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de emmer is
overgelopen.

nieuwe
werkgroep

Op de vijfde november begonnen we aan 't
unief met een Centraal-Amerika werkgroep.
We willen een solidariteitsbeweging op
gang zetten aan de universiteit-.

Solidariteit met het volk van Nicaragua
dat vecht voor de wederopbouw van het land
en tegen alles wat de revolutie in Nicaragua ongedaan wil maken.
SS Vorige dinsdag C9 decmeber) brak de volks;X;X woede los. De tweede kandidatuur psycholo
Solidariteit met het volk in Guatemala,
gie en pedagogie protesteerde tegen de
El Saivador en alle volkeren middenin een
|:| overbelasting en tegen de weigering van
bevrijdingsstrijd. De noodzaak aan polisommige proffen een cursus uit te geven.
tieke en financiële steun aan Centraalamerikaanse volkeren is zeer groot. Zo
|:| in de maanden oktober en november vroegen
bvb. in El Salvador is de dreiging van
studentenvertegenwoordigers van de tweede
een rechtstreekse US-militaire interventie
kan wat meer informatie aan de proffen
niet irreëel. Daartegen moet massaal verin verband met hun cursus.
zet komen van studenten en arbeiders in
H
Informatie rond het niet uitgeven van een
Europa en Amerika.
$-X: cursus, over de inhoud van cursus en prac
Door info-verspreiding, solidariteitsac|§ Informatie rond de inhoud van cursus en
ties en stands willen we aan de univerpraktica, informatie rond het niét uitgesiteit aan sensibilisatie doen over de
ven van een cursus. Een beperkt aantal
toestand in Centraal Amerika. Wil je
|x proffen bleken bereid cursus en informatie
meewerken met de werkgroep ?
aan de studenten te geven.
Kom dan naar de volgende vergadering op /
Een groot aantal echter, weigerde er een
maandag 15 december in de brug om 20u.
uit te geven, of beloofde de publicatie
of neem contact : werkgroep c-amerika
ervan 'later eens'. Daarnaast waren er
visserij
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|| nog proffen die voor zichzelf nog niet
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:$:$ uitgemaakt hadden of er wel practica zouden gegeven worden en op welke manier■
ij:S: Neem daar nog bij dat één van de zwaarste
Si* vakken van vorig jaar [ fysiologie ) nog

M

Deze waarschuwing was voor professor
Coetsier het sein om maandag [toevallig
de dag voor de acties dus) de op til zijnde
programmahervorming aan te kondigen voor
1982 [als de tweede kan in de eerste licentie zit, hopelijk) . Daarbij vermeldde
de deken dat de tweede kan slecht was voorgelicht in verband met dit programmawijziging. Op die manier probeerde hij enkel
tweedracht te zaaien.
Hij zei ook niet akkoord te gaan met de
strategie van ’onmiddellijk' acties te
beginnen terwijl er nog geen dialoog was.
Hij had blijkbaar niet gemerkt dat er al
twee maanden gepoogd werd een gesprek te
starten.
Het zaaien van tweedracht mislukte nogal
jammerlijk. We kunnen zelfs stellen dat
mede door het optreden van de dekaan de
tweede kandidatuur massaal en eendrachtig
opkwam bij de acties.

Er stonden ludieke activiteiten op het
programma waarbij gepoogd werd zo weinig
mogelijk mensen voor het hoofd te stoten.

flaters
Bijna hadden we een proces aan onze broek.
Wouter van den Berghe had professor
Robbrecht nogal grof aangepakt in verband
met kumul in een lezersbrief in schamper
___ __________
120.
Prompt kregen we een telefoontje van
proffessor Robbrecht. Hij eistte een
rechtzetting.
Wouter kreeg alle kleuren, zelfs rood,
en herinnerde zich plots dat het niét
over professor Robbrecht moest gaan,
wél over professor De Ruyter.
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Wouter wou dit langs deze weg rechtzetten
en zijn excuses aanbieden.
Wij van onze kant willen ons distantiëren
van de inhoud van om het even welke lezersbrief. En a fortiori van brieven van
verkozen vertegenwoordigers in de raad
van beheer die met kennis van zaken
(dachten we) in schamper schreven.

De redactie.

niet gestart was omdat de prof op emiritaat De verhuis naar de nieuwe gebouwen van de
faculteit was natuurlijk een dankbaar ongesteld was en de vervanger nog voor één
derwerp. Psychologie en pedagogie zijn al
jaar moest aangeduid worden, dat alles
voor een deel verhuisd naar die nieuwe
samen is heel summier de malaise van de
gebouwen. Voor een deel vermits de geboutweede kan psychologie en pedagogie.
wen zelf nog maar voor een deel klaar zijn
Met alle ongemakken van dien.
Er werd een tent opgezet en een toilet
gebouwd door de studenten. Het kampvuur
8x Komt daar nog bij dat de prof van fysiolo
bevroor, maar de blues verwarmde :
gie [ een buisvak, één van de moeilijkste
' we zijn het beu we zijn het moe want
>*g vakken van vorig jaar ) op emiritaat geeen cursus door prof beloofd
il steld werd en dat de vervanger nog moest
die cursus zien we niet.’
II worden aangeduid.
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pat alles is heel summier de malaise van
de tweede kan psychologie en pedagogie.

Verder werd dan een rondgang in het nieuwe
gebouw georganiseerd waar overal een beetje op de dueren werd geklopt, kwestie van
de aandacht van de proffen te trekken.
Het resultaat van de ganse actie is een
gesprek met de dekaan dezelfde namiddag.

Genoeg redenen dus om dinsdag de kou te
$8: trotseren en op straat te komen. De proffen
88 waren verwittigd dat die dag de lessen niec
doorgingen. Hierdocr wilden de tweede kan
pers vermijden dat een prof zich persoon
;j8ij lijk geviseerd zou voelen. De hoofdbedoe
ggj ling was immers de aandacht te trekken van
88 de ganse faculteit (zowel studenten als
proffen).
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Wat daar uitkomt lees je in de volgende
schamper.
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haalt de morgen overmorgen ?

