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De beste medici in het land geven les 
aan de unief. En al die medici zijn het 
roerend eens dat examens onnatuurlijk en 
extreem ongezond zijn.
En toch verandert er niets aan !

Academici als ze zijn zijn er wel studies 
over. In de dienst van professor Vuylsteek 
vonden we volgende prachtige recente sta-
tistieken .

Overal overheerst dezelfde wet. Elk jaar 
neemt het verbruik toe, én dat verbruik 
stijgt nog supplementair tijdens de exa-
mens .
Opwekmiddelen, kalmeermiddelen en slaap-
pillen gaan voor de laatste jaars nooit 
onder de 20%.

PEPPERS

geneeskunde

gebruik psychofarmaca 34% 24% 41% -P* CD o\° 31% 27% 30%
nooit gebruik 66% 76% 59% 54% 69% 73% 70%

opwekmiddelen 15% 10% 18% 21% 15% 12% 19%
kalmeermiddel 16% 10% 18% 21% 15% 12% 19%
vitamines 58% 64% 57% 50% 66% 68% 50%
slaapmiddel 17% 9% 16% 25% 8% 7% 6%

nooit gerookt 52% 69% 55% 44% 51% 58% 68%

wel gerookt 48% 31% 45% 56% 49% 42% 32%

minder dan tijdens jaar 11% 14% 10% 9% 7% 9% 3%

evenveel gerookt 24% 21% .33% 27% 17% 40% 20%
meer gerookt 64% 64% 56% 04% 75% 50% 77%

helpen ze ?

Helpen peppers ? Proeven op de VUB bewezen 
dat er geen enkel wondermiddel bestaat. Elk 
product stabiliseert de concentratie maar 
drijft die niet op tot ongekende hoogten ! 
Voordeel : het laat toe nog verder te putten 
uit de reserves.
Nadeel : inwerking op autonoom zenuwstelsel, 
ofte verhoogde bloeddruk en hartslag, ver-
wijding van de pupillen, slapeloosheid, geen 
eetlust en'uitzonderlijk tot gewenning en 
verslaving.

Heel eiganaardig verliest de student een 
groot deel van zijn kritisch vermogen. 
Hierdoor is hij vlug tevreden over zich-
zelf en zijn antwoorden.

Onze doktores hieromtrent aangesproken :
'Er zijn enorm veel middelen op de markt, 
en dat is juist het bewijs dat niets eigen-
lijk deugd. Anders zou dat middel alle ande-
re van de markt verdringen.
Er zijn drie soorten : amfetamines [bvb 
verboden bij sportlui) zoals captagon, 
pervitine, stilul...
Anderzijds tranquilizers zoals valium 
seresta, lexoton, frizium... en tenslotte 
vitamines als fosforaten en revitalozen. 
Ikzelf geef veelal vitamines, helpt het 
niet dan schaadt het niet, ofwel accutamine, 
of natuurlijk doodgewone oerdegelijke koffie 
die opname- en geheugenfunctie zou stimule-
ren .

meergebruik in 
geneeskunde!?

Het gebruik of misbruik van deze middelen 
is bijzonder hoog in de geneeskundige fakul- 
teit, hoewel die beter zouden moeten weten. 
Onze dokteres hieromtrent:
”De selektie en de stress in de kanditaturer 
^zorgen voor een selektie van dikwijls niet 
de meest verständigen maar wel van de meest 
ambitieuze. Voor persoonlyke problemen is 
dikwijls geen tijd zodat karakterstrukturen 
scheef kunnen groeien. Van dergelijke pro-
fessoren en studenten moet je eenvoudig 
niets anders verwachten.

alternatieven ?

Andere oplossingen ? Degelijke planning en 
al wat je al lang weet maar toch nooit toe-
past .
Als het echt niet meer gaat is er natuurlijk 
nog altijd de tele-dienst, een gewillig oor 
dat er nuchterder en aandachtig tegenaan 
kijkt.

Onze doktores:
"Er bestaat geen wondermiddel. De ideale 
oplossing is eenvoudig: een menselijker 
examensysteem. Hoe dat eruit moet zien 
weet iedereen al en dat we met het huidige 
systeem wel middeleeuws lijken ten overstaar 
van het buitenland is een publiek geheim.

vrijspraak nu!
STUDENTEN
PROCESSEN

Op 21 april dienen zich 36 studenten te 
verantwoorden voor de Gentse Korrektio- 
nele rechtbank. Dit ten gevolge van hun 
al dan niet vermeend - aandeel in de vo-
rig jaar gevoerde strijd tegen de verho-
ging van het inschrijvingsgeld.
Voor de liefhebbers: de voorstelling gaat 
door in het Gentse justitiepaleis, vanaf 
maandagmorgen 9 uur.

Voorgeschiedenis
Het begon allemaal in augustus 1978. Ramae- 
kers verdubbelde het inschrijvingsgeld voor 
niet-beursstudenten tot 10.000 fr. (deze 
maatregelen waren een deel van de anti-kri- 
siswet, die meerdere anti-sociale maatrege-
len bevatte). De studenten vonden de maat-
regelen te gortig, en gingen tot de aktie 
over.
In alle regio's (en later per fakulteit) kwa-
men aktiekomitees tot stand, die alvast begon-
nen met het organiseren van de boycot van 
de inschrijvingen in september. In oktober, 
bij het begin van het akademiejaar nam de 
strijd grotere proporties aan; regelmatige 
suksescolle betogingen, en allerlei prikakties 
hielden de zaak in de aktualiteit.
De eerste twee maanden kende de aktie in 
Gent, een vrij ordelijk verloop; er deden zich 
geen incidenten voor en er was eigenlijk ook 
niemand die daar op aanstuurde.

Of toch..., op 29 november vond de Gentse po-
litie het nodig, om in navolging van de rijks-
wacht te Brussel, een regionale betoging uit 
elkaar te knuppelen. De betoging was niet of-
ficieel aangevraagd en, ondanks het feit dat 
het ordelijke verloop ervan verzekerd was, 
moest Burgermeerster De Paepe per sé zijn or-
dediensten laten optreden. Na reeds bij de 
eerste rektoraatsbezetting geweldadig te 
zijn opgetreden slagen de gentse flikken er 
in een sfeer van wantrouwen te kreëren, zo-
dat bij een eventuele konfrontatie geweld niet 
uitgesloten is.Op 17 januarie ging een fa- 
keltocht door die rustig verliep. Het comi- 
tee .-was bereid zich borg te stellen voor ev-
entuele materiele schade. Wanneer de politie 
op 7 Februari wwer eens hard wil optreden 
gaan er in het comitee stemmen op om te 
stoppen met het vervullen van dat s ort 
overbodige formaliteiten. Op 7 februari 
werd het gravensteen bezet en tegelijkertijd 
een betoging georganiseerd.Buiten het feit 
dat deze betoging van haar parcours werd af-
geleid, zodat ze niet via het gravensteen 
kon passeren, deed zich op de vrijdagmarkt 
eens te meer een incident met de politie 
voor. Totaal onverwacht stormden een aan-
tal agenten met zwaaiende knuppel op de 
de betogers in. Volgens de agenten zou 
één betoger een trap gegeven hebben tegen 
de combi die de betoging afsloot. Eigenaar-
dig genoeg liep diegene die hiervan beschul-
digd wordt op dat moment vooraan in de beto-
ging. Hoe dan ook, de zogezegde dader werd 
niet gesnapt,,mede door de dam die de beto-
gers opwierpen. Het komitee kreeg een reke-
ning van 7000fr. voor de vernieling aan de 
betreffende combi. Deze rekening heeft het 
comitee noiit betaald.

Heel de verantwoordelijkheidskwestie bleek 
namelijk een unicum van de stad Gent te 
zijn. Het comitee wilde het dan ook tot 
een proefproces omtrent deze zaak laten ko-
men. Dat proefproces is er echter nooit

gekomen. Van dan af echter heeft het co-
mitee geweigerd nog bepaalde verantwoorde-
lijkheden te nemen. Het gaat trouwens niet 
opjdat een tiental studenten zich borg 
stellen voor de cillectieve actie van en-
kele duizenden. Het gaat evenmin op dat 
nu 36 studenten zich moeten verantwoorden 
voor de daden van enkele duizenden. Dit 
blijkt echter Het systeem van de justicie 
te zijn tgo massale vormen van protestui-
ting. Men zocht slachtoffers hit, men wil 
voorbeelde stellen. Het gaat hier om een 
strafrechtelijke individualisering van een 
collctief gevoerd sociaal verwwer.

Eskalatie
Niet gehinderd door enig psychologisch 
doorzicht werken de politie en de rijks-
wacht een verdere escalatie in de hand.

Wanneer bekend wordt dat de inschrijvings-
formulieren voor de inning van de tweede 
schijf van 5000fr. op het rektoraat aan-
gekomen zijn besluit het comitee tot aktie 
over te gaan. OP de 13de maart wordt het 
rektoraat een tweede maal bezet. De bezet-
ters houden de rektor binnen in het gebouw. 
Men stelt als eid de onmiddelijke ophef-r 
fing van de tweede schijf. Zolang zal de 
rektor het gezelschap van de studenten 
moeten dulden.

N ationaal opvoeding in Brussel weigert op 
deze eis in te gaan. De rijkswacht ontzet 
het rektirrat na enkele uren. Uit het ge-
rechtelijk dossier -waarover we nu beschik-
ken- blijkt duidelijk dat vice-rektor 
Van Looy voor de rijkswachtontzetting ver- 
antwwordelijk was. Het grootste deel van 
de bezetters was dezelfde avond reeds op 
vrije voeten. Een tiental mensen bleven 
echter aangehouden. Zij horen bij de 36 
die op 21 april moeten voorkomen.

Die avond 13 maart werd er een betoging _ 
georganisserdcom onze solidariteit met de 
gearesteerden te betuigen en ze vrij te 
krijgen. De politie trad niet op een niet 

toegelaten betoging betrof. Een eerste 
maal een verstandige zet van de politie 
zou je denken, maar hellas wat bleek.
Toen de betogers voorbij het rektoraat 
kwamen stond er een combi, op universi-* 
taire bodem, voor het gebouw geparkeerd 
"Flikken van de campus" luidde het pa-
rool en de politie werd op vrij harde 
wijze van het rektoraat geveegd. Hetzelfr 
de gebeurde met de politieversterking 
'die even later kwam aanrukken. De over-
heid kreeg de reaktie waar ze al maanden 
om vroeg. Het trieste gevolg was dat er 
dezelfde avond nog een aanal mensen uit 
café's werden gehaald en herkent werde als 
steengooiers op de politie. Over de manier 
waarop die gebeeurde willen we hier niet 
uitwijden. Ook deze mensen zitten op 21 a 
april op het beklaagdenbankje. Om het lang 
verhaal kort te maken, een vonk was op dat 
ogenblik voldoende om het kruitvat te doen 
ontploffen. Deze vonk kwam er op 29 maart.



