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Vrystelling
VROEGER NU

1. alle examens deelnemen
2. onderscheiding voor het betrokken vak
3. het 'gemiddelde' halen

1. alle examens deelnemen
2. voldoende voor het betrokken vak
3. ---
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Het is wel degelijk zo dat Gent voor het 
eerst sinds vele jaren een teruggang kent 
qua studentenaantal.

Andere universiteiten zouden de naam hebben 
'gemakkeilijker te zijn ? Feit is dat Gent 
achterloopt met het credit-systeem waarmee 
andere uniefs [zoals de UIA] uitbundig re-
clame maken.
Credit-system ? Wie wat en waar ?

Het rectoraat zorgt voor sensatie. Wat het 
monster van Loch Ness is voor de Standaard 
wordt het rectoraat voor Schamper.
Midden in de journalistieke pruimentijd var 
rond Pasen schudt de Raad van Beheer een 
nieuw stelsel voor vrijstellingen uit zijn 
mouw. Onze oprechte dank.

De vroegere regeling werd totaal van de ta-
fel geveegd. Er zijn twee voorwaarden om 
vanaf dit academiejaar een vrijstelling te 
bekomen.

1) een voldoende halen op het betrokken 
vak

2) aan alle examens deelnemen

Het beruchte 'gemiddelde halen’ is dus 
weggevallen. Een voorbeeld :

op de tien vakken haal je één 13 en 
negen keer 3, dan houdt die 13 toch 
een vrijstelling in, ook al heb je 
een gemiddelde van 40%.

Met 'het gemiddelde halen' sneuvelde ook 
'het onderscheiding halen'. Een 'voldoening’ 
volstaat. Maar wat een voldoende is moet 
nog bepaald worden door de faculteitsraden. 
Het is dus goed mogelijk dat voor landbouw 
het voldoende op 10 komt, terwijl het voor 
de rechten een 11 wordt.
Dat staat dus nog niet vast. Maar één 

ding is zeker : de veertien halen is vol-
tooid verleden tijd.

Ue raad van beheer kreeg van de rector nogal 
onverwacht een heel pakket op de schoot ge-
worpen dat onderandere dit systeem en de 
gedragscode van de proffen inhield en 'te 
nemen of te laten'was.

De proffen maakten nogal wat kabaal. Ze 
onthielden zich of stemden tegen. Maar weg-
gestemd werden ze...

Oneindig aantal lijkende telefoontjes be-
doeld naar de verschillende professoren 
van de RVB (oneindig omdat steeds terug 
getelefoneerd moest worden] leverde een 
uitgebreide variatie aan commentaren op.
Soms moest Schamper het stellen met de secre 
taresse die aan de prof moest vragen of hij 
al dan niet op zijn buro was. Het duurde 
dan soms ook minuten voordat zo’n mens een 
drogreden verzind had, wat alleen maar de 
PTT ten goede kon komen.

Professor Claessens (geneeskunde], die op 
raad als argument tégen het nieuwe systeem 
aanvoerde dat hij geen twaalven maar elven 
zou geven, bleek aan de telefoon niet voor 
enige uitleg te vinden. Zijn persoonlijke 
visie was dat er meer gebuisden zouden zijn, 
bekommernis om de studenten als het ware.
De rest moesten we maar in de notulen van 
de vergadering lezen.

Waarom hij zijn stem niet wou verklaren ?

Hij vertrouwde ons niet.
Altijd leuk supporters te hebben.

Een veel vriendelijker geluid gaf professor 
Vandeplassche (diergeneeskunde]. Hij had 
tegen gestemd, niet omdat hij tegen vrij-
stellingen is. Voor de kandidaturen kon 
het best ideaal zijn maar voor 't 2° en 
3° doctoraat verhinderde een dergelijk 
systeem de professor een duidelijk en 
algemeen beeld te krijgen van de student. 
Normaal stond hij bijna altijd achter de 
studentenvoorstellen, maar nu ruikt het 
een beetje naar een poging om studenten te 
lokken.

Professur Dechaene (toegepaste wetensch.] 
had zich onthouden omwille van de wijze 
van voorbrengen van het pakket. Alles te 
nemen of te laten vond hij onaanvaardbaar. 
De nieuwe regeling voor vrijstellingen had 
niets -te zien met de 'navolging van de 

examencode ’ .
Of hij dan voor of tegen dit vrijstellingen 
systeem was ? Persoonlijk was hij ervoor 
gewonnen, maar het mocht niet gebruikt 
worden om studenten aan te trekken.

Volgens professor Van Acker (economie] 
ligt de basis van dit systeem bij de con 
currentie die Gent ondervindt van andere 
uniefs (zoals Antwerpen] die met dit sys-
teem (met succes] veel reclame maken. 
Volgens hem moet men leerlingen lokken met 
kwaliteit, niet door de kwaliteit te ver-
minderen. Het komt neer op een degradatie, 

volgens hem.

Professor Senelle (rechten) gaf liever geen 
commentaar langs de telefoon. En de rest 
van de professoren zat ofwel in Italië of 
ze waren niet bereikbaar of deden alsof.

Mr. De Potter (diensthoofd universitair 
studiebureau) deed het voor ons uit de 
doeken.

Wat hier in Gent ontworpen is heeft weinig 
gemeen met het echte, Amerikaanse credit- 
system.Daar kan een student zijn eigen vak- 
kenpaket samenstellen. Of hij dan geslaagd 
is wordt bepaald door een cijfer dat bere-
kend wordt door :

a) credits (punten die men krijgt voor
de keuze van dat vak, hoe moeilij- 
ker het vak (en dus het pakket), 
hoe meer 'credit'-punten

b) de examensuitslag.

Achter dit alles zit de filosofie van de 
individualisering. Het is opvallend dat de 
Angelsaksische universiteiten studentgericht 
zijn, terwijl wij eerder docent-gericht zijn

e n

Daar wil men ietwat aan veranderen. De stu-
dent gaat beter ingelicht worden omtrent 
zijn rechten en plichten.
De student moet de mogelijkheid krijgen met 
de examinator over zijn examen te praten.
De zogenaamde feed-back.
Regelmatig moeten er enquêtes gehouden wor-
den bij de studenten over de proffen.

Ook dat is niet zo origineel. Want in de 
USA bepaalt dat (binnen zekere grenzen) 
zelfs de wedde van de docent.
Maar da's dan weer het andere uiterste.
In Gent is nog geen enkele sanctie voor-
zien voor proffen die misbruik maken van 
hun positie. Hooguit kunnen ze een blaam 
krijgen van de academieraad.

Zullen er dan meer studenten slagen ?
Men moet niet beweren dat deze nieuwe re-
geling de uitslagen zal veranderen. Onder-
zoek bij vroegere experimenten in die zin 
bewijzen precies het tegendeel.
Een veel gehoord argument tegen, is natuur-
lijk dat het alles gemakkelijker maakt.
Maar dat ligt aan de proffen.
Het is niet het examensysteem dat de moei-
lijkheid bepaald, maar de moeilijkheids-
graad van het examen zelf.

SLOT

Kortom : je kan zoveel examens als je wil 
opschuiven naar een tweede zit. Als je 
slaagt (!) in de examens die je serieus 
voorbereid hebt, vallen die weg, maar je 
moet wel naar alle examens gaan en eraan 
deelnemen.
Vrijstellingen die je op dergelijke manier 
behaalt tellen slechts voor één academie-
jaar. Bissers moeten van vooraf aan be-
ginnen .

PROFFEN 

OP'T MATJE

EXAMENKODE

Hoe de gedragskode voor examinandi en exami-
natoren er gekomen is, werd reeds kort in 
Schamper 106 uiteengezet. De bedoeling van 
de gedragskode is vooral een minimum een 
rechtvaardigheid en objektiviteit te garan-
deren i.v.m. het verloop en de organisatie 
van de examens. Die gedragskode krijgt ieder< 
student in principe toegestuurd samen met de 
examenroosters. Het Universitair Studieburo 
(of Centraal Bureau voor de Studie van het 
Hoger Onderwijs) heeft een evaluatieonder-
zoek gedaan naar de navolging van die ge-
dragskode . Dat gebeurde in 1979.
Het Universitair Studieburo is een dienst 
van het rektoraat, die allerlei ontwikkeling 
en i.v.m. het hoger onderwijs in binnen- en 
buitenland volgt, zoals bvb. het "credit"- 
systeem, andere evaluatiemogelijkheden dan 
examens enz.

HET ONDERZOEK
Het evaluatieonderzoek omvatte een enquete 
bij kandidatuursstudenten van het akademie- 
jaar 77-78 en bij hun proffen en lesgevers 

in dat jaar.

ENQUETE ONDER PROFFEN
Naar alle proffen en lesgevers die in de kan 
dictaturen les geven is een vragenlijst ge-
stuurd. 58 op de 189 of 30% van hen hebben 
de vragenlijst niet beantwoord! 
Waarschijnlijk mogen we aannemen dat de 30% 
die niet antwoordden juist ook degenen zijn 
die het minst de zin inzien van een gedrags-
kode en bijgevolg ook diegenen zijn die de 
gedragskode het meest aan hun laars lappen. 
Wat kunnen we uit deze enquête onder de 
proffen dan leren? Niets, tenzij dat er 30% 
van de proffen en docenten zich geen moer 
aantrekken van een gedragskode. Welke dat 
zijn kunnen we spijtig genoeg in het rapport 
niet terug vinden. De Potter (diensthoofd 
van het Universitair Studieburo) vond het 
niet relevant de namen van de proffen die 
wel of niet antwoordden, in het onderzoeks-
rapport te vermelden. Wat we wel Kunnen zien 
is dat in de Rechten bvb. slechts 9 op de 18 
proffen geantwoord hebben, en in de Psycho-
logie en Pedagogiek slechts 7 op de 14 prof-
fen. Wat we dus vinden in het rapport zijn 
7 blz (op de 125!) met nietszeggende resul-
taten van de proffen die de vragenlijst wel 

beantwoord hebben.

ENQUETE ONDER STUDENTEN
De bedoeling van deze vragenlijst was gege-
vens te verkrijgen over de indrukken en er-
varingen die studenten hebben i.v.m. de na-
volging van de gedragskode door de proffen.
De belangrijkste gegevens die uit het onder-
zoek verkregen werden zijn volgens ons:

1° Alle kandidaturen van Letteren en 
Wijsbegeerte en van de Rechten, l°kan Biolo-
gie en 2° kan Landbouw krijgen hun examen- 
rooster voor l°zit minder dan 14 dagen voor 
het begin van de examens. Alle kandidaturen 
uitgezonderd l°kan HILO en Wiskunde kregen 
het minder dan 14 dagen voor het begin van 

de examens in 2°zit.
2° Bij De Clerck(PPW) en bij Kruithof 

(moraal) zegt meer dan 25% van de studenten < 
nog groepsexamens met kompetitie te moeten 
afleggen. Bij Ghijsbrecht is dat meer dan 

75% van de studenten!
3° Bij De PeIsmaecker(ekonomie), Derycke 

(wetenschappen), Kruithof (moraal), Lauwers 
(farmacie), Mussche(HIKO), Musschoot(PPW), 
Schrickx(germaanse), Thomas(Romaanse), Van- 
develde (geneeskunde), Verbist (PPW), Ver- 
meersch(filosofie) en Verzele(scheikunde) 
zegt meer dan 25% van de studenten gehinderd 
te zijn door het optreden van de prof op het 
examen. Bij Ghijsbrecht is dat meer dan 50%!

vervolgt op blz. 2



vervolg van blz. 1....