Dit is de laatste schamper van '80.
Het was een boeiend jaar. (al is 't
een beetje decadent vanachter je electrische typmachine te denken, 't
was een boeiend jaar als alweer duizenden verhongerden.) Ach laat ons
daar niet aan denken. Leve de kerst.
Tot in januari. Alvast hier ons
cadootje. Een extra-onbegrijpelijke
knobby.

knobbv <
chris loopt er witjes bij vandaag. Misschien omdat het de vooravond van Sint
Niklaas is. B.Q. zijn amulet eweefde
daarnet nog in het rode bieten nat. Jean
Paul van Bossem loopt weer onder de kilo’s
haar en buitBn regent het. Dit is zowat
de korte inhoud van dit artikel. Niet dat
er geen interessantere gegevens zijn om
over te schrijven maar als je over Jean
Paul van Bossem schrijft is er wel altijd
iemand die tot het einde doorgeest. Het is
me trouwens opgevallen dat er tot nu toe
nog niets verschenen is over het conflict
Van Bossem- Van Neerhaeghe in dit studentenblad. De morgen is deze keer de eerste
geweest. Ik vrees dat ik vandaag mijn tomahawk aan het opgraven ben. Maar het
moest eens gebeuren. Na al het geleuter
van vorige week moet ik me weer herpakken.
Het verhaal begint eigenlijk in de 33toeren, danszaal aan de Buiperskaai. Een heuse Gentenaar komt opeens binnen met 2 rijen gasten achter zich aan, ze zoeken het
toilet. Mijnheer portier van bovengenoemde
keet is nu eenmaal veel minder sympathiek
dan de baas van de Solmaar waar de noordafrikaanse Turken wel vrij binnen kunnen.
Zo zitten er op dit ogenblik welgeteld 2
mensen in stokjes en streepjes te discuteren over Vlaamse woorden als doep en
siekencas. Ze zitten al lang aan hun 2°
gratis kopje koffie, maar toch gaan ze
keer op keer weer bijvullen. Deze mensen
voelen zich hier tenminste thuis. Zij doer
niet zo ongewoon als de bejaarden en andere gehandicapten die vanaf 10 uur 's mèrgens al staan aan te schuiven om aan Van
Espen te smullen. Het is ook geen rubriek
in de Schamper. En deze luitjes kunnen
aardig wat vertellen. Koen Bostoen ons alles vriend zou beter eens luisteren naar
de stellingen van onze voorouders, en dan
zijn kandidatuur stellen voor de raad van
dit en dat. Niet waar Paul ? Ook niet getreurd voorwaar. Houdt het banier hoog.
Vlaanderen is jong en bijna alleen. Waarom denken we doem ? Waarom vrezen we de
derde wereldoorlog ? Waarom is paus een
italopool ? Krijgen we voorals nog een
oost en een westpool ? Wat zou Amundsen
daarvan zeggen ? Of Colombus zijn Santa
Maria ? Inmiddels beste lezers, heb ik
een nieuwe kat. Kersvers nog maar zo groet.
Ik heb ze Rik S. genoemd en prompt de teelballen ontnomen. Kwestie van voorzorgen. Ik
leef immers nog -steeds in bij mijn oude tante en die drinkt ook graag melk.
Honderdvijftig jaar is gevierd, honderd jaar
is gevierd, vijftig jaar is gevierd en vanavond sinterklaas. Dwz dat er weer 392 studenten de baard omdoen, flauwe moppen mogen
vertellen, picknicken mogen uitsmijten, mensen laten op hun knieën zitten en iedereen
laten lachen . En pieken da da doet. We zouden ze moeten negeren, of ze de baard aftrek
ken of hen vragen of we ze mogen op de pik
trappen. Dan zouden ze zich niet z o ’n ganse
dag afsloven of zich interessant te maken en
misschien één van hun kennisjes in bed te
krijgen als ze nog nuchter zijn. Lieve mensen dit is sexueel geweld.
En buiten regent het.
Jos Ghysen zal morgen weer stof hebben om
twee uur lang te zanikken. Bij leven en
welzijn...
C .Raar

Een propvolle zaal om te gaan doemdenken
over een mogelijk derde wereldoorlog. Een
minder volle sprekerstafel : naar gewoonte
had Mandei zich laten verontschuldigen.
Bleven over : nog vier sprekers en iets in
de aard van een moderator.
De vraag was of er al dan niet verrechtsing
in deze contreien te bespeuren was.
En kon deze verrechtsing leiden tot een
derde wereldoorlog,?
Een ganse brok dus, dat dan ook ruim de
eerste helft van het debat vulde-.

nee. morgen nog
geen oorlog...
(geeft niet, we hebben tijd)

Maar dit geeft aanleiding tot een verrechtsing, tot reactionaire ideëen. Uitvloeisels
van het ontbreken van een ernstig alternatief, een oplossing die in 'de toekomst 'n
uitweg zou geven voor de crisis. Boehm zag
als voornaamste taak van de progressieve
intellectueel z o ’n alternatief uitbouwen
via wetenschappelijk onderzoek in verschillende disciplines.

GAUS

BQEHM
Boehm stelde dat een crisis tot twee reflexen kon leiden. Het verleden of de
toekomst. Men gaat ofwel kijken hoe het
vroeger was, ofwel verwacht men alle heil
uit een toekomstige ontwikkeling.
In de crisis die we nu kennen, zei Boehm,
overheerst de neiging terug te blikken in
het verleden. 'The good old days' en de
retromode. Zoeken in het verleden naar wat
toen veel beter was.

Met Gaus gaan we de psychologische toer
op. Op het eerste zicht een vreemde combinatie : een historicus en psychologie.
Toch is dit heel bewust als tegengewicht
gekozen, tegen de overmaat van economische
redenen die elke 'doemdenker' opsomt.
Niet enkel die economische factoren, maar
ook de psychologische spelen een belangrijke rol volgens Gaus.
Iedere crisis doet angsten ontstaan. Men
is niet meer zeker van de toekomst. Nu wil
de mens zijn angsten projecteren op een
object. Vroeger was dit 'de duivel', nu
is de mens een beetje gesofisticeerder.
Hij pakt het grondiger aan. De angst is
nu de angst voor totale vernietiging, de
angst voor een derde werledoorlog, kortom
het doemdenken.
Maar deze angst is op een irrelevant object gericht, is met andere woorden zelf
irrelevant. De kans voor een derde wereld
oorlog is dus bijzonder klein.

KRUITHOF
Kruithof stelde de drie centrale begrippen
op een rijtje: economische crisis, verrechtsing en derde wereldoorlog. Tussen
deze begrippen is tot nog toe geen causaal verband bewezen. Maar toch geloofde
hij er sterk in.

