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ONTDEKT
1 museum
Eén museum Wetenschappen en Techniek aan
de R.U.G. ? Wellicht was het bestaan u tot
nog toe volslagen onbekend. Tot nu toe,
want SCHAMPER neemt u mee op een verkenning
door dit vreemd ouderwetse, liefdevol
verzorgde museumpje. Een tocht van de
Nacht der Tijden naar het Licht van de
Wetenschap, van de Dageraad der Techniek
tot de eerste televisie...
•

O©

Een druilerige woensdagnamiddag in november. We bevinden ons op de Korte Meer
(vlakbij de Universiteitsstraat) voor het
nummer 9, wat een oud witgrijs geschilderd
herenhuis blijkt te zijn. Alleen twee aan
de gevel bevestigde plakkaten en een bord
op de deur wijzen de voorbijganger erop
dat hier het museum Wetenschappen en
Techniek gevestigd is. Ietwat beschroomd
bestijgen wij de treden en duwen de ene
helft van de zware geverniste houten
deuren open.
• • •

'bezoeker ! het is uw zaak of ik grof ben
of een schat wordt, dat ik u beroer of niet
kom niet binnen zonder verlangen of doel.'
P.Valèry.
•• •
We bevinden ons in een hoge gang. Links
zien we een Vuurtoren met ringvormige catadioptrieke lenzen. Als je in de centrale
bolle lens kijkt zie je de wiek vele malen
vergroot. Rechts voor ons bevindt zich een
absoluut smakeloos houtsnijwerk dat een
dansende neger moet voorstellen. Verder
in de gang staan nog dergelijke, in felblauwe lakverf geschilderde sculpturen,
die blijkbaar als opvulsel moeten fungeren.
Aan de muur hangen borden waarop in driehoeksvorm de magische woorden Zoeken-Kennen
-Kunnen, of Wijsheid-Schoonheid-Kracht
geschilderd zijn. Een lichtbak toont ons
de voorgeschiedenis van de Sprong van de
Eeuw, de apollo 11-vlucht.
Het eerste zaaltje dat de bezoeker binnenkomt is helder verlicht en warm. Alles is
er muisstil. Enkel het gekwebbel van twee
parkieten is te .horen, wat een vreemd
effect geeft omdat er nergens in het
hele museum een mens te bespeuren valt.
De eerste vitrinekast waar je tegenaan
loopt bevat medische instrumenten uit de
vorige eeuw. We bewonderen de schedelzaag
van Mey (1736-1819), de oorknoopknijper
van Delstanche (1840-1900), de tongforcept
naar Dobell, de ooglidhouder naar Gräfe,
de mondklem naar Péan (1830-1898) en een
inhaleertoestel met stoom uit 1929.
Boven al deze vervaarlijk uitziende gereedschappen hangt de toepasselijke
spreuk van Meester Jan Yperman :
'Chirurgia, dat is mere gewrocht metter
hand.’ En het spreekwoord 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' indachtig
moet Hypocrates wel een erg goeie dokter
geweest zijn, gezien volgende uitspraak
van de man : 'wat door medicijn niet genezen wordt kan het mes genezen, en wat
het mes niet geneest, kan het vuur genezen. . ’.
Van dezelfde heer Hypocrates is u
waarschijnlijk beter de Eed bekend.
Hoever die in de tijd teruggaat is ons
onbekend, maar blijkbaar hebben de regels
van medische déontologie na eeuwen nog
niets van hun actualiteit ingeboet : over
euthanasie : 'A aucun ne donnerai-je une
drogua mortelle, même s'il la demande'
en ook nog : 'je m'agstiendrai (...) de
toutes relations interdites avec les
femmes, les affranchis ou les esclaves.'

Dat abortus geen product is van onze
zedeloze, gemakzuchtige consumptiemaatschappij, zoals dat in sommige Strijdend
Katholieke Kringen wel eens wordt beweerd
moge blijken uit het 'harpoenvormige
instrument voor vruchtafdrijving' uit
het Oude Rome. Het instrumentje behoort
tot de buitengewoon interessante verzameling Deneffe (1835-1908) van heelkundige instrumenten uit de oudheid. Een
wereldunicum, zo vertelt het etiketje !
• ••
'La passion de Pasteur pour la recherche
scientifique plongeait dans sa sensibilité : elle avait quelque chose de physique,
presque sensuel.'
Jean Rostand
•••
Niet helemaal eerlijk is de opsteller van
het verklarende plaatje bij Het Wiel.
Alhoewel dit zijn oorsprong blijkt te
vi"den in het Tweestromenland van 3000
jaar voor Chr., houdt de schrijver het
wiel toch voor de 'eerste overvleugelende uitvinding van de Westerse cultuur.’
We wandelen langs het schilderij van
N.Sauvage (1704) waarop een anatomische
ontleding van een monstertweeling te
bewonderen valt. Op de lichtbak 'De
vijf rassen der mensheid', lezen we dat
wij behoren tot het kaukasoïed type,
net als de Turken, de Algerijnen en de
Marokkanen trouwens. Voor de V M O ’ers
onder ons blijven er toch nog vier rassen
over om op af te geven : het mongolïede,
het negroïede, het australoïede en het
kapoïede type. ('Alle Australoleden
Buiten'). De lichtbak 'Uit de galerij
der prehistorie', toont ons de Neanderthalermens in zijn dagelijkse doen, waarbij ons opvalt dat de vrouwen nauwelijks
borsten hebben en de geslachtdelen van
de man volledig verborgen blijven in een
erg toevallige schaduwvlek.
Zo komen we terecht bij een vitrinekast
waarin een dijbeen van een wolharige
neushoorn (gevonden op de werf 'Tunnel
Zelzate’) prijkt. Terloops nog dit :
wist u dat de Egyptische tempeldeuren
zich vanzelf könden openen door middel
van warmte-expanoie ?

•••
Kunst is affectief, wetenschap niet.'
Anoniem
•••
Ondertussen zijn we terechtgekomen bij
de 'Voorlopers van de cinematografie’
waaronder we 'Het Beeldenboekje’ mogen
begroeten (u neemt een boek en tekent
op de kant van elk blad een figuurtje dat
iets afwijkt van het vorige. Bij het later
ritselen van de bladen beweegt het figuurtje) . Met een handig knopje kan je ook
zelf het kleurenrad van Newton in werking
stellen. Als je je ogen een beetje dichtknijpt, wordt de schijf mooit witgrijs !
Al heel wat ingewikkelder is de eerste
televisie, geheten de schijf van Von
Nipkow uit 1833. Met een schakelaar gaat
deze schijf van Von Nipkow ook draaien
en ontstaat er een beeld. Onze prijsvraag
is nu, geef naam en data die verschijnen.
Antwoorden naar schamper, S t .Pietersnieuwstraat 45. Een mooi geschenk wacht u bij
de juiste oplossing.
(vervolg blz. 2)
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Drie schamper geleden bespraken we het
nieuwe beurzensysteem (herverdeling op
basis van hetzelfde budget). Vandaag een
stapje verder : wat zijn de gevolgen ?

