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CORPORATISME IS 'IN #  (OMDAT MENSEN 
BELANGRIJK ZIJN?)

Aan da fakultait geneeskunde roert reeds 
• nigo tijd wat.De werkgroep MORDICUS ir» 
arin geslaagd het Bliteirn VGK tu poli-
tiseren.Dammer dat oe rest ven ue stu- 
dentenbavolking geinig ueet heeft waar-
over het allemaal gaat.Daarom dit a r t i —
kei. . . ,
Het begon allemaal met die bijschoolse 
kwestie,Vanaf 1 oktober mochten de zgn.
"bijgeschoolde"artsen hun honorarium 
met 20 % verhogen.
Er is nogal uet te doen geweest rond de 
herwaardering van de huisartsgeneeskunde,
In een 'welzijnsstaat' hoort het dat men 
zich bezint rond de kwaliteit der hulp-
verlenende diensten.Minister De Paepe 
keurde op 2 februari 1976 een ontwerp 
goed tot "bijscholing" van de huisarts, 
met daaraan verbonden de 20/u-verhoging 
van het honorarium,Ondertussen is reeds 
gebleken dat men met die hele bedoening 
de patiënt andermaal in het ootje heeft 
genomen,
Er worden twee soorten huisartsen gekre-
eerdsBijgeschoolde en niet bijgeschoolde. -- ------- - : r,.orjali,t
B.h.lve zijn potemonnee » 1  d. ^ S t ^ n . n '  ó^lng.n

■Zijn federatie krijqt oen beslissende 
invloed op de nog uit te bouwen organi-
satie van de post-graduate vorming.
Niet de u n i v e rsiteit,maar wel 'n beroeps 
c o r p o r a t i e ,zal kunnen bepalen wie wel 
en wie niet tot het beroep van huisarts 
'eerste klasso' wordt toegelaten.
Iets dergelijks is al sinds jaar en dag 
het geval voor advokaten,waar het tlo 
Ordeis die autonoom,en zonder enige 
mogelijkheid van beroep,bepaalt wie _ 
wordt toegelaten tot het •tableau',wie 
voluaardig advokaat is,en wie niet.
De tijd van het corporatisme viert hoog-
tij,als we weten dat ook de psychologen 
aan iets dergelijks aan het dokteren
zi in. de papiermand.
Twee lichtingen kandidaat-huisartsen zul- uit alles onder het motto van een bete-

Huisartsgeneeskunde wordt GEDEGRADEERD 
tot'het zesentwintigste specialisme.
In de hoge raad zal zij een belachelij-
ke MINDERHEIDSPOSITIE bekleden.Een in- 
vraagstelling van het gevoerde gezond— 
heirisbe1eid(de huisarts staat nog al-
tijd véél meer in kontakt met de basis 
dan do specialist) wordt onmogelijk ge-
maakt.De disciplinering van de mens 
bestendigt zich.Patientenraden en dok- 
terskollektieven (altijd huisartsen) 
wordt de wond gesnoerd.
De optie van het rapport Petit om van 
de huisarts een centrale spil te maken 
in het gezondheisbeleiri,met een groter 
accent op eersto-lijnshulp,vliegt in

len verplicht worden 2 jaar bijkomende 
opleiding te volgen.Zij wordenzo van 
de markt gehouden,wat een vestigingswet, 
weer voor enige tijd overbodig maakt.

Belangrijke vraag hierbij is of de fede-
ratie haar standpunt dat een bijgeschool-

re geneeskunde"

daar weinig van merken.
Het werd een soort sociale promotie van 

meest begoeden.De 100 uur bijscholing 
welk', huisartsen dienden te volgen werd 
als'een éénmalige inspanning opgevat.
Uet het idee van een permanente oplei-
ding eenvoudig verkracht.Bovendien werd 
van geen enkele kant enige inspanning 
gedaan om de bijscholing een minimum 
aan inhoud ta gaven.

De • erkenningskommissie',die op voorstel 
van dokter De Brabander de zaak moest 
kontrolleren funktioneerde eenvoudig 
niet.Ueinig dokters waren op de cursus-
sen aanwezig.
De onderliggende bedoeling werd echter 
wat duidelijker toen dokter Uijnen zijn 
interpretatie van de bijscholing pre-
senteerde.

WIJNEN

Het gevolg hiervan zal zijn dat de stu-
dieduur voor de huidige dokters—in—spe 
plots 9 jaar wordt.Andermaal een bevoor-
deling van zij die de toch al lange ge-
neeskunde- studies zullen kunnen blijven 
-talen.

Da onoprechtheid van do bedoelingen be-
treffende de post-graduaat studiezin 
• huisarts-specialist' blijkt al uit 
de plaats waar de kandidaten hun stage 
zullen moeten volgen:aen ziekenhuis.
Niet bepaald de ideale plaats om te 
leren een goed huisarts te worden.
Kan men de Syndikale Artsenkamers ern-
stig nemen als zij ook een vorming in 
psychologie en medische sociologie voor 
stellen,wanneer ze terzelfdertijd 
schrijven dat deze wetenschappen "geen 
artsen,maar kwakzalvers vormen"?

De argumenten van regeerders Decroo,Hum- 
blet en Staatssekretäris voor uetenschaps 
schapsbeleid Geens,dat aan de studieduur 
van de geneeskunde niet zal worden geraakt,*^ keer) niet stil.Zij 
houden geen steek (houden hun drogredenen ternatief voorstel op: 
wel ooit steek?)
0e postgraduste vorming zai,zoals overi-
gens voor alle geneeskunde-specialismen, 
buiten de bevoegdheid vallen van de uni- 
versiteiten (of Nationale Opvoeding).Zij 
zal worden geregeld in .het kader van de 
ziekteverzekering (Sociale Voorzorg en 
Volksgezondheid).De universiteiten zullen 
er derhalve geen barst mee te maken heb-
ben.Decroo zal de artsensyndikaten met 
omzendbrieven niet kunnen raken.

STUDENTEN IN AKTIE
studenten geneeskunde zaten ook (voor 

telden een al-
0e

De honorabele vertegenwoordiger van alles 
wat ziek is eiste meer.
Hij wil de bijscholing van toekomstige 
huisartsen (de oude zijn er met 1Ü0 uur 
van af)TUEE DAAR laten duren.Niet dat 
je als dokter daartoe verplicht bent.
De federatie zal er echter wel voor zor-
gen dat de patiënt de illusie ingepompt 
krijgt dat een bijgeschoold huisarts-spe-
cialist,ook een beter huisarts (in elk 
geval een duurdere) is.Uelke jonge afge-
studeerde zal het zich dan nog wagen zon-
der die postgraduate 2 jaar een praktijk 
te beginnen?
Hieraan zijn nu echter een aantal slinkse 
bijbedoelingen verbonden,
-Hat konflikt over de verhouding tussen 
de respectieve honoraria van huisartsen 
enerzijds,specialisten allerhande ander-
zijds,is voor eens en altijd van de 
baan.Ieder dokter wordt m.a.w.een spe-
cialist. "SALAIRE EGALE =F0RfiATI0l.
E G A LE ",luidt het.

-Veel dokters treden tot zijn federatie 
toe,om de bijscholingen te kunnen vol-
gen,die door de artsen-syndikaten-zelf 
georganiseerd worden.(niet door de uni- 
versiteit,uat dacht je)

-Daardoor wordt de representativiteit van 
zijn federatie in het RIZIV (rijksinsti- 
,fcuut voor ziekte en invaliditeitsverze-
kering) "geloofwaardiger".

Overigens moet één en ander in EEG-ver- 
band worden gezien.Men uil van hoger-
hand tot een eenvormigheid in de stu-
dies komen.Een van de Belgische verte-
genwoordigers in de Europese commissie 
is nou net Dr.Uijnen.En die ziet de 
hele zaak enkel kwantitatief:? jaar dus.