APATHIE
VERDOMME MIUlMMMlMMMMMIMMlPMi
In Schamper 114 en 116 verschenen reeds
twee bijdragen over de studiedagen van de
sociale sektor. Op 13 november werd een
eerste diskussie geweid aan de opties en
de prioriteiten, die binnen de sociale
sektor gesteld moeten worden. Vooraleer
deze opties hier weer te geven, vatten we
de standpunten van de verschillende sprekers kort samen.
Ward Bosmans (woordvoerder van het Ministerie) legde de nadruk op een beperking
van de financiële middelen, hij pleitte
voor een differentiëring van de prijzen
en de uitbouw van de sociale sektor tot
regionale (sociale) centra. Zijn voorstel
kwam neer op een selektieve, individuele
hulpverlening aan diegenen, die het echt
nodig hebben.
Luc Huyse wees erop, dat de verschillende
wetgevende initiatieven, die tot openstelling van de universiteit aanleiding
zouden moeten geven (wet van '60 op de
sociale voorzieningen, de universitaire
expansie, de omnivalentiewet, het beurzenstelsel,...) niet alleen ingegeven
waren door een demokratiseringstendens
(die meer een hoogkonjunktuurverschijnsel
was), maar dat deze ook een gevolg waren
van een streven naar valorisatie van het
ekonomisch potentieel, een afbouw van de
Vlaamse achterstand op Wallonië en de
mogelijkheid tot persoonlijke o n t d o o i ing. In deze tijd komt een einde aan deze
tendens.
De vakbonden meenden, dat de demokratisering zich op drie niveaus moet afspelen:
1. op het vlak van de toegang: verlengen
van de schoolplicht, aangepaste informatie voor iedereen (PMS-centra), g e lijkwaardigheid van de diverse studierichtingen, taakverdeling unief-Nuho,
instelling van een studieloon.
2. op het vlak van de doorgang: socialisering van de richtingen, geen oversubsidiëring van richtingen, die tot vrije
beroepen leiden, beter onderwijs in
kleine groepen, geen numerus clausus,
een socio-kultureel beleid om de achterstand van bepaalde maatschappelijke
groepen weg te werken, soepele overgang
tussen unief en Nuho.
3. op het vlak van de uitwegen: arbeidsbe
middeling en permanente vorming en 2de
kans onderwijs.
Vice-Rektor Van Looy hoopt, dat de sociale
voorzieningen ondanks de beperkingen van
de financiële middelen in stand kunnen gehouden worden.
Prof. De Bock konstateert een mentaliteits
verandering bij de studenten: zij maken
minder gebruik van diensten, die uitsluitend voor hen ingesteld zijn geworden. De
centrale vraag, die volgens haar gesteld
moet worden, is of:
- de sociale sektor een dienstverlenende
instelling moet zijn
- dat de sociale sektor een begeleidingsinstrument in funktie van demokratisering is.
Prof. Desmet meent, dat misbruiken moeten
uitgeschakeld worden en dat de sociale
sektor vooral gericht moet zijn op diegenen, die het nodig hebben.

komt, daar die wapens dan toch eens moeten
gebruikt worden.
Zo had Van Rossem berekent voor ons dat er in 1991 een kans van
97,5 % bestond dat we zouden verzeilen in
een derde wereldoorlog.

Prof. Van Peteghem meent, dat diegenen,
die gebruik maken van de sociale sektor
zich socialer moeten opstellen.
H. Blok (Vz. F.K.) pleitte voor een differentiëring van prijzen, een herbronning
van de sociale sektor op grond van de noden bij de doelgroep. Een info- en dokumentatie-centrum moet het onderzoek naar
deze sociale noden op zich nemen en moet
de invulling van deze noden aanbevelen bij
de diverse diensten. Tenslotte moet de
sociale sektor met de vinger naar de akademische sektor wijzen, die onvoldoende
pedemokratiseerd is.
DISKUSSIE
Uit de diskussie van donderdag 13 november kunnen we het volgende onthouden (uit
het verslag van Geert Schacht, PAS):
1. de voor- en nadelen van differentiëring
van prijzen en de gehele individualisering van de sociale sektor kwam aan bod.
Het grote voordeel is, dat het rechtvaardiger is en dat geld kan vrijkomen
voor andere demokratiserende akties.
Nadelen: het risico om klassen (binnen
de studentenpopulatie) te kreëren, de
prijsregulerende werking van de sociale
sektor op de diensten in de stad wordt
teniet gedaan.
2. de beperktheid van de kanalen, waarlangs de studenten kunnen worden bereikt
Er is geen forum voor én studenten én
akademische sektor én sociale sektor.
3. de sociale sektor is te komplex geworden en heeft niet langer het imago van
mobiliteit.
4. de sociale sektor heeft nog maar weinig aandacht besteed aan het mondiger
en bewuster maken van de studenten.
5. de sociale sektor moet ook een impakt
hebben op de akademische sektor, zodat
deze leefbaarder en demokratischer wordt

En dan is er nog de 'selffulfilling
prophecy'• Een woord dat niet alleen een
marteling is voor uw dienaar, de typist,
maar, wat lichtjes erger is, best eens
zou kunnen leiden tot die W.O.III.
Als men de voorspelling van die oorlog
ernstig gaat nemen, erin geloven, ontstaat er een grotere kans dat die oorlog
er ook komt. Het is niet langer een
vaag begrip, maar een vertrouwde mogelijkheid .

Tenslotte legt Kruithof er de nadruk
op dat hij de strijd tegen rechts niet
enkel nationaal wil zien, maar veel eerder
internationaal.
Zo viel hij uit tegen de
anti-fascistische betoging vorige maand
in Brussel. Er stapten een aantal zionisten mee op, die elders, in het Midden
Oosten een uiterst rechtse politiek voeren
tegen de Palestijnen, aldus Kruithof. Hij
vond het onverantwoord mee op te stappen
met zionisten, die naar zijn oordeel veel
gevaarlijker zijn dan het folklore rechts
in Vlaanderen.