4°Bij Ghijsbrecht moest meer dan 50% van 
de studenten meer dan 2 uur waakten voor het 
mondelinge examen. Daarbij mogen we zeggen 
dat men buiten moet waakten of het nu regent 
of snikheet is. Bij Calewaert(rechten) moes-
ten meer dan 75% van de studenten meer dan 
2 uur wachten.

5° Bij Mussahoot(PPW) had meer dan 50% - 
van de studenten te weinig tijd oip het exa-
men. Bij Calewaert, De Lerribre en Dierickx 
(geneeskunde) was dat meer dan 75% van de 
studenten!

BETEKENIS VAN DE KODE

Volgens het Universitair Studieburo kan de 
verdere interpretatie van de gegevens voort-
vloeiend uit de enquête, beschouwd worden 
als een evaluatie van enerzijds de organisa-
torische aspekten van de examenregeling, an-
derzijds als een evaluatie van enkele mini-
mumvoorwaarden voor degelijk onderwijs en 
ernstige evaluatie van de student.

Men kan echter totaal niet zeggen dat er 
in de gedragskode bepalingen staan die bet-
rekking hebben op het onderwijs. In de en-
quête wordt wel gevraagd of de proffen een 
gedrukte of gestencilde kursus uitgeven. Het 
blijkt dat heel wat proffen dat vertikken. 
Over dat probleem alsook over de kostprijs 
van de kursussen komen we in een volgend ar-
tikel tussen.

De gedragskode geeft hoogstens wat richtlij-
nen om een minimum aan informatie op voor-
hand te geven over de wijze waarop het exame; 
zal verlopen, en waarover het examen zal 
gaan. Als die nrinimunrlnfortnatie al niet gege 
vén wordt (en daarrond bestaat de grootste 
ontevredenheid van studenten, volgens het 
onderzoeksrapport), hoe kan dan überhaupt 
nog gesproken worden van een ernstige eva-
luatie van de student?
Wil men het onderwijs evalueren, dan zal men 
de mening van de studenten moeten vragen 
over de inhoud van de kursussen en over de 
manier van lesgeven.

Wat betreft het af nemen van examens wer 
den slechts enkele vuistregels opgesteld die 
nogal voor interpretatie vatbaar zijn. Het 
zou volgens ons ook heel relevant zijn eens 
na te gaan inhoeverre meisjes speciale moei-
lijkheden oplopen of anders behandeld worden 
op examens bij mannelijke proffen.

'In het rapport worden enkele aanbevelin 
gen gedaan. Ten eerste t.a.v. het systeem 
van vrijstellingen, waarrond dikwijls nogal 
wat verwarring bestaat. Zo zijn vorig jaar 
in de 2°zit in de eerste kandidatuur PPW 
een aantal mensen gebuisd doordat het daar 
gangbare systeem van vrijstellingen plots 
gewijzigd werd in de 2°zit, zonder dit aan 
de studenten op voorhand mee te delen. Het 
systeem van vrijstellingen zit vervat in wat 
genoemd wordt het "creditpuntensysteem". Dit 
is niet te verwarren met de invoering van 
een "credit"-systeem zoals het opgenomen is 
in het nieuwe wetsontwerp op de akademische 
graden (dat ook de invoering van een derde 
cyclus inhoudt, zie vorige Schampers en Roje 
Reus). Welke vorm van creditsysteem inge-

voerd zou worden, wordt in het wetsontwerp 
niet gezegd. Er zijn nochtans veel verschil-
lende vormen mogelijk, gaande van: een exa-
men waarvoor men voldoende haalt, moet in 
geen geval opnieuw af gelegd worden (dus een 
uitbreiding van het vrijstellingensysteem), 
tot: de student legt het examen voor een vak 
af wanneer hij/zij klaar is met dat vak (dus 
geen beperkt aantal examenzittijden meer). 
Het Universitair Studieburo pleit voor de 
vorm, van creditpuntensysteem, zoals gebruikt 
aan de UIA: een af gelegd examen, waarvoor de 
student een voldoende haalt, blijft geldig 
gedurende 4 zittijden (2 akademiejaren). Er 
bestaat daarenboven geen verplichting om o- 
ver alle vakken in éénzelfde zittijd examen 
af te leggen om van het systeem te kunnen 
genieten. Een deel examens leg je bvb. in 1° 
zit af, de rest in 2°zit. Het rapport doet 
ook de suggestie dat zo 'n creditpuntensys-
teem zou kunnen gebruikt worden als reklame 
voor de RUG. Binnen dgl. creditpuntensysteem 
is natuurlijk kog heel wat diskussie mogelij'l 
over welk kriterium men hanteert om te zegget 
dat men voldoende heeft of niet. Waarschijn-
lijk zal dat, zoals nu ook het geval is, ver 
schillend zijn van fakulteit tot fakulteit: 
in de ene fakulteit ligt een voldoende op 
10/20, in de andere fakulteit moet men 12/20 
halen om een voldoende te hebben.
Het volwaardig creditsysteem (wat dus iets 
anders is dan het creditpuntensysteem) is 
een zaak die we zeer goed in het oog zullen 
moeten houden. Het is niet aanvaardbaar dat 
over de vorm van creditsysteem beslist zou 
worden over de hoofden van de studenten heen.

GEVOLGEN

De VVS-SVB-leden van de Raad van Beheer (Vol 
Geeraert en lef Maes) hebben naar aanleiding 
van het verschijnen van het onderzoeksrappor• 
verschillende zaken op de Raad van Beheer 
naar voor gebracht.

1° Een gedragskode heeft weinig invloed 
en gevolgen als daar geen sankties voor de 
proffen aan gekoppeld worden.

2° Naast een evaluatie van de gedragsko-
de is een evaluatie van de pedagogische kwa-
liteiten van de proffen (inhoud van de les-
sen, manier van lesgeven) minstens even be-
langrijk, zelfs belangrijker.

De rektor heeft dan uitdrukkelijk ge- < 

steld dat hij een sanktioneringsvoorstel zal 
uitwerken om het vervolgens aan de Akademie- 
raad voor te leggen. De Raad van Beheer zal 
in kennis gesteld worden van het sanktione-
ringsvoorstel. Ingeval van flagrante over-
tredingen van de gedragskode mogen we recht-
streeks de rektor op de hoogte brengen, die 
dan de gepaste stappen zal ondernemen. Enke-
le klachten hebben we al binnen gekregen.
Het probleem van al of niet anonimiteit van 
die klachten stelt zich nog wel! Op de vol-
gende raadszitting maken we die klachten in 
het openbaar aanhangig.

In het voorstel dat de rektor uitgewerkt 
had om tegemoet te komen aan de kritieken, 
hebben we nog een punt een toegevoegd. NI. 
dat de professoren, wat betreft de pedagogi-
sche kwaliteiten geëvalueerd zouden worden 
door de studenten. Dit moet regelmatig ge-
beuren. Het volledig voorstel werd met de 
toevoeging erbij " en bloc" gestemd. Meer-
derheid tegen minderheid. Hoste en Van Looy 
chaarden zich bij de meerderheid.

Voor WS-SVB, Kristin Herbert, Rol Geeraert.

TANKS IN
Met het bericht 'Tanks in Amsterdam' haalde 
de Nederlands kraakbeweging een tijdje ge-
leden de internationale krantenkoppen. Ho-
pelijk is de afgelopen aktie in de Vondel- 
straat de aanleiding tot meer interesse van 
links voor de kraakgroepen van onze Noor-
derburen.
Hun strijd is zeker een sociale strijd: 
krakers zijn studenten, werklozen en gast-
arbeiders die de gigantische huurnri izen

onmogelijk kunnen betalen. Terwijl 52.000 
Amsterdammers geen behoorlijk dak boven 
het hoofd hebben laten huisbazen panden 
leeg staan om ermee te spekuleren of om ze 
gewoon te laten verkrotten. Woonnood staat 
niet in hun woordenschat.

□ e actie van de Vondelstraat is begonnen 
toen de politite het gekraakte pand wou 
ontzetten. De mobiele eenheid werd terug 
geslagen, barrikades werden opgeworpen, een 
deel van de stad word bezet. Drie dagen 
heeft dit mogen duren, dan werden de barri-
kades met overweldigend machtsvertoon opge-
ruimd.

Het pand zelf liet de politie onaangeroerd. 
Men kan het slechts bereiken met een lad-
der en een touw.

Vensters en deuren van het gelijksvloers 
zijn dicht getimmerd.
(foto 1)

AMSTERDAM

Het bezette stadsgedeelte getuigdt van een 
gezonde kreativiteit van de aktievoerders 
Talloze slogans en muurschilderingen fris-
sen het stadsbeeld op. Flikken met aan- 
valshanden plakken als verf aan de muur. 
(foto 21

Elders in de stad, langs de grachten werden 
de burgers gerustgesteld dat ze bewaakt wer-
den door de ordedienstne.
(foto 3]

Volgens de Amsterdamse krakers zijn de af-
gelopen rellen slechts een oefening voor de 
geplande politieontruiming van een ander 
pand de 'groote Keyser'. Een uitgebreide 
reportage kan je lezen in het maart-nummer 
van Paradox.

J.V.V..

\

Ondanks belofte, deze week geen uitvoerig 
verslag van de op de Berlinale gevisioneer- 
de films.
Daar zijn twee, zoniet drie redenen los uit 
de pols voor aan te geven.
Eén, het censureren vanwege de Schamperre- 
dactie van een mooie foto, passiefoto uit 
deprent 'Rude Boys' van Jack Hazan en 
David Mingay, met de Clash. Toegegeven dat 
ondergetekende daar voor 99% mede-verant-

woordelijk voor is, zowat alle filmbijdra- 
gen moeten één uur voor het lay-outen, of 
erger,voor het drukken, nog geschreven wor-
den. Excuses. Langs deze weg wordt ook met 
aandrang gevraagd de mooie still uit de ka- 
pelscene met Peter Faber en Jan Decleir 
van de Proefkonijnen, eerder in Schamper 
verschenen, terug te bezorgen.

'Vlaamse' film heeft geen promotie gelden 
ter beschikking, helaas, om een prent, naar 

behoren (!), met barnum te lanceren.

Bij de foto, die ik ook graag terugkreeg, 
hoort het te zeggen dat het een mooie foto 
is. Hij komt uit A(l)penland en sneeuw.
De titel van de prent alsmede de inhoud of 
vorm (daar kun je mooie discussie's in het 
Skoopcafver opzetten], is onbeduidend.

Twee. De trieste gemoedsgesteltenis (zie 
elders in dit nummer].
Drie. Het schrijversschap zelve. Ondergete-
kende had ver/gehoopt dat jan en alleman 
het tanend proza, alhier aanwezig, van de 
plank zou schrijven. Weet er dan niemand... 
(retorisch] iets over film te neuten? De 
redactie, alsmede, o.g., wachten gelaten 
maar ontvankelijk, dat is onze boodschap 
voor Pasen '80.