DE ERKENNING
Dokter De Brabander had een erksnnings- 
kommissie gevraagd om de bijscholing 
van de artsen te kontrolleren.Mini ster 
De Saeger had tot taak deze kommissie 
in het Ministerie voor Volksgezondheid 
te installeren.Hij verwees ze naar de 
Hoge Raad van Geneesheer-Specialisten. 
Dat is een adviesorgaan in hst Ministe-
rie van Volksgezondheid,dat bindende 
adviezen moet verstrekken betreffende 
de organisatie van de opleiding tot 
geneesheer-specialisten.Van het begin 
af speelde hij in de kaart van Uijnen.
De Hoge Raad groepeert de 25 erkennings- 
commissies voor de 25 specialismen 
uaarin de geneeskunde ziektebeelden 
heeft menen te moeten klasseren,Iedere 
kommissie moet het stageplan van de 
individuele kandidaat-specialisten goed-
keuren,en hem uiteindelijk als specia-
list erkennen.
Uijnen is in dat alles erg goed verte-
genwoordigd ; hi j vindt er steun bij voor-
zitter Halter en ondervoorzitter Lac- 
quet.Die twee hebben eenvoudig Uijnen's 
interpretatie van wat "bijscholing" nou 
eigenlijk hoorde te worden ,overgenomen, 
tegen het protest in van de studenten, 
tegen de gemeenschappelijke verklaring 
van de dekanen der medische fakulteiten 
van 6 april 1976,tegen de verklaring 
van Decroo,Humblet en Geens.
Op 18 juni 1976 viel de principiële be-
slissing tot het opstellen van een ont-
werp voor een twee-jaar-durende post-
graduate vorming van kandidaat-genees- 
heren-specialisten in algemene genees-
kunde,onder supervisie van de artsen-
syndikaten.

de sfeer betreft waarin de verga-
voorbereid,getuigt volgend

beheerraad van de Syndi-

Oaarin eisen ze een degelijke huisarts- 
opieiding,BINNEN de 7 jaar studie,een 
permanente scholing voor ALLE huisart-
sen , georqani seerd door de universitei-
ten,NIET door beroepscorporaties.Ze 
eisen de oprichting van een Nationaal 
Instituut voor huisartsengeneeskunde 
uaarin ALLE betrokken partijen (en 
niet enkel du dokters-specialisten) 
zouden zetelen.Ze stellen verder voor 
de gelden,die nu uitbesteed zullen wor-
den voor de honorariaverhoging van 20%. 
te besteden aan initiatieven en experi-
menten, die een inhoudelijke verbetering 
van de huisartspraktijk beogen.
Up vrijdag 2.'\ september trokken zo'n 
400 studenten geneeskunde naar Het Ve- 
salius-gebouu te Brussel.Dm lfi uur kuam 
daar de Hoge Raad der Geneesheer-spe- 
cialicten bijeen.
De studenten werden in groepjes van 10 
man rond het gebouw gedropt.In het ge-
bouw hadden zich reeds een aantal stu-
denten vers chuild.2ij hadden tot taak 
om 17.45 de deuren open te maken,zodat 
ieder üinnenkon,Dat gebeurde.De enkele 
3.U.R -ers die het gebouw bewaakten 
konden slechts langs hun walkie-talkie 
om versterking bedelen.Onder de kreet 
"die deur is open"stormden de 400 stu-
denten de gangen in.Zij liepen de ver-
gaderzaal van de Hoge Raad binnen,ont-
rolden hun spandoeken en maakten met 
de megafoon hun eisen aan dokter Uij-
nen,die net het woord had,duidelijk. 
Uijnen poogde de megafoon te grijpen, 
er ontstond een schermutseling om het 
luidst-klinkende geluidstoestel te 
kunnen bemachtigen.Uijnen wil de zaal 
ver laten.Anne re dokters volgen zijn 
voorbeeld.
DE VERGADERING 13 EENVOUDIG NIET D00H 
KUNNEN GAAN.
Een eerste overwinning voor de studentei 
geneeskunde.

DE STATEN-GENERAAL
Op zaterdag 9 oktober organiseerden de 
Syndikale Kamers van doktor Uijnen, 
in de zalen van de Trado Harkt op de 
Heysel (aan het atomium) een Staten- 
Generaal.Dp het agenda stond de bespre-
king van het verslag l’etit,over de toe-
stand in het RIZIV,rle wijziging van de 
werking van het instituut voor Genees-
kundige Kontro 1e,maar vooral de invoe-
ring van de fiskale strook.
Voor wie het niet mocht weten:op de Sta-
ten—Generaal van 1964 volqde een alge-
mene doktersstaking.Het is met dit wa-
pen dat dokter Uijnen andermaal bluft.

Jat
der in :j w e m
verslag van de ------  .
kale Kamers (Brussel 8-9- 2b)
"Volgens de meest objektieve schattingen 
lag het aantal deelnemers tussen de 
1500 en de 2üOO.Een bijzonder schitte-
rende uiteenzetting van Dr.Uijnen, 
werd verschillende malen onderbroken 
door oorverdovend handgeklap van al de 
geneesheran die kort bi jeenqedrukt ston-
den en zich nauw solidair voelden...
De vergadering van 31 augustus heeft al-
ias overtroffen wat men tot hiertoe had 
gezien.Zij heeft een aanzienlijk effekt 
gehad op de geneesheren die een fysisch 
massasqovoel hebben ondervonden ( ...)
Kortueg,hét- is, absoluut niet overdreven 
te spreken van een ĵ ŝ ĉ ĥ ô jô iĵ chjB̂ ŝ hjjĴ  
met een aanzienlijke weerslag."
Dezelfde inassa-psychose kon je aantref-
fen op bewuste Staten-Generaal.

Heren van de pers,zeg aan het land dat 
ce dokters bereid zijn opnieuw te sta— 
kan.. . . z o  besloot Uijnen,onder applaus 
van zo'n 3500 aanwezige dokters 'zijn' 
ötateh Generaal.Dë sfeer deed aan de 
jaren '3U denken.Telkens Uijnen iets 
uitriep veerde de massa recht om hem 
toe te juichen.

in de zaal...
voerde een soort uitzonderingsrechtbank 
een proces tegen alle sociale voorzie-
ningen .
Dr.Beckers,voorzitter van het Verbond 
van Syndikaie artsenkamers:"de artsen 
hebben 14 jaar geleden hun syndikaat 
opgericht om te beletten dat geneeskun-
de compleet ondergeschikt zou worden 
aan de doeleinden van de neokapitalis- 
ten (sic) uit de ziekenfondsen".
Over da fiscale strook:"elke apparat- 
chick van een lokaal ziekenfonds kan 
nu de inspectie van het RIZIV verplich-
ten tot vernederende opsporingen bij 
de patient en"(!!77?)
Tenslotte:"Uij zijn weer onderweg naar 
de grote krachtproef,omdat men hoopt de 
specialist te degraderen tot een onder-
danig ziekenhuisbediende,de huisarts te 
integreren in 'n gezondheidscentrum on-
der het bevel van een ziekenhuispoten-
taat je."
De andere sprekers,'oudstrijders'van de 
schandalige staking van 1964,waren het 
er allen over eens dat de financiële 
controle op hun beroep,indruiste tegen 
de belangen van de patiënt.(!!!?)
De fiscale strook is niets minder dan 
'commerciële spionage'.
.... ondertussen leren de studenten In
de lessen déontologie "dat de genees-
kunde niet mag verlaagd worden tot een 
gewone handelspraktijkl
De oorlogsverklaring van Dr.Uijnen werd 
onder oorverdovend applaus doormalle 
aanwezigen bijgetreden."Uij kozen niet 
voor de uitdaging maar wij zullen macht 

macht beantwoorden.met

aan de ingang...
Een 400-tal studenten uaren,met bussen 
waarop het herkenningsteken van de strek-
king Uijnen uas aangebracht(om niet te 
vroeg ontdekt te uorden)naar de Heysel 
afgezakt.Politie-agenten in gevechts- 
kledij versperden hen aan de ingang de 
weg.Zij waren gewapend met traangasbom-
men,geweren met rubberkogels,speciale 
anti-oproer matrakken,helmen,schilden 
en...het laatste snufje:politiehonden.
Het kordon,dat door de studenten uas 
opgesteld werd eerst doorbroken door 
dokters,die er niet voor terugdeinsden 
op de vuist te gaan,terwijl dokters- 
vrouuen aan nun handtas een efficiënte 
matrak hadden.Tenslotte klopte de po-
litie de studenten uiteen,er vielen 
enkele gewonden,drie studenten werden 
aangehouden.
In een autobus aan het gebouw,gaven de 
leden van het G.E.R.M,,Gezondheidsvoor-
lichting, het Nationaal Front van Genees-
kunde in dienst van het Volk,de Patien-
tenraden van leper en Merelbeke,het 
Antwerps Gezondheidscentrum,Elcker-ik 
en de Nationale KUB,een persconferen-
tie.
Zij herhaalden hun eisenpakket,en stel-
den , dat , indien de dokters in staking 
zouden gaan zij zouden zorgen voor een 
systeem om tijdens de staking de gaten 
te vullen in de ziekenhuizen.Een soort 
alternatieve stakingsbrekers m.a.u.
Het corporatisme van de dokters staat 
niet alleen.Overal steken autoritaire 
tendensen de kop op.En dit in een tijd 
uaarin de arbeiders het herstelplan,en 
binnenkort een tweede programmawet te 
slikken krijgen.
Hierover zal een volgend artikel gaan.^| 