Het parket voerde die dag een huiszoeking 
uit in de BRUG (studentenhuis.) Dit nota 
bene nadat de hele week van 13de maart en 
daarna onrustig was geweest. De Paepe had 
zelfs een betogingsverbod uitgevaardigd 
gedurende een wwek. De huiszoeking van 29 
maart had betrekking op de illegale radb- 
zender "Radio Aktief". De apparatuur werd 
niet gevonden, de reaktie van de studenten 
was des te groter. Diezelfde avond werd 
wederom betoogd. Tot tweemaal toe werd 
een politiekordon doorbroken.en bij wijze 
van spreken naar huis gestuurd. Ook nu ww 
weer werden een aanal mensen opgepakt.
Ook zij horen bij de 36 van 21 april. 
Hetzelfde scenario kenden we de dag erop, 
op 30 maart. Tot besluit werd de hele 
zaak op 5 april nog eens overgedaan.
Van 1 uur 's middags tot diep in de nacht 
werd er gevochten tussen studenten, poli-
tie en rijkswacht. De strijd was nu zo 
hevig dat er geen enkele student kon ge-
vat worden. Of deze veldslagen enig poli-
tiek resultaat op langere termijn opgele-
verd hebben is een vraag die we hier niet 
willen behandelen.
Wat we wel weten is dat 36 studenten voor 
deze hele affaire de dupe drijgen te worden 
Door de uitbouw van een serieuse solidari-
teit moeten we dit proberen te verhinderen 
Hoe we dat aanpakken kan je lezn in de ka-
dertjes bij deze tekst.

Dossier
Sinds enige tijd is het gerechtelijk dossier 
van de 36 beschuldigden beschikbaar. In het 
laatste deel van dit artikel willen we enige 
aandacht besteden aan de inhoud van het dos-
sier. Het is een 80G blz tellend pak papier 
dat op het gerechtshof kon gekopieerd worder 
Deze hele grap heeft het aktiekomitee onge-
veer 21.000 frank gekost. Een kopie in het 
justitiepaleis kost maar liefst 25fr. Het 
kopiëren ervan is nodig, wil men de advoka- 
ten op een degelijke manier laten werken.
Dit om maar te zeggen waaraan het aktieko-
mitee zijn geld zoal spendeert. In het ver-
leden werd reeds heel wat geld uitgegeven 
aan advokaatkosten voor de raadkamer en de 
kamer van inbeschuldigingstelling.
De inhoud nu. Het dossier begint kronolo- 
gisch vanaf de betoging van 7 februari '79 
(gravensteenbezetting) en loopt door tot de 
rellen van 5 april '79. De tweede rekto- 
raatsbezetting, de betoging erna (beiden 
op 13 maart), de huiszoeking in de Brug en 
de daarop volgende betoging van 29 maart 
alsook de schermutseling van 30 maart zitten 
er dus in vervat. Het dossier bestaat voor-
namelijk uit een aantal processen-verbaal 
die meestal opgemaakt zijn tegen één van de 
36 verdachten. Af en toe zit er een proces-
verbaal tussen over iemand die niet tot de 
verdachten behoort en dus ook niet vervolgd 
wordt. In dit soort processen komt soms 
zelfs middeleeuwse terminologie voor in de 
aard van "de betrokkene heeft een keurig 
voorkomen" of "hij is van goeden huize", wat 
dat dan ook moge zijnl We feliciteren de 
agent of wachtmeester die hierover zomaar 
kan oordelen. In één geval vermedt een - van 
realiteitszin blijkgevende - kommissaris, 
dat het hem voorkomt dat de politie zich wel 
eens vergist zou kunnen hebben.
Wat onmiddellijk opvalt is dat de getuigen 
tegen de verdachten haast uitsluitend poli-
tieagenten zijn. Illustrerend hierbij is 
dat op de dagvaardigingen voor 21 april 47 
getuigen vermeld staan die door het parket 
werden opgeroepen. Dit zijn getuigen ten 
laste. Van deze 47 zijn er slechts 2 niet- 
politieagenten, nl. de sekretaresse en de 
kamerbewaarder van de rektor. De rektor zelf 
werd door de prokureur niet opgeroepen. De - 
verdediging heeft echter de intentie de rek-
tor wel op te roepen. De getuigenissen van 
politieagenten zijn haast de enige bewijzen 
ten laste van de beklaagden. Bewijsmiddelen 
zoalds bv. eed of bekentenis zijn in het 
dossier niet voorhanden, laat staan enige 
schriftelijke bewijzen. Uitzondering hierop 

zijn natuurlijk de bekentenissen van de rek- 
toraatsbezetters die dit moeilijk konden 
ontkennen nadat ze er door de rektor werden 
uitgehaald. In één geval werd zelfs een vui-
le zakdoek als bewijsmateriaal aangehaald. 
Wie dus met een vuile zakdoek rondloopt vie-
ze ervan verwittigd dat hij of zij beschul-
digd kan worden van het gooien met stenen. 
Dit om maar aan te tonen op welke basis men 
iemand durft te beschuldigen. Hierbij moet 
nog aangestipt worden dat de meeste mensen 
werden opgepakt in erg rumoerige omstandig-
heden. Het is ons dan ook een raadsel hoe 
agenten zomaar mensen kunnen herkennen die 
dan toch op een zekere afstand van hen ston-
den en daarbij nog omringd waren door een 
hoop anderen. Daarbij komt nog dat een groot 
deel van de gebeurtenissen zich in de sche-
mer afspeelden.

Naast genoemde processen-verbaal bevat het 
dossier ook een aantal geneeskundige attes-
ten van gewonde agenten. Over het hele dos-
sier moeten er dat een 60 a 70 zijn. Op-
merkelijk is dat het dossier geen enkel 
attest van een gewonde student bevat. Het 
dossier maakt nochtans verschillende malen 
melding van opgepakte studenten die door de 
politie'naar het ziekenhuis werden gevoerd. 
Tevens willen we opmerken dat een dergelijk 
attest enkel bewijst dat een agent werd ge-
wond, doch niet door toedoen van wie. Het-
zelfde geldt voor de foto’s van vernielde 
politievoertuigen die in het dossier zijn 
opgenomen. Het is misschien ook interessant 
even te vermelden wélke beschuldigingen het 
dossier zoal bevat. Zo worden er studenten 
beschuldigd van gijzeling (van de rektor), 
smaad aan de politie, beschadeging van poli-
tievoertuigen. Verder sommen we op: weer-
spannigheid, vernietiging van zaken voor 
algemeen nut, slagen met bloedstorting, ver-
wonding van de politie, bendevorming, van-
dalisme.
Een aspekt dat nauwelijks gekend is, is dat 
de gebeurtenissen van vorig jaar op 17 mei 
'79 aanleiding gaven tot een parlementaire 
vraag. Het is nl. zo dat bepaalde studenten 
langer dan 24 uur werden vastgehouden zon- i 
der dat er een aanhoudingsbevel tegen hen 
werd uitgevaardigd. Het ging hier om een 
interpretatie waarbij het parket van oor-
deel was dat de 24 uur pas begonnen nadat 
de prokureur van de arrestatie op de hoogte 
was gebracht. Op die manier kan de politie 
bij wijze van spreken iemand gedurende we-
ken vasthouden zonder dat aan de prokureur 
des konigs mede te delen. Deze interpreta-
tie is trouwens ook in strijd met artikel 7 
van de grondwet. Dit artikel stelt duide- * 
lijk dat niemand langer dan 24 uur kan wor-
den vastgehouden zonder aanhoudingsbevel 
van de onderzoeksrechter. Het antwoord van 
de minister was dan ook in deze zin. De 
vraag was gesteld door volksvertegenwoordi-
ger De Beul (VU). Ook het gezaghebbende 
"Rechtskundig Weekblad” was van oordeel dat 
de 24-uren-termijn geen rekbaar begrip is. 
(zie RW van 1/12/79)

so lid a r ite it!
De solidariteit heeft ook een aantal finan-
ciële aspekten. Als komitee hebben we altijd 
gesteld dat we zoveel mogelijk zelf de kos-
ten gingen dragen. Vandaar dat nog een aan-
tal initiatieven nodig zijn.

- er komt nog een solidariteitsfuif, en wel 
op DONDERDAG 26 APRIL.
Waar, en hoe het programma juist in el-
kaar steekt lees je wel op de affisjes.

- Je kan nog altijd het fotoboek kopen, o- 
ver de akties van vorig jaar. Van die ex-
emplaren die het komitee zelf verkoopt 
gaat een deel van de winst naar het 
komitee...

- En uiteraard kan je zelf nog storten 
(of andere kapitaalkrachitgen ertoe 
overhalen dit te doen) op ons rek. nr. 
001-0776878-81 met vermelding steun-
fonds aktiekomitee tegen de 10.000

Hoe het proces zal verlopen, weten we nog niet, maar zeker is dat het maandag niet 
zal gedaan zijn- (o.a. door de lange lijst getuigen). Het zou zelfs wel kunnen dat 
de uitspraken pas na de vakantie vallen. Dat maakt de mobilisatie rond die proces-
sen natuurlijk niet gemakkelijker.

Zoals uit de tekst blijkt is die mobilisatie echt wel nodig, we moeten zowel aan 
het gerecht, als aan de bevolking duidelijk maken dat we het niet pikken dat nu een 
aantal mensen individueell gestraft worden, voor een aktie die we vorig jaar kollek- 
Ĵ ief gevoerd hebben.

Daarom roept het aktiekomitee op om:

MAANDAG 21 APRIL TE VERZAMELEN IN DE BLANDIJN OM 11 UUR.
, Van daaruit vertrekken we naar het stadscentrum om onze solidariteit kenbaar te maken 
(uitdelen van palfletten, sandwich-borden, ...)

Misschien komen er later nog meer solidariteitsakties, maar daarvan wordt je dan wel op 
de hoogte gebracht o.a. door pamfletten of affisjes, Uitkiiken dus....

t i w f a t i H n / w /

Binnen SoJuWe (Socia-Juridische Werkgroep) 
-Wetswinkel Gent is sinds het begin van 
dit academiejaar een Werkgroep Rechtshulp 
opgericht. Het doel van deze werkgroep 
was, in samenwerking met de Vereniging 
voor Rechtshulp (V.V.R.) een alternatief 
uit te werken voor ons huidig sisteem 
van Rechtshulp (in de zin van juridische 
hulpverlening in al zijn vormen, dus gaan-
de van advies tot daadwerkelijke bijstand 
en verdediging in een proces.)
Alhoewel de uiterst moeilijke en in feite 
onmogelijke, taak van het uitwerken van 
een ideaal rechtshulpsisteem nog verre var 
beëindigd is, is het misschien wel nuttig 
de visie van wetswinkel-Gent op de noodza-
kelijke hervorming van de rechtshulp uit-
een te zetten.

tuut van ambtenaar hebben en dus in vast 
dienstverband staan. Wij wijzen dus uit-
drukkelijk de prestatievergoeding van 
de advocatuur, zoals ze nu bestaat, af, 
d.i. het sisteem volgens hetwelk de ad-
vocaat per prestatie, per gepleite zaak, 
wordt betaald. De medewerkers aan het 
rechtshulpburo mogen ook pleiten en be-
hoeven daartoe geen titels aan 'advocaat 
of lid te zijn van de Orde van Advocaten. 
Het zgn. "pleitmonopolie" van de advoca-
tuur wordt in die zin afgebroken dat 
iedere licentiaat in de rechten zou mogen 
pleiten. Natuurlijk blijven de bestaande 
uitzonderingen, zoals bvb. de volmacht- 
dragers, van de vakbond in sociale zaken, 
verworven en zelfs uitgebreid. In de gro-
te steden staan- wij een specialisatie van 
de rechtshelpers voor, die binnen hun 
terrein de kliënten volgen vanaf het ad-
viesstadium tot en met de procesvoering. 
Op het platteland zou men beroep kunnen 
doen op zogn. 'ambulante' rechtshelpers.