In de agenda worden zoals de traditie eist 
ook de vertoningen van De Andere Film/UFG 
opgenomen (dinsdag en donderdag, Blandijn C 
20u]. In de zelfde reeks als de gesmaakte 
dinsdagen en donder, in maart tevoren. Ik 
ben nochtans de titels van de volgende 
films vergeten, evenals de synopsis. Bij 
gemeende interesse, raadpleeg de gegeerde 
affiches, evenzo mond-op-mond-reklame.

Rik S.

m ich ie l , 
de mug ?

Eventjes stiekem de Schamper gebruiken om 
enkele van onze volgende aktiviteiten op 
'papier' te zetten. Wij richten ze niet 
zelf in, maar je kan er wel met ons heen. 
Dit wil zeggen, als het je interesseert 
neem je kontakt op met ons en dan zeggen 
wij je wat, waar, Hoe, hoeveel,...Waarom 
moet je zelf weten. Al is het om je billen 
of buik weg te krijgen.
Eris eerst de de Internationale Dansstage 
te Brugge van de Federatie Vrije Tijd.
In de paasvakantie ( van 7 tot en met 11 
april], voor alle niveaus (beginners tot 
gevorderden]. Met Alvin Mc Duffee (USA] en 
Toos Mutsaers (NI], die beiden Jazz-ballet 
geven en André Vaucher (Fr.] voor klassiek. 
Beoordeling: de stages van de Federatie 
zijn gewoonlijk heel degelijk. Deze nu, 
die met Pasen doorgaat, bekoort ons echter 
niet danig, ze is ten eerste niet zo uitge-
breid, ten tweede vrij duur (2000 fr] en 
de docenten, wel wij kennen betere, maar 
ze zijn degelijk voor mensen die eventueel 
willen vermageren.
Dan is er de kursus 'Dansexpressie’ van de 
volkshogesschool, duur , prijs, plaats 
zijn ons nog niet bekend, maar dat komt zo 
vlug mogelijk nagestuurd. Voor hen die wil-
len beginnen met dansen is dit zowat de uit-
gelezen mogelijkheid. Alle vormen van 
beweging (Modern, classic. Jazz, mime..] 
worden er gedoceerd in wekelijkse (?] les-
sen van twee-en-een-half uur. Laat je niet 
afschrikken door het woord dansexpressie 
want zoals Suzanne Visser zelf zegt gaat 
het meer om een moderne vorm van dans op 
basis van wat wij noemen een "Activité cre- 
atrice” en de "dynamische training”.
Werken (of dansen] wordt het in elk geval. 
Beoordeling : De volkshogeschool kent ook 
hoogte- en dieptepunten. Suzanne Visser 
kennen wij niet als docente, maar de omzend-
brief die wij ontvingen getuigt van een tof 
initiatief en zeker van een nieuw geluid in 
Gent. Want deze dame wil eerlang ook een 
dansgroep oprichten die niet enkel pliées 
en grand-ecarts maakt, maar ook eens midden 
in de Choreografie plaats wil laten voor mo-
derne dansen zoals Punk, Reggae, New Wave.. 

Inlichtingen : MUG St Pietersnieuwstr 4-5



ROL VAN DE MASSA ORGANISATIES
WEG MET ANALFABETISME

HET ONDERWIJS ONDER DE SOMOZA DIKTATUUR

Gedurende de Somoza diktatuur waren proble-
men i.v.m. gezondheid, voeding en opvoeding 
helemaal niet aan de orde, met als gevolg 
dat de cijfers voor kindersterfte, voor on-
dervoeding en voor analfabetisme zeer hoog 
waren. Ongeveer de helft van de Nicaraguaanse 
bevolking van meer dan 10 jaar is analfabeet. 
Niet de helft van de bevolking die op school-
leeftijd was, genoot werkelijk onderwijs.
Het analfabetisme is het grootst onder de 
landbouwbevolking, daar telt men 78% van het 
totaal aantal analfabeten in Nicaragua. 
Bovendien is 30% van de aktieve bevolking 
werkloos. 68% van de kinderen draagt de gevol 
gen van ondervoeding.
Er zijn erg veel onderwijzers in Nicaragua: 
het derde deel van de ambtenaren bestond on-
der Somoza uit onderwijzers. Tijdens Somoza 
was onderwijzer een minderwaardig beroep.
Men verdiende heel weinig en wist nooit pre-
cies wanneer men uitbetaald zou worden. De 
vakbond van onderwijzers werd vernietigd na 
een grote staking in 1968, die eindigde in 
een brute onderdrukking van de georganiseer-
de onderwijzers. De belangrijkste leiders 
mochten niet meer in het onderwijs werken.
Met het nieuwe demokratische regime kunnen 
alle onderwijzers hun baan behouden, behalve 
de Somozisten.

ALFABETISERING

Bij de samenstelling van de nieuwe Regering 
voor Nationale Wederopbouw werd onmiddellijk 
meegedeeld dat zowel het lager, als het se- 
kundair onderwijs verplicht en gratis was.
In de tweede plaats werd aangekondigd dat op 
30 maart 1980 een grote nationale alfabetise- 
ringskampagne zou starten, die op 6 maand 
tijd een einde zou moeten maken aan het anal-
fabetisme in Nicaragua.

...EEN POLITIEKE DAAD

Fernando Cardenal, die de alfabetiserings- 
kampagne koördineert,legt uit dat de alfabe- 
tiseringskampagne ontworpen is als een poli-
tieke daad. Analfabetisme is van belang om 
strukturen in stand te houden die de uitbui-
ting bevorderen. Analfabeten zijn objekt en 
geen subjekt van hun lot. Het ontbreekt hen 
aan politiek bewustzijn. Zij zijn er zich 
niet van bewust dat ze ook een deel zijn van 
de maatschappij. Het gebrek aan bewustzijn 
vergemakkelijkt onderdrukking en uitbuiting 
door de heersende klasse. In landen met on-
derdrukkende regimes bestaat een vicieuse 
cirkel

HERMANO...
I A  PATRIATE LLAMA

cirkel: hoe meer analfabeten, des te minder 
politiek bewustzijn, meer onderdrukking, 
minder sociale druk, meer macht voor het on-
derdrukkende regime. Daarom hebben alle La- 
tijnsamerikaanse landen met onderdrukkende 
regimes geen werkelijke alfabetiseringskam- 
pagnes tot stand kunnen brengen. Het enige 
Latijnsamerikaanse land dat tot hiertoe een 
suksesvolle alfabetiseringskampagne heeft 
uitgevoerd was Cuba in 1961.
Daarom is analfabetisme niet uitsluitend een 
opvoedkundig en technisch probleem, maar is 
nauw verbonden met de politiek-kulturele, 
sociale en ekonomische verandering van ie-
der land. Vanuit politiek oogpunt heeft de 
alfabetiseringskampagne in Nicaragua een 
dubbel doel: het leren lezen, wat tegelij-
kertijd gericht is op bewustwording. De 
uiteindelijke bedoeling is dan ook dat de 
bevolking wezenlijk deel zal gaan uitmaken 
en deel zal gaan nemen aan het sociale, 
produktie- en politieke proces in Nicaragua, 
en daadwerkelijk betrokken wordt bij het na-
tionale wederopbouwings- en ontwikkelings-
proces.

DRIE ETAPPES

Het verloop van de alfabetiseringskampagne 
werd in drie etappes vastgelegd:
a. organisatie en planning
b. uitvoering
c. evaluatie en herplanning

De eerste etappe startte in augustus 79, 15 
dagen na de overwinning van de revolutie.
Er werd besloten aan het ministerie van op-
voeding een nationale alfabetiseringskom- 
missie toe te voegen, die later dan het vice- 
ministerie van opvoeding voor volwassenen 
zal worden.

De kampagne wordt op 4 niveau1 s georgani-r 
seerd: nationaal centraal niveau, departe-
mentaal niveau, gemeentelijk niveau en 
niveau van alfabetiseringseenheden. Deze 
laatste bestaan uit een alfabetisator en 5 
analfabeten.
Tijdens deze eerste etappe werd een telling 
van analfabeten an alfabetisatoren tot stand 
gebracht, werd een sociaal en taalkundig on-
derzoek ingesteld, werden lees-, schrijf- en 
rekenboekjes opgesteld evenals handleidingen 
voor de alfabetisatoren en werden de nodige 
180 00Q alfabetisatoren bijgeschoold. Gedu-
rende heel deze tijd werd ook het klimaat 
voorbereid, waarbij de gehele bevolking 
wordt aangespoord om mee te doen met de ei-
genlijke kampagne die eind maart zal 
beginnen. Tijdens deze tweede etappe zal 
men trachten 900 0Q0 Nicaraguanen te alfa-
betiseren. Iedereen wordt aangespoord om mee 
te doen aan de kampagne, hetzij als alfabe-
tisator, hetzij om gealfabetiseerd te worden. 
Uit "La Prensa" (Nicaraguaans dagblad): "De 
gealfabetiseerde zal moeten onderwijzen. Als 
hij zijn werk in de steek kan laten, zullen 
andere companeros het werk doen van hem die 
z'n werk moest verlaten om te alfabetiseren. 
Als het een huisvrouw is, zullen in haar 
huis kleine groepjes die in de buurt werken, 
bij elkaar kunnen komen en leren lezen, of 
zal zij de kleine kinderen in haar wijk ver-
zorgen zodat de buurvrouw, die lerares is, 
mee kan doen met de kampagne en daarheen 
gaan waar ze het meest nodig is.
Als hij landbouwer is, zal hij zijn compane-
ros die analfabeet zijn, ertoe moeten bewe-
gen mee te doen met de kampagne. En zo zal 
iedereen vanuit de eigen situatie een vorm 
moeten zoeken, waarin men kan meedoen."
De derde etappe bevat de definitieve evalua-
tie van de nationale alfabetiseringskampagne, 
de organisatie van het nationaal alfabetise- 
ringskongres met aan het einde daarvan de op-
richting van het Vice-Ministerie van Opvoe-
ding voor Volwassenen. Op dat ogenblik kan 
de post-alfabetiserings- of opvolgingsetappe 
beginnen.

landhervorming
Na het missen van één oogst heeft het INRA 
alles op alles gezet om een grote produktie 
te verzekeren van landbouwgewassen. Alleen 
daardoor kan sterke voedselschaarste verme-
den worden. Hulp speelt voor die produktie 
verhoging wel een belangrijke rol.

De landhervorming is voor Nicaragua een 
noodzaak om te overleven, zowel materieel 
als politiek. Dat beseffen deleiders van 
het FSLN maar al te goed. Samen met de 
alfabetiseringscampagne vormt de landher-
vorming het scharnier voor de wederopbouw 
en de konsolidatie van de Sandinistische 
Revolutie.

ORGANISATIE IN DE LANDBOUW.