KOEN RAES. A



H E T  KAN N IE T  M EER O P
over de rektor korrektor en lieve kris 
over het vrouuenhuis-duangbuis 
over decroo (om origineel te doen) en 
het nekschot

De enkele gelukkigen die de fk-brochure 
over ons universitair wereldje in han-
den kregen vragen uij dringend een goe-
de stift in handen te nemen en enkele 
aanvullingen aan te brengen,
In de tekst van werkgroep Mordicus (die 
van de geneeskunde) zie je plots een 
nogal grote spatie wit. Snuggere le-
zers zullen al opgemerkt hebben dat na 
de komma van de eerste alinea wel iets 
moet ontbreken.
Uat gebeurde: Chris Merre, nieuwbakken 
voorzitter van het fakulteitenkonvent, 
uil een brochure samenstellen om alle 
mogelijke en onmogelijke groepjes aan 
onze unief voor te stellen. Uoorwaar 
één schoon initiatief, Uaarom dat niet 
in Schamper kon gebeuren, daarover gaan 
ue nu niet beginnen, er was blijkbaar 
geld genoeg voorhanden (ongeveer 50 000 
fr heeft dat ding gekost). Nu lopen 
die teksten binnen op zijn bureau, en 
dan begint het, want, Chris is verant-
woordelijk uitgever, en je kunt nooit 
weten. Chris snelt dus naar het rekto- 
raat en legt ze voor ter goedkeuring, 
*Uaar haalt hij de pretentie andermans 
teksten te verminken ?

*Hoe slaagt hij erin zichzelf en de 
studentenbeweging zo te vernederen 
voor het rektoraat ?
Zoiets is gewoon grof. Uat heeft hij 
en het rektoraat daarmee te maken?
Het geld dat voor die brochure gebruikt 
uard is bedoeld voor studentenaktivi- 
teiten en daar hoeft het rektoraat niet 
in tussen te konen. Ten andere, moest 
het nog zo zijn, dan nog is die slaafse 
houding niet goed te praten. Het zijn 
tenslotte zijn teksten niet, wel die 
van de verschillende groepen. Uaarom 
nog vechten tegen censuur als de stu-
dentenvertegenwoordigers zelf het spe-
lletje meespelen en het zelfs in gang 
steken, Ongeloofuaardig.
Denk nu niet dat ue alle schuld op 
Chris Merre willen schuiven. Als hij 
zo handelde zal dat wel een gevolg zijn 
van de houding van het rektoraat zelf. 
Die brochure zou namelijk gegeven wor-
den met dat programmaboek want elke dag 
aan de deur staan uitdelen kan sommige 
msnsen toch niet aangedaan worden.
Maar denk ee,ns aan de info-folder over 
seksualiteit' en voorbehoedsmiddelen 
die vorige jaren bij de inschrijving _ 
verspreid werd. Toen bezweek het ": 
rektoraat onder druk van katholieke re 
reaktie. Dit indachtig (vrees ik toch) 
zou je de laffe houding van Merre mis-
schien kunnen verklaren. Laf omdat 
hier toegegeven wordt aan machtsmis-
bruik waartegen sinds '68 gevochten 
wordt 1 Laf omdat hier door één per-
soon gecensureerd wordt in teksten van 
medestudenten.
En dat de rektor uat blij zal zijn dat 
er eindelijk een deftige studentenburo- 
kratie groeit zal niemand nog verwonde-
ren, Hij heeft liever meelopers dan 
mensen met haar op hun tanden,
Hoe de rektor zoiets plaats in zijn li-
berale ideologie zouden we echt niet 
begrijpen moesten we niet weten wat 
dat liberalisme nog betekent.
Maar ue verstaan het heel goed; de li-
berale ideologie kan blijkbaar best 
overweg met het verbieden van rugnummer 
meetings, Spanje-tentoonstelling en het 
op de campus halen van de politie.
In hoeverre hij rekening uil houden met 
studenten en hun aktiviteiten is ook 
nog een open vraag. Voor hem maken ze 
blijkbaar geen deel meer uit van de 
onderwijsgemeenschap want studenten 
bleken niet welkom te zijn bij de ope- ' 
ning van het akademisch jaar. De over-

ook dit mocht

valuagens en ander pedagogisch materi-
aal stond netjes opgesteld op de pad-' i 
denhoek, kwestie van de vrije doorgang 
van de mercedessen niet te hinderen.
Nu, hij staat niet alleen, als de radio 
het heeft over de onderwijsgemeenschap 
spreken ze over ongeveer alle mogelijke 
beroeps- en belangengroepen met uitzon-
dering van de studenten. Die zijn van 
geen tel. De krijgt zo het gevoel dat 
student zijn betekent de één of andere 
goedkope grondstof te zijn die door de 
unief-machiene gedraaid wordt, om dan 
als afgewerkt produkt, diplomalabel, 
ergens in dat liberale systeem geduwd 
te worden, al is het dan het stempel-
lokaal.
Primus inter Pares is natuurlijk Decroo, 
Die negeert gewoon iedereen die niet in 
zijn kraam past. Het meest arrogante 
was wel zijn optreden verleden jaar, na 
het stemmen van de programmawet. Toen 
alles al in kannen en kruiken was, kre-
gen onze liberale studenten het in hun 
breeddenkend hoofd dat ze er toch ook 
iets moesten aan doen. Decroo zou het 
eens komen uitleggen, Demokratische 
Herman zou nu eens naar de studenten 
luisteren. Dat hij dat weigerde toen 
tienduizenden op straat kwamen past 
ook al in zijn begrip demokratie. En 
als er dan een ei geworpen wordt dan 
is die demokratie verkracht, niet als 
het traangas en matrakken regent.
Het maagdenvlies van de liberale demo-
kratie weerstaat blijkbaar beter de v 
aanvallen van de machthebbers dan die 
van de basis. Het wordt hoog tijd dat 
da vruchtbare bodem bereikt wordt, dat 
die fameuze demokratie eindelijk groeifc 
ook al moBt dat vlies, de valse ideolo-
gie, dan maar aan flarden. Ue zijn de 
ezelsdrachten beu.
Tot wat voor metaforen een rektor en 
een fk-voorzitter kunnen leiden.

Ondertussen is het maar weer gebeurd.
De rektor meende dat Mordicus dingen 
schreef die niet bewezen waren en met 
korrektor werden de bewuste lijntjes 
dan ook verwijderd. Schamper geeft ze 
je graag te lezen :nDe geldjacht van de 
artsensyndicaten, de winsthonger van de 
farmaceutische firma's, de ongenadige 
inquisitie door de orde der geneesheren 
tegen de artsen die proberen niet het 
geld maar de patiënt centraal te stel-i 
len, hetenge medisch-biologisch model 
van de Uesterse geneeskunde, de oplei-
ding die nog vol zit van fysica, schei-
kunde en andere 'basisvakken, de huis- 
artsrevalorisatie waar men weer een 
geldkwestie wil uan maken, de verleng-
ing van de opleiding tot 9 jaar die ons 
boven het hoofd hangt, de meer dan één

miljoen 'smeergeld' die de fakulteits- 
krinq, Vlaams Geneeskundige Kring. 
Jaarlijks van de farmaceutische firma's 
ontvangt, de elitaire mentaliteit die 
dezelfde U.G.K, met zorg uitbouwt bii
de studenten geneeskunde....
......er zijn redenen genoeg om zich

kritisch op te stellen in de 
fakulteit aeneeskunde."

Zoals je wel 'merkt zijn het de hier 
onderlijnde regels die uit de brochure 
verdwenen. Mordicus zegt het wel te 
kunnen bewijzen. In één van de eerst-
volgende Schampers komen ue er nog uit-
gebreid op terug.
Ook het Krapp kreeg last met hun inge-
zonden tekst. Uie had gedacht dat 
juffrouw Uens, u allen welbekend door 
vrij en vrolijk, de schone processen en 
haar opleidingsmethodes, ook vanuit het 
rektoraat de band boven het hoofd wordt 
gehouden. Kollegialiteit ? Ook de 
Krappers (anders zo'n ü b v b  mensen) 
zagen dus een verminkte tekst in de 
brochure verschijnen. In deze Schamper 
lees je hun relaas onder de titel "ook 
dit mocht je niet weten!"
Maar we hebben onze brochure gehad, en 
dat met het geld van de studenten, met 
de verdedigers van hun belangen tussen 
fk en rektoraat. Ronduit belachelijk.