We gaan er, in overeenstemming met het 
standpunt van de V.V.R.(zie V.V.R.-mani-
fest van 10 oktober 1978) vanuit dat het 
"recht op rechtshulp” een sociaal grond-
recht van elke burger is. Iedereen moet 
het recht hebben gratis aanspraak te maker 
op juridische bijstand, zowel eerste lijns 
(d.i.advies en informatieverlening,poging 
tot verzoening, enz...) als tweede lijns- 
hulp (procesbijstand) Alleen voor vereni-
gingen met een winstgevend oogmerk, voor 
die zaken waar de betrokken personen zich 
aan verrijken, evenals zaken die tegen 
konsumenten worden gevoerd wordt hierop 
een uitzondering gemaakt. De voornaamste 
reden waarom wij het sisteem voor iedereer 
willen openstellen en het niet willen re-
serveren voor de minder begoeden, is dat, 
door het scheppen van allerlei gunstrege-
lingen voor de minder kapitaalkrachtigen, 
men de werkelijke inkomensherverdeling(in 
de socialistische zin) tegenwerkt. Deze 
gunstregelingen zouden door de hogere 
klassen als nog maar een voorwendsel wor-
den aangewend om die inkomensherverdeling 
af te wijzen, aangezien deüaggre klassen 
'toch al genoeg voordelen genieten'. Wel 
zou er, in eeneerste stadium , indien er 
onvoldoende financiële middelen voorhan-
den zouden zijn, om het sisteem algemeen 
gratis te maken, een absolute prioriteit 
voor de minder begoeden worden ingesteld.

Het sociaal of gesubsidieerd rechtshulp-
sisteem moet worden uitgebouwd op initia-
tief van de overheid. Aldus wordt de ver-
zuiling tegen gegaan die het onvermijde-
lijk gevolg zou zijn van het subsidiëren 
van privé-initiatieven. Overal in het 
land moeten voldoende rechtshulpburo ’ s 
worden opgericht. Deze buro’s zouden 
geïntegreerd worden in- een multidiscipli-
nair centrum, waar de burger dus zowel 
voor medische, juridische, psychologische 
enz. hulp terecht kan. De medewerkers 
aan de rechtshulpburo’s souden het sta-
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nebctmi
De voorstelling is het resultaat van een 
zoektocht die een groep toneelmensen, be-
gaan met de problemen van de arbeiders-
klasse, heeft ondernomen.
Het is een reflex op deze ervaringen en 
de weerslag van de krisis op de werkende 
mens. Ons heeft ze aangezet om in de 
geschiedenis te gaan zoeken naar de oor-
zaken. Het is een verhaal dat al vroe-
ger begon, vanaf de schepping over de 
bezettingen die ons volk gekend heeft tot 
aan het uitroepen van de staat België 
en de kondities van de arbeidersklasse 
binnen deze staat.
Dit alles in de wereld van de Antwerpse 
haven, waar dit dagelijks zichtbaar is 
en bijna symbolisch wordt.
In feite komt het neer op het verhaal van 
de miserie van ons volk, van macht en 
onmacht, een vloek en een droom, verzet 
en berusting, hoop en wanhoop...ook van 
liefde en eenzaamheid. Het verhaal van 
te moeten sterven om te kunnen overleven. 
De grote krisis in de boeman waarmee alle 
aktiviteiten worden afgeremd die niet di- 
rekt productief zijn binnen ons econo-
misch systeem. Zo wordt de mensen gevraagd 
om miljoenen minder uit te geven omdat 
ze nodig zouden zijn om diezelfde kri-
sis te bestrijden. Wij twijfelen aan de 
wil om de problemen op te lossen, wij 
hebben geenvertrouwen in de manieren die 
aangewend worden om die toestand te be-
strijden. Daarover gaat het nieuwe stuk.

Het is een hartstochtelijk, wervelend en 
bruisend spektakel met toneel, muziek 
en zang, in een kleurrijke circustent, 
met plaats voor wel 700 toeschouwers... 
een totaal nieuwe, eigen kreatie van 
het kollektief INTERNATIONALE NIEUWE 
SCENE, een troep komedianten van van-
daag, "vagebonden in een salto mortale 
op de slappe koord van het bestaan”,ge-
dreven door een droom, achtervolgd door 
een vloek...
AAN DE WATERSPSRTBAAN : DE HERKULS 
op 17-18-19-20 apriKdo tot zo)

Bij de hulpverlening moet het accent lig-
gen op preventieve informatie, aktieve 
opstelling naar het publiek, vooral de 
lagere klassen, toe, voorkomen van pro-
cessen door uitgebreide poging tot verzoe-
ning, enz. Deze opstelling moet de recht-
zoekende meer dan nu in staat stellen zijn 
rechten en ’plichten werkelijk te kennen 
en dus minder afhankelijk te wobden van 
de rechtshelpers. Zoals gezegd, moet het 
sisteem voor de rechtzoekende , volledig 
gratis zijn. Het zou worden gesubsidieerd 
uit de algemene middelen, de belastingen. 
Wel moeten remmen gezocht worden tegen het 
nodeloos ’-.inspannen van een proces.

In het beheer en de werking van de rechts-
hulpburo 's spelen de kliënten een essen-
tiële rol. Het beheer wordt bepaald door 
een vergadering waarin de meerderheid ge-
vormd wordt door, enerzijds, verenigingen 
die de kliënten organiseren en verdedigen 
en anderzijds, door rechtsstreeks door 
kliëntenraden verkozen vertegenwoordigers 
Met klachten over de werking of over de 
hulp van een rechtshelper kan de kliënt 
terecht bij een onafhankelijke ombuds-
man. Ook kan de rechtshelper voor het 
gerecht worden gedaagd bij eventuele door 
hem berokkende schade, en zelfs geschorst 
worden door de overheid bijzware overtre-
dingen .
Het is duidelijk dat een dergelijk rechts-
hulpsisteem grondig afwijkt van het huidig 
bestaand stelsel, dat gekenmerkt wordt 
door het korporatisme van de advocatuur, 
de niet-toegankelijkheid voor minvermogen-
den, het onvermogen voor het overgrote 
deel van de bevolking om licht te zien 
in de juridische duisternis, enz....

Over de haalbaarheid van eendergelijk 
voorstel kan dan ook lang gediscussieerd 
worden. Wij vinden echter dat, nu de 
meeste politieke partijen zich noodge-
dwongen over de rechtshulpproblematiek 
beginnen te buigen, het uiterst nood-
zakelijk is dat er een echt progressief 
en socialistisch ontwerp wordt uitge-
werkt teneinde dit te stellen tegenover 
de meestal onvolledige, tot zelfs reak- 
tionaire voorstellen van de traditionale 
partijen.
Het is uiterst belangrijk dat de wets- 
winkels op het vlak van de rechtshulp 
opnieuw de signaalfunktie gaan vervullen 
van 8 jaar geleden, toen overheid en 
advocatuur moord en brand schreeuwden 
wanneer de wetswinkels met alternatieve 
juridische hulpverlening startten.
Op 19 april wordt, op een werkkongres, 
georganiseerd door de V.V.R. in samen-
werking met de Nationale Raad van de 
Wetswinkels, gepoogd de voorstellen van 
de drie belangrijkste Vlaamse wetswin-
kels en het voorstel van V.V.R. zelf 
inzake rechtshulp te integreren, ten-
einde een eensgezindheid te bereiken over 
de krachtlijnen van een rechtshulpmodel 
voor de progressieve juristerij.

Voor wetswinkel Gent
Chris de Somviele
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GUNS OF TREES " Jonas Mekas 1961 75min

din 22

woe 23

don 24

12.15 u.

17.30 u.
20.30 u.
22.30 u.
12.15 u.
17.30 u.
20.30 u.
22.15 u.
12.15 u.
17.30 u.
20.30 u.
22.15 u.

Guns of trees - Jonas Mekas 
Pleasure Garden - Broughton 
Scorpio Rising - Anger 
Blacks Britannica - Koff 
Three Lives - Kate Milett 
1988 - The remake - Schmidt 
Angel City - John Jost 
Pink Flamingos - John Waters 
Eraserhead - David Lynch 
Rubber Gun - Allan Moyles 
Tattooed Tears - Broomfield 
The Connection - Shirley Clarke 
Assault on Precinct 13 - Carpenter 
Last for a slow dance - Jost

een film over jongeren wiens leven begon 
met Hirochima en dreigt te eindigen in een 
atoomoorlog.

BLACKS BRITTANICA - David Koff 1978
90 min. een door de BBC geweigerde docu-
mentaire over racisme in Engeland. Een 
revolutionair protest enaktiekreet van 
de zwarte bevolking. Met reggae-muziek 
van oa Steel Pulse doorspekt.

THREE LIVES - Kate Millet
een ongewoon feministisch document van de 
schrijfster van 'sekse en macht'.

PLEASURE GARDEN ~ James Broughton 1952
38 min. Deze Amerikaanse dichter brengt 
doorheen het verhaal va neen tuin waarin 
niemand zich mag amuseren een ode aan 
'genieten van wat er te genieten valt’.

SCORPIO RISING “ Kenneth Anger 1963
Homoerotiek, de Amerikaanse pop- en motor- 
bikecultuur met zelfver detiging centraal.

1988 THE REMAKE - Rick Schmidt 100 min.

Een auditie van kandidaten voor de remake 
van de film Showboat. Een knotsgekke, ge-
flipte versie van de Amerikaanse gong-show. 
MGM weigerde de film voor distributie.

ANGEL CITY - John Jost 74 minuten

Doorheen het onderzoek van een private-eye 
in Hollywood krijgen we een beeld van de 
ideologische functies van verschillende 
media in een vervallen laat-kapitalistisch 
systeem, (oef)

PINK FLAMINGOS ~ J°hn Waters '72 92min.

Divine, een 'drag-queen' bezit de titel 
'smerigste individu ter wereld'. Deze titel 
wordt haar door nog grotere stouterds be-
twist. Handel in kinderen, lesbiennes, 
junkies, (kortom een avondje uit)

ERASERHEAD ~ David Lynch 1977 89 min.

surrealistische horrorfilm die breekt met 
alle konventionele vormgeving, niet vatbaar 
is voor interpretatie.

RUBBER GUN - Allien Moyle 1978
Een zwarte komedie over de drugscène in 
Montreal door een jonge marginale regis-
seur.

TOTTOOD TEARS - Nicolas Broomfield 1977
Plakkend document over een jeugdgevangen-
is in Californië.

THE CONNECTION - Shirley Clarke 1960
111min. Samen met Cassavetes de meest 
bekende regisseur en grondlegger van de 
onafhankelijke filmproductie in de USA. 
Beeld van marginale jazz en junkscènes 
in New York.

ASSAULT ON PRECINCT - John Carpenter '76
Een brillante ode aan Rio Bravo. Een over-
val op een bouwvallig politiestation in 
Los Angeles, waarbij je de overvallers 
pas in allerlaatste instantie te zien 
krijgt. Regie, scenario, dialogen, muziek 
staan op naam- van Carpenter.