VAN ROSSEM
Hij poneerde dat in een kapitalistische
maatschappij die steunt op een consumtieeconomie een krisis is ingebouwd,
z o ’n
krisis kan volgens Van Rossem slechts op
korte termijn opgelost worden (dit nog
steeds in een kapitalistisch systeem!
door een overschakeling van een consumptiemaatschappij naar een bewapeningseconomie.
In z o ’n bewapeningseconomie is het nu
heel waarschijnlijk dat het tot een oorlog

afgestompt is, ik hoop echter dat ik mij
vergis. Van zodra de prijzen zullen stijgen (zoals het er nu naar uitziet), zullen
de studenten massaal protesteren. Nochtans
zou dit protest me zeer hypokriet voorkomen, nadat er zo'n komplete afwezigheid
op de studiedagen te konstateren viel.
Na deze voorafgaande opmerking zou ik willen overgaan tot een puntsgewijze bespreking van de voornaamste punten in de diskussie.
1. Wat betreft de differentiëring van prij
zen, verklaar ik me voorstander van dit
systeem. Deze differentiëring moet gezien worden in het kader van een selektieve sociale politiek, gericht op de
minder-begoede jongeren binnen de studentenpopulatie. Dit houdt niet alleen
een prijsbeleid in ten voordele van deze jongeren, doch ook een hulpverleningsbeleid vanuit de psychologische en
sociale begeleidingsdiensten. De nadelen,
die opgesomd worden in het verslag van
Geert Schacht lijken me niet geheel op te
gaan: wat betreft de indeling in klassen
kan je stellen, dat dit nu reeds het geval is bij het studiebeurzensysteem. Bij
de invoering van het nieuwe systeem moet
men er alleen voor zorgen dat deze klassenopdeling niet te opvallend gebeurt.
De prijsregulerende werking op de diensten
in de stad zal slechts voor een stuk verloren gaan en alleen zij, die het zich
kunnen permiteren zullen er het slachtoffer van worden.
Ik wil bij deze wel opmerken, dat wanneer
je uitgaat van een zelfstandig sociaal en
juridisch statuut voor de student, deze
differentiëring niet opgaat. Nochtans
meen ik, dat het streven naar dit statuut
slechts kan aangevangen worden, ndat de
demokratisering van het universitair onderwijs een feit is.

KOMMENTAAR
Tot hiertoe heb ik min of meer het verslag van deze sociale dagen neergeschreven. Vanaf deze paragraaf ga ik proberen
mijn persoonlijke konklusie neer te schrij
ven.
Eeerst en vooral moeten een aantal opmerkingen geformuleerd worden.
De eerste vraag, die rijst na deze studiedagen, is of de studenten nog wel geïnteresseerd zijn in 'hun' sociale sektor.
Alleen op de diskussiedag waren een tiental mensen aanwezig, op de andere dagen
was er geen kat. Interesseert het de studenten zo weinig of zij met een goede of
slechte dienstverlening gekonfronteerd
worden, met een goedkope of een dure sociale sektor ? Dit waren per slot van rekening uitgangspunten in de ganse diskussie. Na vier dagen diskussie en verschillende artikels in Schamper weet ik nog
steeds niet wat het idee is van de studenten in verband met een mogelijke prijsdifferentiëring. Voor alle duidelijkheid, dit
houdt in dat 80 % van de studenten meer
Sat betalen ten voordele van 20% minderbegoede studenten. Het komt mij voor, dat
de kritische zin bij de meeste studenten

2. Wat betreft het gemeenschappelijk forum
voor studenten, sociale sektor en akademische overheid meen ik, dat het niet
juist is te stellen, dat dit nu niet bestaat. Er is een Sociale Raad, die aan de
normen voldoet. Natuurlijk moet deze Sociale Raad wel een beetje funktioneren,
wat nu niet het geval is. De Sociale Raad
houdt zich bezig met beheer en niet met
beleid en in dit laatste ligt juist de
hoofdtaak van de Sociale Raad (het beheer hoort thuis bij de diensthoofden
binnen de beleidslijnen vastgesteld door
de Sociale Raad).

3. Dit diskussiepunt vind ik verkeerd omschreven. De sociale sektor is niet meer
mobiel en daar ligt juist één van de gebreken. de herbronning van de sociale sektor, het herdenken van de basis waarop
de sociale sektor opgebouwd is geworden
moet juist leiden tot een aktieve, aktiverende sociale sektor. De komplexiteit
van de huidige sociale sektor is te wijten aan té grote expansieverwachtingen,
doch dit lijkt me geen probleem te zijn
voor een nieuwe oriëntatie van de sociale
sektor.

Dan kwamen de vragen ; voor sommigen een
gelegenheid om hun politieke ideën naar
voor te brengen, voor anderen een gelegenheid om Van Rossem nog wat verder te
laten proclameren, (hoogtepunt hierbij
was wel zijn herziening van de theorie
van Einstein) . O.K. Van Rossem zei wel
wat zinnige dingen maar hield niet in
het minst rekening met het publiek, dat
hem niet steeds kon volgen.
Wat een interessant debat kon worden (en
ook als zodanig startte) werd echter grondig verknoeid door de onkunde van de moderator : Van Slossem. Hij slaagde er bvb.
niet in de vragen van het publiek op een
juiste manier te herhalen.
Kortom, een slechte moderator die het
debat liet verwateren tot het middelmatige.
Een zwaar vergrijp bij zo'n interessant
onderwerp en een veelbelovende affiche.
Een bomvolle zaal was er kroongetuige van.

4. Wat betreft het mondiger en bewuster maken van de studenten kan gekonstateerd
worden, dat de krisistijd blijkbaar ook
een weerslag heeft op de mondigheid van
de studenten. Zij voelen zich niet meer
gemotiveerd om tot aktie (in de meest
brde zin van het woord) over te gaan.
Het diploma is de eerste én laatste doel
stelling van vier, vijf jaar universitaire opleiding. Ik meen, dat men hierover geen verwijt naar de sociale sektor kan toespelen, zeker vermits er bij
de studenten zelf niet de minst embryonale vorm van mondigheid valt waar te
nemen.

5. De impakt, die de sociale sektor op de
akademische sektor moet hebben, kan
slechts tot stand komen, wanneer de sociale sektor zelf konsequent uitgebouwd
wordt. Een eerste stap, waartoe de sociale sektor (of één of andere dienst)
kan overgaan is de inventarisatie van
de pedagogische problemen, waarmee de
studenten gekonfronteerd worden tijdens
hun studie. Het doorspelen van deze informatie naar studenten, akademische
overheid, de pers, enz... kan dan een
weerslag hebben op de akademische overheden. Op dit moment blijft de bijeengegaarde informatie te fragmentair.