Om hot over iets anders te hebben: de 
aksie tegen üecroo-Humblet begint ge-
vaarlijk goed te lopen. Slim zijn ze 
wel. Ue gaan ons nu doodergeren, be-
togen, staken tot ue een mooie beweging 
op gang hebben gekregen. Dan stoppen 
ue ar mee, de studentenbeweging had weer 
een hete herfst... Ue moeten er ons be-
wust van zijn dat het principe van de 
Numerus Clausus er al inzit, en dat 
de onderwijsministers wellicht zullen 
wachten tot examens of vakantie om er 
de rest op te doen. Ze hebben het met 
de normaalscholen zo gedaan en het blok 
van de katholieke en socialistische 
schoolverdedigers zijn er grandioos in-
gelopen. Over het principe werd niet 
meer gepraat, enkel over de uitvoerings-
modaliteiten. Zouden ze niet opzette-
lijk zo grof en stuntelig tewerk zijn 
gegaan om dan op een paar dBtails te 
kunnen toegeven zonder het principe 
prijs te geven. Het zal weer aan de 
basis zijn de basisdiscussie op gang te 
brengen. En ue mogen er rekening mee 
houden dat het een aktie van lange adem 
wordt. Laten we nu dan toch niet al 
onze kalorieën op branden voor het echt 
menens wordt.

Er opent zich een vrouwenhuis. Uie 
dacht er welkom te zijn bekijke eerst 
nauwlettend het onderlijf. Neen, elke 
roededrager krijgt verbod er ook maar 
enig lichaamsdeel binnen te brengen.
Dat zoiets gebeurde (Eng. begon ermee) 
toen de roede nog duchtig gehanteerd 
werd om de vrouw bont en blauw te slaan 
en zo'n verboden gebied voor manvolk 
een toevluchtsoord voor de vrouw was,ja. 
Nu heeft het meer -van een reservaat, 
het veilige nest. En d'an gelul over 
rollenpatroon, emancipatie. Uie is de 
vijand, die paar gasten die ook eens 
zouden binnenwippen? Echt, ik heb ver-
schillende keren mogen horen van de 
vrouwen die ik ken dat ze er geen barst 
meer van begrijpen. Of zouden ze dan 
toch een reden hebben om mannen uit te 
sluiten, dat ze zoiets dan motiveren.
Ik heb het ondertussen opgegeven zoiets 
nog goed te praten. Toen ze op hun 
konferentie in Brussel geen mannen toe-
lieten vond ik dat wel wijs, de pers 
werd gewoon verplicht vrouwen er op af 
te sturen. En de reaktie van de pers 
daarop vertelde al genoeg. Maar dat 
was blijkbaar ook al de reden niet. 
Emancipatie is vechten, niet vluchten.

Willem Debeuckelaere

Je niet weten • • •

In de info-brochure, uitgegeven door 
het F.K., "Ook dit moet je weten !" 
kwam onder meer een reklamespotje voor 
van KR.A.P.P. (KRitiese Aksiegroep Psy-
chologie en pedagogiek);
In de oorspronkelijke tekst kon je vol-
gend zinnetje lezen : "... je kan je 
vrij en vrolijk vermaken met juffrouw 
professor Uens...". Het is overduidelijk 
dat zoiets niet door de beugel kan, al-
thans dat is de opvatting van Chris Mer-
re, verantwoordelijke uitgever van deze 
brochure. Dus maar gecensureerd.
Tot daar het voorval.
Niet dat we er erg zwaar aan tillen, 
maar toch vragen we ons af uat de reden 
is voor het schrappen van dit toch vrij 
onschuldige zinnetje.
Ue hebben het echt niet voor de lol in 
die tekst gebracht. (KR.A.P.P. heeft in 
het verleden mee aktie gevoerd tegen 
professor Uens en haar praktijken, en 
dat het daarbij soms vrij en vrolijk 
aan toe ging, kunnen de deelnemers je 
wel vertellen.) Uel was het bedoeld als 
informatie voor de eerstejaars, die we 
van onze aktiviteiten op de hoogte wil-
den stellen.
Voor uie is Chris Merre bang, vragen wij 
ons af, voor Uens ? voor Devreker ,,..? 
No« een vraag : schrijven uij volgend 
Jatr nog uel iets voor de F.K.-bro- 

• • •
KR.A.P.P.

W ONEN

(j» "Bouwplannen in het hoofd?"vroeg de man 
met het mapje."Dan zal ik u rondleiden in 

(# deze modelwoning, kwaliteitsprodukt van 
J: BUILT-A-LA-POEF. Dit is de hall, breed 
wr 3 m. Neemt u de deur rechts, dan komt u 
m  in de woonkamer. Die is een stuk smaller, 
(|r maar benauwd zal u 't er wel niet krij- 

gen: overal glas tot op de grond." De be- 
zoeker trad binnen en liep prompt met z'n 
kop in een kristallen luchter, die een 
speels beiaardspel en het begin van een 
blauw oog voortbracht. "Toegegeven,"zei 

ft de ander,"zolderingen worden lager ge-
maakt dan vroeger. Anderzijds, wat een 
gemak voor herstellingen als er eens een 
stuk uitvalt. Ten slotte bouwen wij niet 
voor giraffen." "Nee,"antwoordde de be-
zoeker, "maar mijn vrouw is basket ball- 
speelster." "Aoh,"wimpelde het mapje weg, 
"in een woonkamer zit je tóch gewoonlijk 
neer, desnoods koopt u een paar lage poe-
fen." "Lage poefen, lage poefen,"herhaal-
de de klant,"maar ik krijg mijn meubelen 
nooit in deze kamer. Ik kan mijn buffet-
kast toch niet voor het raam poefen. Wat 
trouwens al die ramen betreft: u begrijpt 
dat ik er niet op uit ben dat alle buren 
't zien als ik b.v. met mijn vrouw eens 
overhooplig. Daar ben ik niet op gebrand.

%

Trouwens, waar is de centrale verwarming 
"Ik kan u op alle punten geruststellen," 
suste de ander."Uw meubelen kunt u groe-
peren in het midden van de kamer en i.p.v. 
tussen, gaat u rónd uw huisraad leven, 
dat is heel origineel. De verwarming is 
ingebouwd in de vloer.(De man draaide aan 
een knopje, waarop een gore cementwolk de 
bodem ontsteeg.)En wat de buren betreft: 
hoeveel auto's hebt u?" "Och., eentje 
maar,"bloosde de klant.-"Dat is dan 
prachtig, want er zijn 2 garages aan de-
ze woning, zodat u in de ene naar harte-
lust met uw vrouw overhoop kunt liggen. 
Desgewenst kunt u daar natuurlijk ook 
groenten kweken." Na de keuken bezichtigd 
te hebben kwamen ze voor een smal gange-
tje te staan, waarop langs de ene zijde 
een drietal deuren uitmondden. "Niet du-
wen, maar trekken,"vermaande de BUILT-maq 
en voegde fluks de daad bij het woord, 
hetgeen de op dit gebaar onvoorbereide 
bezoeker het begin van een bloedneus öp- 
leverde. Overigens bleek dat de draaicir- 
kel van de deur heel wat meer ruimte in 
beslag nam dan de breedte van het gange-
tje dit toeliet. "Aai, dat vergat ik nog 
te zeggen,"kreunde de man wiens mapje 
alsmede een duim ergens geklemd zaten, 
"het is makkelijker als we van de andere 
kant komen. Misschien kunnen we dus naar 
buiten gaan, het huis rond, en langs de 
achterdeur weer binnen. Als we van dèAr 
komen krijgen we de deuren niet zo tegen

