; Tel.: 02/640.19.98

VREEMDELINGENRECHT
PtQYlnciaal Integratiecentrum : Maria Hendrikaplein 27, 
GSnt, dinsdagvoormiddag, donderdagnamiddag, vrijdag van 
15 - 17h.; Tel. : 21.15.71 
Vakbonden ACLVB, ACV, ABW zie verder.

JEUGDRECHT
Info-jeugd nationaal, Nederkouter 111, Woensdagnamid-
dag: 12- 18h.
Tel. 25.95.25
Info-jeugd, Brugsepoortstraat 28, Gent, Tel.: 25.24.23 
U.K.O. (Unie Kinderen Ouders) Fratersplein 16, elke donder-
dag van 18 - 20h.

PRO D^O - BUREAU : juridische hulp door advokaten aan 
mensen met weinig geld. Het advies zou gratis zijn voor 
iedereen (Vooruit van 29 december 1976). Op de openings-
uren zullen er steeds mensen van het klachtenbureau aan-
wezig zijn.
Adres : Koophandelsplein 22, 3e verdieping naast de lift. 
ODen : maandag en woensdag om 18h., vrijdag om 11 h.
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PROTEST TEGEN CVP-WETSWINKEL

In Aartselaar werd onlangs een wets-
winkel geopend, die zichzelf in het 
openbaar ’CVP-wetswinkel’ noemt.
Aan de samenstelling van de ploeg en 
de achterliggende ideeën te zien een 
flagrant misbruik van de naam ’weté~ 
winkel ’
Met verontwaardiging reageren alle 
Belgische wetswinkels (31) op deze 
onverantwoorde stap in de richting 
van een ’ politizering’ van de rechts-
hulp. Daarom volgend kommunikee.

Sinds kort opende de CVP een wetswlnKex in 
Aartselaar. De voorzitter van de CVP-jon- 
geren te Aartselaar zetelt er, evenals een 
stagiair-notaris.

,i In de naam van de echte wetswinkels van 
'Vlaanderen, verzet Wetswinkel Antwerpen- 
fcuid, Kasteelstraat 59, zich met klem tegen 
liet feit dat de CVP of welke partij dan ook 
be naam van wetswinkel gebruikt voor andere 
bedoelingen dan waarvoor wetswinkels ontstaan 
iijn.
'y

De wetswinkels willen door hun aanwezigheid 
de machthebbers en de politieke partijen 
er voortdurend aan herinneren dat er iets 
scheef loopt met onze rechtshulp! De wets- 
i/inkels willen daarom een grondige verande-
ring van de rechtshulp. Het is dus helemaal 
hifet de bedoeling van de wetswinkels om te 
blijven bestaan! Integendeel!

Het is daarom verkeerd dat een politieke 
partij met een wetswinkel start. Hierdoor 
sluit ze de ogen voor de echte bestaansreden 
_van de wetswinkels: hervorming vd rechtshulp 
Een- politieke parLij die zich respecteert 
moet werken aan een betere rechtshulp en 
niéjt zélf een wetswinkel beginnen. Dat is 
haar taak niet. Door een wetswinkel te 
openen geeft de CVP de indruk dat de wets-
winkels goede oplossingen zijn. Niets is 
minder waar.
Maar is er meer: het CVP-initiatief staat 
niet alleen. Tevoren hadden we de advoka-
tuur (verenigd in de ’orde’) die in de OCMW’e 
advies begonnen te .geven (ook niet de op-
lossing) en de notarissen die her en der 
adviezen begonnen te geven.. De wetswinkel 
idee vindt navolging maar dan met totaal 
andere bedoelingen. Nu worden wetswinkels 
blijkbaar ook politiek interessant: een 
politieke partij verwaardigt zich nu om de 
naam te gebruiken (eigenlijk een compliment) 
maar dan droevig), met de bedoeling er po-
litieke munt uit te slaan. Krijgen we naast 
politiek dienstbetoon der parlementairen 
nu ook de partij-wetswinkels? Welke bedoe-
lingen hebben die in feite anders dan het 
huidig systeem behouden en ondertussen het 
kieskliënteel te verwerven ?
Dus: wij verzetten ons tegen de politizering 
van de rechtshulp. Rechtshulp moet een recht 
worden waarop een beroep kan gedaan worden 
langs overheidscentra voor gratis advies.

inlichtingen;
WETSWINKEL ZUID-WERELDKROEG 
Kasteelstraat 59 
20D0 Antwerpen 
031/16 11 41

verkorte versie naar BPA nr-. 211 
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WAARHEEN MET HET 
OPENBAAR VERVOER

Rond de tariefverhogingen van het 
openbaar vervoer met 12%, die op 
16 januari ingingen, werd nationaal 
door de Actiegroep Openbaar Vervoer 
in verschillende steden van het land 
acties gevoerd: betaa1stakingen op
bepaalde lijnen van tram en/of bus 
en/of trein, een gratis buslijn in-
gelegd, enz ....Verslagen hierover 
Kon je horen of lezen in de media.

Ook in Gent bestaat een regionale 
actiegroep openbaar vervoer. Daarin 
zitten verschillende organisaties 
en individuen:o . a . Jongsocialisten, 
MJA, Kommunistische Jeugd, Pimpernel. 
AgaleVi Vujo, Ral, BJN, Taxistop, 
Elcker-Ik en enkele persoonlijke ge- 
intereseerden.

Het succes van onze actiedag van 
16 januari 11. [zowel naar tram- 
gebruikers, als naar trampersoneel] 
deed ibs besluiten om zeker wat Gent 
betreft DOOR TE GAAN!!!! Daarom 
hebben we besloten om ons beter te 
gaan informeren. Er zijn reeds 
2 informatieavonden voorbij en op 
6 maart aanstaande krijgen we een 
informatie avond over het Verkeers- 
plan-Gent. Er wordt nl. gedokterd 
aan een verkeersplan voor onze 
Arteveldestad. Wij zouden graag 
weten welke plaats' van hogerhand 
toegekend zal worden aan het Open-
baar vervoer. Als sprekers werden 
Eddy Minnaert [GOM] en Toon Egger- 
mont (MIVG) gevraagd.