Wat ik tenslotte mis in dit lijstje is de
mogelijke oprichting van een Informatieen Dokumentatie-centrum (IDC), dit is wel
mijn stokpaardje. Er bleek in de diskussie nogal wat weerstand te bestaan tegen
de instelling van een nieuwe dienst. In
principe zou je kunnen stellen, dat het
IDC het werkingsinstrument van de Sociale
Raad zou moeten zijn. Het IDC moet gegevens opzoeken en zelf verzamelen, waarop de Sociale Raad haar beleid zou ontwikkelen. Dit IDC hoeft niet per sé een aparte dienst te zijn: een sekretariaat bij
de Sociale Raad (bemand met bevoegde personen) kan deze taak waarnemen. Het essentiële is, dat op één plaats alle informatie opgestapeld wordt (en dit op een
bruikbare, operationele manier), zodat
de Sociale Raad haar beleid op een degelijke, efficiënte wijze kan uitvoeren.
Ik hoop, dat enkele studenten deze hele
hap hebben kunnen (en willen) doornemen.
Hun kritiek en standpunten zijn welkom,
de diskussie staat open.

HANS

BLOK.

VUILE
WAS
BUITEN i

Het is niet na enige aarzeling dat ik besliste dit artikel te schrijven. Het is
immers niet goed dat studentenvertegenwoordigers openbaar hun ruzies uitvechten. Maar
na de beslissing van W S - S V B om niet meer
naar de Raad van Beheer te gaan, moeten we
een aantal zaken duidelijk stellen.
En dit zeker na het artikel in de vorige
Schamper, waarin Koen Bostoen en mezelf
allerhande aangewreven wordt over onze
houding in de Raad van Beheer.

ARGUMENTEN VOOR BOYCOT ?
Twee jaar geleden besliste VVS-SVB deel te
nemen aan de verkiezingen voor de Raad van
Beheer,
en eenmaal verkozen, de politiek
van 'kontesterende participatie’ [een begrip overgenomen uit de Trotzkistische
ideologie) te voeren.
Een drieduizend studenten stemden toen voor
drie kandidaten, waarvan er 2 verkozen werden .
Begin november echter beslisten 18 studenten van W S - S V B voortaan uit de Raad van
Beheer te gaan (letterlijk : 'een politiek
van absenteïsme te voeren'] op basis van
verschillende argumenten, waarvan officieel
de belangrijkste te lezen waren in de vorige
schamper.
- de fundamenteel ondemocratische samenstelling van de Raad van Beheer.
- het feit dat er bijgevolg niets te rapen
zou zijn voor studenten
- de studentenbeweging is te zwak om iets
af te dwingen.
Deze argumenten golden natuurlijk al voor
de verkiezingen, en op het eerste zicht is
de logica dan ook ver zoek. Tegengestelde
beslissingen op basis van dezelfde argumentatie !

DE PARTICIPERENDE CONTESTATIE IN
DE PRAKTIJK.
De verklaring is nochtans vrij eenvoudig : de participerende contestatie is in
de praktijk uitgedraaid op een regelrechte flop. Op enkele tussenkomsten van Paul

Geeraert na (oa over beleidslijnen in
verband met wetenschappelijk onderzoek)
waren de twee W S - S V B studenten bijna
nooit in staat een degelijke argumentatie
te ontwikkelen over de verschillende ..
agendapunten.
Het is niet met opmerkingen naast de
kwestie, die overkomen als gebrek aan
dossierkennis, met politieke moties die
men agendapunten doopt, met verwarde
verantwoordingen na onthoudingen of tegenstemmen , en met het binnenvallen op
de Raad van Beheer dat je respect afdwingt. Integendeel, je maakt studenten
belachelijk en smijt de mensen die tégen
studenteninspraak zijn zomaar argumenten
in de schoot ! Of is dat de bedoeling ?
Komt daar nog bij dat in de meeste gevallen onze kollega's niét de stemmingen
volgeden in de Faculteitsraden, zodat
ze alleen VVS-SVB ( 20 man ) vertegenwoordigden .
Mede daardoor nam men vaak afstand van
Paul en Jef in de Raad van Beheer : ook
de vakbonden en het personeel, waar ze
steeds zo hoog mee opliepen. Getuige
daarvan was de volledige afkeuring van
al deze groepen bij het binnenvallen
van een groep studentenfPaul en Jef op
kop) in de raad van beheer vorig jaar.

ARGUMENTATIE
Om terug te komen op de aangehaalde argumenten : de raad is inderdaad niet
democratisch samengesteld, al zal elke
formule wel zijn voor en tegenstanders
hebben. Maar ook als je er principieel
tegen bent (wat ik reeds in mijn verkiezingsprogramma schreef) is dat toch geen
beletsel om vanuit die structuur toch
iets te trachten te bereiken !
Of wou VVS-SVB (dixit Bruno Monteyne)
'meedoen om te bewijzen dat er toch niets
te bereiken i s ’ (dit stond natuurlijk
niet in het verkiezingsprogramma) ?

Wat de huidige zwakheid van de studentenbeweging betreft : verwart de VVS-SVB
zichzelf niet met de studentenbeweging ?
Het liikt er wel oo dat VVS-SVB twee iaar
geleden sterk genoeg was om kandidaten te
steunen (én te oronken met de uitslag) en
dat men gezien de huidige zwakte dan maar
beslist heeft de verkiezingen te bovcotten.
Dat is wellicht één van de belangrijkste
argumenten, die men liefst niet te luid
verkondigt (al staat het zwart op wit in
een tekst van Paul Geeraert).