onze neus." Aldus geschiedde. "Dit(eer- 
ste deur)is het toilet,"zei de man die 
mapje en duim gerekupereerd had."Een 
beetje eng misschien, maar als u uw jasje 
uittrekt hebt u voldoende armslag. Gaat 
u er maar even opzitten, u kunt uw benen 
zelfs nog over elkaar slaan. Niet wiebe-
len." Na dit eksperiment stond de bezoe-
ker op en stootte het hoofd tegen een 
doos die linksboven in de hoek hing, het-
geen het begin van een buil teweegbracht. 
"Poef!"konstateerde de ander."Dat is het 
zekeringenkastje."-"Is dat niet gevaar-
lijk, die elektriciteit juist hier?" - 
"Er gebeuren relatief weinig ongevallen. 
Eén keer is er eens iemand geëlektroku- 
teerd bij het doorspoelen. Doch laten we 
naar de badkamer gaan(tweede deur). Lig-
bad, douche, twee wasbakken, een bidet, 
nog twee toiletten en een pingpongtafel. 
Ten slotte(derde deur): de slaapkamer.
We hebben er alvast een bed ingezet om 
het een beetje te presenteren." - "Mooi," 
beaamde de klant,"maar ik merk dat er 
nauwelijks plaats is om errond te lopen. 
En is hier geen stopkontakt?" - "Wat dit 
laatste betreft: achter het nachtkastje." 
Daarop légde de ander het mapje neer en 
demonstreerde hoe men door in koprol o- 
ver het bed te duikelen de andere kant 
kon bereiken. "Ik kan u verzekeren, me-
neer, dit huis is zó,"hijgde hij, een 
paarse duim omhoogstekend."Stijlvol, van 
smaak en originaliteit getuigend, elegant 
en tevens solied. Klopt u eens op de wan-
den: het wiebelt, maar het stort niet in. 
Met de grond erbij, een kleine vier mil-
joen." "Vier miljoen, vier miljoen,"zei 
de koper, zijn neus,bettend,"dat lijkt 
me hoogst schappelijk. Ik zal er met mijt» 
poef, pardon mijn vrouw over praten. Ik 
denk wel dat ze akkoord zal zijn. We won-
nen al te lang in zo'n hyperindividueel 
oud huis, weet u, we zoeken juist iets 
eigentijds. Dank u en tot ziens."

Erwin Penningj^



geschiedenis
De universiteiten kennen op het ogen-
blik een uare inflatie van studenten in 
de sektie geschiedenis.In vergelijking 
met de vorige jaren is de aangroei van 
hen die zich willen opgeleid zien tot 
historicus enorm.
Het is allemaal weinig gebaat.Onze maat 
schappij heeft geen plaats voor afge-
studeerden uit de menswetenschappen.
Ieder jaar worden meer en meer historici 
sociologen enz... op de vrije arbeids-
markt gegooid zonder schijn van kans 
op een job.
Hierdoor heerst onzekerheid onder de 
studenten,Ze stellen zich een aantal 
problemen die echter pas NA hun oplei-
ding in hun totaliteit zullen zichtbaar 
worden.Deze problemen zijn voor hen so-
ciale problemen,die echter tijdens hun 
opleiding nauwelijks behandeld worden. 
Historici worden nog steeds opgeleid 
alsof er in de maatschappij een behoef-
te aan bestond.Aan de universiteit doet 
men of er geen vuiltje aan de lucht is. 
Bij het afstuderen merkt men nochtans 
vlug dat niets minder waar blijkt te 
zijn.
Door al deze elementen ontstaat bij de 
studenten een besef van maatschappelijke 
nutteloosheid,die niet in het minst 
weerspiegelt wordt in de apatische le-
venshouding die onze universitéit op 
het ogenblik kenmerkt.
Hier stelt zich specifiek voor de sek-
tie geschiedenis het probleem van de 
functionaliteit van de historicus en 
met hem de functionaliteit van zijn on-
derzoek .
Hier en daar is echter een drang naar 
verandering te bespeuren en een stille 
hoop dat een methodische omwenteling de 
eenheid theorie-praxis kan herstellen 
is merkbaar.
De problemen die opduiken zijn fundamen-
teler dan ooit.Eist de onmenselijkheid 
van ons systeem de vernietiging van de 
menswetenschappen? Hebben de mensweten-
schappen zelf hun failliet betuigd?
Heeft de historicus een maatschappelijke 
functie,en indien ja,kan deze wel geto-
lereerd worden? Zijn onze huidige prof-
fen parasieten,die betaalt woroen voor 
zinloos theoretisch intellectualisme?
Zal interdisciplinair werken de ver-
vreemding tussen de verschillende spe-
cialiteiten ueguerken?
Is onze opleiding wel 'mens'—wetenschap 
pelijkjof is wetenschap en menselijk-
heid een contradictie?
Deze vragen verdienen een antwoord.Een 
aantal ex-studenten geschiedenis heb-
ben deze problematiek zien en voelen 
groeien.Daarom vinden we dat het ogen-
blik gekomen is om een antwoord te zoe-
ken en een heroriëntatie te stimuleren. 
Dit zullen we voorlopig proberen te 
doen in een periodiek,waarin zal ge-
tracht worden kritiek en zelfkritiek 
positief aan te wenden om voor onze ge-
meenschappelijke problemen een oplos-
sing te zoeken.

MASTER MIND :
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Uanuit deze periodiek zouden we dan 
starten met de oprichting van een soort 
GESCHIEOENISUINKEL.
Dit blijft voorlopig nog een ambitieus 
projekt,waar in het de bedoeling zou 
zijn de ervaringen opgedaan tijdens on-
ze opleiding en tijdens de uitgave van 
de periodiek in de praktijk om te zet-
ten.
In hoeverre dit kan uitgewerkt worden 
zal afhanqen van uw medewerking: leest

L o g ik a  s T oeval

en analyseert a.u.b. de artikels; ant-
woordt ons in de meest scherpe bewoor-
dingen; start de diskussie over de pro-
blematiek , maar in ieder geval,doe er 
i ets aan ..„

SCHAFT HET TIJDSCHRIFT

•POLEMISCHE STUKKEN'
AAN.

Frank l!yterhaeghe.

A V R U G
Uat is een spel' ? Een spel is een 

mikro-sociale imitatie van makro-soci 
ale situaties met dit verschil dat 
een duidelijk omschreven,gedetermineerd 
doel in het spel vooropstaat en dat 
het spel met het bereiken van dit doel 
een gesloten reeks van handelingen 
vormt. O.K., ernstig nu.

De aanleiding van dit artikel is 
een spel (daar kijkt u van op, hé !) 
nl. Master-Mind. Voor mensen die het 
spel niet kennen, hier een onduidelij-
ke uitleg : de uitdager zet een kom- 
binatie van vier kleuren uit zeven te 
kiezen en de speler probeert deze in 
zo weinig mogelijk stappen te achter-
halen, waarbij hij bij elke stap in-
formatie krijgt over de aanwezigheid 
van een kleur en de plaats ervan. Zo. 
Zoals de naam van het spel aangeeft, 
moet men beschikken over een meester-
lijke geest om dit spel suksesvol te 
spelen, moet men logisch kunnen rede-
neren en dergelijke meer.

UELNU, BESTE LEZER, DIT IS
LARIE EN APEKOOL !

Dit spel heeft helemaal niets te 
maken met logisch redeneren : men 
kan, wiskundig, aantonen dat ieder 
spel binnen de tien zetten geëindigd 
is en dat bovendien de lengte van het 
spel, het aantal zetten dus, een kwes-
tie is van toeval, omdat men over te 
weinig informatie beschikt.( Voor ge-
ïnteresseerden, deze tekst is vanaf 
volgende week verkrijgbaar op Korte 
fleer 6 ). Zo zit dat. Men heeft al-
leen maar uat permutatie- en kombina-
tieleer nodig en klaar is Kees.

Hoe komt men er dan eigenlijk bij 
ver» te spreken over logisch redeneren? 
Blijkbaar moet men stellen dat mensen 
zichzelf graag foppen ofuel graag ge-
fopt worden. Zij schijnen ergens niet 
te uillen aannerre n dat dit spel effek- 
tief idioot is en geen denkwerk ver-
eist, zij prefereren te denken dat 
wanneer zij iemand verslagen hebben, 
het is omdat zij intelligenter zijn.
En dit is een fascinerend idee !
Er zijn dus situaties waarin mensen 
weigeren informatie te krijgen of te 
verzamelen, omdat zonder deze infor-
matie deze mensen zich een fout beeld 
vormen van deze situatie die voor hen 
het meest konfirmerend is. Amaai, ik 
ben weeral bezig ! Allee, wat ik wil 
zeggen is dat mensen liever iets niet 
willen weten, omdat ze dan kunnen 
denken wat ze zelf uillen. Net zoals 
mensen een overlijden als een reële 
situatie niet kunnen aanvaarden, of 
althans slechts na zekere tijd.