Daarna volgt op 20 maart een 'En wat 
nu'-evaluatie van de vorige gesprek 
ken. Deze 2 avonden kan U gaan bij 
wonen in Elcker-Ick om 2Du. Dit 
aanbod is tevens een oproep om mee 

te werken aan verdere acties rond 
het openbaar vervoer!...

Inlichtingen bij de actiegroep 
via Elcker-Ick, Hoogstraat 9, te 
Gent. Tel: 091/23 50 34
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AAN RIK S.

God weet waar hij die plotse luciditeit van 
daan haalt. Is het uit de boterkoeken? Is 
het uit de Smirnoff? Uit zijn rechterduim? , 
Ik doe mejB met hem als hij het au serieux 
neemt. Maar in elk geval kan en mag hij het 
niet alleen doen. Ik ken zijn Savoir Vivre 
beste lezer. En U weze ervoor gespaard. 
Onder het motto les grands esprits se ren-
contrent toujours zouden wij wel eens samen 
kunnen onze wijsheid op u afsturen, for fun 
...and for the booze...

Nu jullie in Europa liggen te slapen, zit hij 

in een apothekerij in Los Angeles. Eet is 

vijf uur in de morgen, en zijn studiowerk 

zit erop. Als je een nieuwe plaat uithebt 

moet je ze ook aan de bakkers en de nacht- 

ohauffeurs voorstellen. Maar met zijn vlam 

tot in zijn pijp gezakt heeft hij nu zin ge-

kregen in een lekker ontbijt. In Los Angeles 

kan je daarvoor best op zo 'n uur in een apo-

thekerij terecht. T u m e d  eggs en chilled ame- 

rican red wine en dan naar bed. Amerika is 

toch slim. Als je hier de logge eierdooier 

niet zomaar op wit wil zien drijven en roer-

ei is ook niet naar je zin, dan bakken ze je 

eitje en draaien ze het om. T u m e d  eggs dus. 

Nij bestelt ook een broodje voor streks en 

neemt nog vlug 10 gram joint mee.

Tegen warenhuis prijzen. Alles bij de hand 

dus en nu maar met een taxi naar het hotel.

De meid zit op zijn kamer voor de tv zijn 

schoenen te poetsen. 'Het stoort toch n i e t ? ’ 

vraagt ze met een kauwgommuntende adem.

Het is mijn favoriete feuilleton...nee je 

gaat je gang maar. Hij spoelt zijn pasta- 

tanden en zet de borstel in het bekertje. 

Shoes cleaned sir,...,eh?,...shoes cleaned 

sir,...Oh dank you, komt hij met de handdoek 

voor zijn mond uit de badkamer. Good m o m i n g  

sir, en ze gaat met negerinnehanden buiten.

Go your own way, tot je in de zout mijnen 

belant. Mis de zoutmijnen dat is Russisch. 

Vreselijk eigenlijk. Wekelijks lees je in de 

krant dat er iemand naar de zoutmijnen gaan 

werken is.Ik denk dat men in Moskou zout per 

kilo eet% Waarom hebben ze geen suikemrijnen 

gebouwd? 't Is toch ook wit? Dan hadden wij 

hier zoutbieten voor Tirlemont. Klontje 

zout? nee de peper. Jan ziet pruimen hangen.

Waarom evgenlijk geen sexvaatjes op tafel? 

Snuifje sex? Toen de dronken kok wakker werd 

stond het ganse restaurant met bloeddoorlo-

pen ogen voor hem te roepen, 'Raf je soep 

is veel te sexueel'.

C. Raar

DISSIDENT OPGEPAKT
BLOED AAN DE PAAL TE GENT

"van onze correspondent’’

Op donderdag 8 f e b . zou in het internatio-

naal perscentrum te Brussel (IPC) een pers- 

konferentiedoorgaan met gewetensbezwaarde 

Guy Wittevrongel. Deze had na 10 maanden 

diensttijd zijn burgerdienst stopgezet, om-, 

dat hij de langere diensttijd voor gewetens 

bezwaarden als discriminatie beschouwt.

Tien voor tien stap ik de hall van het IPC 
binnen en begeef mij naar de eerste verdie-
ping waar het gesprek met de pers gepland 
is. Niemand te zien, terug naar beneden dan 
maarj in de hall is enige drukte merkbaar, 
je oor te luisteren leggen kan nooit kwaad 
...En ja hoor ergens in een hoekje achter-
aan: Wittevrongel, enkele joernalisten en 
enkele opdringerige leden van de gerechte-
lijke politie. Die laatsten hebben Witte-
vrongel gevraagd om mee te gaan naar de 
procureur des konings voor ondervraging.
Als blijkt dat zij geen opleidings- of ar-
restatiebevel kunnen voorleggen weigert 
Wittevrongel met hen mee te gaan, ook als 
er met geweld gedreigd wordt en de handboei 
en direct worden bovengehaald. Ze vragen 
Wittevrongels identiteitskaart te mogen 
zien die ze dan -wat illegaal is- in beslag 
nemen De drie jonge BOB-ers moeten het vak 
duidelijk nog leren: zich zonder enig ar--' 
restatiebevel in een privégebouw begeven, 
onwettelijke daden verrichten...