De strijd om de grond inChinandega heeft 
een eveuange traditie als de geschiedenis 
van de onderdrukking van de boerenbevolking. 
Elk jaar, aan het begin van'de winter, laai-
de de strijd weer op.
Sinds de strijd om de grond is begonnen, 
werd de slag altijd weer gewonnen door hen, 
die land in overvloed hadden, meer dan ze 
konden of wilden inzaaien. De boeren ver 
loren altijd, soms alleen naar het land, 
dat ze hadden bezet, soms ook moesten ze 
het bekopen met de dood. Maar ih mei 1977 
begon dit te veranderen.

De door de boeren op touw gezette landbe-
zettingen hadden onder Somoza weinig sukses 
gehad. Omdat het spontane bezettingen waren 
zonder enige steun. De boeren begonnen 
zich te organiseren. De ATC (Asociacion de 
Trabajadores del Campo) ontstond klandes- 
tien om te strijden voor de eisen van de 
boeren.
De boeren organiseerden landbezettingen, mei 
steun van de arbeiders uit de stad en de 
studenten en vestigden internationaal zo 
!de aandacht op het probleem. En wel zoda- 

Puerto Cabezas^nig dat de beoren niet meer verjaagd konden 
‘Bonanza* worden. Het ATC steunde het Sandinistisch

ƒ— EFront, door huizen en paarden ter beschik- 
•biuna king te stellen. De ATC was zo een basis

[ N I C A R A G U A  Prinzapolca,-̂ — voor de opstand geworden. Na de Opstand
:van September werden geen boeren meer van 
:hun land gezet, omdat ze gesteund werden 
: door de studenten, door AMPR0NAC (de vrou-
wenorganisatie) en door alle demokratische 
bewegingen van Nicaragua.

Om de boeren op effektieve wijze te organi-
seren zijn er in Chinandega verschillende 
komitees opgericht. De basiskomitees orga 
niseren het werk in een streek bij de arme 
boeren. De vakbondskomitees organiseren de 
arbeiders op de grote particuliere landgoe-

De sekretaris van de INRA, Salvador Mayorga, 
deelde in september '79 mee dat toen al 
322000 manzanas ( lmanzana = 0,7 ha) ontei-
gend zijn die van aanhangers van Somoza wa-
ren.
De miljoen manzanas die het IAN aan de At- 
lantishce kust van Nicaragua beheerde, zijn 
hierbij nog niet geteld. Somozisten hebben 
hun bezittingen overgeschreven op de naam 
van hun familieleden. Bij deze gronden waren 
ook de stukken land die zij van de boeren 
gestolen hadden.

KOFFIE..

20% van de koffieproduktie is in handen van 
de INRA. De verwachte oogst is 240 000 quin 
tales (1 quintal = 100 pond) die 20 miljoen 
dollar aan deviezen zal opbrengen. De kof-
fieplantages zijn vooral van Somoza ontei-
gend in het noorden van het land, waar ze 
bestuurd werden door Cubaanse onderkruipers 
die Somoza naar Nicaragua gehaald had. Dit 
geld zal gebruikt worden voor sociale voor-
zieningen voor de arbeiders, verbeteringen 
aan de behuizing, aan de produktie.

Wat betrekt de suikerproduktie past de INRA 
een soortgelijke politiek toe. En hier doet 
zich hetzelfde probleem voor als bij de 
katoen : suikerriet geeft alleen seizoenge-
bonden arbeid dwz het garandeert geen regel-
matig werk voor de grote landarbeidersmassa. 
Wat betreft de verbouw werd vastgesteld dat 
het regenwater niet meer benut kon worden, 
want de winter was al achter de rug toen de 
overwinning in juli '79 behaald werd.

deren. Op elk landgoed is er een komitee 
om van dichtbij te kunnen volgen, wat er op 
het landgoed gebeurt. Ook bestaan er enige 
Komitees van Staatslanderijen, die als taak 
hebben het landgoed zo te besturen, dat_de 
boeren die het land bewerken zelf de leiding 
hebben. Tenslotte bestaan er nog de Eenhe-
den van de Kollektieve Produktie. In deze 
vier soorten komitees zijn in totaal 48 200 
boeren in Chinandega georganiseerd, door 
middel van 65 komitees. Voor kontakt met 
de bevolking zijn er 7 zones gesticht in 
Chinandega? met 4 boeren per zone als ver-
antwoorden j ken.

WOONKERNEN OP HET PLATTELAND.

Het Ministerie voor Landhervorming werkt 
samen met het Ministerie voor Huisvesting 
om het projekt 'woonkernen op het platte-
land volledig te realiseren.
Huizen voor de boeren zijn broodnodig.
In plaats van de situatie van de boeren te 
verbeteren, beroofde de diktatuur hen van 
hun land, vervolgde men ze, zette men ze 
gevangen of vermoordde men ze als ze op-
kwamen voor hun rechten.
In een reportage, gepubliceerd in LA PRENSA 
hebben we gezien dat enkele boeren gedwonger 
waren als dieren of als primitieve mensen ir 
in holen te leven. De boeren krijgen nu 
hun grond terug, dat in handen van aanhan-
gers van Somoza is geweest.

ONDERVOEDING.

Op de konferentie van de Panamerikaanse 
Gezondheids-Organisatie (0PS), welke door-
ging eind '79 besprak men oa de ondervoe-
ding. Zich baserend op verschillende bron-
nen kwam men tot de konklusie dat de mate 
van ondervoeding bij de betreffende bevol-
kingsgroep een hoogte bereikt van 83,3%, 
waarvan 45% van de eerste graad, 30% van de 
tweede graad en 8,3% van de derde graad.

Maw niet meer dan 17 op 100 kinderen bereik 
ten een normaal gewicht en omvang. Men 
kent de schade die ondervoeding in de eer-
ste maanden en jaren aan hun lichamelijke 
en geestelijke ontwikkeling toebrengt. En' 
de cijfers gaan door : bloedarmoede door 
ijzergebrek vindt plaats bij 7 tot 11% van 
de bevolking. Het gebrek aan vit A konsta- 
teert men bij 19,8% van de kinderen bene-
den 5 jaar; endemische (krop)gezwellen bij 
32% in het hele land.

De verschillende massa organisaties van Ni-
caragua hebben hun militanten opgeroepen om 
aktief deel te nemen aan de alfabetiserings-
kampagne, hetzij om zelf te leren lezen of 
schrijven, hetzij als alfabetisator. In de 
mate van het mogelijke trachten deze organi-
saties ook fondsen bij mekaar te krijgen voor 
de nationale kampagne. Het is ongetwijfeld 
mee dankzij deze organisaties dat men effek- 
tief kan rekenen op 180 000 vrijwilligers: 
leraars, studenten, leerlingen uit het sekun- 
dair onderwijs, huisvrouwen en arbeiders. De 
universiteiten en de middelbare scholen zul-
len tijdens de 6 maanden van de massale kam-
pagne gesloten worden om de studenten en 
scholieren beter de kans te geven zich bij 
de kampagne aan te sluiten.

KOSTEN

De kostprijs van de kampagne schat men op on- 
geveer 20Q miljoen Cordobas of 25 542 522 
US dollars.Het grootste deel daarvan hoopt 
men te krijgen onder de vorm van schenkingen 
van bevriende landen en van internationale 
instellingen die solidair zijn met het Ni-
caraguaanse volk en hun revolutie

GRATIS ONDERWIJS

Een grondige hervorming van het onderwijs 
wordt ook doorgevoerd. Het onderwijs is nu 
gratis. Heel wat nieuwe scholen zullen moe-
ten gebouwd worden. Er komt leerpliaht.
Er zijn veranderingen aangebracht in de 
vroegere besturen. Die zijn nu vervangen 
door nieuwe mensen, aangewezen door het volk 
de lokale overheid, de onderwijsbond, en in 

het geval van schoolbesturen mede door de 
studenten en scholieren. Bij het uitzoeken 
van onderwijzers heeft men de nieuwe bestu-
ren geraadpleegd en ook de gemeenschap via 
de CDS (Sandinistische Verdedigingskomitees 
van de revolutie). Alle onderwijzers kunnen 
hun baan behouden, behalve de somozisten. 
Venezuela en Cuba zijn ook bereid onderwij-
zers te sturen.
Er zal meer aandacht gegeven worden aan het 
technisch onderwijs. Nadat de 2000 lokalen 
die door het somozisme zijn verwoest, weer 
opgebouwd zijn, zullen er werkplaatsen opge-
zet worden met als doel de arbeiders en scho: 
lieren met elkaar in kontakt te brengen.
Met hulp van de Wereldbank en de UNESCO wor-
den speciale kursussen opgezet voor de op-
leiding en bijscholing van leerkrachten in 
de industriële technieken.
Er wordt een programma maatschappijleer op-
gezet voor lagere en middelbare scholieren. 
Binnen dit programma wordt aandacht besteed 
aan sociale en beroepsaspekten, aan politiek 
,en aan ekonomie. Aan dit programma wordt mee-
gewerkt door studenten van de Autonome Natio-
nale Universiteit van Nicaragua.
Er wordt naar gestreefd dat de leraren een 
goede politieke vorming krijgen om die te 
kunnen overbrengen op de leerlingen.
Uit "Barricada", het orgaan van de FSLN: 
"Achter elk marktkraampje staat op z'n minst 
wel 1 kind dat in z'n vrije tijd of soms 
zelfs de hele dag de klanten helpt. Manuel 
Ramirez bvb. Hij is 13 jaar oud en gaat 's 
middags naar school in Ciudad Sandin® (een 
wijk in Managua). 's Morgens moet hij helpen 
in het huishouden waar hij nog 5 jongere 
broertjes en zusjes heeft en daarom staat 
hij op de markt. (...) En de meisjes? We heb-
ben met Kenia Gutiérrez gepraat, 9 jaar oud.
Ze heeft een wit voorschot om zodat haar 
schooluniform niet vuil wordt en helpt haar 
moeder groente verkopen. Zij zou graag snel 
iets willen leren, willen sporten, met ande-
re kinderen spelen, maar daar heeft ze geen 
tijd voor.
Op de markt zien we zo'n 5000 kinderen wer-
ken. Ze weten dat hun een school in de buurt 
is beloofd en daar wachten ze op."



NICARAGUA
TW EED A A G SE

Vorig jaar was Nicaragua "hot news”. Tot 
aan de omverwerping van Somoza, diktator 
bij familie-overdracht, kregen we vrij re-
gelmatig verslag van de spektakulaire ge-
beurtenissen aldaar. Sinds de overwinning 
van het FSLN (Sandinistisch bevrijdingsfront 
horen we nog sporadisch over de moeilijk-
heden bij de wederopbouw, over de politiek 
van de junta of de regering i.v.m. land-
hervormingen, gezondheidszorg of alfabeti- 
seringskampanje...

Nochtans zijn hier zeer belangrijke proces-
sen aan de gang. Door het terug aaneen-
sluiten van de rangen binnen de Sandinisten 
(voordien bestonden er drie tendenzen die 
er elk hun eigen politieke strategie en tak- 
tiek opna hielden) in de loop van 1978 zijn 
ze er in geslaagd Somoza te verdrijven. 
Belangrijk is ook dat ze kunnen verhinderen 
hebben dat de V.S. een specifieke oplossing 
hebben kunnen opleggen, die toch op een 
Somozisme zonder Somoza zou uitdraaien 
(zie El Salvador). Maar met die overwinning 
zijn uiteraard niet alle problemen opgelost, 
verrevan zelfs.