Maar nu even terug naar het spel 
in het algemeen : wanneer twee of 
meer mensen beginnen te spelen, kre- 
■ren zij tussen hen bewust een kon- 
flikt. Konflikten nu zi jn dageli ikse

kost in ieders leven, het is dus wel 
zottekes dat men in een spel dit nog 
eens overdoet. Tot daar ! Maar er is 
een grondig verschil : in het dagelijks 
leven is een konflikt zelden geëindigd, 
meestal heeft men de zgn. nasleep.
Een beëindigde ruzie kan steeds weer 
opflakkeren. In het spel daarentegen 
wordt het konflikt wel geëindigd en 
zijn op het einde de spelers duide-
lijk gescheiden in twee groepen, de 
winnaars en de verliezers, een situa-
tie die in het dagelijkse leven zel-
den voorkomt (kan men een proces ei-
genlijk wel "winnen" ?). Samengevat 
is een spel een opvanging van de 
frustraties die men in het dagelijks 
leven oploopt, —

«  ASTERni

In deze zin zie ik geen fundamen-
teel onderscheid tussen spelen en 
pornografie : beiden hebben tot doel 
onmogelijke situaties ( de man die 
zeven vrouwen driemaal per nacht neukt) 
( de man die achtereenvolgens twintig 
partijtjes schaak wint) te kreëren, 
die toelaten om de daqelijkse sleur 
en miserie nog een tijdje langer te 
dragen zonder er iets aan te doen.

Het leven is geen spel !

]ean Paul 1/an henrleceni.

P.S. Een eksemplaar van de tekst 
waarover sprake zal ook dpgestuurd 
worden naar de fabriek die dit sociaal 
masturbatÊ spel fabriceert,.

De "Afrika-Uereniging van de Rijks-
universiteit te Gent v.z.Wo"groe-
peert alle belangstellenden onder 
het onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel,de studenten en de oudstu— 
denten van de R.U.G.,met interesse 
voor Afrika.

Interdisciplinair van opzet,pogen we 
de studie van Afrika te bundelen 
met een intensieve informatie- en 
discussiekampagne over dit continent, 
omdat we overtuigd zijn dat in de 
toekomst het belang van de Derde 
Uereld in het algemeen en van Afrika 
in het bijzonder zeer zall toenemen 
en meespelen in het nieuwe wereld-
beeld dat zich héden,aan höt vormen 
is.
Twee punten zullen centraal staan. 
l.Uit de steekproeven in binnen- en 
buitenland is gebleken dat de onwe-
tendheid over Afrikaanse problemen 
bijzonder groot is.Onze dag- en 
weekbladen staan vol met artikels 
over Afrikaanse staten.Ue zullen 
dan ook proberen vergelijkende in-
formatie te verschaffen zodat de 
verschi1len en gelijkenissen tussen 
Europese en Afrikaanse situaties en 
gemeenschappen duidelijk naar voor 
komen,

?„Het etnocentrisme waarbij eigen 
waarden ën technieken als de enig 
goede worden beschouwd,dient te 
worden bestreden„Ue proberen de 
absurditeit van dergelijke houding 
aan te tonen door in open discussien 
waarden en technieken met elkaar te 
vergelijken.

Vanaf oktober starten ue met een 
reeks van vijf avonden met de vol-
gende problemen als centrale dis- 
cussie-punten:

a. Etnische problematiek en de taal-
situatie.

b. Ruimtelijke ordening.
c. Militaire regimes.
d. Syncretistische godsdiensten.
e. Kultuurremmingen in verband met 
voeding.

Ue eerste samenkomst had plaats op 
dinsdag 12 oktober 1976,te 20.00
in de kleine zaal van het P a n d ,Onder-
bergen,9000 Gent.
Voor de volgende avonden staan een aan-
tal specialisten van diverse universi-
teiten w.o. E.Roosens (K . U . L .,antropo-
logie ), Li. d ' Her tefe lt (K.LI.L. en Tervu- 
ren,etno-geografie).H.Rurssens (R.U.G, 
kultuurgeschiedenis),E.Vandarstraeten 
(R.U.G.,antropologie),R.Doom (R.U.G., 
sociologie) en M;van Spaandonck (R.U.G, 
taalkunde) ter beschikking om basis-
informatie te verstrekken en te ant-
woorden op vragen.

LEZERSBRIBF
Pnom. Waltip SOETe

INOtNIEUR

Mijne Heren,

Ik wens Uw blad niet ! *

Breng de moed op bijgaande tekst van Platc/ 

te publiceren.

Hoogachtend, 1

p  -no—*' - >
Drof. dr. h.c. ir. W. Soete.

Als vaders hun kinderen maar laten be-
gaan en doen uat ze willen,ja,bepaald 
bang zijn voor hun opgroeiende kinderen; 
als zoons zich gelijk achten aan hun 
vaders en noch naar hun ouders opzien, 
noch achtslaan op hun woorden,zich niets 
meer willen laten zeggen om zo maar goed 
volwassen en zelfstandig te schijnen; 
als leermeesters voor hun leerlingen 
sidderen en liever om hun gunst dingen 
dan ze met vaste en sterke hand in het 
rechte spoor te leiden,met het gevolg 
dat de leerlingen zich niets meer van 
zulke leermeesters aantrekken; 
als het al zover gekomen is,dat de jon-
geren zich gelijk voelen aan de ouderen, 
ja,zich tegenover hen opstellen in woord 
en daad,de ouderen zich daarentegen on-
der de jongeren scharen en trachten ze 
naar de mond te praten,voorbijziende aan 
hun dwaasheden en ongepastheden,ja,zelfs 
daaraan deelnemen,opdat ze toch maar 
niet de indruk zullen wekken spelbrekers 
te zijn of zich op hun autoriteit te 
laten voorstaan;
als hierdoor de jongeren langzamerhand 
oproerig worden en zich snel gekwetst 
gaan voelen indien ook maar iemand ze 
iets zou uillen voorschrijven; 
als ze tenslotte zover komen,dat ze de 
wet gaan negeren,om toch maar niemand 
boven zich gesteld te hebben; 
dan leidt het aldus misbruiken van de 
demokratische vrijheid rechtstreeks naar 
de slavernij van de tirannie.

Plato "Politeia"427 v.Chr. 

Mijnheer Soete,

Uij zijn Uw heren niet.Met bovenstaand 
filosoof kan je zowat alle kanten op. 
Merkwaardig dat verontruste ouders hun 
argumenten steeds zo ver in het verleden 
moeten zoeken.Uellicht bent U even ver-
ontrust over zo’n slordige 2500 jaar 
evolutie naar bevrijding van de mens. 
Revrijding door continue contestatie 
van de heersende machts- en gezagsrela-
ties.Bevrijding van ideologiBn zoals 
de Uwe.
JJelHnht zal ook volgende tekst van die-
zelfde Plato U entoesiast maken:

Uanneer dan de dag en de vroege morgen 
aanbreekt,dienen de kinderen naar school 
te worden gebracht:uant evenmin als scha-
pen,of welk ander grazend vee ook,leven 
kunnen zonder herder,kunnen kinderen 
het stellen zonder oppassers,of slaven 
zonder meesterSoNu is het kind van alle 
dieren het moeilijkst te behandelen, 
want in de mate waarin het kind een bron 
van denken bezit,maar een bron waarvan 
het de opwellingen nog niet vermag te 
bedwingen,in die mate is het ook listig, 
achterbaks,ja het meest balorige van alle 
dieren.Daarom ook is het nodig het te 
breidelen met alle tomen,als het ware: 
vooreerst,zodra het loskomt uit de zor-
gen van voedster en moeder,met een peda-
goog,vanwege de onervarenheid van zijn 
jeugdige leeftijd{vervolgens ook met 
allerhande leermeesters en leervakken, 
daar het behandeld moet worden als een 
vrij wezen.Aan de andere kant moet het 
echter ook als een slaafs wezen worden 
behandeld,en daarom moet de eerste de 
beste vrije man. het kind zelf,de peda-
goog en de leermeesters straffen telkens 
als hij hen erop betrapt één of andere 
fout te begaan.

Plato,Uetten,808 d-e

Ue vinden nog van dat bevallig autoritai-
re taaltje bij onze filosoof:

Dat niemand,man of vrouw,ooit zonder lei-
der weze;en laat ook in niemands geest 
de gewoonte post vatten om persoonlijk 
op eigen houtje iets te doen,zomin in 
ernst als bij wijze van spel...Met één 
woord men zal zichzelf de kennis eigen 
maken om zelfs niet eens te overwegen 
om als een individu te handelen of om 
te weten hoe men dat moet doen.