andere groeperingen meer en meer personen
(niet alleen prof de Grève) zich losmaken
om onafhankelijk te stemmen. Meer democratisch dus. De bewering dat bvb. het patronaat systematisch met de professoren zou
stemmen is dus wel marxistisch doch dient
opzij geschoven : ten eerste stemmen de
proffen niet meer 'en bloc', ten tweede
De V.V.S. heeft een brief geschreven waarbij hebben ze gedurende de laatste vergaderingen
ze oa onze houding aanvallen. Het is moeimeer met ons vb opvolging Eeckhout dan met
lijk daarop een schriftelijk antwoord te
de profs gestemd.
geven dat afdoende is : uiteindelijk zal de
Naar aanleiding van de voorkomende punten
discussie zich toesplitsen op wie wat heeft
verkondigen we dus geen grootse veranderin
kunnen bereiken.
Het is steeds zo geweest dat Pol en Jef ener gen -waarvan het resultaat ook niet voorzijds en Wouter en ik anderzijds niet hebben spelbaar is. De Raad is daar het medium niet
voor. Er is steeds een overvolle agenda en
samengewerkt. Er is echter steeds een soort
stilzwijgend akkoord geweest niet op eikaars teveel tegenstrijdige opvattingen om in de
tenen te staan of dat uitdrukkelijk naar bui Raad cosmische discussie te voeren. Maar we
ten te brengen. Dat stilzwijgen is nu voorby proberen èlle punten in hun diepte aan te
pakken en ze met sterke nadruk op de redeWe gaan ervan uit dat in de raad van beheer
lijkheid te verdedigen, én door te drukken.
beslissingen genomen worden over de ganse
unief, dat het een machtsorgaan is. Ons ge- Dat wil niet zeggen dat we geen grote (lees
drag is daarnaar gericht. Waar we niets kun- utopische) punten hebben (kumul, proffenbenoeming, onderwijs) waarvan we onze visie
nen bereiken zeggen we niets, maar waar ook
maar een kansje is vechten we. We lopen over gedetailleerd hebben uiteengezet en nooit
nalaten te benadrukken indien deze voorkomen
al rond op zoek naar informatie, gaan naar
(wie weet komt er nog iets van). Dan nog
andere leden om onze opvattingen te vergezijn deze fragmentarisch, microscopisch tov
lijken, eventueel om al een akkoord te bereiken. Het vergt dus dossierkennis en voor- de VVS standpunten.
al veel werk.
En het duurt natuurlijk een tijd eer men de
Het is natuurlijk zo dat in zo'n orgaan met
fijne kneepjes kent ( 2 jaar termijn in de
vaal tegenstrijdige belangengroepen je zeer
raad Is kort) en het gebeurt nog steeds
gemakkelijk wordt (gerold’ door de andere
(doch steeds zeldzamer) dat we sommige punpartijen, soms~profs, dan weer WP of ATP.
ten laten glippen. Maar soms moeten we inHet is dus niet zo dat we systematisch met
zien dat we onze visie doodgewoon niet kunbepaalde groeperingen samenstemmen en gelei- nen realiseren of dat ze zelfs 'fout' ia.
delijk aan kunnnen we vaststellen dat in de

CREDO z

Zoiets noemt men opportunisme ! Wie werkelijk tegen de Raad van Beheer is, en het
nut ervan betwijfelt, doet niet eerst mee
en wacht dan tot 3/4 van zijn ambtstermijn
verstreken is om met veel misbaar ontslag
te nemen !
Hypocrisie ook, als men officieel een
'politiek van absenteïsme’ voert, maar
toch lekker in de Faculteitsraden blijft
zitten, en op en op nationaal vlak in de
overlegstructuren ivm studiefinanciering
blijft zetelen als enige vertegenwoordiger
van de Gentse studenten die we daar hebben.

PRINCIPIËLE HOUDING
Reeds worig jaar gaf ik in Schamper een
verantwoording’ van de houding die door
Koen en mezelf werd ingenomen in de Raad
Van Beheer. Onze enige bedoeling daarbij
is konsekwent, vanuit een minderheidspositie de studentenstandpunten te verdedigen,
wantoestanden aan te klagen steeds met het
oog op de verbetering van het onderwijs,
en wederzijds respect is daarbij een noodzaak .
Dat op een dergelijke manier heel wat bereikt ken worden, bewijst het WP (wetenschappelijk personeel) : met evenveel
vertegenwoordigers in de raad als de studenten Lebben zij er op 10 jaar enorm veel
door gekregen met een dergelijk konsekwente
politiek -terwijl de studenten, vaak
verdeeld en nog vaker onbekwaam- vele
kansen onbenut lieten.
Indien de studenten en hun vertegenwoordigers de huidige structuren en inspraakorganen ten volle zouden benutten, zou
wellicht heel wat meer mogèlijk zijn : pas
dan heeft men het recht om meer te eisen.

REALISATIES
Gelet op de minderheidspositie van de studenten én de diverse belangen die spelen
in de Raad van Beheer, kunnen ’verwezenlijkingen' slechts het reslutaat zijn van
standpunten, vaak door opeenvolgende studentenvertegenwoordigers. Als voornaamste
punten zie ik van 71 tot 79 :
- oprichting van de sociale raad
- studenteninspraak in de faculteiten +
opneming in de faculteitsraad
- oprichting van de onderwijscommissies
- uitbouw en groter wordende autonomie in
de sociale sector
We interesseren ons ook aan alle bestuursaspecten in tegenstelling tot Paul en Jef
die maar sommige punten als basis nemen voor
hun wereldvisie. We proberen overal iets van
af te weten omdat we constateren hoezeer
sommige kleinere zaken verweven zijn met de
grote. Dit geeft ons (hopelijks) het aan:
schijn de unief in zijn geheel te zien wat
ons wat meer kracht geeft aan onze argumentaties en ons ook toelaat om delicatere zaken meer direct te behandelen dan wat in de
raad mogelijk is.
Het is in mijn ogen gemakkelijker om wat
theorieën te verkondigen in de raad die ,
hoe interessant (en in mijn ogen weinig
realistisch), ook eerder thuishoren op een
symposium dan in een bestuursorgaan dat concreet moet werken. We geloven niet dat de
universiteit a priori alles verkeerd doet
of is en we geloven zeker niet dat een verandering van politiek regime de problemen
zal oplossen, daarvoor zijn de problemen te
zeer organisatorisch en als zodanig van de
mentaliteit van de ganse maatschappij afhankelijk. We geloven wel dat het in elk machtsorgaan moet gevochten worden om bepaalde
oelangen tegen die van andere te verdedigen,
dat doen we, vaak met succes.
Koenraad Bostoen
Ps : over de zitting van 23 mei die de punten ivm de procedure voor professorenbenoeming, de aanwezigheid van de profs op hun
werkterrein (di oa tegen de cumul) en de
'verdubbeling' van het loon in het AZ : er
waren toen naast het voltallig professorencorps en de studenten, twee ATP-leden en
één WP-lid aanwezig waardoor de proffen de
meerderheid verkregen. Dat is alles.