Op een bepaald moment, nadat Wittevrongel 
samen met enkele joernalisten de bar was in 
gevlucht om daar eventueel zijn persconfe-
rentie te houden, brengen de BOB-ers zelfs 
de euvele moed op om andere joernalisten 
de toegang tot de Cprivé-]bar te ontzeggen. 
Dergelijke flaters, zo’n stuntelige aanpak, 
dat alles uitgerekend in het persbastion 
van België. Er zijn heel wat mogelijkheden 
om moeilijkheden te krijgen met de pers, 
dit is evenwel een van de meest suksesvolle 
Het aantal joernalisten dat zich intussen 
met de zaak gaat bemoeie stijgt voortdurend 
de heren komen na het over en weer gepraat 
en gehol in de gang achter hun buro’s uit.

Er wordt door de verschillende partijen 
getelefoneerd naar de procureur, de ene om 
klacht in te dienen, de andere om de nodi-
ge papieren, i.c. een opleidingsbevel, zo 
vlug mogelijk ter plaatse te krijgen. 
Intussen is Wittevrongel naar de kantoren 
van de IPC-directie op de eerste verdieping 
gevlucht, waar hij de pers te woord staat. 
Kort daarna kernen nog drie leden van de ge-
rechtelijke politie aanrukken, dit keer met 
een opleidingsbevel [ondertekend door kom-

missaris Gossye, en zich baserend op een 
’vermoedelijke overtreding van de artikels 
25 en 29 van de wet van 3 juni 1964 houdende 
het statuut van de gewetensbezwaarde’) en 
een toelating tot huiszoeking in de Kantorm 
van de IPC-directie. Die papieren worden 
pas na afloop aan de pers getoond, intussen 
wordt gepraat tussen Wittevrongel en de BDB 
de pers wordt de weg versperd door 4 goril-
la’s die voor de deur van het directiekan- 
toor hebben postgevat.

Rond 11u30 komen Wittevrongel en zijn ’bege-
leiders’ naar buiten, hij wordt weggevoerd 
in een groene personenwagen, kenteken RX767

Met zijn beslissing de burgerdienst te sta-
ken na 10 maanden wil Wittevrongel protes-
teren tegen de discriminatie waarvan gewe-
tensbezwaarden het slachtoffer zijn. Die 
discriminatie is dubbel: naast de lange pro-
cedure om het statuut te verkrijgen en de 
langere duur van de diensttijd [15 of 20 
maanden ipv 10)-beide zijn een rem op de 
uitbouw van een beroepsleven- is er ook een 
materiele en financiële discriminatie. Ver-
goedingen voor vervoer, kledij, woning, enz. 
die miliciens wél krijgen zijn voor de gewe-
tensbezwaarde niet weggelegd. De dissidenter 
hebben het voorwaar niet makkelijk in BelgiE

/ittevrongel heeft als protest tegen die 
dubbele discriminatie een brief geschreven 
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
met de melding dat hij zijn werk op het Ant 
werpse JAC -snuggere vraag van een Standaarc 
joernalist: JAC, wat is dat?- zou stopzet-
ten met ingang van 29 januari ’80. Daarna 
is Wittevrongel zich elke dag als vrijwil-
liger blijven aanmelden.

Om gerechtelijke vervolging mogelijK te ma-
ken heeft de Civiele Bescherming dan aan hel 
JAC gevraagd om Wittevrongel de toegang tot 
het gebouw te ontzeggen, tevergeefs. Die 
gerechtelijke vervooging komt er nu toch. 
Diezelfde vrijdag nog is het opleidingsbe-
vel omgezet in een arrestatiebevel. Dinsdag ; 
12 februari verscheen hij om 9u voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
waar beslist werd zijn aanhoudingsmandaat 
voor één maand te verlengen. Inderdaad, een 
tweede zaak Graindorge. De zaak wordt blijk : 
baar op dezelfde manier gevoerd als de af-
faire Graindorge: verlenging van het arres- : 
tatiebevel terwijl nog geen officiële reden :
en de verdediging nog geen inzage krijgt 
van het dossier. Net als Graindorge wordt 
ook Wittevrongel zonder omwegen als’misdadi 
ger’ behandeld. Uiteindelijk riskeert hij 
een veroordeling voor de korrektionele 
rechtbank van 3 maanden tot 3 jaar. Hoedan- 
ook, inzake rechtspraak mbt gewetensbezwaar 
den is dit een juridisch precedent.

Na de gebeurtenissen in het IPC riep de 
Internationale van Oorlogstegenstanders, 
organisator van de persconferentie, op tot 
de vorming van actiecornitees. De eersten 
zijn er al(Antwerpen, Leuven...) elders 
wordt druk gepland. De algemene persbond 
heeft in een persmotie zijn ongenoegen mbt 
het ongeoorloofde optreden van de BOB in 
het pershuis te kennen gegeven.

uit BPA-Leuven 12 feb. ’80



DB WALEN- WILLEN
STUDIETOELAGEN VOOR WAALSE STUDENTEN.

Studietoelagen zijn een belangrijke verwor-

venheid', welke niet zomaar prijsgegeven mag 

worden. Niet dat gejubled moet worden rond 

de wijziging in de sociale samenstelling 

van de studenten aan de Vlaamse universitei— 
ten.

Ondanks het feit dat die wetgeving op studie 

toelagen er gekomen is onder grote druk van 

de vakbeweging, zijn er toch bewindslui die 

geraakt hebben aan het recht op studietoe-
lagen.

In Tiet verleden werd door de diverse wetten 

in elk geval het recht op studietoelagen 

gewaarborgd. In 1977 trachtte men door een 

stuk in de programmawet opgenomen, dat recht 

a f  te schaffen, (art 172,174) Eet zou ver-

der alleen nog maar een gunst worden.

'De ministersvan Nationale Opvoeding KUN-

NEN toelagen verlenen... ' De memorie van 

Toelichting gaf het nog explicieter aan.

'De huidige wetswijziging heeft tot doel de 

financiële tegemoetkoming een FAKULTATIEF 

ipv VERPLICHTEND karakter te geven'.