Plato,Uetten,942 a-b M

PROFESSOR U 8ENT 2500 JAAR TE LAAT GEBO-
REN !!!!!1!!dat is UU zorqjniet de onze.
Koen Raes,

VERDJUU IK 
HEB NOG GEEN 

ABONNEMENT OP 
SCHAMPER

VLUG Bo FR NAAR DE

KORTE MEER

A

i



a g e n d a
TEATER-TEATER-TEATER-TEATER-TEATER-TEATER

N.E.T.

bûûi nan RFRTGLD BRECHT op DINSDAG 26
üttïïber?ddnplhüal j r m obER,vrijdag 29
OKTOBER EN ZATERDAG 30 OKTOBER, talkline 
om 20,30 in da nieuue ARCA-SCHOUUBURG, 
ST-UIDOSTRAAT 4 9000 Gant,

UERTIKAAL,
A j S ' s p K E N v̂î  UOENS-

OKTOBER en ZATERDAG 20 an 27 OKTOBER, 
talkana om 20,15 in hat GENTS \/üORSTAD- 
TEATER UERTIKAAL,TEATERSTRAAT 33 GENTBRU- 
BRUGGE.

ARENA.
TUIN DER LUSTEN van FERNANDO ARRABAL op 
DONDERDAG 28,vthCDAG 29 en ZATERDAG 30 
OKTOBER,talkana om 20.15 uur in TEATER 
ARENA,OOIEUAARSTRAAT 62 9000 GENT.

De UETSUINKEL is in esn nieuw kleedje 
gestopt.Uan de gelegenheid uerd gebruik 
gemaakt om de openingsuren uit te brei-
den,
De UETSUINKEL,nog steeds ge 1 egr-n, SI EEP- 
STRAAT 159 GENT is nu opens 
DINSDAGS van 10 tot. 12 uur.
UOENSDAGsvan 14 tot 19 uur.
URIODAGsvan 14 tot 21 uur.
ZATERDAGsvan 10 tot 12 uur.

FILM-FILM-FILM-FILM-FILM-FILM-FIL M-FIIM

CINEMA VOORUIT

Ueek van 22 tot 28 oktober.

REBEL UITHOUT A CAUSE
van Nicholas Rey (ÜS*55) mat Dames Dean, 
Nathalie Uood,Sal Mineo.

Ueek van 29 oktober tot 4 november.

THE FRONT PA GE(speciale editie)

van Billy Uilder (US'74) met Deck Lem-
mon,Ualter Matthau,Carol Burnett,naar 
het toneelstuk van Ben Hecht en Charles 
MacArthur.

STUDI05K00P

Ueek van 22 tot 28 oktober.

ZAAL I,

21.00 FRENCH CONNECTION I van Friedkin,
U.3.A':

23.00 GENERAAL IDI AMIN DADA van Schroe-
der,Frankrijk.

ZAAL II.

1 Q . 3fl an 21.30 DE UR0UU IN HET ZAND van
Teshigahara,Japan. 

73.30 LES ANNEES 'LUMIERE" van Chapot,

Frankrijk.

Ueek van 29 oktober tot 4 november.

ZAAL I.
21.00 FRENCH CONNECTION II van F ranken-

heimer,U,S,A.
23.00 CHINATOUN van Polanski,U.S.A.

ZAAL II.
19.30 en 21.30 DE BITTERE TRANEN UAN 

PETRA VAN KANI van t-assDinder, 
Uest-Duitsland.

23.30 LUDUIG,REQUIEM FÜR EINEN JUNGFRAU- 
H ohen KOENIG van 5yberberg,Uest- 
Duitsland.

>
Op 26 OKTOBER om 20.00 uordt in BLANDIDN- 
BERG 2 GENT.THE BABYKILLER vertoont,een 
film over de manipulatietechnieken van 
de multinational NESTLE in de derde we-
reld.
ORGANISATIEsUniversitaire Uerkgroep Ue- 
relduinkel i.s.m.de Uerkgroep Landbouw.

>
Op 26 OKTOBER om 20.00 gaat om 20.00 een 
een debat door over "HET GEZIN ALS HOEK- 
STEEN UAN OE MAATSCHAPPIO" ,en dit in de 
SLANbï3NÓEA'C 2 te ÉÊNtJ
Organisatieswerkgroep UEK.

AD
VALVAS
BERICHT.

De Belgische Progressieve Aktiegroep 
publiceerde in zijn reeks "Politieke 
Dossiers" een dossier over "Nouvelle 
Europe Magazine",de NEM—clubs en hun 
bindingen met andere uiterst-rechtse 
middens in Uallonie en in Vlaanderen 
Tevens werd het dossier over het 
"Taalaktiekomitee",dat uitgeput was, 
heruitgegeven en bijgewerkt. 
Bestellingen dienen gericht aansBPA- 
hui8,Abrahamstraat 2,9000 Gent,

BERICHT AAN UE TONEELLIEFHEBBERS

Er bestaat een spncialn studentenkaart 
vv/oor slechts 220.- waarmee je ZES to-
neel voHsTëTTTrTgën- kan bijwonen in het 
NTG,NET,VERTIKAAL,ARENA,KNS (vrij te 
kier

kiezen uit het repertoire van het speBl 
jaar 1976-77,(de kalender van SCHAMPER 
houd je op de hoogte)
Dankzij de steun van het Kultureel Kon-
vent uordt Je deze kans geboden.
Laat die dan ook niet onbenut I
Deze kaarten zijn enkel te verkrijgen i
hat locar

het locatiebureau van hot NTG. 
St.-Baafsolein,7 
9000 GENT

MEDEDELINGEN VAN UE FACULTEIT DIERGE-
NEESKUNDE.

De nrs.3 Bn 4 van de 19de jaargang van 
de Mededelingen van de Faculteit Dier-
geneeskunde zijn verschenen,Deze publl- 
kotio bevat rio referaten die gehouden 
werden naar aanleiding van de studie-
dag over "Salmonellnse".
Doze studiedag brei plaats op vrijdag 
31 oktober 1975 onder voorzitterschap 
van Prof.Dr.A.Devos,deken vande facul-
teit,De dag uerd geort;nni\u.cr-l door Ho 
B 5 VD-af deling inriuotr iedi ertuiu r La on.
De Mededelingen van de Faculteit Oier- 
QBneeskundrj van de Rijksuniversiteit 
Gent zijn bestemd om omvangrijke werK.cn 
of verslagen in hot Nederlands,het 
Frans,het Engels of het Duits te publi-
ceren in afzonderlijke afleveringen 
tongevougd aan het Vlownn Diergenees-
kundig Tijdachrirt.Zn worden uitgegeven 
met de steun van de univaroiteit rn ver-
schijnen op niet regelmatige tijdstip-
pen. Voor alle inlichtingen kan men zich 
wenden tot de redactie:Prof.Dr.R.Bou- 
tero,Casinoplein ,24,9000 Gont.

OPROEP
t 40.00D doden,meer dan 10U.GQÜ slacht-
►  offers,w.o,vrouwen,kinderen en ouder- 
£ .'.ingen; bijna 1 miljoen o nt he e m d e n , oen
^ bevolking verstoken van levensmiddelen,
►  water,gezondheidszorg.

Tijdens do studiedag over Salmonel lo.»e 1 ►  Qaj. zijn de gevolgen van een oorlog,di 
werden achtereenvolgens e vu 9f-nr e < ►  nu reeds zestien maanden lang Libanon
sprekers gehoord; 
T.PDr.Pohl (Nido-Ukkel)sBacteriolugio en 

resistentie
Mej.Libotte,apotheker(Insituut voor hy-
giëne en epidemiologie tc Brussel):
Serologische,biochemische phaagtypering 
situatie bij de mens *
Dr,Scarnell(Uellcome Laboratories): „
Immunologie,vaccinatie. <
0e namiddag was meer bepaald gewijd aan
epidemiologie,pathologie,behändeling, .
preventie. *
Sprekers waren:
Dr.Thomas (Nido-UkkeJ)jKalversalmonellc* 
sen.
Dr.Edel (Instituut voor Volksgezemdhei 
te Bilthoven in Neder 1 and):Varkenssa1- 
rnonellosen.
Dr.Voeten (CDl,Boxtel in Nederland): 
Pluimveesamongllosen.

teistert,Het bloedbad van Tall El Zaa- 
tar en de uitroeing door Libanese kon- 
servatieven en Syrisch leger van Pales-
tijnse vluchtelingen en van de Libanese 
inwoners van platteland en stadsuijken,

dit zijn misdaden tegen de mensheid.
Het gaat niet om een godsdienstoorlog, 
maar om een oorlog tegen de minstbedeel- 
den-zo Muzelmannen als Kristenen,
De ondergetekende organisaties vragen 
de putlieke opinie van Belgie bij te 
dragen tot hun solidariteitsaktie,die 
zij ondernamen om dringend humanitaire 
hulp aan de Libanese en Palestijnse be-
volking te bezorgen,Gevraagd uorder\:

genaasmiddalen-lavensmiddelen (vooral 
melk in dozen)-dekens-zeilen-medisch 
materiaal (instrumenten voor chirurgie, 
veldbedden,ventilatoren,waterpomp en,,,)