Het land bleef in een enorme puinhoop achter 
de oorlog tegen Somoza en zijn kliek had 
steden en dorpen verwoest, er waren talrij-
ke slachtoffers, groot-grondbezitters wei-
gerden te zaaien, zodat de oogst verloren

ging, Nicaragua blijft zitten met een massa 
buitenlandse schulden, allemaal gekregen 
van Somoza, terwijl die er met de totale 
staatskas gaan lopen is.

Het is duidelijk dat de heropbouw, ten 
dienste van de arbeiders en boeren in zo'n 
omstandigheden niet van een leien dakje 
loopt
Daarbij komt nog dat de Nicaraguaanse 
revolutie zeker niet gekonsolideerd is. 
Zowel in het binnenland als in het 
buitenland zijn er krachten die dromen van 
een terugkeer naar een kapitalistisch 
Nicaragua. De binnenlandse burgerij, die 
niet verbonden was met de Somoza-kliek, en 
dus ook mee in de oppositie stond, wil ui-
teraard geen afstand doen van haar "ver-
worven rechten"; maar ook in het buiten-
land wordt een obstruktiepolitiek gevoerd 
tegen de opbouw van het socialisme in 
Nicaragua (zie de moeilijkheden rond de 
leningen van de V.S. aan dit land).

Het is duidelijk dat in een dergelijke 
situatie Nicaragua steun nodig heeft.

Dit drukt zich konkreet uit in twee zaken; 
enerzijds direkte financiële en materiële 
hulp, anderzijds een ruime informatie- 
kampanje om een serieuze steun te kunnen 
geven aan de revolutie ginder.

BLOEDBANK VAN SOMOZA 

ZUIGT GEVANGENEN LEEG
Voor public relations-bureaus wordt 
het een stuk moei lijker hun kliën- 
ten naar tevredenheid te ffëdienen 
naarmate er meer beestachtigheden 
bekend worden die vloeken met het 
geDrogrammeerde “menselijke gezicht' 
van de diktaturen. Daarom kan het 
geen kwaad bekendheid te geven aan 
een onthulling van Nëstor Duque A- 
ranqo, 1id van het Venezolaanse 
komité van solidariteit met Nica-
ragua en in de jaren dertig lid van 
de guerrilla van de legendarische 
door Somoza sr. vermoorde vrijheids-
strijder Auqusto Sandino.
Deze opzienbarende onthulling houdt 
verband met de aktiviteiten van de 
bloedbank PIasmaferesis.waartegen 
de politikus en eigenaar-hoofdre- 
dakteur van de krant La Prensa,
Pedro Chamorro een felle kampagne 
had ondernomen. Eigenaar van deze 
bloedbank is de tot Amerikaan gena-
turaliseerde Cubaan Pedro Ramos, 
die herhaaldelijk genoemd is als 
een van de financiers van de moord 
op Chamorro op 10 januari. De rege-
ring van Nicaragua heeft aangekon- 
digd zijn uitlevering te zullen 
vragen -Ramos woont zoals zoveel 
andere anticastristische Cubanen 
in Miami- maar het is erg onwaar-
schijnlijk dat dat ervan zal komen. 
Want hoewel president Somoza sinds 
de moord op Chamorro beweert niets 
met Ramos te maken te hebben zijn 
er teveel bewijzen van het tegen-
deel . Somoza was Ramos' kompagnon 
in de bloedbank. Toen de diktator 
vorig jaar een hartaanval kreeg en 
naar een Amerikaans ziekenhuis werd 
vervoerd was Ramos een van zijn 
trouwste bezoekers.
Onder de gebouwen die door'een woe-
dende menigte op de dag na de moord 
op Chamorro in brand werden gesto-

jCMOZA.

ken waren de laboratoria van Plas- 
maferesis, evenals andere eigendom-
men van Somoza.
Duque Arango heeft van een “geres-- 
pekteerde Nicaraguaanse arts", die 
hem voor dat doel speciaal vanuit 
Costa Rica is komen opzoeken, een 
verhaal gehoord dat als het niet 
om de werkelijkheid ging op een 
sinister sprookje zou lijken. Po-
litieke gevangenen die door de 
Nationale Garde (het privëleger van 
Somoza) waren aangewezen om te 
"verdwijnen" werden via gekamoe- 
fleerde ingangen de laboratoria 
van Plasmaferesis binnengebracht. 
Daar werd al hun bloed afgetapt 
door twee Amerikaanse "artsen", 
twee Amerikaanse verpleegsters,

twee Cubanen en de Nicaraguaanse 
administrateur van het bedrijf. Zo 
spaarden ze zelfs nog de bedragjes 
uit die aan"normale" donors -werk-
loze en ondervoede Nicaraguanen- 
worden uitbetaald en die maar een 
fraktie vormen van wat het tot 
plasma verwerkte bloed in de Ver-
enigde Staten onbrengt. Het Sandi- 
nistische Front van Nationale Be-
vri jding beschikt over inlichtingen 
dat de meeste boeren en arbeiders 
die de laatste jaren in Nicaragua 
verdwenen zijn op deze manier let-
terlijk zijn leeggezogen door de 
vamoieren van Somoza.

eredoctoraat wheelock
Op 30 juli '79 werden de maatregelen ivm 
met de landhervorming door Jaime Wheelock, 
Daniël Ortega en Bayardo Arce, allen leden 
van de FSLN-leiding, aangekondigd.

Wheelock leidt het instituut voor de Land-
hervorming (INRA). 50% van de te bebouwen 
gronden werden onder de kontrole van dit 
instituut geplaatst. Alle gronden die toe-
geëigend waren door Somoza, werden aange-
slagen. In 1978 schatten amerikaanse des-
kundigen dat de bezittingen van Somoza 25% 
tot 30% van de bebouwbare fonden van het 
land omvatte . Op landbouwvlak zat het So-
moza fortuin ook in de agro-industrie (ka-
toen en koffie), in de veeteelt, de vis-
vangst ....

De gronden, waarop Somoza veeteelt bedreef, 
strekten zich uit over meer dan 20 000 ha. 
Op één enkele van zijn haciënda's, bezat hij 
hij 15 000 stuks vee. Een andere grote 
boerderij bracht 20 miljoen cordobas op 
(1 cordoba = 3bfr) per jaar door de rijst- 
produktie. Al die gomden zijn inbegrepen 
in de landhervorming.

Het INRA kampt met een gebrek aan krediet, 
meststoffen, alsook aan kaders voor voor-
lichting, technische bijstand. Vandaar dat 
tot nu toe de landhervorming gericht is 
naar de 64000 boeren die het armst zijn.
Zij beschikken over niet eens één ha grond. 
Ook de landarbeiders worden èrbij betrokken. 
In het bijzonder de landarbeiders in het 
katoen (in de streek van Chinandega), die 
in geval van te late inzaai een belangrij-
ke werkloosheid zouden kennen.
(zie BARRICADA van 31 juli 1979)

In het kader van die landhervorming werden 
verschillende sistemen toegepast: verdeling 
van gronden aan de boeren, het oprichten 
van coöperatieven met de deelname van de 
boerenorganisatie ATC en de oprichting van 
staatsboerderij en. \
In de streek van Leon, werden gronden kol- 
lektief oegewezen aan een gemeenschap. Al-
les volgens het gemeenschapssisteem, om zo 
de .tradities van die gemeenschap te respek- 
teren.

De landhervorming, die een zeer hoog orga-
nisatieniveau vereist, moet nu beantwoorden 
aan een noodplan. Gezien de noden aan voe-
dingsmiddelen zou het absurd zijn de be-
staande produktie te verstoren in de boer-
derijen die nu ontsnappen aan de hervorming.

Zoals Wheelock gevraagd had bezette gron-
den, die niet onder de hervorming vielen, 
te verlaten, in ruil waarvoor ze Somozisten 
gronden ontvingen. In augustus was dat het 
geval.
In de landbouw bevindt Nicaragua zich in 
een overgangssituatie. Volgens de direkteur 
van het INRA zal een integrale en realis-
tische landhervorming in praktijk gebracht 
worden door personen, die op het technische 
vlak gekwalificeerd zijn en die ook door-
drongen zijn van een grote sociale sensibi-
liteit .

Deze middenbladzijde van Schamper zijn 
gerealiseerd door de Universitaire Werk-
groep Nicaragua, (p.a. St. Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 GENT)

0m die zaak konkreet aan te pakken bestaan 
in tal van steden Nicaragua-komitees of 
werkgroepen. De eersten ervan bestonden 
al voor de machtswisseling ginder (Antwer-
pen, Brussel...) Ook in Gent bestaat zo’n 
werkgroep. Eeen eerste publiek initiatief 
was de informatieavond van 14.02 in de 
Vooruit, die een groot sukses werd.
Naar aanleiding van de beslissing van de 
werkgroep Landbouw, om Jaime Wheellock, 
minister van landhervormingen in N., een 
eredoktoraat toe te kennen (zie kadertje) 
werd het idee opgevat, door studenten die 
in de Nicaragua-werkgroep zitten, om de 
zaak uit te breiden tot een Nicaragua-twee- 
daagse. Het programma ervan vind je hier-
onder.
Ook hier vind je het tweeledig doel, nl. 
informatieverstrekking en financiële mid-
delen verzamelen ter ondersteuning van 
de alfabetiseringskampanje (meer informatie 
hierover op de achterkant van dit blad). 
Stippen we in verband met die financies 
ook nog aan, dat vorig week-end een delega-
tie uit Nicaragua in ons land was, o.a. 
met het doel technische en financiële hulp 
te vragen van de Belgische overheid.
Het resultaat was niet beister indrukwek-
kend, maar goed, veel meer kunnen we van 
onze regering niet verwachten, als we we-
ten dat de vroegere Belgische ambassadeur 
in Nicaragua de neef van Somoza was.