Later werden de artikels uit de programma-

wet gelicht en naar de Kultuurraad verwezen.

De Waalse minister van onderwijs MICHEL (PSC 

diende een wetsvoorstel in dat neerkwam op 

een AFSCHAFFING van de studiebeurzen aan 

Waalse kant , voor de licentiejaren. Alsook 

de afschaffing van beurzen aan schoolgaande 

kinderen jonger dan 14 jaar. Beide voorstel 

len kwamen er door. (dekreet van 20 juli '78) 

Michel poogde dan begin 1979 die lijn ver-

der door te trekken door ook alle studietoe-

lagen voor de laatstejaars Hoger Onderwijs 

(NUHO) a f  te schaffen. Dat voorstel verviel 

door de regeringskrisis.

Langs Vlaamse zijde werd de aantasting van 

het recht op studietoelagen afgewenteld.

Mede door akties van de studenten (komitees 

in de meeste fakulteiten, nationaal komitee, 

nationale betoging...) en door de afwijzing 

ervan door de vakbonden.

De Waalse studenten gingen in tegenstelling 

tot de Vlaamse studenten, de boot in. Maar 

zr is verandering op til aan Waalse zijde.

Brasseur diende een wetsvoorstel in dat het 

RECHT óp beurzen terug in ere herstelt.

(25 sent ’79)

Het werd ondertekend door parlementa-^ 

uit het FDF, R W  en de PS. Officieus staat 

de Waalse minister van onderwijs Hoyaux 

er positief tegenover. Het voorstel kan 

ook rékenen op de steun van de PC.

INHOUD VAN HET VOORSTEL.

° Het recht op studietoelagen wordt hersteld 

° De jaarlijkse indexatie van het beurzenbe-

drag moet ingevoerd worden om overeen te 

stemmen met de werkelijke evolutie van de 
prijzen.

° De bis-studenten die aan de voorwoorden 

om een beurs te bekomen voldoen, ontvangen 

éénmalig een beurs voor het bisjaar.

° Het sisteem van studieleningen mag enkel 

het studiebeurzenstelsel aanvullen. Het 

moet beperkt worden tot aanvullende stu-

dies en specialisaties (post-graduaat).

° Aan de opheffing van studiebeurzen voor 

jongeren beneden de 14 jaar kan pas gevolg 

gegeven worden voor zover het onderwijs 

volledig gratis is.

° De Hoge Raad voor Studietoelagen moet ge- 

konsulteerd worden.

° Als een student in de eerste ciclus van 

hel Hoger Onderwijs van studierichting 

verandert, ontvangt hij/zij een beurs.

Dat voorstel wordt gesteund door verschil-

lende studentenorganisaties. Voornamelijk 

kringen en dan meerbepaald de overkoepeling 

van de kringen in Wallonië (het FEF ) .

Er zitten verschillende positieve kanten aan 

deze zaak vast. (beurs voor bis studenten en 

voor heroriëntering). Maar verwonderlijk is 

wel dat de studentenorganisaties zich niet 

in principe verzetten tegen gelijk welke 

vorm van studieleningen. Want in de huidi-

ge wetgeving^ kan - totaal wettelijk, met 

een Koninklijk Besluit - het gehele bedrag 

dat aan studietoelagen uitgekeerd wordt, 

overgeboekt worden om aan studieleningen 

(terugbetaalbaar) te spenderen. Dergelijke 

poort in de wetgeving kan ertoe leiden dat 

ZOMAAR het recht op studietoelagen totaal 
ongedaan kan worden.

W S - S V B  verzet zich tegen gelijk welke ver-

wijzing in de wetgeving naar studieleningen.

Bij de diskussie rónd indexatie van het 

beurzenbedrag stelt zich ook de kwestie van 

welke index zal men aanwenden? Want de be-

steding door studenten ligt toch wel anders 

dan die welke de normale index aangeeft.

VIEWPOINT

Op uitnodiging van PROKA,vertoont de Andere 
Film/UFG "Viewpoint op maandag 25 (deell) 
en dinsdag 26 Cdeel 2), in de Zwarte Zaal, 
Academiestraat 2
Viewpoint -een standpunt over massa-media- 
is een productie van Thames Television Lon-
don. Het is een serie van 10 televisiepro-

gramma’s van elk 20 minuten, als film be-
schikbaar op 16mm (gewone bioskoopfilm door-
gaans 35 soms 70mm). Het is in de eerste 
plaats gemaakt voor schooltelevisie, om lera 
ren en leerlingen attent te maken op de mas- 
sa-media, maar nét zo goed is het voor elke 
massa-mediumgebruiker aangewezen.
Het doel van de serie is niet alleen aan-
dacht te vestigen op de alom verspreide ka-
nalen van de menselijke informatie, maar van 
ijit-een sociologische visie (=viewpoint)
^e relatie te onderzoeken tussen de media en 

i levensbeschouwelijke, ekonomische, kulturele 
en educatieve aspecten.
Eigenlijk zou Rika de bakker, minister van 
kultus, één van de filmpjes, "Geloof me”, 
sens onder de neus gewreven moeten worden. 
Over objectiviteit wordt verhaalt, maar in 
de Tindemans en Straussepoque (zie laatst-
genoemde reuzeadvertentie in "Die Welt"), 
loont het zelfs de moeite niet meer om te 
verkondigen dat enkel hun "objectiviteit” 
bestaat.
Viewpoint nodigt je verbaal als visueel uit, 
je vrijheid op ANDERS TE ZIEN, te GEBRUIKEN 
.... (sociaal-realisme?)

Foto van de week: 'The Prisoner of Zenda' 
(Richard Quine), waarover la te r  meer?