Men gaat uit van de begrippen min- en meervermogendheid. 0p het ogenblik wordt als
minimum voor minvermogendheid 28.674fr
gebruikt (berekend door UFSIA, voor gezin
met 1 kind).
tiie onder de grens van minvermogendheid valt
wordt een maximum-toelage uitgekeerd, wat
gelijk is aan het verschil tussen min- en
meer-vermogendheid, dwz 60.000 frank. Wie
tussen de twee grenzen valt, wordt naargelang men dichter of verder van de grens van
minvermogendheid zit, meer of minder uitgekeerd. De resterende studiekosten worden
door kinderbijslag en belastingsaftrek terugbetaald. Aldus worden de totale kosten
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9 voor kotstudent tot 120.000fr en voor thuis9 student tot lOB.OOOfr gesubsidieerd (studie
9 HIVA).
9
9
9
9 Nu blijkt :
9 - de helft van de studentem die aanspraak
9 maken op een studiebeurs komt uit gezinnen
9 met inkomens onder het minimum.
9 - de voorgestelde max-toelage van 60.000
9 frank voor kotstudent is lager dan de
9 huidige (82.OOOfrank). De student komt hier
9 geld tekort om de noodzakelijke kosten te
9 betalen. Dit wordt echter overgelaten aan
9 het bestaande sociale-zekerheidsstelsel.
9 Maar dat wordt dan weer door de anti-socia9 le politiek van de regering in de grond
9 geboord.
9 - men kan een welvaartstoekenning rioen.zodal
9 de grens van meervermogendheid wordt opge9 schoven. Zodat wié dicht bij de grens ligt
9 van minvermogendheid, minder krijgt omdat
9 er in hetzelfde budget geld is gegaan naar
9 een grotere groep die dicht bij meervermo9 gendheid valt.
9
9
9
In het nieuwe voorstel wordt er telkens
9
9 uitgegaan van minvermogendheid om een stu9 dietoelage toe te kennen, er worden echter
9 andere berekeningskriteria gebruikt voor
9 gehuwde en zelfstandige studenten. Wat die
9 uiteindelijke kriteria zullen worden, is
9 onduidelijk : naar alle waarschijnlijkheid
9 zullen die ook bij uitvoeringsbesluit ge9 regeld worden, wat opnieuw de risiko’s op
9 niet demokratische regelingen en het op de
9 lange baan schuiven vergroot.
9
9
9 Door dit systeem (herverdeling op basis var
9 hetzelfde budget) gaat meer geld naar de
9 kleinste inkomens en vallen de middelgrote
9 inkomens uit de boot. Voor deze categorie
9 werden leningen voorgesteld. Terugbetaal9 baar op lange termijn en (mits uitzonder9 ingen) intrestloos.Nu heeft de ASLK uitge9 rekend dat door de geldontwaarding dit
9 systeem drie keer zo d u w wordt ! Leningen
9 moeten hoe dan ook uit de wet geschrapt
9 worden. Ze verhogen drempelvrees en studie9 druk.
9 Principieel is het op dit moment zo dat
je beurs kan terugvorderen als je niet
9 men
de tweede zit deelneemt. Dit principe
9 aan
behouden. Een niet-limitatieve lijst
9 blijft
worden opgesteld met redenen
9 zal
Gevallen waarin de student niet zal moeten
9 terugbetalen zullen worden omschreven in
9 een niet limitatieve lijst.Ook wordt eraan
9 gedacht de inrichtende macht voor een deel
9 die grondige redenen te laten meebepalen.

deze week
Museums hebben iets mysterieus. Op pag 1
het relaas van iets dat daarop lijkt.
Beurzen

: in Leuven betogingen, in Gent
artikels in schamper. Het wordt anders,
wordt het ook beters ?

Atoombom valt op Brussel, alle communautaire problemen opgelost. Pagina drie.
Reclame in schamper : een nieuwe rubriek.
Lezers luchten hun hart. Schamper weet
raad op de vierde pagina.

Knobby en Rik S. broederlijk naast elkaar
op de achterkant,
eredoctoraten : pag 2
Kluiver : een schamper-typist

(zevende
in de rij voor chef-typist, vijftiende
in de rij voor hoofdredacteur) boycot
de supermarkten op pagina drie.

volgende week
Kan het KK volgende week het schamperlokaal vinden ?
Zullen de redacteurs een agenda kunnen
opstellen ?
Zal de rubriek-redactie (RR) advertenties
van jullie binnenkrijgen ?
En zitten ze in Leuven te prutsen aan de
inschrijvingsgelden ?
Deze, en vele andere, boeiende vragen
volgende week in...

NUHÖ-studenten worden hiermee nog eens
extra benadeeld om '1'* nagenoeg elke NUHOschool haar eigen reglementering heeft, ten
tweede de eigenheid van het NUHO aparte problemen oproept (zoals de mogelijkheid om
als NUHO-student niet tot de 1ste zit te
worden toegelaten, omdat geen 12 werd behaald op de niet te herkansen praktijk).
In het nieuwe voorstel zouden de leerplichtige leerlingen van het lager M.O.
geen studietoelage meer ontvangen. Men gaat
er immers vanuit dat het onderwijs kosteloos is. In praktijk is dit echter nog
steeds niet het geval. Zolang dit onderwijs niet gratis is, moet elke leerplichtige minvermogende leerling hoe dan ock de
meerkost van het studeren betoelaagd worden.
Bovendien kunnen ook bepaalde kategorieën uitgesloten worden van een studietoelage. 3de-cyclus-studenten en aggregaatstudenten zouden slechts een beurs ontvangen
wanneer die als kategorie als beursgerechtigd omschreven wordt in een K.B. Hetzelfde
(vervolg blz. 4)

( vervolg van blz. 1)

In de vitrinekast met de oude brilletjes
liggen exemplaren die menige new waver
tot de zijne zou willen maken. Want waar
vind je nu bijvoorbeeld nog een schildpaddenbril ?
SK00P—

—

zaal 1

20.00
22.30

zaal 2

19.30
22.00

SETEtlE BEQ£C£i DDIHQ

L' amour en fuite
( Truffaut)
Play it again Sam
( H.Ross en W.Allen)

v AM

STU O BTiTBfi.

film in verlenging
Surii ( De kudde)
( Zeki Okten)

STUDIUM GENERALE ------------------------De Vlaamse kineast, Raoul Servais, stelt
ons twee van zijn kortfilms voor.
di. 3 feb. Aud. D
(AZ) om 20.00 u.

FI1M0THEEK ------------------------------" Dr. Strangelove " van Stanley Kubrick
do. 5 feb. Blandijn Aud. E 20.00 u.