LAST CHANTS FOR A SLOW DANCE - John Jost
(cfr. angel city) Het verhaal van een man 
wiens leven op een dood punt geraakt.
Sterk dramatische scènes worden tegenover 
documentaire beelden van de realiteit ge-
plaatst.
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GUT (Gents Universitair Toneel) brengt 
op 22 en 23 april 198D in het ARCA tea- 
ter St.Widostraat Gent, een-teaterprojekt 
rond het sociaal-psychologisch werk van 
Elias Canetti : "Massa en macht” (Uitg.
A.Atheneum - Polak en Van Gennep Amster-
dam 1976)

Dit is het derde teater-experiment na : 
Neutron 1977-1978 van E.Vereycken, een 
stuk waarin de mens geplaatst wordt te-
genover het militair gebruik van de neu-
tronenbom. Terwijl 7 diabolische oude 
mannetjes een stroom vah levensenergie 
uitspuiten, zonder rekenschap te houden 
met de omringende wereld, ziet een jonge 
vrouw vanuit een glazen kooi de razend-
snelle groei van een technocratische :n 
maatschappij aan haar voorbijschieten.
Een panische vervreemding die uitmondt 
in volslagen apathie, dwingen haar tot 
opname in een psychiatrische instelling. 
Kwa vorm werd er opzettelijk gebroken 
met de wetten van Aristotelesfd.w.z.de 
handeling moet een logische lijn volgen 
met een duidelijke opbouw, klimax en 
katharsis. Het verhaal moet verlopen ge-
durende dezelfde tijd en op één afge-
sproken plaats) Om een nieuwe struktuur 
te bekomen werd eerder gedacht aan ro-
mantici zoals o.a. James Joyce, Proust, 
Kosinskij... Daardoor werd het geheel 
bepaald door "fragmenten" die eerder af-
hankelijk waren van ritme wijzigingen 
dan van logische gevolgen die uit een 
dramatisch gebeuren voortvloeiden. Dat 
dit de toeschouwer moeilijkheden bezorg-
de, was te begrijpen. Een voortdurende 
waakzaamheid werd van hem verwacht, daar 
er niet 1 klimax aanwezig was, zoals in 
een klassiek toneelstuk, maar diverse 
hoogtepunten, die allen evenveel bijdroe-
gen tot het hele konsept. Dat er daardoor 
een rode draad te bespeuren viel, was 
onvermijdelijk en toch noodzakelijk om 
een zekere graad van geboeidheid te be-
waren. Deze werkwijze werd ook verder 
óiitgeprobeerd op een diep-filosofisch 
toneelwerk van de Pool Witkiewicz.

De Inktvis 1978-1979

Dit kommercieel oninteressante toneel-
werk werd in onze Nederlandse Provinciën 
nooit eerder opgevoerd. Er wordt een 
beeld gecreëerd van de absurditeit die 
aan de bais ligt van onze samenleving : 
"een hoop idioten die niet instaat zijn 
zich te organiseren", geleid door machts 
wellustelingen die de chaos willen be-
stendigen in naam van één of andere ide-
ologie, die zich niet kunnen realiseren 
wat de ideëen die ze napraten betekenen.

LELILI ! 1979-1980

vormt eigenlijk de derde schakel. Dit 
stuk dat ontstaan is vanuit groepsimpro- 
visaties en tekstueel bewerkt werd cbor 
mezelf, vinden we zowel ritimische ele-
menten van Neutron als ideeën uit De 
Inktvis.
Alhoewel er een duidelijker verhaal aan-
wezig is dan bij Neutron , behielden we 
de fragmentarische vorm als basis voor 
het toneelstuk. Als speelstijl kombineer- 
den wij een filmisch realistische met 
het hallucinaire expresionisme dat wij 
terugvinden in de stukken van o.a. Michel 
de Ghelderode(eerste helft XX0 eeuw) 
"Lelili" is de naam van de leider van 
een sekte. Deze stelt als ideologie : 
"Alle individualisme, hoe miniem ook, op 
te geven en zichzelf onvoorwaardelijk te 
onderwerpen aan de groep of massa."Aller-
lei wetten en rituelen dienen ertoe om 
zijn "magische "machtsuitoefening te 
ondersteunen.
Theoretisch zou alles vlot moeten verlor 
pen, maar Lilili wordt zelf slachtoffer 
van zijn eigen supermacht.

"Elias Canetti - De overlevende is de 
erfvijand van de mensheid, haar vloek 
en misschien haar ondergang. Zal het mo-
gelijk zijn op het laatste ogenblik aan 
hem te ontkomen ? "

Eddy Vereycken
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| Alleen de suggesties van de Brug is leeg-
* gehaald; van de andere bussen waren nog
* geen sleutels beschikbaar.
*
♦ - Sommige soepen zijn nog te zout. Dat komt
♦ omdat de voorraad soeppoeders verder opge'- ■
t bruikt wordt.♦
* - In de hamburgers zitten soms stukjes kraë<
* been, huid met stempels e.d. Er zal gevraagc
* worden om bij het maken van het vlees beter
* op te letten.
* - De nieuwe zetels voor de cafetaria in de
* Brug zouden hard en zeer stevig moeten zijn
* Ze moeten ook een rugleuning hebben waar-
* tegen geleund kan worden.
* - Tegen het gebruik van recyclagepapier 
J zijn twee bezwaren: het is duurder, en
J vooral: wat als "gerecycleerd" aangeboden 
;j; wordt is nieuw papier met vezeltjes in-
* gedrukt.
* - De skandiaflexen in de Brug zullen in de 
;j; winter (tot paasvakantie) opgetrokken wor- 
| den om de verbruikers een beter uitzicht
X te gunnen. In de zomer is dat veel te warm, 
:j: maar dan kunnen ze misschien gedeeltelijk
| opgetrokken worden, zodat niet teveel zon 
J binnenschijnt.
;j; - De ongepelde rijst in de Brug wordt goed
* afgenomen. Voortaan zal 1x in de week on-
| gepelde rijst gegeven worden, maar niet sa- 
£ men met typische rijstgerechten. Als ook 
'l dan meer rijst gegeten wordt, zal het uit- 
X. gebreid worden naar typische rijstgerechten 
% In de andere resto’s zal ook ongepelde rijst 
;j; verstrekt worden'. De verbruikers worden ver- 
£ wittigd wanneer het ongepelde is.
X - Bij de chocomelk als dessert komen er riet
* jes.
* - De meeneemsalades in de cafetaria van de 
% Brug worden goed verkocht. Ze worden voor-
la taan ook in Overpoort verkocht.
* - Van de groententafel ("beetjes-bij") wor- 
% den tomaten verwijderd tot ze weer betaal-
* baar zijn. Rode en witte kool zullen in de 
X plaats van groentenmacedoine komen.
X - De princessenbonen zijn te zacht. De koks 
X zullen testen hoe ze beter opgestoofd kun- 
X nen worden.

•> -Het verrijken van hamburger met soyaeiwit
* is een duidelijke verbetering. Het soyaei- 

wit zal toch naar 15% teruggebracht worden,
* omdat met 20% de hamburgers wat hard worden.

-Voor de menu's zullen afwisselend dezelfde 
2 kleurenkombinaties worden gebruikt.
-Er wordt lof gegeven aan : konijnebil,vol-
le rijst, milkshakes, ideeënbus, dames in 
de cafetaria Brug, groententafel, citroen 
bij visgerechten en "veranderingen van de 
laatste tijd"

Aprilmenu.
-De menu's van 2, 17, 24 en 25 april werden 
gewijzigd.
-Het menuontwerp zal voortaan aan de stu-
denten bezorgd worden.

Analyses.
-Prof. Huyghebaert stuurde analyses van :
1) Het vetgehalte in de friet
2) vet, vocht , eiwit en koolhydraten in 
verschillende soorten vlees.

1* : Vet in friet.
-Het vetgehalte varieert sterk(tussen 10,6 
en 24,2%)

-Hoe ouder het vet, hoe vetter de friet.
Het vet zal dus sneller ververst worden. 
-De Brug heeft vettere friet. Dat kan ver-
beterd worden door drie frituren te ge-
bruiken, zodat steeds een frituur leeg kan 
opwarmen, terwijl de twee andere vol zijn 
( het vet wordt dan heter en trekt dan min-
der in de frieten).

-Soyaolie geeft minder vette frieten. De 
diëtisten waarschuwen dat oververhitten van 
soyaolie gevaarlijk is, en ze daarom in 
Frankrijk verboden is geworden. Ze sugge-
reren maïs- of zonnebloemolie. De bruik-
baarheid van deze olies zal onderzocht wor-
den.

-Dunnere frieten zijn duurder en vetter dan 
dikkere friet. De vraag is wat de verbrui-
kers verkiezen.

2° : Vleessoorten.
-De Kwalifikaties variëren tussen goed en 
normaal: Goed: Wienerschnitsel, hamburger

met soya verrijkt, kippebrokken, 
varkensvlees.
Normaal: gewone hamburger, hon- 

=;aarse goulash, varkensvlees.
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numerus ciqusus
Voor het paasverlof is er nog heel wat 
te doen geweest rond de numerus clausus 
in de geneeskunde en rond de vestigings-
wet voor geneesheren.

Nadat Wijnen zijn staking had beëindigd, 
liet hij aan iedereen duidelijk verstaan 
dat er geen akkoorden tussen de zieken-
fondsen en de artsenverenigingen konden 
komen zonder minstens een numerus clau-
sus voor geneeskunde-studenten.

Intermrinistrieel werd een werkgroep 'Ge-
zondheidszorg ' opgericht, met de bedoe-
ling, na rondvraag bij alle betrokkenen, 
een advies te geven aan de betrokken mi-
nisters. Tegen eind maart '80 moest die 
werkgroep haar werkzaamheden afgerond 
hebben.

Half maart vernamen we dat de minister-
raad op do 28 maart bijeen zou komen, 
om alle problemen rond 'het medisch aan-
bod' door te spreken. Dat beslissingen 
zouden vallen rond konkrete maatregelen 
was overduidelijk.
Ramaekers had zich wel obstinaat tegen-
stander van NUMERUS CLAUSUS verklaart, 
en dreigde zelfs zijn ministerambt neer 
te leggen in geval hij in de minderheid 
gesteld zou worden.
Maar als een numerus clausus en een ves- 
tigiippwet voor de geneeskunde samen be-
sproken wordt met oa de ligdagprijs, de 
forfaitaire betaling van geneesheren, 
de terugbetalingstarieven enz., dan valt 
te vrezen dat een numerus clausus met 
al de rest gestemd geraakt.

Daarnaast zat het voorstel voor een nume-
rus clausus en een vestigingswet nog ver-
vat in de voorontwerpen van medico-mutualis 
tische akkoorden.

Op de verschillende Vlaamse Universiteiten 
verspreidde WS-SVB een nationaal pamflet 
waarin ondermeer gesteld we'rd dat een 
Numerus Clausus in de geneeskunde wel eens 
een testcase kon zijn om het principe ook 
voor andere richtingen in te voeren. Te-
meer daar als demagogische argumenten door 
Wijnen aangevoerd werden : de hoge kost-
prijs van de opleiding, en het tekort bij 
het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering). Vandaar het 
belang dat deze zaak opengetrokken wordt 
naar en besproken wordt in andere fakul- 
teiten dan in de geneeskunde.