TOELAGEN
W S - S V B  meent dat een beurs voor bisstuden 

ten en van studenten die naar een andere 

studierichting o f  'studieniveau ' overschake-

len ook in Vlaanderen voorgesteld moet wor-

den. De Vlaamse Hoge Raad voor Studietoe-

lagen (een adviesorgaan aan de minister) 

heeft een dergelijke wijziging voorgesteld 

aan de minister. Een volgende keer daarover 
meer.

Het voorstel Brasseur zal in het voorjaar 

’80 ter stemming voorgelegd worden. Gezien 

het feit dat het voorstel kan rekenen op 

de steun (expliciet en officieus) van een 

meerderheid, valt te verwachten dat het in 

de Waalse Kultuurraad gestemd zal worden. 

Amendementen allerhande zullen nog wel aan- 

gébracht worden. Maar de hoofdlijnen zullen 

gezien de steun, wel bewaard worden tenzij 

een politieke formatie die steun onttrekt. 

Of tenzij de begroting en het budget het 

niet toelaten.... Want 's lands financiën 

zitten er slecht voor, doordat de overheid 

boven haar stand leeft. (Volgens Claes op 

zo 10 febr in Konfrontatie)...

Paul Geeraert

WINNIFRED WAGNER

WINNIFRED WAGNER of -vrij uit Germaans ver-
taald- de geschiedenis van een huisvriend, 
is een op zijn zoets uitgedrukt een merkwaar 
dig document, een fascinerend spektakel en 
dito idem. Over wat gaat het? Winnifred 
Wagner, de kleindochter van de overjaarse 
Germanist en compo Richard, had vanwege haar 
bloed (Germaans), vriendschappelijke omgang 
met operaliefhebber op rijpere leeftijd,
A. Hitler. Laatstgenoemde was vriend aan 
huis, hij kwam langs, volgens W. Wagner, zo 
gauw zijn drukke bezigheden op ander terrein 
hem téveel voorkwamen.En hij was zo voorko-
mend, deze man, zo lief voor de kinderen ook

urn voor Winnifreds bloed nug maar niet te 
spreken. Hans Jurgen Syerberg interviewde 
Winnifred urenlang en bracht daar een vier-
tal uren durende filmversie over uit, die 
helaas gereduceerd is om marktredenen tot 
een flinke anderhalf uur. De afwezigen, tal-
rijk op het filmgebeuren, voor de middagver- 
toning van deze boeiende prent, hadden mis-
schien wel ongelijk, twee jaar terug. In ie-
der geval krijgen deze analfabeten, talrijk, 
ook onder ons, nog een (wellicht laatste) 
kans. Want de Duitse fernsehn heeft de vier 
uur durende film ook al eens uitgezonden op 
het tussen haakjesü uitstekende derde net. 
De Andere Film/UFG speelt, dwz vertoont op 
donderdag 28 februari Winnifred op de Blan- 
dijn

Suerberg beschouwde zijn "Winnifred" als een 
soort voorstudie van zijn onovertroffen 
"HITLER, EIN FILM AUS DEUTSCHLAND”, prent 
die helaas vanwege de lengte (?), in België 
geen distributiemogelijkheden vindt. Geluk-
kig voor de boeren, heeft ook hier het derde 
net ingegrepen, en de film in afleveringen 
én met voortreffelijk debat uitgezonden.
Naar verluidt is er ook in de VS belangstel-
ling voor duivel Syerberg. Coppola Apocalyps 
speelt peetvader voor de "Hitler”, kultuur- 
geïnponeerd?
A propos, ik krijg nog steeds dromen (oer-
angst/ beginsel) van Syerbergs "Ludwig, 
reqieum för einen jungfrauligen könig”
Amen.

EN DE 
SOCIALEN?

Van de werking en de mogelijkheden van de 
Sociale Raad en van de beperkingen en fi-
nanciële situatie van de Sociale Sector, 
is nog steeds veel te weinig bekend bij 
het overgrote deel van de Gentse Studenten-
wereld .
Dit dan in schril kontrast met het begin 
van de jaren 70, toen een groot aantal stu-
denten, afkomstig uit zeer vele studenten-
verenigingen, zich actief inspanden en werk 
ten rond het beleid in de Sociale Sector.

We kunnen nu alleen maar konstateren dat er 
een enorme desinteresse en apathie bestaat 
voor al wat er gebeurt in de Sociale Raad.
Los van elk gefilosofeer omtrent de moge-
lijke oorzaken, staat echter vast dat de 
meeste beslissingen meestal laattijdig be-
kend geraken en, wat erger is, ze worden 
vaak verkeerd voorgesteld of geïnterpre-
teerd .
Het is nochtans belangrijk dat heel wat 
meer studenten beter en juist geïnformeerd 
zouden worden over de "gebeurtenissen" in 
de Sociale Raad en de werking van de Socia-
le Sector.
Daarom werd op de laatste Sociale Raad,op 
mijn voorstel het volgende beslotep:

- de agenda van de Sociale Raad wordt op 
gehangen ad valvas in de universitaire 
gebouwen, de homes en de restaurants, 
(uiteraard als de rector het goedkeurt
maar dat zal wel)j de agenda wordt 
ook opgestuurd aan de schamperredactie 
(jaja), de voorzitters van de konven- 
ten, van de homeraden, leden van Komm. 
Sosjaal, en de student leden in de fak 
ulteitsraden ( tussen haakjes: een ana 
loog voorstel voor de Raad van Beheer 
werd afgewezen).

- dezelfde studenten die de agenda kre-
gen, krijgen ook de verslagen van de 
Sociale Raad.

- De agenda van de Sociale Raad wordt 
meegedeeld via de radio-omroep.

- de studentenverenigingen (alle 80) 
krijgen een korte "weergave der beslis 
singen " na elke Sociale Raad.

- indien nog andere studenten de agenda 
en het verslag van de SR willen krij-
gen, dan kan dat ook, als ze maar naam 
en adres opgeven aan het secretariaat 
Stalhof 6.