COMMERCIEEL CIRCUITcapitole : les sous douées
centtury : friday 13th
majestic : vrijdag

Terug op de gang valt ons oog op een
tableau, voorstellende ’De Klok van het
Leven’ : de aarde is 12uur oud, de mens
verscheen te 11u59’. Nog ontdaan van deze
bijna dreigende waarheid bekijken we verstrooid de kasten met schelpen. Vermelden
we dat hier ook een vergeeld exemplaar
van het u allen wellicht bekende ’schelpen
vinden en herkennen’ van Bob Entrop aanwezig is.
Aan het einde van de gang kan men via een
ijzeren laddertje een ’brandvrije filmcabine’ betreden, waar verder niets te
zien is. Door het toilet, waar een
tropische warmte je in het gezicht slaat,
bereiken we een kleine binnenplaats.
Onder een afdakje staan halfverroeste
magneto’s, assen, stoomverdelers en
oliepompen.
Pronkstuk is een 12-cilinder
Rolls Royce vliegtuigmotor, ooit krachtbron van de legendarische Spitfire in de
Slag om Engeland.
Terug in de gang begeven we ons naar de
eerste verdieping. Langs de trap hangen
Wijze Uitspraken van Grote Geleerden,
waarvan u er enkele vindt doorheen de
tekst.

caligula
Rex

: the awakening

Savoy

: kentucky fried movie

select

: love story

calypso

: brubaker
The blues brothers
mon oncle d'amerique

'Car il est bien plus beau de savoir
quelque chose de tout, que de tout
savoir d'une chose : cette universalité
est la plus belle.'
Biaise Pascal

atlantic city

Op een mooie ovalen tafel liggen stapeltjes gestencilde bladen met een woordje
van De Directeur-Diensthoofd, prof. ir.
J.B. Quintyn.
Daarin wijst hij ons o. a.

TO NEEL

volgende redactievergadering in de
brug te zeven uur maandag op het gekende
adres St Pietersnieuwstraat 45 tengent.

VERTIKAAL ------------------- ------" Ja meester " van Adrian Mitchell
za. 31/1 en 4/2 telkens om 20u.l5
TEL. : 25 40 61
N T G ------------------------------" Verkeerd " van Martin Sherman
(B«nl)

van Martin Sherman (1979)
regie : Jean-Pierre de Decker
decor en kostuums :
Jacques Berwouts
belichting : Jan Gheysens
vertaling : Frans Redant
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SMIKKELEN,
SMAKKELEN,
SMULLEN...
SMURRIE

14 15 16 19 20
21 22

A R C A ---------------------------------" Iphigenia in Tauris " van Goethe
vr. 30/1 za. 31/1 wo. 4/2 do. 5/2
TEL. : 25 18 60

S Y M P T O O M ------ -----7-------- 7“
" Onnodig, indien niet ernstig
wo. 4/2 vr. 6/2
TEL. : 23 68 82

K0G
IL TABBARO
SUOR ANGELICA
GIANNI SCHICCHI
G. Puccini

ZA 07.02.81 - 20 U.
VR 13.02.81 - 20 U.
ZO 15.02.81 - 15 U.

varia
ELCKER-IK ------------------------------Tentoonstelling " De wereld van Gal "
van 23/1 tot 6/2

Fotoklas'
Ook de fotoklas heeft een zoekertje : gevraagd een vrijwillig medewerker ( mogelijks kleine bezoldiging ) die in staat
is beginnelingen allerlei fototechnieken
bij te brengen en/of een fotokursus te
leiden. Gelieve kontakt op te nemen met
Chris De Meerleer, Van Hultemstraat, 17
of een briefje op het sekretariaat af te
geven.

IfiS

Omdat alleen een algemene solidariteit
onze landbouwsector nog van het algehele
failliet kan redden,en dit zich in de praktijk alleen kan uiten in het vreten van
de output van deze sector,wordt er deze
week elke dag één Belgische boerenschotel
geserveerd.
Uit eerbied voor de niet aflatende en man~
haftige strijd van Iglo ter overheersing
van de gehele nitrietmarkt der Lage Landen
zal de tweede schotel steeds een heerlijke
diepvriesmaaltijd beslaan (in een wip gaar
en klaar a.h.w.).
Bovendien zal ook de soep deze week behalve
elke dag aanwezig,ook te smaken zijn (mits
toevoegen van heet water).
Ma. 2.2
soep
een ei (de volledige maaltijd en kindvriendelijk]
Kabeljauwsticks in Griekse olie
Di. 3.2
soep
ganzeleverpastei met truffels
Nazi Göring
Wo. 4.2
soep
Boerse Belgen-schotel
Ambassadeur in Teheran
Do. 5.2
soep
ex-ambassadeur in Teheran
suikerriet (we mogen in onze solidariteit
met de Belgische landbouw onze
Zuidamerikaanse broeders niet
vergeten].
Vr. 6.2
soep of pap
kippeflicassee met Feldgendarm in Obersturm
bahnführer-saus
ambassadeur in psychiatrische instelling

Andere lichtbakken tonen ons ”Het Avontuur
der Belgische Schoolschepen" of "België's
koloniaal Kongo-avontuur” . Op laatste
plaat staan onder andere afgebeeld, ”De
Pioniers Die Het Gedaan Hebben", waaronder
Stanley, die door de inboorlingen Boula
Matari, ”de rotsbreker", werd genoemd.
Leopold II van zijn kant kreeg het epiteton
"de reus in de kelderkeuken" mee (van wie
weten we niet] en was, zo meldt ons de
tekst, het slachtoffer van een nationale
en internationale hetze.
Over de slachtoffers van de rokkenjager met de Grote
Witte Baard, de duizenden afgemaakte negerslaven, geen woord. Vrij onderzoek aan
de R.U.G., ja ja.

Kijkt u ook eens naar het exemplaar van
The Times, dd. 21 september 1931, waarin _
een voorbeeld afgedrukt staat van Faraday's
(van de Kooi, weetunogwel] "Close study of
the Bible” . Of hoe indertijd bijbelvastheid dienst deed als garantie voor wetenschappelijke degelijkheid.