Tijdens die tweedaagse ook een informatie 
avond over de globale situatie in Centraal 
Amerika, met mensen uit verschillende ko- 
mitees die op die landen specifiek werken. 
Het is duidelijk dat revoluties (als die 
een kans op slagen hebben...) besmettelijk 
zijn. Sinds de omverwerping van het Somo- 
za-bewind in Nicqragua is er heel wat be-
roering in Centraal Amerika. In Salvador 
werd diktator Romero met de goedkeuring 
van de Verenigde Staten vervangen door 
een vijfkoppige junta, die eigenlijk al 
niet veel beter is. Hiertegen komen 
zware reakties van de revolutionairen, 
jammergenoeg in verspreide slagorde.
Costa Rica kent een grote stakingsgold, in 
Guatemale is er een versterking van de re-
volutionaire organisaties, in Panama grote 
sociale onlusten en mobilisaties tegen 
de aanweigheid van de shah.
Naar ook in Zuid-Amerika is er beroering. 
In Brazillië, een van de sterkste dikta 
turen, zien we de zaken veranderen, grote 
stakingen, en een begin van herorganisatie 

van de arbeidersklasse.
In Chili was er eind vorig jaar de eerste 
staking sinds de putch van Pinochet

Dm al die redenen is de overwinning van de 
revolutie in Nicaragua niet alleen van 
belang voor de arbeiders en boeren 
in Nicaragua zelf, maar voor alle revolu 
tionairen in Latijns Amerika en over heel 

de wereld.

woensdag 19.03
INFO-AVOND CENTRAAL AMERIKA 
OM 20 UUR IN BLANDUN-AUD C.
met gevraagde medewerking van:

Brigitte Van Maele

Liesbeth Walkiers (B.R.T. - nu ter plaatse in Salvador) 
diverse komitees die werken rond Centraal Amerika 
met stands.

donderdag 20.03
S MIDDAGS SOLIDARITEITSMAAL 
EN INFO-STANDS IN RESTOS

20 UUR NICARAGUA HAPPENING 
IN RESTO DE BRUG
met: optreden Theatergroep SYMPTOOM 

optreden Chileense zanggroep 

film K.R.O. over Nicaragua

uitreiking eredoktoraat J. Wheelock 
(aan vertegenwoordiger van de ambassade).

met daarna:

FUIF, FUIF... ook in de Brug, St. Pietersnieuwstr. 45



Françoise Paron woonde en studeerde een hele 
tijd in China.Onlangs keerde ze terug naar 
dat land,samen met een delegatie.Ze vond er 
heel wat vrienden terug en kon zich op die 
manier beter informeren over een onderwerp 
dat haar nauw aan het hart ligt:het onder-
wijs.Ze bezocht met haar reisgenoten heel 
wat scholen,voerde bovendien een gesprek met 
de directeur van de "Middelbare School nr.3" 
te Nanning.en ook met een verantwoordelijke 
van het Ministerie van Onderwijs.
Frannçoise Paron is wetenschappelijk mede-
werkster aan de U.L.B.
We laten haar dan ook zelf aan het woord.

"Ik zou jullie eerst willen herinneren aan 
het feit dat in 1949-toen Mao aan het bewind 
kwam- de jonge Chinese volksrepubliek 2 gro-
te handicaps moest overwinnen:enerzijds was 
80% van de bevolking analfabeetCbij de vrou-
wen bedroeg dit cijfer 90%] en anderzijds 
hadden ze een niet-alfabetisch geschrift,een 
kastengeschrift .De kinderen moeten 5 tot 6 
jaar studeren om 2500 a2800 ideogrammen te 
assimileren."Pessimistische” cijfers,welke 
geciteerd worden door Thomas P. Bernstein, 
een onderzoeker verbonden aan de Harvarduni-, 
versiteit,Ccfr.Issues and Studies,Taipeh,sep 
’79,pag 57],spreken van 60 a 70%gealfabeti- 
seerde volwassenen.Ik merk hierbij op dat de 
Chinees zowat 1500 ideogrammen moet kennen 
om als alfabeet beschouwd te kunnen worden. 
(Dit betekent dat hij dan in staat is om 
kranten te lezen,kranten die slechts dit aan 
tal tekens gebruiken.)0m universitaire stu-
dies te kunnen volgen of om moeilijker boeke 
te kunnen lezen,moet je al vlug 5000 a6000 
ideogrammen kennen.
In de grondwet van 1954 wordt bepaald dat 
het onderwijs een recht is.Leerplicht be 
staat niet,en het zal er ook nooit komen, 
zelfs al zal China over de middelen kunnen 
beschikken om hieraan te voldoen.Het jonge 

China van 1949 had deze middelen nietrer wa-
ren onvoldoende leraren,lokalen,didactisch 
materiaal,papier...en ik spreek dan nog niet 
van de afstanden die overbrugd moeten worden 
wat ook een probleem is in dit immense land.

(Het Volksdagblad] regelmatig de avonturen 
van eenjonge .rondreizende onderwijzer.Daar-
in vertelde hij o.a. dat de boeren hem een 
wapen hadden geschonken om zich te verdedi-
gen tegen de wilde dieren,en meestal bege-
leiden de mensen hem op zijn terugweg. 
Daarnaast bestaan ook nog scholen ”te paard” 

voor de nomaden en "bootscholen ” voor de 
kinderen van waterbewoners.
We mogen dus zeggen dat het eerste doel van 
het Chinese onderwijs.nl.de veralgemening 
van de basisschool,bereikt is.Thans zitten 
er 146 miljoen leerlingen op de basisschool, 
waarvan 47% meisjes.

De helft, van de tijd die ze op school door-
brengen, wordt in de drie eerste jaren be-
steed aan de taalstudie.

De cyclus duurt 5 jaar(tegenover 6 jaar voor 
■de culturele revolutie).De voorstanders van 
6 jaar basisschool en 6 jaar middelbare 
school worden steeds talrijker of laten ten 
minste meer en meer van zich horen.Waar-
schijn lijk zal het huidige 5-5 systeem ver-
vangen worden door een 6-6 systeem.

De leerlingen van de Basisschool volgen 
jaarlijks 5 tot 8 vakkenjhieronder vinden we 
rekenkunde .elementaire kennis van de natuur 
wetenschappen,aardrij kskunde,geschiedenis, 
politiek,een vreemde taal(vana£ het derde 
jaar).tekenen,muziek en lichamelijke opvoe-
ding.

Op lange termijn wil men ook het secundair 

onderwijs veralgemenen.ER komen meer en mets* 
secundaire scholen voor de eerste en tweede 
cyclus.

De eerste cyclus duurt drie jaar.de tweede 
2 jaar.De eerste cyclus bestaat praktisch 
over het ganse land.Momenteelzijn er slechts 
2 steden die beide cycli veralgemeend hebben. 
Beijing en Shangai.De steden.de dorpen,en de 
volksgemeenten beschikkenover secundaire schc 
len voor de eerste cyclus,sommigen kennen ook

En toch lopen tegenwoordig 94,5% van de kin-
deren school,tegenover 20% in 1949.De inspan 
ning die men in deze sector realiseerde,is 
spectaculair,als we nog bedenken dat ze mees 
tal slechts over primitieve middelen beschik 
ten.

ALFABETISATIE

Ue vereenvoudiging van het Chinese schrift 
(begonnen in de 50-er jaren)heeft één en 

anuer een weinig vergemakkelijkt.het invoe-
ren van de ”pinyin”(een soort transcriptie-
systeem naar het Latijnse alfabet) heeft het 
aanleren van dit schrift.dat bovendien wei-
nig fonetische herkenningstekens heeft,ver-
sneld.

De groep niet-schoolgaande kinderen kunnen 
we in 2groepen verdelen.

1.Sommige ouders houden hun kind.dat oud 
genoeg is om naar school te gaan(7 jaar),lie 
ver thuis.Zo kan hij/zij op kleine broer of 
zus passen en thuis wat helpen met allerlei 
karweitjes.In deze groep zijn de meisjes het 
sterkst vertegenwoordigd.Als de plaatselijke 
autoriteiten een dergelijk geval bemerken, 
gaan ze met de ouders praten om hen te doen 
inzien dat studeren belangrijk is voor hun 
kind;ook moeten ze feodale denkbeelden be-
strijden (bijv. meisjes hoeven geen kennis op 
te doen.)Men laat dan meestal toe dat deze 
kinderen hun kleine broer of zus meebrengen 
naar school.

2.Tot de tweede groep behoren de kinde-
ren die in een ver afgelegen gehucht wonen. 
De weg naar de school is voor hen lang en 
moeilijk,en zelfs gevaarlijk.Voor deze kin-
deren voert men dan een systeem in van "rond 
reizende scholen" in: de onderwijzer komt op 
Vaste dagen naar het gehucht.Zo verschenen 
enkele jaren geleden in de "Renmin Ribao”

een tweede cyclus. Hier ontstaat dan ook een 
probleem:om zich te kunnen aanbieden voor het 
toelatingsexamen van de universiteit.moet de 
kandidaat een diploma vande tweede cyclus op 
zak hebben.(Dit was niet altijd het geval 
tijdens de laatste jaren vande culturele re-

volutie. )
China telde in 1978 200.000 secundaire scho-
len,die bezocht werden door 65.480.000 lln. 
Hiervan gingen + 800.000 jongeren naar de 
tecnische en landbouwscholen.41% zijn meisjes

BEZOEK

Onze groep bezocht een middelbare piloot- 
school.De culturele revolutie had deze vorm 
soort scholen bekritiseerd en tenslotte af-
geschaft.Tegenwoordig zijn ze terug in ere 
hersteld.De directeur ,Feng Zangyi.zeer sym- 
patiek en bevoegd,was bereid om gedurende 
vele uren të atwoorden op onze talrijke vra-
gen.Hij maakte van de gelenheid gebruik om 
zich te informeren over het onderwijs bij 
ons.Het programma van zijn school,dat in 
heel wat opzichten overeenkomt met dat van 
alle andere secundaire scholen(behalve mis-
schien de uurverdeling), ziet er als volgt 
uit:

VAK 1ste CYCLUS 2de CYCLUS

geschiedenis 2u 2u
aardrijkskunde 2u
muziek 1u
tekenen 1u
taal en literatuur 5u 5u
natuurkunde 3u

(vanaf 2de jr)
4u

biologie 2u 2u
scheikunde 2u 2u
Politiek 2u 2u
sport 2u 2u
wiskunde 6u 6u
vreemde taal 2u 4u

(in dit geval Engels 
N.B.een lesuur duurt drie kwartier

De leerlingen krijgen 2 maand vakantie en 
1 maand praktisch werk(handwerk)

80% vandeze school gaan over naar de tweede 
cyclus,waarvan 95% deze studies beëindigen. 
Bissen is toegelaten en er bestaan ook in- 
haalklassen.Over het algemeen moeten 2 S3% 
van de leerlingen bissen.Sinde 1977 geeft de 
staat werk aan hen die hun studies niet voor 
voortzetten.Ongeveer 20% van de afgestudeer-
den van deze school gaan naar de universiteil 
Dit cijfer is enorm,en komt waarschijn lijk 
overeen met de situatie die door het minis-
terie van Onderwijs beschreven wordt in haar 
rapport:"Naareen school,bestemd voor de meer! 
derheid”In dit artikel wordt gewezen op het 
gevaar dat bepaalde scholen al hun werk naar 
de vorming van toekomstige universitairen 
rihten,en dit ten nadele van de grote massa 
(96%)die geen hogere studies kunnen aanvat-
ten, (omdat het aantal plaatsen beperkt is)
00k het avondonderwijs en onderwijs per 
briefwisseling zijn in opgang.
De spitsscholen(pilootscholen) zijn er dus 
terug,na een afwezigheid van ongeveer 10 jaa 
jaar.De meningen over deze scholen zijn ver-
deeld. Sommigen zijn van oordeel dat deze sch 
scholen noodzakelijk zijn:China moet zeer 
vlug mensen vormen,en ze moet mensen die er-
toe bekwaam zijn,zo vlug mogelijk in staat 
stellen naar de universiteit te trekken-

Anderen menen evenwel dat er gevaar bestaat . 
voor een nieuwe elite. Dit gevaar schuilt 

zeits nog erger bij ae toelatingsvoorwaarden 
voor hogere studies:hierbij worden stadskin-
deren bevoordeeld tov plattelandskinderen, 
kinderen van intelléctuelen(meestal leraren) 
tov arbeidskinderen.Volgens de pers(en de 
gespecialiseerde pers onderstreept dit) 
heeft de toelatingswedstrijd tot de univer-
siteit een gevolg gehad:de jonge studenten 
gaan harder werken.