Uiteraard stelt zich dan de vraag wat je 
als studentenorganisatie daartegen in-
brengt, zowel van tegenargumenten als van 
aktie.
De geneeskunde studenten uit België maakten 
een uitgebreide brosjure waarin ze de 
voorgestelde maatregelen verwierpen, en 
de gebruikte argumentatie ontzenuwden, 
(brosjure nog te bekomen bij werkgroep 
Mordicus of in het studentensekretariaat) 
WS-SVB wijdde een uitgebreid artikel 
rond vermeldeproblematiek in haar veer-
tiendaags blad De Roje Reu. Werkgroep 
Mordicus van geneeskundestudenten van de 
RUG bekwam een Vrije Tribune in de 
MORGEN.

Een besluit rond Numerus Clausus wordt 
niet bij wet genomen. In 1976 heeft de 
toenmalige minister van onderwijs Decroo 
(PW) via een omzendbrief het aantal in-
schrijvingen aan scholen voor regentaat, 
klmterleiders/sters beperkt. De gehele 
procedure verloopt dus heel snel.

Gezien de dringendheid van de toestand 
besloot WS-SVB enkele akties te onderne-
men. Ook het INUÓ (Interuniversitaire Kom-
missie Geneeskundestudenten) .besloot tot 
de aktie over te gaan.

Voor WS-SVB kwam het voorproefje op vrij-
dag 21 maart, toen een goeie vijftiental 
studenten binnentrokken in de zitting van 
d.e Raad van Beheer van de RUG.
Hoe de reakties daarop waren lees je in 
een bijgevoegd artikel.

Op dinsdag 25 maart werd het Gravensteen 
bezet uit protest tegen de voorgenomen 
NC en vestigingswet. Tevens werd aangedron-
gen dat alle rapporten rond numerus clau-
sus enz.. op enbaar gemaakt zouden worden. 
Daarnaast werd geeist dat d.e voorstellen 
voor een NC en een VW uit de ontwerpen 
van medico-mutualistische akkoorden ver-
wijderd zouden worden.
Voor Woe 26 maart was het opzet het minis-
terie van onderwijs te bezetten. Maar door 
onvoorziene omstandigheden werd het dan 
maar het nationaal SP—PS sekretariaat.
En op do 27 werd het ministerie van So-
ciale Voorzorg bezet door een veertigtal 
geneeskundestudenten uit de verschillende 
Vlaamse Universiteiten.

De dreiging van numerus clausus is nog niet 
geweken. Want in de akkoorden tussen mutua-
liteiten en artsenverenigingen staat vermeld 
dat de regering voor oktober ’80 maatregelen 
moet voorleggen om het medisch aanbod 
'in te tomen.Ook het aanbod van het aantal 
geneesheren.

En het artsensyndikaat Wijnen dreigt ermee 
eenzijdig de akkoorden niet te ratificeren 
als tegen oktober ’80 geen standpunt van 

de overheid pro rgmerus clausus enpro 
vestigingswet ingenomen wordt, 

pe studentenbeweging moet dus meer dan ooit 
alert zijn voor de toestand. De kogel is 
nog niet door de kerk, maar het schot kan 
op ieder ogenblik gelost worden.

PS Meer over de redenen waarom de genees-
kundestudenten zich verzetten tegen een 
Numerus Clausus en een Vestigingswet, 
in de volgende Schamper.

Voor WS-SVB Paul Geeraert.

l o c k o u t  
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OVER PROFFEN EN STUDENTEN.OP HET BOEREKOT.

Vorig akademiejaar werden op de landbouwfa- 
kulteit twee studenten van het voorlaatste 
jaar voor examens geweigerd door een bepaalde 
prof. Na kostbare tijd verloren te hebben 
[midden in de eerste zit) mochten ze uitein-
delijk verder doen met de examens af te wer-
ken. Toeval of niet, maar die beslissing -viel 
samen met de publicatie van een artikel in 

Dfe Morgen, onder de titel 'Nasleep 10000 
aktie?’.
Toen werden geen schriftelijke dokumenten 
rond de uitsluiting en het terugintrekken 
van de beslissing voorgelegd. Tevens werden al 
lerhande procedurefouten gemaakt. Verder in 
de tekst gaan we daar wel op in.
Reden voor de weigering van Prof Pauwels om 
die studenten te examineren voor de kursussen 
Agrarische Sociologie en Tropische Planten-
teelt : niet alle lessen en praktische oefe-
ningen bijgewoond te hebben.

Gans die affaire vormt een verhaal apart, 
omdat het niet voldoende begrepen kan worden 
2coq(£fe verhoudingen op de landl^ouwf akulteit 
tussen professoren en studenten f^^ommige 
professoren denken nog zoals in de rijke 
koloniale periode, maar dan wel onder een 
dekmantel van akademische wijsheid, ervaring, 
en een vleugje modernisme die ze aangekweekt 
hebben.

In dit artikel staat dat niet zozeer centraal 
alhoewel het boeiend zou zijn een bloemlezing 
te maken van houdingen, uitspraken en kursus- 
inhoud van enkele tenoren uit die fakulteit. 
Centraal staat de kwestie van de rechteloos-
heid van de studenten. Ondanks allerlei regie 
menteringen zijn de studenten toch nog de dup1 
van het spel. Hoe dikwijls moet er geenreke-
ning gehouden worden met de welwillendheid 
van enkele proffessoren? Hoe dikwijls zijn 
studenten, tijdens het jaar als tijdens de 
examens niet de speelbal in handen van wat 
men eufemistisch ’hoog-leraren’ noemt.

NIEUWE WENDING IN DE ZAAK!!!

De toestand van vorig jaar was nog niet vol-
ledig uit de gedachten verdwenen of nieuwe 
feiten deden nog wat olie op het vuur.
In de loop van maart ontving ik twee brieven 
van de rektor. De ene brief was een kopie van 
een brief van Prof Pauwels aan de rektor, 
terwijl de tweede de doorslag was van het 
antwoord van de Rektor op de vraag van Prof. 
Pauwels.

Om niet beschuldigd te worden citaten uit het 
hun verband-gerukt te hebben, geven we ze 
'."■>1 ledig wBer-

Laboratorium voor Plantenteelt en Landhuis-
houdkunde van de Tropische en Subtropische 
Streken.

Directeur Prof Dr Ir F.M. Pauwels.

Hooggeachte Heer Rector,

Met deze heb ik de eer U volgende vraag voor 
te leggen. Inde 'Studiegids ' die aan alle 
studenten uitgereikt wordt bij het begin van 
het Academisch Jaar staat op p 17 onderaan 
in een kader als onontbeerlijke voorwaarde on 
tot de examens of examengedeelten te kunnen 
worden toegelaten dat : "Men moet werkelijk 
leerling aan de universiteit geweest zijn dwi 
dat de colleges regelmatig en gedurende het 
ganse academisch jaar gevolgd werden."

De heer Paul Geeraert blijkt Vlgs een lijst 
die mij overgemaakt werd door het dekenaat 
van de faculteit vande landbouwwetenschappeti 
ingeschreven te zijn voor de tweede proef 
landbouwkundig ingenieur richting landbouw-
kunde van de tropische en subtropische Stre-
ken. Als zodanig wordt betrokkene veronder-
steld de cursussen Agrarische Sociologie van 
de tropische en subtropische streken (30u 
theorie) en Plantenteelt van de tropische 
en subtropische streken (deel I eenjarige 
gewassen) (45 u theorie en 15 u praktikum) 
te volgen.

Tot op heden 11 maart 1980 heeft de heer 
Paul Geeraert nog geen enkel college of geer 
enkel uur praktikum gevolgd.

Mijn vraag is dan : - zijn uw diensten van 
oordeel dat betrokkenen niet zal toegclaten 
worden om zich in te schrijven voor de exa-
mens?

- heb ik als titularis 
van deze cursussen het recht om te weigeren 
examen af te nemen over deze leerstof?

Ik moge U vragen, Hooggeacht Heer Rector, mi; 
een spoedig antwoord op deze vragen toe te 
sturen.
Met dank bij voorbaat en meeste hoogachtir

Prof F.M. PAUWELS.

Het antwoord van de rektor luidt als volgt : 

Waarde Collega,

Ik heb de eer u goede ontvangst te meden van 
uw brief van 11 maart jl, kenmerk 03.80FP/29; 
waarbij, u mij uitleg vraagt over de in het 
programmaboek op pag 17 vermelde rubriek :
'Om tot de examens of examengedeelten te kun-
nen worden toegelaten moet bovendien de 
hierna volgende onontbeerlijke voorwaarde 
vervuld worden: men moet werkelijk leerling 
aan de universiteit geweest zijn , dwz dat 
de colleges regelmatig en gedurende het 
ganse academisch jaar gevolgd werden’.

Mijn diensten kunnen de gegadigde niet wei-
veren een inschrijving te nemen voor de exa-
mens. De aanwezigheid op de colleges en de 
deelname aan praktische oefeningen kunnen 
enkel vastgesteld worden door de onderschei-
den titularissen, die inderdaad gelet op het 
in het programmaboek vermelde de beslissing 
kunnen nemen de student niet te ondervragen,

mits kennis geving ervan aan de exar.enkom- 
missie. De examenkommissie kan aldus de be-
trokkenen niet ontvankelijk verklaren voor 
de examens.

Een fotocopie van uw brief van 11 maart jl en 
een doorslag van mijn antwoord worden heden 
aan student Paul Geeraert toegestuurd.

Met oprechte collegiale groeten,

J. HOSTE, rector.

Uit die brieven zijn een paar konklusies 
te trekken.

° Prof Pauwels is dus duidelijk van plan het 
scenario van vorig jaar te herhalen.

° Het regeltje dat zij citeren uit het pro-
grammaboek is de simpelste stok achter de 
deur. Op die manier moeten ze niet ingaan 
op de oorzaak van afwezigheden, kritiek 
op manier van lesgeven, inhoud en vorm 
van kursussen en praktische oefeningen.

° De vraag of een titularis een student kan 
weigeren voor een examen wordt niet alge-

meen gesteld. Integendeel. Pauwels stelt 
het heel uitdrukkelijk nominatief.

° Het is toch op zijn minst vreemd dat de 
aan- en afwezigheden van slechts één stu-
dent in het oog gehouden wordt. Voor die 
welbepaalde kursussen is het 'brossen' een 
epidemisch verschijnsel. Sistematisch 
een lijst bijhouden is niet gebeurd.

° In het geval de rektor die brief niet
doorgestuurd had, dan was zeker de eerste 

, zittijd om zeep geweest.

° Regelmatig volgen van lessen wordt geïn-
terpreteerd als het altijd volgen van les-
sen .

Maar waar houdt Prof Pauwels geen rekening 
mee?
Sinds jaar en dag is tegen de inhoud van de 
kursussen en tegen de manier van lesgeven 
protest gevoerd. Vorig akademiejaar nog 
hebben alle studenten (behalve twee) van de 
tropische richtingen een brief ondertekend 
waarin ze hun redenen waarom ze niet langer 
bereid waren zijn lessen te volgen, uiteen 
zetten. Vier jaar terug is hij nog tijdens 
zijn lessen buiten gelopen, omdat hij weiger-
de een diskussie rond de teorie van Paolo 
Freire verder te zetten.
Toen weigerde hij praktische oefeningen te 
geven. Dat was niet nodig. Maar7'gelden ze 
als een verplichting. (Iedereen mag het 
praktikum ter zijner gepaste tijde afleggen) 
Jarenlang wordt aangedrongen om al die 
zogenaamde praktika te vervangen door een 
stage van enkele maanden, zodat op die 
wijze ervaring opgedaan kan -worden.