•••
"Deux excès : exclure la raison, n'admettre
que la raison"
Biaise Pascal
•••

verloren eer v kath.blum

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

Even verder worden we geconfronteerd met de
volgende vraag : "Wie is de grote, ja
grootste hervormer van de modrene rechtsleer ?” Antwoord van prof. dr. F. Frankfurter, rechter United States Supreme Court;
"Het is James Watt, de uitvinder van de
stoommachine !" Men bemerkt dat ook buiten
België de professoren in de rechtsgeleerdheid niet gespeend zijn van een zekere
extravagante originaliteit, ja van een
roekeloze zucht naar het absurde...

op de”levende apparaten” die de bezoeker
ter beschikking staan.
Algauw wordt ons
duidelijk wat de Direkteur-Diensthoofd daarmee bedoelt. We bemerken een stevige, uit
houtvezelplaten vervaardigde kast.
In het
doorkijkje zien we een boom, een rots en de
lucht, alles op houten plaatjes geschilderdi
Echter...geen Otto Lilienthal te zien. Tot
we de drukknop ontdekken, even proberen en
jawel hoor...daar gaat het apparaat al le- i
ven!
Met een ietwat storend gestommel
schiet een mechanisme in gang dat de lucht
doet draaien en Otto, uitgerust met een
vleugel aan elke arm, boven op de rots
doet verschijnen.
Otto springt, maar stort
helaas traagjes neer in de bosjes.
Even
wachten en daar is Otto weer, hij springt
en stort weer jammerlijk te pletter, etc.,
etc.
Aangenomen mag worden dat hier de
poging werd uitgebeeld van Otto Lilienthal
(1848-96] in Stölln bij Ratenow, waarbij
deze ingenieur erin slaagde 350 meter ver
te zweven aan zelfgemaakte vleugels, waarna echter de wetten der zwaartekracht het
welletjes vonden en deze moderne Icarus
verder gewoon naar beneden lieten vallen.
Andere”appareils vivants" tonen ons Orville
en Wilbur Wright tijdens hun eerste vlucht
en Santos Dumont, tijdens zijn succesvolle
vlucht rond de Eiffeltoren in 1901.
Na deze aanschouwelijk voorgestelde Pioniers der Luchtvaart, wacht ons een nieuwe
verrassing.
Achter een klein lessenaartje
en voor een schoolbord, staat Albert Einstein ons minzaam toe te lachen.
En wie
komt daar ondeugend van achter het bord pie
pen ? Het is Max Planck, bekend van de
thermodynamica , de quantummechanica en
vooral van het gerenommeerde Duitse instituut , dat zijn naam draagt.
Ha, die Max !

En kent u de zeven technieken der Grieken?
Achtereenvolgens : weverij, wapensmederij,
scheepvaart, landbouw, jacht, geneeskunde
en...toneelbedrijf! Dergelijke opsomming
doet ons denken aan het lijstje van de zeven hoofdzonden uit de Catechismus (p. 6]:
hovaardigheid, gierigheid, onkuisheid,nijd
gulzigheid, gramschap en traagheid (!].

D£
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HET S LA P E H Ç W I

We bemerken net dat alle bloemen die de
kamer sieren van papier of plastic zijn,
als een uit het niets opduikende juffrouw
met UG-schort ons komt meedelen dat het m u seum om vijf uur sluit. Als wij op de
gang onze jas dichtknopen is zij alweer
verdwenen in de wirwar van gangen en zaaltjes van het oude herenhuis.
We trekken de deur achter ons dicht en merken dat het buiten al donker is geworden.
Zwijgend spoeden we ons door de kille motregen, vervuld van de Onbeperkte Mogelijkheden van Mens en Wetenschap...

Lieven Dejager

Het Museum Wetenschappen en Techniek (Korte
Meer 9] is toegankelijk op maandag en woens
dag, telkens van 14 tot 17 u.

STOEF
STINKT :
Eind februari zullen vijf eredoctoraten
worden uitgereikt tijdens de Dies Natalis viering van de Rijksuniversiteit te
Gent.
v'cor faculteit psychologie en pedagogie
een eredoctoraat aan prof Drenth uit
Amsterdam, een bekend man ivm psychodiagnostiek en industriële psychologie.
Voor de faculteit van de economie :
een eredoctoraat aan prof Thorbecke N.Y.
USA omwille van zijn werk in de ontwikkelingseconomie en (als we de dagbladpers
mogen geloven] omdat zijn grootvader
hier in Gent bij de veertien eerste
proffen behoorde.
Voor de faculteit van de geneeskunde
eén eredoctoraat aan Sraun-Falco (München!
en voor de faculteit van de wetenschappen
aan prof Kandier (München] als microbioloog.
Voor de faculteit der toegepaste wetenschappen een eredoctoraat aan prof Vesie
uit North Carolina. Hij was hier twee
jaar werkzaam in Gent en nogal goed in
grondmechanica.
Het geld dat aan deze eredoctoraten
gespendeerd wordt, de bewieroking van
de 'heren eminente gelauwerden’ is totaal antagonistisch.
Het i6’'het grootste
symbool voor de behoudsgezindheid van een
ondoordringbare klasse die zichzelf uitroept, in een rethorische laudatio, tot
high society.
Een klubje apart.

HARD
RAIN
Onlangs plaatsten een honderdtal artsen
en geleerden op eigen initiatief en kosten
in alle Nederlandse kranten een advertentie. Hierin ondernamen ze een poging om
de bevolking in te lichten over de gevolgen van een eventuele kernaanval op Rotterdam.
De redaktie verlegde het 1 slagveld 1 naar
België en nam als centrum van de aanval
Brussel ( éénmaal Antwerpen ). De gevolgen van de uitbarsting werden, met dezelfde afstanden als in de waarschuwing van de
Nederlanders, nagegaan voor ons Rijk.

Een gelijkluidende verklaring over de medische gevolgen van een atoomoorlog werd
uitgegeven aan het slot van een congres op
negen en tien februari 11. te Cambridge,
Massachussetts USA. Deze verklaring is
gebaseerd op het beeld dat men zich moet
vormen van de vernietigingskracht van een
atoomaanval.
De éne A-bom die op Hirochima viel had een
kracht van ongeveer 15000 ton TNT. Op het
ogenblik hebben de Verenigde Staten 30000
atoombommen en Sovjetunie 20000. De huidige
atoomwapens hebben elk een kracht die varieert van 1000 tot 20.000.000 [20 miljoen!
ton TNT.

Binnen een straal van vijftien kilometer,
die rijkt tot voorbij Hoeilaart, Waterloo,
Gaasbeek, Denderleeuw, Asse zullen de schokgolf en de daarop volgende orkaan zoveel
huizen bomen en dergelijke vernielen dat
50% van de bevolking dadelijk wordt getroffen en dat nog eens veertig procent gewond
wordt. Zelfs nog tot op dertig kilometer var
het centrum van de explosie zal de helft
van de mensen of gedood worden of gewond
raken door de hittestraking of indirect dooi
instortende of brandende gebouwen. Dit gebied met twee a drie miljoen inwoners omvat
gans Brabant, de helft van Oost-Vlaanderen,
Antwerpen en Henegouwen en stukken van
Limburg en Luik. Alleen al verbrandingen
zullen tienduizenden slachtoffers maken,
die onmogelijk allen kunnen behandeld
worden : Nederland bijvoorbeeld beschikt
onder normale omstandigheden, over voorzieningen voor de behandeling van hooguit
100 patiënten met ernstige brandwonden.