In de kranten is heel wat plaats gereser-
veerd voor kritieken,zowel van specialisten 

-als van ouders,die zich erover beklagen dat 
men van het ene uiterste in hetandere geval-
len is.

Ik wil nog eventjes signaleren dat deze pi- 
lootschool van Nanning-een belangrijke stad 
in het zuiden-toch nog gemiddeld 45 lln. 
per klas telt.
In China zijn er nu 598 universiteiten en 
hogere scholen,met 850.000 leerlingen.Vorig 
jaar werdener 300.000 van de 6 miljoen ge-
diplomeerden van middelbare scholen toege-
laten. De universiteiten hebben te kampen met 
plaatsgebrek,vandaar die strenge selectie. 
Van nu tot 1985 verwacht men 3.500.000 stu-
denten.

60% van de studenten krijgen een beurs van 
19,5 yuans per maand.(1 yuan=20 Bfrjhet 
levensminimum bedraagt 12 yuans).Maar logies 

studies,huren van boeNeu.en geneeskundige 
verzorging zijn gratis.De studenten kunnen 
kiezen tussen 800 specialisaties:ze bepalen 
zelf hun studierichtingCdit is niet altijd 
het geval in socialistische landen) en ze 
zijn zeker van werk zodra ze hun diploma be-
haald hebben.

De staat verdeelt de gediplomeerden over 
het ganse land, in de mate van het moge-
lijke rekening houdend met ieders voor-
keur. Een nog op te lossen probleem -eigen 
aan zo'n uitgestrekt land- is het feit dat 
de meerderheid naar het comfort van de 
steden verlangt

DE CULTURELE REVOLUTIE

De eerste protagonisten van de culturele 
revolutie (1966 aan de unief van Peking) 
waren jongeren die in opstand kwamen tegen 
een heel systeem : examens, elitisme, bu-
reaucratische sleur. De revolutie verlamde 
jarenlang het leven aan de basisscholen, 
de secundaire scholen en de unlversiteiterY 
Practisch niets zou normaal functioneren 
in de periode 1966 - 1972. Op sommige 
plaatsen moesten ze tot in 1976 wachten, 
totdat alles weer 'normaal' was.

Deze revolutie, die vandaag de dag zo 
vergruisd wordt, was toch betekenisvol.
Ze was de uiting van een algemene miste-
vredenheid en het begin van wat frisse 
lucht in een verstikkend klimaat. Alles 
werd in vraag gesteld. Verantwoordelijken, 
instellingen en ideeën. De mensen verkon-
digden hun ideeën op een gewelddadige ma-
nier maar toch democratisch.

Einde 60-er, begin 70-er jaren glijdt men 
langzaam over van enthousiasme, gekke idee- 
en, uiting geven aan alles en niets, naar 
een ultra-gauchisme, dwz sectorisme en 
fanatisme. Dit was er reeds van bij het 
begin, maar dan op een niet gewelddadige 
manier, het werd niet systematisch uit-
gebuit. De beweging, in het begin populair

en edelmoedig, wordt onverdraagzaam, heers-
zuchtig, zonder enig spoor van haar oor-
spronkelijke edelmoedigheid. Ze beangstigt 
heel wat mensen, en vooral dan de intellec-
tuelen. Velen van mijn vrienden hebben erg 
geleden, ook al waren ze bij het begin vu-
rige aanhangers van de revolutie, ze 
hebben er een bittere smaak aan over ge-
houden.

DE 7 0 -E R  JAREN

De periode van de 70-er jaren (voor sommi-
gen reeds vroeger) was er één van angst, 
van verlamming van denken en handelen. De 
mensen mensen spreken erover als over een 
ramp, als over een opgeofferde generatie. 
'Het analfabetisme nam toe tijdens de cul-
turele revolutie. 120 000 000 mensen jon-

ger dat 45 jaar waren analfabeet.’ (Ta 
Kung Pao Weekly, Hong Kong, 20/12/79).
Naast deze psychologische problemen, stel 
de deze periode het land ook voor niet te 
verwaarlozen economische problemen.

Het onderwijs kreeg een nieuwe start maar 
er blijven nog heel wat vragen onbeantc 
woord : het herinvoeren van structuren,
(het herinvoeren van zaken die bekriti-
seerd werden houdt een gevaar in, omdat 
men dan ook de ganse beweging die ze be-
kritiseerden invraag stelt.), leraren die 
trauma's opliepen en gedurende vele jaren 
niet meer normaal onderwezen hebben, niet 
gerecycleerd werden en vergeten we ook niet 
dat de lokalen geheel of gedeeltelijk ver-
nietigd werden. De jeugd, vooral in de 
steden was in de war door wat ze beleefd 
hebben, een jeugd die bovendien -gelukkig 
maar- veel kritische geworden was, maar 
eveneens sceptisch en volgens sommigen 
ontgoocheld.

De politieke vorming van vóór de culturele 
revolutie en de algemene situatie in China 
zorgden ervoor dat de jongeren wisten waar-
voor en voor wie ze studeerden, ze hadden 
een ideaal. De afkeer van de holle poli-
tieke redevoeringen, een zekere de-politi- 
sering en niet te verwaarlozen sociale pro-
blemen veroorzaken een gebrek aan idealen. 
De stad Shangaï alleen is erin geslaagd 
werkplaatsen te creeëren voor 200 000 jonge 
ren die terugkwamen van het platteland, 
waar ze naartoe gestuurd waren tijdens de 
culturele revolutie. Er zijn miljoenen 
jongeren 'die op werk wachten’ (men spreekt 

niet van werkloosheid) en wanneer ze werk 
hebben is dit niet noodzakelijk datgene 
waar ze op gehoopt hadden. Ik was erg onder 
de indruk in Beising, waar ik iedereen op-
gewekt en ontspannen door de straten zag 
wandelen... behalve de jongeren.

Ue nog op te lossen problemen zijn niet 
klein. De verantwoordelijken met wie we 
lange gesprekken hadden hebben hun moei-
lijkheden, hun vragen, hun aarzelingen niet 
verstopt. Het Chinese onderwijs moet nog 
een lange weg afleggen. Maar wat er al 
gerealiseerd is, is enorm...

En dat belooft voor de toekomst-..

Fr.Paron



Sweet seventeen

Zij laeht. Mooie tanden. Eet is zowat 
het enige dat mij bevalt vandaag. Begon 
al goed. Comflakes, wat dacht je. Een 
groot bord. Zonder suiker. Na afloop de 
verpakking gelezen. Versheidsdatum slaat 
nog op allerheiligen van vorig jaar. 
Smakelijk. Met voedselvergiftiging op stap. 
Leve de consumentenbond. Hop hop. Maar veel 
kalmer dan gewoonlijk. Het regent overigens 
bovenaldien. Vuile regen. Stadsregen. Be-
zoedelde regen. Zou beter eens een pet ko-
pen. Of een hoedje. Want de reactie van 
shampoo met regen kan best gevaarlijk zijn. 
Ben immers al veel haar verloren. Sedert 
ik de stad bewoon ben ik zienderogend ka-
lend. De haren rijzen mij amper nog ten 
heuvel. Maar ja, kan ook niet alles wensen. 
Mooi zijn en lang haar. Zou misschien beter 
een paraplu proberen. Waarom niet. Nee is 
te gewaarlijk. Ik pik niet graag voorbij-
gangers op te smalle stoep. Doet pijn. 
Parapluus pikken. Prikken. Lang leve de 
foor. Kermis in town. Vorig jaar ben ik 
er ook heen geweest. Bemember ? Met een 
citroen in mijn ogen. Dit jaar valt het te 
betwijfelen. Mijn inschrijvingsgeld is al 
betaald. Take a look at my gulflind. 
Jonathan de jan van gent.

In oostende op den dijk 
liggen kilo's poep en slijk 
passeert den boot naar engeland 
en zit zij met haar kop in 't zand,
Ik hou van jou,
je t'aime, je t'aime, hand in llXnd elk met 

een ijsje.

Ik wenst dat ik gezelle was. Dan kon ik 
willens nillens alles alten rijmen. De 
voer une region Happart entière. En zij, 
zij, zij maakt koffie en rookt de cowboy 
sigaretten. En slaapt met de basken in een 
baksken vol met strorum. Jong en onervaren, 
tokkelt bobby prins vlaandrens gevoelige 
snaren. Ik zou beter stoppen anders win ik 
nog een persprijs.

En marge nog dit : gedaan met de voer. Het 
conflict wordt beslecht door de twee grote 
volksmenners in een uniek spektakel.
John Massis zal eigentandig de grens ver-
leggen wijl Happart met de longrifle zal 
weerstand bieden. Wachten hoe dat afloopt.

C. Raar

RADIO OMROEP:
DE NAAM ZEGT HET AL

Agenda ondergetekende : '3maart '80 om 
twaalf uur : Overpoort : vergadering radio 
omroep.’

Als er om 14 nog altijd geen kat blijkt te 
zijn, besluit ik maar om het roer en de pen 
in handen te nemen en mijn hart uit te stor-
ten bij het blad van papier.

Korte historiek : de radio omroep is een 
orgaan in onze unief dat tot doel heeft een 
beetje muziek te draaien in de studentenres-
taurants Overpoort en Brug, maar vooral in-
formatie te verstrekken. In het begin van 't 
jaar moesten twee mensen vervangen worden en 
er werden, zoals het behoort, vacatures ge-
steld en examens uitgeschreven. De twee 
meest geschikte mensen werden in het corps 
der omroepers ingelijfd. Wat blijkt er ? 
Vergaderen op zondagavond zoals vorig jaar 
kan plots niet meer, zodat de vergaderingen 
die een serieuze werking moeten garanderen 
worden verplaatst naar een middag in de week

(bv. tussen kwart en vijf voor twee !); op 
die vergaderingen wordt dan ook alleen maar 
een uurrooster voor de volgende week opge-
steld. En zelfs op zo'n vergadering zijn er 
meestal slechts twee of drie omroepers aan-
wezig. Een ander fenomeen dat dit jaar een 
gewoonte lijkt te worden is het 'brossen van 
werkuren'. Men komt gewoon niet af, zonder 
iemand te waarschuwen. Middagen in de brug 
zonder muziek en studentenberichten worden 
een wekelijkse gebeurtenis. Mijn collega's 
vinden het een alledaagse zaak als ze met het 
bericht afkomen dat ze een paar maand of we-
ken niet kunnen draaien, omdat ze op stage 
moeten, aan hen thesis moeten werken of een 
film moeten monteren.

Bij het begin van vorig academiejaar (toen 
ik tot de radioomroep ben toegetredenlwerd 
duidelijk gemaakt dat de radio-omroep niet 
zomaar iets was waar veel geld kon verdiend 
worden door weinig werk» er moest wel iets 
gepresteerd worden buiten de eigenlijke uren 
van het 'draaien'.