Met de uitsluiting van vorig iaar beging 
hij een heleboel inbreuken tegen het exa-
menreglement Middelen van verweer :

twee keer niks. Als student kunt ge hoog-
uit klacht indienen bij de voorzitter van

de examenkommissie. Maar het toppunt is 
dat die examenkommissie zetelt nadat de 
examens achter de rug liggen en voor dat 
de deliberaties aanvangen. Als een titula-
ris zijn beslissing aan de examenkommissie 
sTechts moet meedelen, dan is de student 
en elk geval al gezien van op voorhand.

Vorig akademiejaar werd door de studenten var 
de fakulteit nog een campanje gevoerd tegen 
het opnemen van aanwezigheden van studenten. 
Een algemene studentenvergadering had toen 
besloten van een pamflet uit te delen op de 
fakulteit en ook aan de proffen te overhan-
digen. De studentenvertegenwoordigers in de 
fakulteitsraad hadden allen met hun naam 
het pamflet ondertekend. 'Ook Pauwels werd 
met een exemplaar bedacht.

Op die wijze wordt langs geen kanten rekeninj 
gehouden met de situatie van jobstudenten.
Een twaafhonderd studenten zijn ingeschreven 
om een job te bekomen. Gaan die ook allemaal 
voor de bijl???

Verder laat dergelijke maatregel geen enkele 
ruimte voor wat men kan noemen 'sindikale 
aktie onder studenten, voor de studenten'. 
Aanwezigheden op raden, kommissies zijn nor-
maliter verplicht. Mogen studenten misschiei 
niet samenkomen tijdens de lesuren? (een 
vorm van sindikaal verlof) Daartegenover 
staat dan dan sommige proffen meer werk make 
van hun nevenaktiviteiten dan van hun hoogd- 
opdracht. Moet dat niet gesanktioneerd worde

EISEN........

Vrijwaring van het recht op samenkomen tijdet 
lesuren met het oog op het bespreken van stu- 
dentenaangelegenheden binnen en buiten de fa 
kulteit.
Afschaffen van het appelsisteem, van elke koi 
trole op aan- en afwezigheden van studenten. 
Recht op het formuleren van kursuskritiek ti 
dens de lesuren, zowel naar vorm als naar in-
houd .
Het verschaffen van rechten aan studenten. 
Recht op verdediging en beroep bij gelijk 
welke sanktioneringsbeslissing uitgevaardigd 
door proffen of door de akademische overheid. 
Geen repressieve maatregelen ten overstaan 
van politiek aktieve^ studenten.

Heel konkreet vraag ik een openbaar en te-
gensprekelijk debat over deze problematiek 
tussen Prof Pauwels en mijzelf. Dit om 
in volle openbaarheid de verschillende mo-
tieven naar voor te kunnen brengen.

Gans deze toestand toont in feite de onmacht 
aan van de Prof in kwestie. De enige macht d:. 
hij heeft is zich verschuilen achter adminis-
tratieve maatregelen en achter het evalueren 
van examens.
Bij een telefonisch kontakt met de rektor 
stelde hij dathet normaal was dat de betrekke 
ne OD de hoogte gebracht werd. In het licht 
van dat principe stuurde hij de brieven door, 
î aar anderzijds vond hij ook wel dat er sank- 
ties mochten genomen tegen afwezigheden bij 

praktische oefeningen, minder bij afwezighed 

uit de lessen.
Paul Geeraert,



OVER T

SOCIALE...

Er werden nogal wat plannen gemaakt voor 
volgend jaar. Een greep daaruit :

- er komt een enquête over huisvesting.
Als die evenveel gevolgen zal hebben als 
de beruchte enquête over het gedrag van 
de proffen dit jaar, dan zullen we de 
eerste jaren de krakersproblemen buiten 
Gent kunnen houden.
- de eerste week van oktober richt de 
sociale raad een beleidsvergadering in. 
Alle belangstellende groepen zijn welkom. 
Nu we de infrastructuur hebben wordt het 
tijd dat er een ernstig beleid op poten 
wordt gesteld.

het pas (psychologisch advies voor stu-
denten) heeft dringend een nieuw huis no-
dig. Op dit moment is het huis op de kan- 
tienberg verkocht aan de stad zodat die 
onze psychologen om het even wanneer let-
terlijk op straat kan zetten.
Men had gedacht aan de nrs. 35/37 in de 
St.Pietersnieuwstraat die deel uitmaken 
van het patrimonium van de unief. Maar 
dat pand is dringend aan een opknapbeurt 
toe. Men spreekt alweer over miljoenen 
als over belegde broodjes.
- de dienst tele-onthaal (op de frontpa-
gina zo warm aanbevolen) loopt op zijn 
laatste benen. Zoals in Leuven dreigt hij 
te worden opgeheven bij gebrek aan belang-
stelling van de studenten. Dit zou een 
verheugend bericht zijn moest dit gebrek 
aan oproepen te wijten zijn een eenvoudig 
gebrek aan problemen. Maar dit lijkt me 
iets te optimistisch.

Andere punten : afwezig : W.Van Stappen 
en natuurlijk de paviljoentjeskwestie.

Het paviljoentje (een deel van de landbouw- 
faculteit) heeft hetzelfde statuut als de 
overige studentenhuizen. Het VLK (Vlaams 
landbouwkundige kring) zorgt voor de co-
ördinatie. Dit houdt in dat enkel (!) het 
VLK bij geschillen beslist wie van het 
paviljoentje gebruik kan maken.
De laatste tijd schijnt professor Cottenie 
hiervoor echter een meer dan gezonde be-
langstelling te vertonen. Niet het VLK maai 
maar professor Cottenie beslist.
Het lijkt me duidelijk dat dit totaal niet 
reglementair is. Ofwel neemt de professor 
het beheer over (én betaalt hij de 300.000 
frank onderhoudskosten per jaar) ofwel 
houdt hij'zich aan de reglementen.

j/erder werden de jaarvergaderingen bespro-
ken. Maar ik heb begrip voor de noeste ar-
beid van onze Schamperredacteurs.
Daarom zal ik mij beperken.
Tot de volgende keer.

Dirk Vereeken

Voorzitter Sociale Raad

BOB
BIJ
BPA

HUISZOEKING BIJ BPA: GEEN FAI I-DIVERS

De feiten

Woensdag 5 maart, iets na 11u. ’s ochtends 
melden zich 3 heren aan op de redactielo-
kalen van BPA-Leuven. Zij hebben een huis-
zoekingsbevel mee en maken zich bekend: 
één officier van de gerechtelijke politie 
van Leuven, twee leden van de gerechtelijke 
politie van Mons (Bergen). Het huiszoekings-
bevel geeft hen de volmacht om de lokalen 
te doorzoeken naar een brief, ondertekend 
door de Rote Armee Fraction, die op 5 juli 
’79 naar verscheidene kranten en persagent-
schappen werd verstuurd. In deze brief eist 
de RAF de verantwoordelijk op voor de aan-
slag op 25 juni '79 op de opperbevelhebber 
van de NAVO-strijdkrachten in Europa, gene-
raal HAIG. Ook mag er gezocht worden naar 
"andere documenten"; volledige vrijgeleide 
dus. Na een vraaggesprek wordt de heren 
medegedeeld dat de brief zich niet in de 
lokalen bevindt. Terwijl hierover een ver-
slag wordt opgesteld, onderwerpt men de kast 
en en laden aan een eerder slordig onderzoek 
Resultaat: nihil. Er wordt vriéndelijk ge-
vraagd inspanningen te doen om de brief te-
rug te vinden; de volgende ochtend wordt 
hier al om getelefoneerd door de gerechte-
lijke politie van Leuven. Als maandagmorgen 
tijdens een tweede telefoongesprek door BPA 
wordt medegedeeld dat de brief noch eender 
welke andere persbron ook zal ter beschik-
king gesteld worden, stelt men aan de andere 
kant van de lijn de vraag om dit te komen 
bevestigen tijdens'een verhoortje' op het 
gerechtshof te Leuven. Omdat het ons nuttig 
leek deze principiële verklaring officieel 
te bevestigen, begeven twee leden van het 
collectief zich naar de kantoren van de 
gerechtelijke politie. Daar aangekomen 
blijkt plots dat er niet meer zo'n belang-
stelling bestaat voor een verhoor of een 
verklaring: "Aangezien u de brief niet wil 
afstaan heeft een verklaring toch geen en-
kele waarde meer..." Na enig over en weer 
gepraat wordt dan toch een korte verklaring 
opgenomen waarin staat dat het BPA-collectief 
beslist heeft geen persbronnen af te staan.

Het is voor ons vrij evident dat het 'ver-
hoor' geen belang meer had omdat er telefoon' 
tjes waren gepleegd tussen Leuven en Mons. 
Ofwel laat men de zaak nu voor wat ze is, 
ofwel kunnen we ons aan een nieuw en gron-
diger offensief verwachten.

MEDEBEHEER
Carl Bertier geeft in Schamper 106 een ver-
slag van een avond ingericht door SJW over 
het omstreden onderwerp 'medebeheer'.

1. Wat hij precies onder 'medebeheer' ver-
staat zegt hijons niet. Met deze term blij-
ken oa de faculteitsraden ingesteld bij 
KB van 14 januari. Het woord beheer past 
hier echter weinig daar de FR meestal enkel 
een adviserende bevoegdheid hebbèn. Deze 
wordt dan nog maar eens beperkt doordat de 
leden v an de faculteiten op voorhand ver-
wittigd worden van wat het vast buro van 
hen verwacht. Bijvoorbeeld het niet vacant 
verklaren van een cursus als een ander prof 
van de faculteit deze wil overnemen. Wat 
baat het dan dat de studentenvertegenwoor-
digers zouden opwerpen dat deze prof voor 
zijn eigen vakken reeds zoveel verstek laat 
gaan. Als zelfs de faculteit hier volledig 
het mee eens wordt , zal het toch adviseren 
het vak toe te wijzen aan die prof omdat 
het vast buro dat nu eenmaal verwacht, en 
dat 'het HIL0 sinds ze eens het tegenoverge-
stelde voorgesteld heeft, sindsdien zo raar 
wordt bekeken.’

2. De vergelijking tussen universiteit en 
fabriek gaat geenszins op. Niet alleen zijn 
alleen zijn de meeste tot de grote opluch-
ting van minister Dewulf 'verdoken werklozer 
'maar zal iedereen wel toegeven dat ze niets 
'produceren'.