Stel je even voor dat ook Antwerpen de volle
laag krijgt: dan zullen vooral op de grote
opslagterreinen voor olie en de raffinaderijen rond de Sinjorenveste enorme branden
uitbreken, die de omvang van een vuurstorm
aannemen en grote ruimten van dit verstedelijkt gebied (van het Waasland tot de Kalmthoutse heide) volledig in de as zullen leggen. In die gebieden zal ook het verblijf
in de schuilkelders onmogelijk zijn geworden.

Degevolgen
vaneenatoomoorlog
Aan onze regering en het parlement.

Wü, Nederlandse artsen en andere bij de gezondheidszorg
4. Herstel van de samenleving na een atoomoorlog zal onmogelijk zijn.
Milieu en maatschappelijk leven, de gehele gezondheidszorg inbegrepen,
Carter en Breqnjef.
raken in het grootste deel van de wereld onherstelbaar ontwricht
Wjj doen dit omdat naar onze mening het publiek
5. Er zijn geen overwinnaars na een atoomoorlog. Grote delen van de
onvoldoende is voorgelicht over de medische en andere gevolgen van het
wereld zullen generaties lang door radioactieve neerslag besmet bljjvea
gebruik van kernwapens, terwijl in de internationale politiek steeds meer
De atmosfeer zal zo verstoord zjjn dat alle leven op aarde ernstig wordt
met een kemwapenoorlog rekening wordt gehouden.
Uit medisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt het volgende:
Daarom doen wij omwille 'van de bescherming van het
1. Zelfs een beperkte atoomoorlog veroorzaakt dood, verwondingen en
ziekte op een tot nu toe ongekende schaal.
menselijk leven een beroep op u
1. te werken aan de ontspanning tussen de machtsblokken
2. het gebruik van alle kernwapens uit te bannen
3. het gevaar te erkennen van het in voorraad hebben van enorme aantallen
een groot deel van de artsen en verpleegsters zal omgekomen of zwaar
kernwapens en een begin te maken met het onschadelijk maken daarvan.
gewond zijn, er zullen geen genees- en verbandmiddelen meer beschikWjj dringen erbij u op aan met ons een gesprek aan te gaan
baar zijn. De meeste overlevenden zullen alsnog sterven aan de gevolgen.
over de medische gevolgen van een atoomoorlog. Wjj dringen er bjj alle
3. Een doeltreffende Bescherming Bevolking is onmogelijk. Ontploffing,
artsen over de gehele wereld op aan deze oproep te steunen.
hitte en straling zullen ook diegenen doden die in een schuilkelder hun
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Dero verklaring w ordt ondersteund door:

andere regeringsleiders

Ter vergelijking :
Viëtnam : 4.miljoen ton TNT
WO II
: 1 miljone ton TNT (boven Europa)
Als er nu op een heldere dag een 20megaton
kernbom (20 miljoen ton TNT) vlak boven
het centrum van Brussel tot ontploffing
wordt gebracht, ontstaat er een vuurbal
van ruim 2 kilometer doorsnee, waarin er
temperaturen van 5 a 10 miljoen graden
Celsius heersen. Daardoor zullen de hele
binnenstad, gebouwen, straten en een deel
van de grond daaronder in rook en damp
veranderen en zal er een krater ontstaan
van tientallen meters diepte met een
doorsnee van minstens 4 kilometer. Niet
alleen in dit gebied maar tot op een afstand van negen kilometer van het centrum
van de explosie, dat is tot in Tervuren,
Vilvoorde, Zaventem, wordt de hele bevolking (dwz ruim 1.000.000 mensen) door de
hitte op slag gedood. Alle gebouwen in dit
gebied, voor zover ze al niet zijn verdampt
of versmolten, storten in als gevolg van de
schokgolf die direkt daarop volgt.

Degenen die de hittestraling en de brand overleven lopen een grote kans te worden
blootgesteld aan een dodelijke dosis radioactieve straling. Deze straling komt vrij
uit de zgn. fall-out of neerslag:radio-actief stof dat eerst met de explosie wordt
omhooggezogen en daarna als een uitgebreide
wolk met de heersende wind wordt meegevoerd.
De fall-out kan tot op 200 a300 kilometer
van Brussel en/of Antwerpen afhankelijk van
de windrichting en windkracht nog levensgevaarlijk zijn. De fall-outstraling veroorzaakt geen onmiddelijke dood, maar een ziekte die binnen veertien dagen tot zes weken
de dood tot gevolg heeft. Mensen die deze
bestraling overleven lopen later een grotere kans op kanker en hun nageslacht zal een
toename van erfelijke afwijkingen vertonen.
De ziekenhuizen zullen zijn verwoest en het
grootste deel van het medisch en het paramedisch personeel zal dood of gewond zijn.

In een totale kernoorlog zullen alle grote
steden en industrigebieden worden getroffen
Dat kan binnen een uur gebeurd zijn. Vrijwel alle leven op het noordelijk halfrond
kan daardoor worden vernietigd. De radioactieve neerslag die zich over de gehele
wereld zal verspreiden zal de ozonlaag boven de aarde kunnen vernietigen, de temperatuur op aarde kunnen veranderen en de
plantengroei kunnen versturen. Er zal een
andere wereld ontstaan zijn: onherbergzaam
en voor duizenden jaren met straling besmet
Het aantal doden zal onze voorstelling te
boven gaan.
Er zullen miljoenen lijken achterblijven.
Voedsel, lucht en water zullen besmet zijn
geraakt. Overlevenden zullen sterven van de
honger, uitdrogen, stralingsziekte en infec'
ties, mede door de epidemiën die zullen uit
breken.

ken : jullie mogen doen wat je hartje lust,
ik doe mee op voorwaarde dat ik kan blijven
jebben. Geen akties dus.

KlUIVER
"Het zal je maar gebeuren!"
"Ach man, always look on the bright side
of life. Het kan altijd veel erger dan
je je inbeeldt. Salut. "
Maar het is toch smerig, denk ik, en ik
stap alweer verder, mijn laatste job-uren
tegemoet. Je kan misschien niet zomaar 'n
doodsvonnis verbreken als de strop toch
al om je nek hangt. En ik vertel mezelf
nog eens het verhaaltje.
De niet zo amateuristische supermarktketen
met de bekende leeuw in het vaandel nam 'n
jobstudent in dienst voor een tweetal uurtjes per dag maar bemerkt dan op bepaalde
dag dat ze er eigenlijk weleentje te veel
hebben. Geen pardon, hij moet eruit. Zonder
opzeg. Zaterdagavond, laatste kwartier :
"Ge krijgt straks uw geld en ge moet
maandag niet meer komen", ze schelden de
jongeman daarbij zodanig de huid vol dat
hij er als een mafketel bijstaat : "Ge
zijt ne luierik, ge lummelt twee uur aan
één stuk, ge doet uw werk van geen kanten
goed. "
Waarheid is dat de zaakjes wat minder
draaien na de nieuwjaarsdagen en dat een
student geld kost en dat er toch genoeg
kandidaten zijn als ze er nog één nodig
hebben en dat hij toch niet kan tegenpruttelen.
Dacht je maar. De jobstudenten (of toch een
paar ervan) gaan akties bespreken. Bespre-