Op die manier geraakt hopelijk een groter 
aantal stuöentenbeter geïnformeerd, zodat ze 
zich' gemakkelijker tot de studentenvertegen-
woordigers in de Sociale Raad, die toch zou-
den verondersteld worden hun dossiers te ken 
nen, zouden wenden om meer uitleg en verant-
woording van de ingenomen standpunten.

Voor de Sociale Raad 
Wouter Van de Berghe

h e e r  H
DE L0KE DINGENS DES LEVENS

Dit stukje is geïnspireerd door pure ijdel-
heid, met als enige bedoeling zo vlug moge-
lijk populair te worden. Zoek hier dus 

i niets achter. Trouwens dat wordt praktisch 
' nogal moeilijk, achter dit stukje zit name 
lijk alleen papier.
Wat dacht u van een programma op de BRT 
"Het separatistisch verbond" met de heren 
Erikson en Dillen . als Kots en Biet?
Nee het is niet mooi van mij. Koot en Bie 
zijn (soms m.a.w. niet altijd) vreet goed, 
maar ik dacht, als ik nu de lachers op de 
hand krijg, valt het straks niet zo op dat 
ik niet altijd even sterk in mijn schoenen 
sta en daar Kruithof dit systeem maar niet 
gepatenteerd krijgt dacht ik dus vóör het 
niet meer mag... Ik denk te veel denk ik.
Zo vlug mogelijk populair worden dus. Mis-
schien kan ik vlug eens een polemiekje lan-
ceren. Iets dat een heftige reactie uitlokt 
wat dan nog een heftigere reactie teweeg-
brengt, waarna de rector (hoe heet die vent 
nu weer?) een 'vermanend schrijven stuurt 
naar Schamper en zijn lezers waarop hij, 
wegens hoofdredacteur met moeilijke dagen 
en hoofdpijn, uitgevallen verwarming en sta-
kende reparateur, een nogal bars antwoord 
krijgt dat hem in het verkeerde keelgat 
schiet waarop hij Schamper wil verbieden, 
maar vzw Blandijnbezetting is alweer in ac-
tie gekomen, Schamper duikt onder, de Blan- 
dijn wordt ontzet door duizend rijkswadhters 
ffr wordt iemand kreupel geslagen, hebben we 
meteen ook een martelaar, door de algemene 

_yerwarring krijgen CVP, PVV, J/Mn. 
FDF,PW,Partituropéen en enkele uit hibema- 
tie gehaalde Rexisten de kans om de macht 
te grijpen, honderden studenten worden aan-
gehouden en na een schijnproces naar een 
werkkamp in de Hoge Venen gestuurd, maar na 
enkele maanden harde strijd (tot in april 
want in mei moeten we blokken)wordt de ex-
treem rechtse dictatuur ten val gebracht en 
een gematigd tot radicaal linkse koalitie 
met veel studenten gelnstaleerd. Ondertus-
sen bereikt de prijs van de Schamper dag na 
dag nieuwe recordhoogten.
Ik zeg maar wat.

Heer H.

Rik S.



VEREEKEN...ZACHTGEKOOKT
In de vorige Schamper schreef Dirk Vereeken 
een artikel met de zeer toepasselijke titel 
'Roddel over X door Y’. Daarin hangt hij 
een zodanig vervalst beeld op van de stu-
denten van K.M. dat we niet kunnen nalaten 
enkele rechtzettingen te plegen.
Dirk schrijft:

Sedert verschillende jaren nu genieten deze 
studenten-leden van kommissie gratis maal-
tijden in de resto's.Voorwaar een rijkelijke 
vergoeding voor een prestatie die erin be-
staat elke middag in een universitair resto 
te gaan eten.

- Jaren geleden werd die maaltijd kaart ge 
geven om: -iedereen de kans te geven in 
K.M. te zittentdus om geen financiële drem 
pel te scheppen)

-te zorgen dat de studenten in 
K.M. dagelijks een warme maaltijd gebrui-
ken in één van de RUG-resto's.
Bovendien heeft die maaltijdkaart de ma- 
teriê le mogelijkheid om de taak in K.M. 
in te voeren. Zoals het buro per telefoon 
Cen schrijfmachine) ook gratis ter beschik 
king stellen van de voorzitter van de socia! 
raad.
De vraag naar het gratis zijn stelt zich in 
zulke zaken niet. Waarom ziet Dirk die 
maaltijdkaart uitsluitend als een vergoe-
ding ?
- Van onze prestaties lijkt Dirk heel 
slecht op de hoogte. Naast in een bepaalde 
resto een warme maaltijd eten en daar opmer-
kingen over formuleren zijn er ook nog maan-
delijkse vergaderingen, voorbereidende ver-
gaderingen, verslagen maken Cen verslag 
uitbrengen'bij komm.sociaal) suggesties 
doornemèn en ordenen, ...
En sinds deze week komt daar antwoorden op 
gepubliceerde onzin bij.
Wanneer een goede werking van komm.menu op 
prijs stelt zou hij best stoppen met die 
kandidaten te verleiden door hen voor te 
spiegelen dat ze niet veel meer moeten doen 
dan +_ frequent eten. Wie daar op afkomt kan 
komm. menu best missen.

In den beginne niet zozeer rond het principe 
van die gratis maaltijden,dan wel rond het 
feit dat deze kommissie zo weinig openstond 
voor geinterreseerden.Ze sloten zichzelf af 
van iedereen die er wou aan meewerken.Het

Hoezo weinig openstond ? De studenten in 
komm. menu zijn de enigen die sinds vorig 
jaar van elke vergadering een verslag naar 
Schamper sturen. Bovendien brengen ze ver-
slag uit bij de komm.sociaal.
Dirk moest weten dat wij zoeken hoe er meer 
studenten aan komm.menu kunnen meedoen zon-
der de werking te schaden. Hij moest dat 
weten want het is op de komm.sociaal bespro 
ken.
Dirk was één van de studenten die in de 
sociale raad tegen het toelaten van waarne-
mers stemden. Van weinig openstaan gespro-
ken... Ofwel : de pot verwijt de witte kete! 
dat hij zwart ziet.