3. Wat is het doel van medebeheer in bedrij-
ven ? De werknemers macht geven mee te be-
palen mee te bepalen wat de respectievelijke 
vergoeding voor kapitaal en arbeid (en de 
diverse sub-categorieën ervan) enerzijds en 
voor de investeringen anderzijds gespendeerd 
zal worden. In dit perspectief betekent 
zelfbeheer de werknemers gans deze beleids-
bevoegdheid geven door de vertegenwoordi-
gers van het kapitaal ervan uit te sluiten. 
Zeggen dat de arbeiders dan beslissen is 
nog steeds een sofisme. De praktijk toont 
aan dat de beslissing nog steeds door ver-
tegenwoordigers genomen worden. De werkne-
mers hebben enkel hun stemrecht. Als ze 
niet akkoord gaan kunnen ze zelfs hun aan-
deel ( in de zin van wat door hun arbeid in 
het bedrijf kon worden geïnvesteerd) niet 
wegnemen om die in hun volgende bedrijf te 
steken. De minderheid heeft dus steeds de 
keuze: zijn 'aandeel' verliezen of toegeven. 
Kortom : het lot van de arbeider wordt niet 
verbeterd, behalve indien hij zich met zijn 
ellebogen kan opwerpen tot 'beheerder'.
De bevelen of het 'te laag bedrag van zijn 
loon’ , zullen even moeilijk te slikken zijn 
indien deze door arbeidersvertegenwooraigen 
dan wanneer deze door kapitaalvertegenwoor- 
digers worden bepaald. Terwijl men vroeger 
de wil van het kapitaal mocht bevechten 
moet men zich "aan de wil (de vertegenwoor-
digers van) de meerderheid neerleggen”. Al-
le contestatie wordt onwettig. De praktijk 
maakt verder uit dat zelfbeheer kapitaal 
niet overbodig maakt zodat de zelfbeheerde 
bedrijven, toch leningen moeten vragen aan 
de banken voor hun investeringen (vb. nieu 
we machines uit het buitenland). I.p.v. het 
kapitaal te vergoeden moeten de bedrijven 
de intresten en de schuldenlast, aflossen, 
wat soms duurder uitvalt (want aandeelhou-
ders moeten in moeilijke jaren hun divident 
ontberen) en wat vroeg of laat een volledi-
ge greep van de (genationaliseerde) banken 
op het bedrijfsleven leidt.
4. Dit toepassen op de structuur van het on 
derwijs is zeer moeilijk daar deze een niet 
kapitalistische structuur heeft maar wel 
die van elke openbare dienst. We onderschei 
den er enkel twee economisch tegenover el-
kaar staande groepen: de studenten-consumen 
ten en aan de andere zijde van de universi-
teit, producent van diensten (bijbrengen 
van vaardigheden en kennis). De consument 
is geen rechtstreekse werkgever, maar het 
personeel wordt geacht te werken voor hen. 
Belangen van het personeel (0P,WP,ATP) ener 
zijds en van de studenten anderzijds zullen 
daarom steeds tegengesteld zijn. De kuis-
vrouwen kunnen enkel last ondervinden van 
de studenten. Wanneer ze sigarettenpeukjes 
op de grond laten vallen, of met modderige 
voeten rondlopen betekent dit meer werk 
voor het kuispersoneel. Voor deze laatste 
ware het ideaal dat er gewoon geen studentei 
waren. Hetzelfde geldt voor de assistenten:( 
elke minuut ze aan een student spenderen is 
voor hen een verloren minuut. Geen sprake 
dus van gemeenschappelijke belangen. Behal-
ve dan financieel: dat de staat verder de 
unief blijft financieren (en hun lonen zou 
betalen).
5. Indien het OP, WP of ATP als producenten 
kunnen druk uitoefenen (door te staken bv.) 
hebben de studenten als consumenten geen en-
kel drukkingsmogelijkheid. Als we staken oe-
fenen we enkel druk uit op onszelf. De stu-
denten zijn niet meer onmachtig dan gelijk 
welke groep verbruikers van (openbare) mo-
nopolies. Spreken van contesterende parici- 
patie in de RvB aan de RUG is even zinloos 
als contesterende participatie van minder-
heids vertegenwoordigers in de RvB van een 
intercommunale. Doorgeven van informatie 
zal niet veel helpen. Wat baat het dat al
de verbruikers weten dat ze hun electrici- 
teit 2X te duur betalen? Ze zullen die toch 
moeten betalen! Hij kan ook niet staken.
Door geen electriciteit te verbruiken ambe- 
teert hij enkel zichzelf.
6. VKS verkiest het begrip "studentvertegen 
woordiging” boven medebeheer. Uit ervaring 
kan ik zeggen dat deze term voor ons 100% 
illusoir is. Wie vertegenwoordigt men in de 
faculteitsraden? Enkel zichzelf. Wanneer
er beslist moet worden of een vak van 1ste 
kan naar 2de kan verschoven dient te worden 
wat is "de studenten vertegenwoordigen"?
Wat willen de studenten? Je kunt wel een 
peiling houden, maar is de meerderheid van 
de aanwezigen een criterium? en de brossers 
Aan wie moet je deze vraag stellen: aan de 
1ste en 2de kan of enkel aan de mensen die 
beide kandidaturen achter de rug hebben? 
Uiteindelijk kan je dan enkel jouw eigen 
visie verdedigen. Waar ziet VKS "oppositio-
nele perspectieven"? De proffen hebben on-
der elkaar tegenstrijdige belangen: wie 
krijgt een nieuwe assistent, wiens kandidaat 
wordt voorgedragen voor een ere-doctoraat? 
Tegen welke prof moet men dan oppositie 
voeren? Met welke vertegenwoordigers van de 
arbeidersklasse in het parlement moet men 
kontacten leggen ? B.S.P.-volksvertegenwoor-
diger Ramaekers, zullen we niet overtuigen, 
zelfs als we met hem contacten leggen, dit 
bewees de 10.000-oppositie toch !
Wat is een 'totale vertegenwoordiging’ van 
de studenten ? Wat willen de studenten ?
Ze willen vaak tegengestelde zaken : de 
enen willen vervroegde examens, en de ande-
ren niet...

We moeten dat echter toejuichen. Hoe zou 
samenwerking mogelijk zijn indien de stu-
denten een homogene groep worden ? Duid als 
alle 12.000 studenten van de unief geschie-
denisleraar willen worden ? Wat de studen-
ten echter het meest differentieert is 
echter niet hun sociale afkomst, maar hun 
sociale aspiraties.

7. RAK is de enige groepering die de proble-
men aanvoelt : de onmacht van de studenten 
en de onaangepaste leerinhoud.Hun antwoord 
beperkt zich spijtig tot een slogan : volks- 
universtèit. Wanneer de BSP het onderwijs 
wou democratiseren dan bedoelden ze enkel 
meer mensen aan de unief laten studeren.

Wat heeft dit echter met democratie te ma-
ken. Als men meer mensen in de gevangenis 
steekt of meer dienstplichtigen oproept, 
democratiseert men dan de gevangenis en het 
leger ? Laten we ons voor woorden hoeden !

8.Overdracht van kennis en vaardigheden 
(onderwijs) is een dienst en als dusdanig 
een economisch goed soals een ander (bvb. 
jeans, brood). Door een aantal wetten op 
de academische graden en de inrichting van 
het hoger onderwijs, heeft de overheid zich-
zelf echter het monopolie voorbehouden het 
op de markt te brengen, (openbare dienst). 
Daaraan ligt de onmacht van de student (ver-
bruiker) . Als morgen de staat alle bakkerij-
en nationaliseert en een uniform recept op-
legt dan heeft de consument slechts één al-
ternatief : pakken wat er is (gelijkwaar), 
of geen brood eten. De eerste vereiste als 
men de consument macht wil geven is de con-
currentie tussen producenten organiseren . 
Hoezo ? Door uniefs zelf de mogelijkheid te 
geven hun programma's samen te stellen en 
door alle officiële diploma’s (die een ge-
lijkwaardigheid impliceren) te vervangen 
door getuigschriften die door elke unief 
aan de studenten zouden worden overhandigd 
worden per vak waarin ze voldaan hebben.
De inschrijvingen zouden dus niet meer voor 
een jaar dienen te geschieden maar wel voor 
een aantal vakken. Waarom? Omdat gezamelijke 
verkoop van producten de concurrentie ver-
valst. Het wordt zelfs verboden door de wet 
op de handelspraktijken, die ook toepassing 
zou moeten krijgen op het universitair onder 
wijs.
Een gevolg van het afschaffen van de diplo-
ma's is het de facto verdwijnen van alle 
beroepscorporaties ! Welke zin zou de orde 
van geneesheren nog hebben, indien de uit-
oefening van geneeskunde niet voorbehouden 
meer was voor de houders van hetzelfde di-
ploma ? Het is evident dat ieder die zich 
wil vestigen als geneesheer gewag zou moe-
ten maken van zijn behaalde getuigschriften 
en dat de houders van een aantal gelijkwaar-
dige getuigschriften zich zouden kunnen ver-
enigen onder een bepaald label waardoor de 
zieke zou weten met wie hij te maken heeft. 
Maar ze zouden echter nooit meer krijgen, 
iemand die enkel acupunctuur gestudeerd 
heeft de uitoefening van de geneeskunde te 
verbieden.

De verbruiker zou zelf moeten betalen.
Dit is een tweede vereiste. Als morgen de 
staat aan de bakkers per brood die ze aan 
de man brengen subsidie uitkeert en de con-
sument niet meer moet betalen, dan zal er 
geen enkel bakker zich nog inspannen om 
eens extra goed brood te maken. Hij zal en-
kel pogen concurrentieel te blijven. Als de 
consument betaalt dan zal de bakker mis-
schien ook natuurlijk brood vervaardigen 
(waarvoor hij wat meer zal aanrekenen).

Dat de consument'betaalt betekent niet dat 
hij het uit eigen zak moet doen. Als men 
het departement van nationale opvoeding 
opdoekt, dan kunnen de middelen ervan samen 
met de door VVS voorgestelde studielonen 
uitgekeerd worden.
(hierover later meer, indien de Schamper 
redactie mij nog de gelegenheid geeft haar 
kolommen te vullen)

Inderdaad Krisje, als bladvulsel. (nvdr)

Chris Hocepied 
studentenvertegenwoordiger 
in de Rechten.



Het was weer een van die zonnige dagen.
En het traditionele oude vrouwtje liep 
volledig naar een eeuwenoud recept in het 
zwart, te sukkelen aan haar zware bood-- 
schappentas. De knappe noordafrikaan kon . 
het niet zien en ging er heen. Madam, moi 
aider? Is zijn voorstel. Ze begrijpt hem 
niet, maar die witte tanden ■ springen zo 
vriendelijk uit die bruine kop, dat ze hem 
zonder meer de tas overhandigd. De man me 
zijn basketschoenen passeerde net op tijd, 
veel verder zou zij niet gekomen zijn.
Stel je voor haar ganse pensioen zat in 
die koffer! Er zouden meer werklozen 
moeten zijn denkt ze, al ware het maar om 
ons tehelpen. In Holland moeten ze daar-
voor studeren, dacht ze. Sociaal werker 
of zo? Waar had ze dat ook weer gelezen.

Haar grijze kinharen kmilden nors, en ze 
lachte. De kleurling lachte terug, en met 
een linker iris die duidelijker groter was 
dan de andere vervlugde hij zijn stap. Het 
negentieneeuwertje kreeg het last. En de 
helper begon te lopen. Hij verdween aan het 
gezichtseinder. De hoek van de straat. Met 
tranen in de ogen vevlugde de oude nu ook 
haar stappen en zetten het ook op een lopen. 
Zij koos echter het hazepad, en kwam vlugger 
achterhet einder dan de schildpad. Zij nam 
hem de boodschappentas weer af, bedankte hem 
en ze gingen elk hun weg. Het wad haar op-
gevallen dat door het spurten, niet enkel 
haar schoen versleten was,maar zelfs een 
flink deel van haar rechtervoet afgesleten 
was, zodanig dat ze op haar enkel verder 
liep. Schuin dus/ Schuiner zelfs door die 
zware tas. Zo schuin als een dahut. Wat ̂ 
een dahut is ? Dat is een speciale berggeit

Met de ene poten die langer zijn dan de an-
dere. Heus ze worden zo geboren, en het ve?~ 
gemakkelijkt hen niet weinig als ze langs dé 
bergflanken lopen. Zij kunnen hun hoofd 
horizontaal houden. Er zijn er met linker 
en rechter lange poten. Dit hangt volledig 
af van de manier waarop ze geworpen zijn.