- de gedragscode voor examinatoren en
examinandi
Belangrijk was ook in een aantal gevallen
het aandeel van studenten in wijzigingen
van leerprogramma’s.
Dat er ook nu nog veranderingen mogelijk
zijn, wil ik aantonen met een lijst van
punten die er de laatste 12 maanden doorkwamen :
- verandering examenreglement
- wijziging van het bewakingsreglement
in de homes
- centraal georganiseerd onthaalbeleid
vanaf 1981
- opnemen van studenten in komputercommissie en Directieraad AZ
- financiële hulp voor het GUSB-zwembad
- kontrole op de toepassing van de gedragscode .
- grotere toelage van de universiteit aan t
de sociale sector (10 miljoen)
- oprichting onderwijsraad (jongste RvB)
Hierbij komen natuurlijk nog een aantal
kleinere zaken, zowerden bepaalde dossiers
teruggestuurd of herbehandeld na onze tussenKomst.
Uiteraard is er ook een en ander gebeurd
waar we niet zo gelukkig mee zijn
kliniekvergoeding AZ (lonen geneesheren maal
1,9) , het afwijzen van onze voorstellen
rond kumulbeperking en -kontrole (ook
door zogenaamde progressieven) en tot een
vaste procedure bij benoeming van proffen
(waarbij ons hoofddoel was : objectivitei'
nastreven en het nagaan van de pedagogische kwaliteiten).
Ik hoop met dit artikel een afdoend
.. i
antwoord gegeven te hebben op de stelling
van VVS-SVB dat studentenvertegenwoordiging geen zin zou hebben. Het is wellicht
typisch dat op het moment dat, op ons
voorstel, een onderwijsraad opgericht
wordt (met reeds verschillende punten
op de agenda) onze twee collega’s het
afstappen met de argumentatie dat er
toch niets te bereiken is. Ik geef graag
toe dat wat kan bereikt worden niet erg
veel is, maar wel had ik graag vernomen
op welke manier je met een 'politiek van
absenteïsme' je meer zou kunnen bereiken.

Wouter

Van

d en B e r g h e

Het moet al erg zijn, eer we
(de redactie) reageren op ingezonden artikels. Nu is het
zover.
Het artikel hierboven van Van
den Berghe is doodgewoon mikken op de onwetendheid van de
lezer. Daar bestaat maar één
woord voor : demagogie.
We zien het als onze plicht dit artikel
te weerleggen, niet uit persoonlijke redenen tegen Wouter, enkel en alleen uit
respect voor onze eigen lezers.

De VVS-SVB stapt' uit de Raad van Beheer.
Een beslissing die ze motiveren met oa
'er valt daar voor de studenten niets
te rapen'. Volgens Wouter van den Berghe
eveneens lid van de raad van beheer en
door studenten als zodanig verkozen, is
dit niet waar. Zo'n mening is zijn goed
recht. De manier waarop hij die argumenteert is goedkoop.
Hij somt 13 verwezenlijkingen op. Zaken die
de studentenvertegenwoordiging heeft gerealiseerd. Maar dit is volledig onjuist !
- sociale raad en studenten in faculteitsraden. Toen was er zelfs nog geen studentenvertegenwoordiging ! Die kwam pas later.
- studenten in onderwijs- en computercommis
sie en directieraad AZ. Maar hebben studenten daar iets te zeggen ? Geen snars.
- sociale sector : ging uit van ministerie
- gedragscode : ging uit van wijlen Delva.
- controle erop : bestaat niet !
- wijziging examenreglement : gaat uit van
de rector naar het voorbeeld van de UIA
- wijziging homesbewaking : gaat uit van
Van Espen die het niet meer kon betalen
- onthaalbeleid : moet je daarvoor in de
raad van beheer zitten ?
- geld voor GUSB : laat ons dat smerig
potje maar gedekt houden. Het politiek
compromis erachter heeft niets met studenten te zien.
De onderwijsraad is een nieuw orgaan dat
nog geen woord gezegd heeft.
Dan nog die 10 miljoen. Die heb ik nergens
gevonden. Wel _+ 20 miljoen door de verhoging van het inschrijvingsgeld.
Dit is alles wat studentenvertegenwoordiging in tien jaar tijd heeft verwezenlijkt.
Niets.
Dat lijkt me hiermee objectief bewezen.
Daarom trekt de VVS zich terug. Vanuit hun
principes een juiste beslissing.
Jullie blijven in de raad. Vanuit jullie
principes een juiste beslissing.
Waarom kom jij dan met leugens voor de
dag ?
de redactie.

KASPER

F I L M ------------------------------------

^ M n v m e m i'
maandag 15.12
seldersoep
varkensgebraad met savooienstamppot
pladijs met porei in roomsaus
Dinsdag 16.12
poreisoep
kip met appelmoes
hamburger met princessen in zure saus
waensdag 17.12
tomatensoep
varkensnarengo met erwten en wortelen
lassagne met ravioli
danderdag 18.12
minestrone
wienerschnitzelratatouille en ,:hij -lust-zerauw-kost
paëlla
vrijdag 19.12
pap of uiensoep
broodvlees met bloemkool in roomsaus
vis met tomaten en kampernoelies

'r n n e e /
Arena ----------------------------------

donderdag 18 december in aud. E om 20u.
Mimi Metallurgico,een satire van Lina
WERTMULLER.
Kijk voor meer informatie uit naar de r
blaadjes aan het begin van iedere band
in Brug,Overpoort en Boerekot.
Organisatie Filmotheek.

van wo 17 tot en met za 20.12,om 20u15:
Piaf

Multatulitheater -----------------------op ma 15,wo 17 en do 18.12:
"Isotopen op zaterdag"
Geschreven voor de anti-kernbeweging.Een
schets van de (on)verantwoordelijkheid
van de betrokken inginieurs.