Dit jaar lijkt men de radio-omroep eerder 
te aanzien als een orgaan waar men, als men 
tijd heeft, zo een keer een beetje geld gaat 
bijverdienen zonder zich veel te vermoeien. 
Met dit schrijven moet ik mijn collega's 
(die ik reeds lang niet meer heb ontmoet en 
die blijkbaar doof zijn voor herhaaldelijk 
mondelinge oproepen) oproepen tot een diep-
gaand gewetensonderzoek en vraag hen con-
sequent met hun al of niet efficiënt mee-
werken aan de radio-omroep, ontslag te nemen

Ook wacht ik op een reactie van de voorzit 
ter van de radio-controlecommissie die doet 
alsof zijn neus bloedt. Tenslotte wens ik 
ook nog een oproep te doen tot mensen die 
aan de heropbouw van de degelijk functione-
rende radio-omroep willen meewerken, om 
contact op te nemen met mij.

Eric Coene radioomroeper 
Kattenberg 1 gent

P.S. De teloorgang dit jaar wijt ik niet 
aan de twee nieuwelingen, maar aan de 
hele veranderde mentaliteit.

Er waren eens twee jeugdbendes, 'The Smi- 
ling Peanuts’ en 'De Sikkelaars’.
De leader van de eerste bende heette Jim, 
zijn aartsvijand, de leader van de andere 
bende heette Léon. Jim had er reeds vier 
jaar leadership opzitten maar de bendele-
den waren verre van tevreden over hem, zo-
dat hij de volgende keer hoogstwaarschijn-
lijk geen leader meer zou zijn. En dat zat 
hem erg dwars, horizontaal zelfs.

De twee bendes opereerden in een grote 
stad, de Peanuts voornamelijk in het wes-
ten en de Sikkelaars meer naar het oosten. 
Beiden probeerden zoveel mogelijk voorste-
den te controleren, zeg maar terroriseren. 
Ze deden het op de oude vertrouwde mafia- 
methode ; cafébazen en restauranthouders 
dienden 'Beschermgeld’ te betalen in ruil 
voor de welwillende bescherming van hun 
inboedel door de bendeleden. Wanneer ze 
niet wilden betalen werden ze er met de 
meest geraffineerde methodes toe gedwongen, 
niets anders dan chantage dus. Gewoon een 
nestje smeerlappen, Peanuts en Sikkelaars 
tezamen.

Die dag liep Jim door de stad te slenteren. 
'Ik moet godverdomme iets doen,' dacht hij, 
'of ze keilen mij buiten'. Hij kwam voorbij 
een Indo-Chinees restaurant en schrok zich 
een hoedje. Hij moffelde het hoedje vlug 
weg want het was totaal démodé. Was hij 
hier bij toeval of was het een speling van 
het lot (tautologie) ? Dit restaurant had 
zijn voorganger, Rick, onder zijn leader-
ship gekontroleerd, maar was hem na een 
hele reeks keiharde straatgevechten door 
de Sikkelaars afgenomen. En nu liep hij, 
Jim, de Opperpinda als het ware hier in de 
buurt van dit sikkelbolwerk. Dp dat moment 
ging de deur van het restaurant open en een 
figuur met een bontmuts en een blouson met 
veel glitter kwam de straat op, wou in zijn 
richting voortlopen maar bleef pal staan 
toen hij hem herkende. Jim staarde in de 
borstelige wenkbrauwen van Léon, de Opper- 
sukkel. Enkele seconden, het leek wel een 
eeuwigheid, bleven ze doodstil tegenover 
mekaar staan, zoals gezworen aartsvijanden 
behoren te doen als ze elkaar op straat 
tegenkomen.

Jim zag hier zijn kans. Hij deed een stap 
naar voor en klopte Léon op de schouder. 
'Lang geleden dat we mekaar nog eens ge-

zien hebben. Kom, we drinken er een op, 
ik trakteer.' Ze gingen samen de Jodelende 
Koekoeksklok, een neutraal café, binnen. 
Léon praatte over zijn bende, Jim over 
zijn ambities en ja, van het een kwam het 
ander. Ze praatten verschillende uren en 
Jim nam tevreden afscheid.
En al hetgeen blijkbaar onverwachts gebeur-
de, gebeurde volledig volgens plan.Tot 
voor kort terroriseerden de Peanuts de 
ganse oosterse wijk van de stad, maar door 
een hoop strubbelingen waren ze ook daar 
buitengezet, niet door toedoen van de Sik-
kelaars maar gewoon door de cafébazen zelf, 
zonder hulp van buitenaf. Dit was natuur-
lijk een onhoudbare toestand, vooral voor 
Jim, omdat zijn bende het hem verweet, dooi 
zijn halfzachte houding en zijn verregaan-
de inkonsekwentie.

Enkele dagen na zijn ontmoeting met Léon, 
kwam Zbigy, zijn secondant 'The White Mou-
se’ binnengestormd, het café waar ze zich 
meestal ophielden wanneer ze er niet op 
uit waren om beschermingsgeld te innen van 
hun 'klanten'. 'De Sikkelaars', riep Zbigy, 
'ze zijn de Oosterse wijk binnengevallen 
en hebben er hun tenten opgeslagen, ze 
hangen er rond en Léon heeft de K-Boelbar 
als hoofdkwartier genomen.'
Jim sprong recht. 'Smeerlappen,' riep hij, 
luid zodat iedereen het kon horen, terwijl 
hij hard met zijn vuist op de flipperkast 
sloeg. Het glas brak. 'Vergadering,’ riep 
hij 'nu. Hier. Onmiddellijk.'

De vastberaden trek op zijn gezicht week 
even toen hij dacht : Lieve Léon, ik ben 
hem iets verschuldigd. Rosie, het stukste 
stuk van de hele buurt, vleide zich geil 
naast hem neer. Ze keek bewonderend naar 
hem op.

'Ze moeten daar onmiddellijk buiten omdat, 
euh..., omdat...' Hij zocht een reden, 
'omdat de mensen van de Oosterse wijk niet 
door hen willen geterroriseerd worden maar 
door ons. We stellen hun voor een ultima-
tum : ze moeten er overmorgen weg zijn of 
we, euh...' Weer aarzelde hij,' of we rij-
den nooit meer met de tram naar het sta-
tionsplein. Voila !' Deze harde woorden 
werden op luid gejuich onthaald. Opgewonden 
fluisterden de bendeleden onder elkaar. 
'Eindelijk weer wat beweging.'.'Eindelijk 
zijn we weer de baas’. 'Eindelijk zal onze 
vlag (50 pinda’s en een nest streepjes) 
opnieuw gerespecteerd worden.’

Hoe de actie verder verliepidoet hier wei-
nig toe. Interessanter is wat er gebeurde 
in het hoofdkwartier van de Sikkelaars.
Alle bendeleden zaten, glimlachende te lui-
steren naar hun bendeleider Léon.
'...en dan wordt hij herkozen en dat is het 
enige dat de Peanuts nodig hebben om volle-
dig de dieperik in te gaan. Want dan trek-
ken wij ons terug uit de wijk en dan heeft 
hij niets meer om stoer over te doen. Dan 
zijn de Peanuts de pieneut. De lui dacht 
dat ik akkoord zou gaan. Dan kunnen we de 
stad onder ons getweeën verdelen zei hij, 
die ventjes die denken dat ze ons de baas 
kunnen eens een lesje leren zei hij, dan 
zijn we wel vlug terug de baas. Verdelen ?’ 
Léon lachte schamper en sloeg plots hard 
met zijn vuist op tafel. De tafel brak. 
'Nooit !! Alles moeten we hebben, alles!'
Er heerste een ogenblik een heroïsche stil-
te, die Léon verbrak met een kwade stem 
'Verdomme, wie heeft al die melk opgedron-
ken ? '

Gelukkig is dit maar pure fictie.

HEER H.

VUILBAK
DIGGIE------------------------------------

Kinderboerderij Diggie geeft een fuif 
in zaal Vooruit op do 20 maart

ELCKER-IK---------------------------------

-Strategie en politieke macht 

17 maart om 20.00u 

-Energie

19 maart om 20.00u

ELCKER-IK---------------------------------

di 18/03 cm 20 h, info- en devatavond 
rond "Alternatieve Landbouw" mmv Etienne 
Persijn landbouwingenieur en nu alterna-
tieve boer, en Jan Van der Sijpen (VELT)

TONEEL
ARENA--------------------------------------

-La cage aux folies

vr 14, zat 15, wo 19, do 20, vr 21 
mart, telkens on 20.00u

-Tijdelijk geschift

ma 17 maart, cm 20.15u

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

-Rashcmon

vr 14, za 15, zo 16 (cm 15.00 u), 
dp 20,vr 21 maart,cm 20.00u

ARCA----------------------------------------

-De training van de kampioen voor de 
koers

zo 16, di 18, wo 19 maart,om 20.00u

-De huisbewaarder

do 20, vr 21 maart, om 20.00u

VERTIKAAL-----------------------------------

-Het verloren paradijs

vr 14, za 15, wo 19, vr 21 maart, 
telkens om 20.15u

PROKA---------------------------------------

Angélique Ionatas en André Bialek 

di 18 maart cm 20.00u

DO POT
SCHAFT

VRETEN-----------------------------

ma. 17.3 kipperoomsoep
gentse waterzooi 
vissticks duglérésaus 
(net champignons en tomaten)

di 18.3 Tomatensoep
Braadworst met spinazie 

gestoofd
Roerei met fijne kruiden

wo 19.3 Spinaziesoep
Hesperol met selder in roomsaus 
Lever provençale

do 20.3 Keldersoep
Varkenslip met schoorstenen 
Lam Gods met aapjes en 
paardappelen

vr 21.3 Uiensoep met kaas of pap
Rog met bruine kappersboter 
Gentse stoverij met sla en 
tnHat

ONTBIJT-------------------------------------

-Een lekker en relakserend ontbijt is 
een kop voltarwemeel met water tot 
brei mengen, geweekte rozijnen en ge-
raspte appel of wortel bijvoegen met 
een scheutje citroen.

SMAKELIJK

FILM
VOORUIT-------------------------------------

20.00u Dream Of Passion 
(Jules Dassin)

22.00u Die Zartlichkeit der Wölfe 
(Lcmmel)

SKOOF—  --------------------------

-Zaal 1 :20.0Ou Black and White in Color 
(J.J. Annaud)

22.3Ou Nosferatu
(Wemer Her zog)

-Zaal 2 :22.00u Messer im Kopf 
(Reinhard Hauff)

VRIJE ZENDERS-------------------------------

-Radio-Actief

maandag en donderdag van 20.3Ou tot 
22.00u op 103,5 Mhz

-Radio Toestel

iedere dag van zes tot zeven 
op 100 Mhz

SCHAMPER------------------------------------

schamperologie is de wetenschappelijke 
bedrijvigheid van de redacteurs de m a n -
dag avond in de Brug (een brug over de 
St-Pietersnieuwstraat 45 in het plaatsleijke 
Gent) Deze hoogculturele activiteit, waar-
voor U nog steeds uw artikel kwijt kunt, 
vindt terug plaats aanstaande mandag 10 
mart. Zoals gewoonlijk stipt omstreeks 
ietwat na achten.