Het is wel zo dat enkel links met links 
paart. Het resultaat kan evengoed links als 
rechts zijn. Het resultaat van links met 
rechts is niet gekend, men denkt zelfs dat 
dit niet bestaat want de werkingsomstandig-
heden zijn te labiel. Nog een tip. Hoe 
vang je nu een dahut? Wel je gaat naar de 
alpen waar deze dieren, bij hoe kouder weer 
hoe frequenter voorkomen. Je achtervolgt 
ze in alle stilte. Als je er net achter 
staat roep je erg luid. Het dier verschiet, 
maakt een halve toer, komt op het verkeerde 
been te staan en valt in de afgrond. Daar 
kan je het dan ook gaan oprapen. Omdat deze 
dieren zo vlug versh ieten is het vrijwel 
onmogelijk ze te melken, want als ze in de 
vallei terecht komen is de verpakking veelal 
opengescheurd. De foto 's die hierbij afge-
drukt staan zijn genomen net voor het ogen 
blik (foto 1) dat de expeditie leider ver-
schoot, halve draai maakte en in de vallei 
terecht kwam (foto 2). Wij hebben gelukkig 
nog haar t ->

We hebben gelukkig nog haar toestel kunnen 

recuperen. Evenals haar boodschappentas, 
vol lekkers en haar vals gebit.

as always
C. Raar

Hij komt een café binnen, nee niet de Kra- 
wietel of zo. want daar zitten er niet te-
veel die ook meegedaan hebben. Een knappe 
verschijning kan je hem niet noemen, maar 
kom, een groene flanellen broek, gebloemd 
hemd of iets gelijkaardigs doen nog niets 
af van iemands kapaciteiten tot actievoeren.

Hij gaat naar de toog, bestelt een pint of, 
als hij een baard heeft, een glas bruin 
bier en na het betalen en het terugsteken 
van het wisselgeld in het beursje dat met 
een leren snoer rond zijn hals hangt, draait 
hij zich om en leunt met het glas in de hand 
tegen de toog. Hij kijkt rond of hij iemand 
herkent indien positief, knikt in zijn, 
haar of hun richting en meet de hartelijk-
heid van het terugknikken, Wanneer die groot 
genoeg is neemt hij een kloek besluit en 
gaat hij aan het tafeltje zitten bij de laat 
ons zeggen drie andoren. Er worden wat "Hoe 
is 't"'s uitgewisseld, er wordt wat over en 
weer gepraat. Na een klein tijdje, hangt af 
van de situatie hoelang, begint hij heel 
voorzichtig het gesprek een bepaalde wending 
te geven. '” t Er is weer niet veel te doen 
vandaag."Instemmend gemompel. Goed zo. Nu 
verder want het zou wel eens goed kunnnen 
gaan. ”’t Verschil met vorig jaar is groot."

Zoals verwacht twee maal instemmend en één 
maal vragend. Deze laatste wordt het slacht-
offer. "Ja, vorig jaar zouden we nu op. een 
Blandijnfuif of op een volksvergadering zit-
ten in E." ”?"en”Ha zo, was jij ter’ bij vo-
rig jaar?" Dit keer instemmend gemompel van 
zijn kant. Dat was de inleiding, nu volgt de 
rest. "Ja jong, ik zat er middenin. Bijvoor-
beeld bij Ward Bosmans over de studietoela-
gen en natuurlijk daarna.” "Wat daarna?" 
Prachtig, beter dan verwacht, het slachtof-
fer weet neits, is nog helemaal groen.

TONEEL

SYMPTOOM----------------------------------

"Een kwestie van..." gaat niet door.

"Chili, een lange nacht."
18 en 23 april 20 u.

"Verkeerd ingesteld."
25 april 20 u.

ARENA-------------------------------------

"La Cage aux Folies"
3, 7, 8, 9, 10 mei 20ul5

---------------------------

"Schreber" (op Tenierszolder St Pieters-
abdij) 18, 19, 20(15 u), 21, 24 
en 25 april 20u.

"Wij betalen niet..." op 19, 20(15u), 
21, 24, 25 april 20u

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

"Massa en Macht" 22, 23 april 2Ou.

KOLLEKIIEF INTERNATIONALE NIEUWE SCENE-—

"De Herkuls" theaterspektakel in een 
cirkustent. Watersportbaan Gent 
17-20 a p r ü  20u30 toegang: 130-80 Pr

FILM

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

Wij vernamen de sluiting van de alombe- 
kende kinema Vooruit.
Nvdr: Weer een gat meer in onze kuituur! 

Vlgde week een artikel hierover.

SKOOP----------------------------------------

Zaal 1 : 2 Ou : New York - New York
(Martin Scorsese)

22u30 : Everything.. .about sex 
(Woody Allen)

7.aa 1 2 : 22u : Island in the stream
(Franklin Schaffner)

ZWARTE ZAAL---------------------------------

Uitgebreid verslag hierover in de alom 
bekende FILMRUBRIEK.
Zie dus aldaar...

VUILBAK

RADIO----------------------------------------

Radio Aktief - ma en do van 20u30 tot 
22u op 103,5 MHz FM

Radio Toestel - iedere dag van 18 tot 19 
uur op 100 MHz FM

Radio Capital - iedere dag doorlopend
vanuit Brussels (frans-
en nederlandstalig) op 
102,5 MHz FM.

Radio Kontakt - iedere dag ook doorlo-
pend vanuit Brussels 
in STEREO op 101,3 MHz

WERKGROEP LANDBOUW-------------------------

Op di 22 april organiseert werkgroep 
landbouw een filmvoorstelling rond 
boerenstrijd in Latijns-Amerika tegen 
de kulturele en economische onderdruk-
king. "Fuera de aqui"(hoepel hier op) 
dus te bekijken di 22 april in de 
Blandijn Aud. C 20 u.

DEBAT-------------------------------------

De raket in het Parlement, mmv: CVP, 
P W ,  SP, VU, KP organisatie VAKA 
25 april 2Ou Zaal Vooruit !?

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

Film : Dora 18/4 inkom : 50 Fr.

Politieke vormingscyclus : 21/4 
"Noord-Zuid"

Reeks Sowjet Unie : 24/4
"Russische planekonomie"

Studiecyclus HUUR : 19/4 en 3/5 14-17u 
resp.: huurprijs en huurschade.

dit alles Hoogstraat.9.Gent 

Michiel de Mug------------------------------

De kursus 'dansexpressie', waarover we het 
in Schamper 108 hadden, startte op 17/4 en 
loopt elke donderdagavond van 20 tot 22u30, 
gedurende 10 weken (nt op 1,8 en 15 mei, 
dit wordt dan 30 april, 7 en 14 mei)

Plaats: Sanderswal, Groene Poort (einde vd 
Prinsenhof straat)
in GENT

Kostprijs: 600 Fr.
Begeleidster: Suzanne Visser 
(dansen voor beginnelingen en minder ge-

vorderden)

Procesfuif-----------------------------------

Donderdag 24 april in de Brug.
Red Zebras - Once More - Fuif Studio 17 
Inkom 49, 9 Fr. om de Proceskosten te dekken

"Awel, de eerste rectoraatsbezetting. Vent 
toch, vreet wijs. We gingen eerst naar het 
eerste verdieping van het studentehuis. Af- 
spreken en dan allemaal samen naar het rec-
toraat. Blijkbaar hadden de flikken een spion 
want er stonden twee flikjes op wacht aan de 
ingang. Maar we waren met zeventig. Dat had 
je moeten zien. Ze werden tegen de muur ge-
drukt en de ene studenten moesten de anderen 
tegen houden anders waren die twee er niet 
zonder kleerscheuren vanaf gekomen." "Wijs” 
"Enof. En dan, ik liep van voor, met onze 
vuisten in een zakdoek, de ruiten inslaan 
van de deur en iedereen naar binnen. De huis-
bewaarder, je had zijn gezicht moeten zien. 
Een van ons smeet alle sleutels die aan haak-
jes aan een bord hingen in een zak terwijl 
wij de deuren barricadeerden. Goh, je had er 
bij moeten zijn." Hij neemt een slokje van 
zijn glas. "En toen kwamen we allemaal in de 

vergaderzaal, taken verdelen enzo."

Over wrevel, over zever sprak hij niet. "En 
wat vertelde Bosmans?” "Bosmans? Dat het 
niet rechtvaardig was." "Wat was..." "En 
dan de betogingen. Ze hebben mij ene keer 
opgepakt. En er was een flik die begon te 
blaffen en ik zei dat hij beter Mortier zijn 
hielen kon gaan likken en toen stond hij met 
een mondvol tanden en hij weg." Er is toch 
niemand die dat kan kontroleren. "Maar wat 
is wel oplossing voor het 10.000  probleem?" 
"Euh, gratis onderwijs." "Vanwaar moet dat 
geld dan komen?" Het loopt uit de hand. 
"Besparen op militaire uitgaven, gewoon het 
beroepsleger afschaffen." "Maar dan zijn er 
onmiddellijk 100.000  werklozen bij. En daar-
bij, wat moet je dan met het uitschot als 
er geen beroepsleger meer is?” "Haha, goeie"

Je wordt ambetant. ”'k Zal u ne keer een 
brosjuurke geven. Daar staat het allemaal 
klaar en duidelijk in uitgelegd."Oef. ”En 
mijnen ouwen, toen hij hoorde dat ik voor 
het gerecht moest komen.Vloeken dat hij deed.

Vreet.” Vergaderingen van het regionaal 
actiecomitee.” Zou ik vertellen dat ik ze 
bijna allemaal heb meegemaak$? Dat ik het 
niet goed kon verdragen dat Ron en Stef en 
André en Pol en Greet en Jean veel populair-
der waren danik?Dat ik niet altijd goed wist 
waarover het ging? De zelfbevrediging is dus 
op een sisser afgelopen. Hij drinkt zijn 
glas uit, stapt op en gaat naar het eerste 
oudstrijdersbal van ’78-79, zakt later op 
de avond af naar de fifty-five. Verdomme 
en ik had nog zoveel te vertellen. Over 't 
Gravensteen en de Brugbezettingen en 't 
traangas en...

Heer H.

Schamperologie-------------------------------

inkom vrij maar wel leuk. volgende sessie 
21 april maandagavond om 8 uur steeds stipt 
zoals altijd. Ook leuk en voor de redacteurs 
vooral, verheugend is dat het de laatste 
schamper van dit jaar wordt, want ook wij 
redacteurs moeten blokken. Laat dat een 
troost zijn.

D& POT
SCHAFT

MENU----------------------------------------

ma. 21.4 waterzooisoep
gentse waterzooi
viskroketten met rode bieten en ge-
raspte knolselder

di. 22.4 groene bolletjes soep
Gentse burger met floraliën in 
Roomse saus 
lever provençale

wo. 23.4 tomatensoep
hesperol met spinazie in nadeira- 
saus ,
zuurkool met spek en worstjes

do. 24.4 spinaziesoep
ambassadeur met rauwkost in tomaten 
saus
varkensrib met andijvie in roomsaus

vrij25.4 uiensoep met kaas of pap 
vis op z'n provençale 
hongaarse goulash met tuinkers

anti -  gi fcent  rum
0 2 /  3454545