Vertikaal -------------------------------”de Caraïbische zee”
in de zaal aan de Huidevetterskaai 40 op
wo 17 dec om 20u15

Radeis ----------------------------------Smakelijk.
"ik wist niet dat Engeland zo mooi was”
op 19,20,21 dec telkens om 21u in dezelf'aal:Huidevetterskaai 40

Oe muziek die zij brengen is hoofdzakelijk
Amerikaans folk. Daarin steken vooreerst1
bewerkingen van oorspronkel ijke blues, o.m.
nummers van Robert Johnson, Rev. Bary Davis,
Blinc Blake,... Zij brengen ook ragtime-instrumentals in gitaar-mandoline duet, en
countrysongs in de Western Swing en Hi11 billystijl (a la Chet Atkins, Merle Travis,
Doc Watson,...). Merkbaar zijn tenslotte
ook Jazz-invloeden in hun akoestische bewerkingen van klassiekers als 1Sweet Georgia Brown1 e.a.
Bezetting is als volgt:
Kasper de Vos: zang en fingerpicking gitaar
Pol Depoorter: flatpickgitaar en mandoline
Didier Derk: zang, mondharmonika, Dobro en
contrabas
Bart Caron: ritmegitaar en bas
De groep had met Pasen al een geslaagd TVoptreden en was op 19 en 20 november met
succes te gast bij Martin De Jonghe (BRT 2
in auditie '80)
KASPER TREEDT OP IN ZAAL D VAN BLANDIJN OP
WOENSDAG 17 DECEMBER TE 20u30

Studio Skoop

Week van
Vr. 12 dec.do. 18 dec.
Week van
Vi. 19 dec.di. 23 dec.

WOYZECK

BOULEVARD NIGHTS

Werner

Michael

HERZOG

West-Duitsland

U . S . A.

ELVIRA MADIGAN

SLEEPER

Bo

WIDERBERG

• Zweden

1967

Week van
Vr. 26 dec.di. 30 dec.

JOUR DE FETE

Week van
Vr. 2 januarido. 8 jan.

LOVE AND DEATH

Jacques

TATI

Frankrijk

Woody
n.S.A.

1949

ALLEN
1974

Woody
Ü.S.A.

PRESSMAN
1978

ALLF.N
1973

LA PREMIERE FOIS
Claude

BERRI

Frankrijk

1976

SAUVE QUI PEUT ( LA VIE
Jean-Luc

GODARD

Frankriik-Zwitserland

N T G ----"Nekrassov"

De chirurghiens ----------------------------

van Jaan-Paul Sartre (1955)
regie : Achlel van Malderen
decor: Leo Vertinden
kostuums : Karlna Lambert
belichting : Jan Gheysens
vertaling : Dirk Baeyens

Deze voorat»II logen worden
Het Algemeen Gezondheids Overleg richt
een studienamiddag in over de Orde Der
Geneesheren,voor al wie werkt in de gezondheidszorg en voor alle patiënten
- waarom zijn we tegen de orde?
Opera
- wat is ons alternatief?
- hoe kunnen we dit bereiken?
Dit gaat door op zaterdag 13 dec. en beLES PECHEURS
gint om 14u. met inleidende toespraken
DE PERLES
G. Bizet
door o.a. E. Vermeersch.Nadien diskussiewerkgroepen (van 15u30 tot 17u308.
Tot slot een plenum en besluiten.
r----------------------DIE FLEDERMAUS
Dit alles in Blandijn Aud. A.

J. S t r a u s s

eerste kolom zaal één : 20u
tweede kolom zaal twee: 22u
NOV
DEC

Theater Verticaal ---------------------

ZA 13.12.80 - 20 U.
VR 19.12.80 • 20 U.
ZO 21.12.80 • 15 U.

ZA 27.12.80 - 20 U.
Dl

De Blauwe Maandagen : alle maandagen,
maar dat wist u al.
Opgepast, nieuw adres : zaal van crombrugge, huidevetterskaai 40

30.12.80 - 20 U.

VR 02.01.81 - 20 U.

Freddie Fingers Lee ----------------------

\ ______________

ZO 04.01.81 - 15 U.
___________ y

Inlichtingen ----------------

rock and roll met ’the one eyed boogie b o y ’
in de frisco kortrijksesteenweg zondag 14
december om 20.30u inkom 200 fr.

Vertikaal : tel 091 25
opera
: tel 091 25
proka
: tel 091 23
NTG
: tel 091 23

Bij Ter Platen (tussen Kantienberg en St.Lievenslaap) wordt een groots project uitgebroed.De "Decascoop",of tien bioskopen,
kleine en grote zalen.Vier vertoningen per
dag,zeven dagen in de week.Na dit telwerk
even het reclamepaneel (zie foto) op de

Volgende week staat de niewlgheid "Woyzeck”
op het Skoop-programma (zie foto).Het is
een recente verfilming van Georg Büchners
verhaal,door het Westduitse filmduiveltje
Herzog.Natuurlijk met Kinski en een eigengereide fotografie.Moest de opera van Gent
niet z o ’n wansmakelijke operettenbUhne
zijn,had men wellicht de kans gehad Herzogs
adaptatie met de interessante versie van
componist A. Berg te vergelijken.Vermelden
we nog dat "Stroszek",nog een Herzog(met
Bruno S.-Kasper Hauser),op het decemberschaaltje van de Skoop ligt.
De traditionele reprise is ditmaal aan Inserts besteed,een boulevard-toestand,filmsterretje in de dop valt in handen van pornokineast,tot film verheven.Met die nuance
dat het argeloze en te kijk liggende meisje
slimmer blijkt dan onze zieltogende realisator.Leuk om aan te kijken.
Voor de (zeldzamer wordende) Fellini-fans
hebben we goed nieuws.Naar we vernemen .
heeft er op 20 januari een vertoning plaats
(Blandijn aud. C,20 u) van Fellini’s Witte
Sjeik,meer dan ooit actueel in deze petroleumtoestandenconstellatie.Het is een van
Fellini’s eerste prenten (naast o.a. La
stada) over de belevenissen van een bijzonder aantrekkelijk Oosters manspersoon.Aanbevolen.
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bewuste plek bekijken.Heeft,gezien de stand
der werken,de openingsreceptie op de streefdatum in een cinefiele tent plaats? Wij
kijken uit.
Rik S.
P.S. Onvergetelijke 101 Dalmatiërs in
"Capitole".

40 61
24 24
52 31
15 96

Schamper --------------------------------Volgende redactievergadering wordt er
gewerkt ! En wel vanaf 7 uur, op de
eerste maandag na het verlof. De artikels mo?ten uiterlijk dan binnen zijn.
De rest verhuist onherroepelijk naar
de volgende week.
Attentie ! Schamper verhuist. Nog steeds
S t .Piertsnieuwstraat. Nog steeds de Brug
en nog steeds het eerste verdiep. M a a r ...
naar een andere (mooiere) deur, nl. die
daar recht tegenover. Bewegwijzering is
aangebracht. Nu we meer plaats hebben
kan er ook meer volk binnen. Een goed
verstaander ...