En toch neem ik het niet. Ik ga ( 't zal je
maar gebeuren). Wat een luxe niet, als er
zoveel dopkaarten in omloop zijn ? Troost
je : zo voer ik mijn (voorlopig) eigen
strijdje, en het opent mooie perspectieven.
Ik zoek iets in het zwart. Zo moet ik niets
aan de staat en die gun je als anarchist
toch niet veel meer dan de laatste sacramenten.
Ik stap voorbij één van de vele wazig verlichte kelderramen in één van de vele
Gentse straten en stegen. En ik krijg een
’prima ideetje voor een oproep via dit
machtig medium : als er nog zo 'n werkverguizer als ik ro'.cdloopt vormen we een geheim triumviraat en we kruipen met z ’n
allen in zo 'n keldergat en dan bespreken
we de zaak eens.

Daarom moeten we er bij 'vriend' en vijand,
bij ieder verantwoordelijk mens, voortdurend op aandringen zich voor dit doel in te
spannen. Daarom vragen WIJ, de schamperredactie (weldenkende mensen) onze regering
en Parlement -

-deze oproep te overdenken en onder de aandacht te brengen van andere regeringsleiders, met name die van de kernwapenstaten,
in het bijzonder president Reagan en voorzitter Brezjnjef, en aan de parlementen van
andere landen.
-het publiek duidelijk te gaan voorlichten
zoals aanbevolen in de slotverklaring van
de tiende bijzondere zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties van
juli ’78.

- volledige verzameling weekafleveringen
encyclopedie "Alpha de la Médecine” in
9-verzamelbanden.Nieuw.7.700 fr.
Carine van Eeckhaute,Klein Vleeshuissteeg 4,Gent.Na 19.00h.
- te huur :"prachtkot” met alles deropendera an.
Tennisbaanstraat,11 (bij station)
- te koop gezocht:elektrische piano
L. de Jager,Rijsenbergstraat,410,Gent.
tel.:22.95.60

- te koop:Kustom gitaarversterker,60 W RMS
12.OOOfr.
P. Belpaire.Muinkkaai 25,Gent (18-20h).

- gezocht:herenfiets (max. 1000fr.)
B . Volder,Sintpieteraalststraat,90,Gent

- te koop:Citroen Ami 8 break, 1 5 .OOOfr'■*
BTW,1975.Andries J .P.,Muinkkaai 5,Gent.
tel.:23.83.68

- verloren:attaché-case
terug op secretariaat HIBO.ST.Pietersnieuwstraat.

- te huur gezocht :ongemeubelde studio,appartement,woonhuis of kamer in gemeenschapshuis .
J. vander Linden,tel.:22.58.94

We zouden hier nog een hele lijst Duitsers
kunnen publiceren,maar dat doen we niet omdat een hele reeks van de nieuwe lichting
BRD ,van 6 tot 12 februari in de Skoop te
bezichtigen is,het gedetailleerd programma
volgt.
Op het absoluut slechte 'Filmfestival van
Brussel’ ,volgt een filmevenement van een
heel ander genre.Waar 'Brussel' tegemoetkomt aan de wensen van de grote verdeelhuizen [extra-reklame voor prenten die alle
in de gewone bios verschijnen] en een
meute Brusselse snobs,geeft het festival
'FILM INTERNATIONAL ANTWERPEN 1981’.een
boeiende en soms unieke (want eenmalige)
kijk op filmprodukten die nooit de exclusiviteitszalen halen.Een zuiver pilotfestiva]
dus.Zonder overdrijving kan men stellen
dat 'Film Internationalkineasten als
Herzog en Fassbinder in België introduceer
de.Risico’s nemen heet het dan,geen bekende namen op de sessie 1981,maar aandacht \voor bvb. de jonge Duitse kinema,Oosteuropese (en meer bepaald Poolse] films,Japanse produkties.

Japan
Voor de liefhebbers van produkten uit
het land van de rijzende zon,zijn er buiten
de Honda's,Knobby's ,Sony's , ook Japanse
films.Want d' er worden er jaarlijks z o ’n
vierhonderd geproduceerd.Ter vergelijking:
in de VS worden er zo'n tweehonderd gefabri
ceerd.Weinig dringt van deze Japanse produktiviteit in ons Avondland door,daarom nu
een hernieuwde gelegenheid tot confrontatie
met namen alsr’I ’ll buy y ou’ (M. Kobayashi)
'De zusters van Gion’ (K. Muzogishó),en de
onvermijdelijke van de zolder gehaalde Kurosawa's (Sanshiro sugata’ en 'Stray Dog’).
Belangrijker nog is een uitgebreide retrospectieve,gewijd aan de minder bekende
veelfilmer IMAMURA (zie foto).Zo worden
o.m. vertoond:'De Insectenvrouw','De pornografen', 'Het diepe verlangen der góden',
'De vorming van een prostituee’.
Een vestival van Amerikaanse B-films,is
nog een facet van dit uniek gebeuren.Over
alle filmsis documentatie voorhanden in de
ter plekke verkrijgbare festivalbrochure.
Hasta la vista.

(vervolg van blz. 1)
geldt voor leerplichtige leerlingen. In
het voorstel wordt de mogelijkheid voorzien om bepaalde onderwijsrichtingen in
het M.O. beurstoegankelijk te maken als
die richtingen meer kosten ; er is echter
weer een uitvoeringsbesluit vereist !
Als die K.B.'s er echter niet komen, dan
zijn er helemaal geen beurzen !
Positief is wel de mogelijkheid om
als bisser een beurs te krijgen. Over dit
punt bestaat echter heel wat twijfel.
Hetzelfde geldt voor de studenten die van
richting of van nivo veranderen, bv. van
NUHO-korte type naar lange type.