,v.«wue van kommissie menu onder de des-
kundige leiding van Jan Strobbe was vrij 
heftig.In een drieste brief aan de voorzit-
ter van de sociale raad hebben zij volgende 
bezwaren:
+ De gratis maaltijden zijn een verworven 
recht,wij hebben dat al jaren.Het voor-

stel tot afschaffen ervan is onaanvaardbaar.
Wordt de studentensolidariteit zo bedreven?
+ Kommissie menu is al groot genoeg,er zijn 
genoeg praatbarakken aan de unief.

+ Als jullie denken dat ik mijn benzine nog 
ga verrijden om aan de unief te gaan eten 

dat zal toch ook niet waar zijn zulle!
+ Kijk het is misschien wel een misbruik, 
maar het is een verworven recht voor ons.

Schaf het dan maar af na ons.
+ Als je de gratis maaltijden afschaft ne-
men we kollektief ontslaa.

1 ) Dirk verwart kuiiim.menu C1  productiechef,
2 koks, 1 diensthoofd, 2 diëtisten, 3 stu-
denten) met de 3 studenten die de bewuste 
brief schreven.
2) Die brief was door drie studenten onder-
tekend. Waarom bombardeert hij J.Strobbe dar 
tot leiding ? Trouwens, in heel Dirk zijn 
artikel staat maar één naam, wat ons doet 
vermoeden dat komm.menu voor Dirk slechts 
een aanleiding is om een persoonlijke ruzie 
uit te vechten.
3) Wat hij hier als een samenvatting van 
onze brief presenteert, slaat niergens op : 
het derde 'bezwaar' Cover benzine) staat 
niet in de brief : dat heeft Jan Strobbe in 
een discussie tegen Dirk gezegd. Het is niei 
eerlijk om wat één lid in de discussie zegt 
uit zijn verband te rukken en als een door 
drie ondertekend standpunt voor te stellen. 
Het voorlaatste en hst laatste bezwaar staal 
evenmin in die brief. Waar Dirk dat vandaan 
haalt weten we niet. We hopen dat hij zich 
ergist of verkeerd ingelicht is, want wat 
daar staat zijn gewoon leugens. Het 1° en 
het 2° bezwaar staan inderdaad min of meer 
in de brief, maar dat is niet het enige.
Hier volgt een overzicht van wat er wel in-
staat .
a) Een protest tegen de achterbakse manier 
waarob de sociale raad haar beslissing nam ; 
zonder ons te verwittigen, laat staan te 
horen,' veranderen ze zomaar wat aan komm.'-.

menu. (Dat ergert ons des te meer omdat de 
studenten in de sociale raad konden weten 88 
dat ze ook naar een andere formule van w.

comm.menu zochten) 
bj Punten waarop geiec moet worden bij een %  
uitbreiding van het aantal studenten in ^
K.M. I
c) Over de maaltijdkaart : argumenten pro : %  
verworven recht, vergoeding, blijkbaar een 
effectieve stimulans om het werk voor Komm. 
menu goed te doen. Ook geven we aan dat we w  

niet begrijpen waarom ze plots afgeschafd %  
werd. m

ri) enkele realisaties van komm.menu. 05

STROP

nBBTt jjK
hij bang ML 
i worden! gg

e) Dat we bereid zijn ons standpunt op de 
sociale raad toe te lichten. (Dirk heeft 
geweigerd ons uit te nodigen omdat 
was dat er 'een show zou opgevoerd 
Dat heet openheid zeker, Dirk ?)
Besluit : Dirk zou best onze drieste brief 
nog eens lezen.
f) De 'weerlegging’ van 'onze' bezwaren is 
zo mogelijk nog droeviger dan zijn inter-
pretatie van onze brief.
□ p de centrale vraag over het al dan niet 
misbruik maken van de maaltijdkaart zegt 
Dirk :

Is het echter een misbruik ?
De reaktie van Jan Strobbe (leider in de 
kommissie) spreekt boekdelen als wij er hem 
op attent maken dat er ontelbare mensen 
werken,zonder vergoeding,voor de studenten 
(Schamper,konventen en leringen .werkgroepen, 
sociale raad,raad van beheer.fakulteitsraad, 
en moeten we nog doorgaan?).Even kalm als 
lakoniek vind Jan Strobbe dat die zichzelf 
maar zitpenningen of andere vergoedingen 
moeten toekennen.Met een dergelijke inter-
pretatie is het inderdaad een misbruik.dat 
niet langer kan en mag bestaan.

Deze redenering is niet geldig. Zelfs als 
we verkeerdelijk aannemen dat Jan Strobbe 
in naam van ons drie kan spreken, en dat d 
maaltijdkaart uitsluitend een vergoeding 
is, dan is Jans mening dat studenten in- 
andere raden mogen vergoed worden toch geen; 
relevant argument voor de vraag of de ver-
goeding voor komm.menu een misbruik is of 
niet ?
üp onze waarschuwing tegen het te groot ma 
ken van komm.menu Cde besluiten van komm. 
menu worden via consensus genomen, en met 
teveel mensen kan die moeilijk te bereiken 
zijn) antwoordt Dirk :

+ Ik geef grif toe dat er op de unief praat-
barakken genoeg zijn,daarom dat het goed 

is dat iemand eens iets doet.De sociale raad 
heeft in december iets gedaan.

Moet dat een argument voorstellen ?