Deze oproep gaat uit van:

Hulp aan varplaatate personen van da 
P.Pira Stichting-Socialistisch Steun-
fond o-Oxfam-Belgie-Oaukumenischa hulp 
an dienst voor vluchtelingen-Fedaratie 
der Belgische Coöperaties-Nationala 
Coöperatieve Vrouuenbeueging-ABVV gewest 
Brussel-Halle-Vilvoorde-Vrouwenvereniging! 
voor de Vrede-Socialistische Vooruit-
ziende vrouuen-Pax Christi Vlaanderen- 
Vrede vzw./Union BBlgie pour la défense 
de la Paix-Rassemblement Liégeois pour 
la Paix-Nationale Kommissie Dustitia 
et Pax-Belgisch-Palestijnse Vereniging- 
CISCOD-Elcker-Ik-Service civil Interna- 
tionalB-Vereniging voor Vrede en Ont- 
uikkeling-Dong-Socialisten-Volksunie- 
jongeren-Kommunistische Deugd-K.A.D,- 
V.K,A.D.-Mouvement Chrétien pour la 
Paix-Oxfam-Uerelduinkels-Comip é  de Dé-
fense des Victimes d,e la Répression en 
Tunésie-Front des Organisations Arabes- 
Union des Etudiants Libanais,

U KUNT UU BIDDRAGE STORTEN: 
rechtstreeks op 001-0432344-91 van 
SOLIDARITEITSKAMPAGNE 'LIBANON 
ofwel op:000-0075670-10(vermelden:Liba- 

non)van Hulp aan verplaatste 
personen van de P.Pire Stichting 
000-0238120-82(vermelden:Liba- 
nonjvan Oeukumenische hulp en 
dienst voor vluchtelingen!

870-0000687-71(vermelden:Liba- 
non)van Socialistisch Steun-
fonds .
000-0956015-80 (vermelden:Liba- 
non)van Vrede vzu.
000-0000028-28 (vermelden : Liba-
non) van Oxf am-Be-lgiB.

De ingezamelde steun zal gelijk 
verdeeld worden over de Libanese Volks- 
hulp en de Palestijnse Rode Halve Maan.

PSYCHOLOGY

MORDICUS

il lik Lol 
• üRwi rtiii

Op zaterdag 30 an zondag 
organiseert ueikgroep 
comeiri 'ten berg1,herg.--1. 
beke een 1 NF0RMA I IE .IEF K-FND, vont al! 
die ziiih interesseren voer uk Lucl n Lu 
standen in de gezondheidszorg.
;Jie geïnteresseerd is schrijft voor 7 
oktober in door een Lr lofje naar:Mor-
dicus,00STENOE s t r a ar 25 hnno m e n t. 
Prijs voor het hele week—end:?P0 fr.

M EN U 'S
M I D D A G M A L E N

OVERPOORT BRUG ASTRID F.L.W.

R.U.G.
jiven voorstellen

Wel deze funktie willen wij vervullen. 
Laat je niet afschrikken door het soms 
magisch klinkend woord psycholoog of 
piesoloog of hoe heet dat beest ook weer.

Naast de individuele benadering willen- 
we dit j aar ook meer da nadruk gaan leggen 
op het werken met groepen. Via Schamper 
verneem je daar binnenkort wel meer over. 
Haargelang de behoefte bestaat bij studen-
ten willen we groepen inleggen zoals bvb. 
ontspanningsoefeningen, relatievorming, 
expressie, het durven voor je rechten op-
komen , en zovoor t.

n < ► Wellicht zijn jullie tot nog toe overstelpt ° ^ l i k  leggen wij een lijst aan
_ 4 ► met informatie. Zodoende waren jullie al , A  s kunnen worden

■in de gelegenheid om kennis te maken met , ? , . c amPe^ zullen we U verder
[onze dienst zij het tijdens de introductie- * ® ™ i!‘_nalc?I1.,net de div®rse mogelijk-

•^dagen voor de. Ie kandidatuur of in de , . * , ,.v °r e e i } poepen
homes. Artikels over de dienst vond je al- , , , e , ' 311 zic dan in-
vast in de g.ids voor de student en in de E ^ echt van' start
groene brochure over de sociale sektor. , , ^  ons
Deze laatste kan je maar best op een ve ili-nernen 18 via dit blad Schamper een aantal 
ge plaats leggen. Later op het jaar kan je informatieve soms preventieve artikels 
die wel van doen hebben. Daar vind je
[trouwens een omschrijving van de dienst 
■met: openingsuren e.d. en ook iets meer 
over teledienst eksamens zoals die tij-
dens de le en 2e zittijd georganiseerd 
■wordt.

Bij wijze van kennismaking willen we 
hier kort samenvatten wat wij aan plannen 
hebben voor dit jaar.

publiceren. Al naargelang de problematiek 
die wordt aangesneden kan het variëren van 
een aantal tips tot een paar beschouwingen. 
Wie bepaalde thema's wil besproken zien 
kan dit opgeven bij ons op de dienst of 
via een briefje aan ons adres.

Wij zijn blij dat er ondertussen een arts 
ter beschikking is van de studenten zowel 
op woensdagnamiddag als op vrijdagvoor-

Voor allerlei persoonlijke, intermense- middag. Ook hij is bereid om een aantal

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

WEEK VAN 25 TOT 30 OKTOBER 1976
Aspergesoep
Waterzooi
Lurnpta
Gevarieerde koude schotel 

Goulashsoep
Braadworst met witte kool 
Hamburger met spruiten 
Gevarieerde koude schotel

Tomatensoep
Wienerschnitzel ratatouille 
Gegratineerde macaroni 
Gevarieerde koude schotel

Preisoep
Varkensgebraad met princessen 
Lever provençale 
Gevarieerde koude schotel

Kervelsoep
Pladijs met tartaar en cresson 
Hamburger met wortelstamppot 
Gevarieerde koude schotel

► lijke of studieproblemen kan je altijd 
► de afdaling van de Kantienberg wagen om 
[even binnen te wippen in de nummer 38 
.groene poort.
• Wel hebben wij ervaren dat veel studenten 
[nog met de voorhistorische idee rondlopen 
■dat je al een ferme sukkelaar moet zijn 
[vóór je een gesprek waagt met een psycho-
loog, meer nog sommige zien dit zelfs als 
■het voorgeborchte van de psychiater.
Een drempel zal er wel steeds blijven be-

mededelingen te doen via Schamper. 
Binnenkort tref je in dit blad dan ook een 
aantal artikels die medisch preventief 
kunnen werken.

Een laatste aktiviteit van de dienst is 
de medewerking en coördinatie van het 
projekt eerstejaarsbegeleiding van de 
eerste kandidatuur psychologiestudenten.
De eerste drie dagen van het akademiejaar 
werden gevuld met een uitgebreid onthaal- 
programma en nu wordt er gestart met groep-

staan, toch willen we dit zeggen: voor een Jes eerstejaars die naargelang van de
•medische klacht stap je onmiddellijk bij 
[een dokter binnen omdat ie een vakman is 
■waar je op durft te rekenen. Evenzo zou 
■men kunnen stellen: als je in de knoei zit 
[met jezelf, je relaties, je studie kunnen 
«een aantal tips van een vakman - in dit 
■geval de psycholooo - altijd welkom zijn.

vraag meer studiegericht (studievaardig-
heden - leestechnieken) of meer relatie 
en groepsgericht zullen werken.

Mensen van andere fakulteiten die geïnte-
resseerd zijn voor dit initiatief kunnen 
hierover altijd meer inlichtingen krijgen 
bij ons.

A V O N D M A L E N  - W A R M

B.R.U.G.

WEEK VAN 25 TOT 30 OKTOBER 1976

Maandag Broodvlees met schorseneren
Gevarieerde koude schotel

Dinsdag  ̂ Varkenslapje met spaghetti en tomaat
Gevarieerde koude schotel

Woensdag Spaghetti Bolognaise
Gevarieerde koude schotel

Donderdag Hesperolletje met selder
Gevarieerde koude schotel

Vrijdag Gebakken zeetong
eerde koude schotel