Bovendien gaan er stemmen op om de
beurzen niet langer te indexeren, maar om
X aantal jaar door wetenschappelijk onderzoek de grens van min- en meervermogendheid
opnieuw vast te leggen. Daarbij wordt uit
het oog verloren dat in deze tussenliggende
periodes de beurzen serieus onderhevig zijn
aan inflatie. Niks belet immers van beiden
te kombineren !

knobby
(de)

Wijl zij zich met een statige kalmte van
haar kleren ontdoet vertelt ze hem over
Raymond van 't Groenewoud. Eventjes uit
haar evenwicht gebracht bij het uittrekken van haar kousen huppelt ze naar een
steunpunt. Ze grijpt iets te vroeg en
valt met haar hoofd tegen de televisie.
Als hij erbij komt vloeit er reeds een
dun straaltje bloed uit haar neus. En
daarin ziet hij de vreselijkste wormen
rondkruipen. Net voor hij de eerste worm
wil kapot drukken roept deze nog, 'ze
zouden merckx moeten fusilleren'. Onder
de ompressie van dit korte maar toch
krachtige gezegde dwuwt hij nu iedere
worm dicht bij zijn oor, plat. 't Is zover 't is Reagen ' riep er nog een. Maar
voor de rest was het wormentaaltje van
niet veel belang. Ondertussen liep haar
broer onbeduidend en slepend als altijd
ergens op het St Pietersplein. Loensend
naar de Leopold maar kijkend naar de
zwart-wit figuren op de grond. Toch
blijft de shah een moordenaar denkt hij.
En de zo onschuldige gijzelaars stuk voor
stuk C.I.A.agenten, en zouden ze ze in
Iran op grond van spionage moeten veroordelen.
En het Iranese Geld op de amerikaanse
banken zou naar dat land terugmoeten
aarzelt hij, 'Geef aan M'am ali wat
m'am ali toekomt'. De palehvies hebben
nu toch geld genoeg nu de jongste Reza
met juffrouw Sadat huwde. De leverkanker
des vaders tenspijt. Twee van zijn klasgenoten lopen in tegengestelde richting
voorbij. 'Wat vind je eigenlijk van de
muziek van Satie ' zegt de ene tot de andere. Jammer dat hij het antwoord niet
hoorde want hijzelf was weg van de muziek
van Satie. Hoe heette dat muziekje ook
weer. Of liever die drie liedjes. Oh ja
les sarabandes. En zijn ptè-ces froides.
Het was eigenlijk koud voor het ogenblik.
Geen sneeuw o f regen, maar het was de
whiskey die uitgezongen als een ijskegel
in zijn hoofd werkte. Hij viel en kwam
op de stenen terecht. Er kwam een klein
straaltje bloed uit zijn neus. De wormen
die eruit kwamen en door de rijkswachters
werden platgeduwd scandeerden leuzen als
1heen aan het staalplan'. 'Neen aan de
tegenpartè*. De rijkswachter met dienst
verstond het niet, maar doordat het met
neen begon was hij erg wantrouwig en
sloeg hem in een waas naar het land van
Neefs en andere.
Toen frian berry de story las speet het
hem dat hij de titel van zijn hit niet
anders had gekozen. 'Luv 's the drug '
dacht hij.
Ik bloed uit mijn neus.