Dag Dirk , tot ziens. Ik hoop dat dit 
pietluttig geruzie nu afgelopen is.
De studenten van kommissie menu.
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Er staan dus echt geen grenzen aan de origi-
naliteit van onze bewindslieden. Als het 
waar is, wat Schamper 103 beweert ("Geen 
Blandljnfuif?"), dan mogen we in september 
1903 de opening verwachten van een gigan-
tisch kultureel centrum (grote toneelzaal, 
hobbylokalen, muziek- en balletstudio’s, 
kafee, dansruimte...). Een kadoo voor de 
studenten? Een kadoo dan wel, dat ze zlf moe 
ten betalen. Ook al is de "20.000 fr in-
schrijvingsgeld” misschien maar een proef- 
ballonetje van een strijdvaardige Schamper- 
redactie, dan nog is er de zekerheid dat de 
programmawétsmentaliteit van onze regering 
niet zo vlug zal veranderen. M.a.w. de kost-
prijs zullen we hoe dan ook moeten uitzweten

Maar er is meer! Waar bevindt zich het "pand 
dat eraan zal moeten geloven? Of heeft men 
een nieuwe natuurlijke heuvelrug gevonden, 
zoals die waar. ze destijds de Ekonomieblok 
op geploft hebben? Of zal de vereiste ruim-
te ver buiten het stadscentrum liggen ( de 
uittocht naar Zwijnaarde is allang bezig)?
In ieder geval, óf het sociaal of natuur-
lijk leefmilieu zullen eronder lijden, óf 
de studenten zelf (wie wil naar Zwijnaarde 
voor een fuif?)
Is dergelijk gebouw noodzakelijk? Die vraag 
kan pas gesteld worden als blijkt dat de 
bestaande infra-structuur onvoldoende is. 
Maar...In plaats van te zoeken naar een rege 
ling om de bestaande universitaire gebouwen 
zo polyvalent mogelijk te kunnen gebruiken, 
schaft men het weinige dat in die zin (via 
studentenstrijd en al 'dan niet bewust) ge-
groeid is, af! In plaats van de Blandijn uit 
te rusten met wat toneelspots, expositie- 
panelen, berglokalen, intern reglement 
(zoals in de Brug)..., schaft men dat af en 
gaat men de prestigetoer op. Dat druist in 
tegen elke ekologische en ekonomische logi 
ca...

j-K noop dar de studenten, hun verenigingen, 
werkgroepen en kringen zich niet laten van-
gen aan dergelijke luksepareltjes. In plaats 
daarvan moet geijverd worden voor een gede-
centraliseerd, kleinschalig gebruik van de 
bestaande infra-structuur. Enkel als die on 
voldoende blijkt, kan "gebouwd" worden. Sor-1 
ry voor bouwpromotoren en andere lobby’s.

Wij willen geen Strop rond onze hals!

Peter Dauwe
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SCHAFT

''maandag 25.2 

pistousoep

varkensgebraad met artésienne 

snoebies met coctailsaus en witloofsla

°dinsdag26.2

seldersoep

kalfsblanket met erwten op zijn frans 

bami goreng

°vroe,sdag 27.2 

erwtensoep 

spaghetti bologna-ise 

braadworst met spruiten

°donderdag 28.2 

groentesoep

mosselen in citroensaus en knolseldersla 

wienerschnitzel ratatouille en tuinkers

“vrijdag 29.2 

tomatensoep

kip op zijn grootmoeders 

kabeljauw met gestoofde porei

TONEEL

ARCA-

'De huisbewaarder' van H; Pinter 

op zat. 23, woe27, do 28 en vrijdag29 feb 

telkens o m  20u

RADIO AKTIEF---------------------------------

nog steeds met het oor te beluisteren 

op maandag- en donderdagavond o m  20.30u

STUDIO SK00P-

ARLiitt-
Peer Gynt'

op vrijdag 22 en op zaterdag 23 o m  20ul5

COG----------------------------------------------

zondag 24- o m  15u: Die Walkure

linsdag 26 o m  20u: Dialogues des Carmélites

NTG---------------------------------------

'M e d e a '

op zaterdag 23 feb. o m  2Ou 

op zondag 24 feb. o m  15u en o m  20u

1 Zaal 1: 20u00:

J1 22u30:

! Zaal 2: 19u30:

\
22uOO:

Pane e ciocolatta 

van E . Scola 

Sleeper

van en met Woody Allen 

film in verlenging

Jonas, qui aura 25 ans en 

l'an 2000 

van A. Tanner

VOORUIT------------------------------------

François Truffaut retrospectieve

0 Deux Anglaises et le continent 

pare dagen: 20u 

onpare dagen: 22u 

c Uh belle fille comme moi 

pare dagen: 22u 

onpare dagen: 2Ou 

je merkt w e l ,simpeler kan het niet

ELCKER-IK-

'De kwaliteit van onze voeding' 

op dinsdag 27 feb. 20u

STUDIUM GENERALE-

'Geschiedenis van een fertiliteitregulatie' 

dinsdag 26 feb. o m  20u in aud D  van het AZ 

door prof dr. M. Thiery

GENTS UNIVERSITAIR STUDENTENKOOR1-------------

Het G.U.S.K. is zoals de n a a m  trouwens zegt 

steeds gratis toegankelijk voor ALLE stu-

denten die van muziek houden.

Op zaterdag 1 en zondag 2 maart richt het 

koor een week-end in te Roeselare. Voor n a -

dere inlichtingen hieromtrent kan je terecht 

op onderstaand adres. Of wip gewoon even bin 

nen gedurende de wekelijkse zangherhalingen. 

Deze gaan door op woensdagavond o m  2Ou in he~ 

aud. van het HIK0 (hoek Rozier- St-Hubertus- 

straat)

Rudy De Mets 

Harelbeke 70
tel. 22.97.21 of 22.97.22

De koning van
België 

is een man
Voor diegenen die dit nog niet wisten 
deze onthulling in Knack van 13/2 11.