Hoe dan ook moet men vaststellen dat
het nieuwe voorstel nog steeds niet tegemoetkomt aan de oorspronkelijke doelstellingen van studiefinanciering, nl. bijdragen tot de demokratisering van het hoger
Een kleine greep uit de circa 100 prenonderwijs. Het systeem kluistert nog steeds
ten die op de veertiendaagse vertoond worde grote meerderheid van de studenten vast
den (29 jan.-15 f e b .,FILMHUIS,Lange Brilaan het gezin, waarvan ze financieel afstraat 12,Antwerpen - 031/34.10.27)
hankelijk blijven, omdat het al dan nietbeursgerechtigd zijn, afhankelijk is van
een gezinsinkomen. Je studentenvakbeweging
Nieuwe en jonge Duitsers.
meent dan ook dat elke ninuwe uitkeringstechniek binnen het huidig beschikbaar budHans Noever is zowat de bekendste naam van
get geen enkele fundamentele verbetering
de voorgestelde selectie .Zijn 'Die Frau
kan inhouden. Wij opteren dan ook voor een
Gegenüger’ (1977) was reeds verschillende
systeem waar de finaciële zelfstandigheid
malen te kijk in dit landje.De prent die nu
van de student gegarandeerd is. De meerderwordt vertoond,is 'Die Nacht mit Chandler'
jarigheidsgrens moet op 18 jaar gebracht
een niemendalletje,zoals Noever op de Berworden. Iedereen boven de 18 jaar moet
linale meegaf.Eenzoektocht naar een geschikt
recht hebben op een voldoende inkomen. Dit
detektive-verhaal tot in België op enkele
geldt niet alleen voor de 24 % gezinnen
weken gemaakt zonder script.
die onder de huidige normen wat betreft
'Palermo oder Wolfsburg' is Werner Schroebestaansminimum leven, maar ook voor stuters soap-opera over een siciliaan die het
denten, dienstplichtige militairen of gein een eerste periode in eigen streek niet
wetensbezwaarden, werkloze jongeren...
kan waarmaken ,ook in Wolfsburg,oh kleinHet bestaansminimum moet hoe dan ook opburgelijke VW-stad,faalt en dan nog afgegetrokken worden. Alle studenten van het
maakt wordt door vrouwe justitia in een der
hoger onderwijs moeten een studieinkomen
de deel.Gouden Beer in Berlijn,maar dat is
ontvangen. Dit studieinkomen moet alle
zeker geen referentie.
studiekosten dekken, zowel de kosten voor
lo eeeo eoooooaoeocooooeoooeeeoooo
levensonderhoud als de specifieke studiekosten zoals inschrijvingsgeld, kursussen..
In die zin moet het opgevat worden als een
El ( R U S S I S C H )
vervangingsinkomen.
In Leuven hebben de studenten reeds
hun ontevredenheid laten blijken met het
nieuwe voorstel. Er is reeds een regionaal
aktiekomitee opgericht en er vond eveneens
reeds een succesvolle fakkeltocht plaats.
Reeds meer dan één jaar bezetten de SovjetOok in Brussel zullen er daarrond regionale
C.Raar
troepen Afghanistan. Reeds 1.500.000 Afghaan
akties gepland worden.
se vluchtelingen verblijven er in Pakistan,
Iran en Turkije. Honderdduizenden Afghaanse
voor WS-Studentenvakbeweging,
De redactie distantieert zich van de inhoud
burgers kwamen om door Russische anti- pervan om het even welke lezersbrief.
Pat Eggermont.
De redactie houdt zich het recht voor de
^OgOBBOOOOOO
OeOOOOOBOB B U B W ii■ » ............ooooooooeooi
soonsmijnen, napalm; chemische wapens, honbetrokken brieven in te korten.
ger, ziekte cn ontbering. Maar ... LINKS
Naam en adres worden op verzoek niet gepubliceerd.
zwijgt. Sedert wanneer kan één van de meest
Anonieme brieven verdwijnen zonder dis- ’zelfbenoeming' van de rector : niemand
elementaire demokratische rechten als het
cussie in de prullenmand.
beter dan de rector kan momenteel de RUG
RECHT OP ANTWOORD
recht op zelfbeschikking in naam van het
vertegenwoordigen in de Vlaamse Interuni"kommnnisme” met de voeten getreden worden?
( Wie NIET stort op kindergeluk wordt
versitaire Raad, waarvoor hij reeds enorm
"Liever de Russen dan de feodalen". Liever
NIET opgenomen ! )
veel presteerde. Daarom stemden we ervoor.
verdrukking onder de1. Sovjet-bezetting, dan
- weddeverhoging AZ-dokters met 9D% :
authentieke klassenstrijd. Net als in El
wij stemden tégen ! Langs de andere kant
Salvador, wordt er in Afghanistan een strijc
waren we voor het principe gewonnen dat
gevoerd tegen een supermacht.
voor allen aan deze universiteit die reSteun de derde wereld tegen het imperialisme
gelmatig zwaar overwerken (dus ook oa
van de USA en de USSR !
verpleegsters en niet-medisch personeel
OOK DE R AD I O
Is het niet aan het Afghaanse volk zelf te
en niet alleen voor vastbenoemde dokters
beslissen welk systeem er heersen moet?
die niet cumuleren) een tegemoetkoming
BELUI STERT SCHAMPER
Saboteren we de linkse krachten in Afghanimoet worden gevonden. Ook het standpunt
stan niet door hen aan hun lot over te
van het wetenschappelijk personeel sluit
laten ? Ze vechten ook in de eerste plaats
Geachte Heer,
daarbij aan. VVS zou dat moeten weten -en
tegen de Russen.
kan desnoods de notulen van de raad van
Koning Leopold II kolonizeerde de Kongo. Hij
als verantwoordelijke externe betrekkinbeheer eens nalezen.
maakte er zijn privaat-eigendom van, onder
gen (als je het zo kunt noemen) van Radio
5* Als je weet dat je zeer weinig kan
de mom van strijd tegen obscurantisme en
Atlantis-regionaal, kan ik je meedelen dat
bereiken, dan kan je twee dingen doen :
barbarij.
er naast radio Toestel nog tal van andere
ofwel er niet aan beginnen, ofwel miniDe sovjet-unie kolonizeerde Afgahanistan,
vrije zenders het monopolie van onze BRT
Ondanks het overvloedig over- en weermalistische voorstellen doen. Wij kozen
onder de mom van strijd tegen obscurantrachten te tarten w.o. en ik citeer :
geschrijf moeten we toch nog eens terugvoor het laatste. Dat heeft niets te maken
Radio Gemini (Kortrijk 24op 24 in de ether, tisme en barbarij (feodalisme).
met 'kamoeflages voor inkapseling’, noch
komen over de Raad van Beheer.
Hebben we Lumumba, de exponent van het
doch uitzendend van op waals grondgebied
houdt het een goedkeuring in van bestaande
obscurantisme en barbarisme dan niet
nl Moeskroen (Mouscron)), Radio Annick en
toestanden.
gesteund in de strijd van het Zaïrese
Radio 2000 (Antwerpen), Radio Wereld
6* Tenslotte : 'onze woede over aktievolk voor zijn nationale onafhankelijkheid?
(Oostende)...etcetera.
methodes'. Even verduidelijke : we hebben
Karmal de huidige Russische marjonet, geWat VVS in haar laatste artikel schrijft
Naast Radio Toestel is in Gent ook nog
gewoon gesteld dat je door op een bepaalde
tuigd in Der Spiegel, dat Amin (die evenis in vele gevallen een totale misvatting.
Radio Atlantis in de ether en dit iedere
manier op te treden je een omgekeerd effekt
eens door de Russen gesteund werd) 1 mil1* We hebben nooit pluimen op onze hoed
dag 2 tot 4 uur, met gedurende het weekend
kan bereiken. Bijvoorbeeld : Net op het
joen mensenlevens op zijn geweten heeft.
willen steken : in de bewuste artikels
een gemiddelde van 10uren per dag. Wij
ogenblik dat in het Vast Bureau (die een
Door hun wreedaardig optreden hebben de
spreken we hoofdzakelijk over wat gedurenrijn te beluisteren op de 101 mhz FM(mono)
onderafdeling van de RvB is) de toelating
Russen het Afghaanse volk tegen zichzelf
de de laatste 10jaar met studenteninspraak
of kanaal 47. Onze uitzendingen begonnen
van buitenstaanders tot het sportcomplex
en tegen het etiket kommunisme in het
(in alle mogelijke raden en kommissies)
op 28 maart '80 met daartussen een aantal
behandelde, wou men plots in de RvB een
harnas gejaagd.
mogelijk was en niét over wat we nu zelf
periodes van stilzwijgende (door een aantal
scherpe motie laten stemmen over hetzelfde.
Hoe meer links het afghaans verzet nu gaat
allemaal zouden verwezenlijkt hebben.
in beslagnames dank zij ... ??) Ons motto
Bijvoorbeeld : De Raad van Beheer had in
steunen, hoe beter dit in staat zal zijn,
2* Dat de 'studentenbeweging' momenteel
is muziek maken voor iedereen met daartushet verleden reeds duidelijk stelling geeens de Russen buiten zijn, te weerstaan
zwak staat is een feit -een reden temeer
sen ook nog wat regionale nieuwtjes.
nomen tégen numerus clausus -op dat prinaan de andere imperialistische mogendhevonden wij trouwens om alle inspraakorganer
In de hoop dat deze kleine rechtzetting
cipe was men nog niet teruggekomen, integer
den.
te benutten.
U van enig nut was, teken ik met colledeel- en toch vond de VVS het nodig midden
De Anti-Imperialistische Bond roept op om
3*
Op
het
Nationaal
Congres
van
VVS
waren
giale groeten,
in de vergadering van de Raad van Beheer
zonder dralen uw konkrete en principiële
welgeteld 23 studenten aanwezig. Op de
binnen te vallen om een motie tegen numerus
steun en solidariteit te bewijzen met het
vergadering
ivm
medebeheer
in
Gent
nog
clausus te eisen.
Hoogachtend
Afghaanse volk.
minder. Het heeft niets met 'in de margidj.Mike Power
Wie een beetje de leden van de raad van
naliteit drukken’ temaken als je aan de
beheEr kent, weet dat zoiets bij velen
p/a radio atlantis
AIB
studenten vertelt door hoeveel (hoe weinig)
in het verkeerde keelgat schiet. Of je
kleine kerkstraat 47
St.Kwintensberg 72 gent
mensen een beslissing werd genomen die de
dat nu goed vindt of niet, een feit is
9218 Ledeberg.
tel 23 96 44
studentenvertegenwoordiging halveert.
het en je moet er mee rekening houden.
4* Wat de verschillende ons aangewreven
stemmingen betreft verkondigt de VVS
Groetjes
leugens :
Wouter Van den Berghe
overheveling studieadvies naar sociale
Koen Bostoen.
sector (meerkost 2 miljoen) 1 stem tegen,
( ontvangen voor kindergeluk 100 fr. )
( ontvangen voor kindergeluk 30 fr. )
1 onthouding.
( ontvangen voor kindergeluk

20 fr. )

4

