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het zompig moeras van belangen*
behartigende groepen iRe^Hng.vakbmgen
De scholieren en studenten dreigen er te
verstikken.
Op maandag 9 augustus, midden in de vakantieroes, zenden de ministers De Croo^-Humblet
9 omzendbrieven naar de onderwijsinstellingen. De maatregelen die erin vervat zijn werden getroffen onder de weinig zeggende mom
van bezuinigingen.
De scholen werden genoodzaakt een toelatingsexamen af te nemen van é vakken uit het hoger secundair onderwijs, maar dan vakken die
als'buisvakken' aanzien worden het eerste I’
jaar hoger onderwijs. In de formulering van
De Croo staat dat principe vermeld als een
voortoets op de kennis, noodzakelijk om te
slagen in het eerste jaar hoger onderwijs.
In eerste instantie was het de bedoeling om
over de materie van de buisvakken van het
middelbaar onderwijs een centraal ingericht
examen af te nemen.
De nationale konfederatie der ouderverenigingen aanvaardt op 10 augustus het principe
van matiging en bezuiniging; maar veroordeelt
ten stelligste de bezuinigingen die de kwal ite it van het onderwijs en de opvoeding
schaden. Dan reeds is zij bereid overleg te
plegen met de verantwoordelijke instanties.
Tussen 9 augustus en half september werd er

Vrijdag 24 september :
0 Regeringsakkoord dat bepaalde dat de regering zou overgaan tot de nodige aanpassingen
aan de studentenstop, zodra zij in het bezit
was van de cijfers van het aantal geschikt bevonden studenten.
0 Op de kabinetsraad beslist dat alle ge?
schikt bevonden studenten hun studies in de
normaalscholen kunnen aanvatten of voortzetten.
0 De liberale vakbond schort de aangekondigde
staking voor 27 september op omwille van de
aankondiging van onderwijsoverleg van 28 september.
IIHet overleg van dinsdag 28 september leidt
tot volgen afspraken :
x belofte van oprichting van een permanente
werkgroep voor overleg over het onderwijs;
x de regeringsmaatregelen blijven behouden
x de regering zal uitleg verstrekken aan de
onderwijsgemeenschap over de budgettaire
moeilijkheden
x op 7 oktober zal er een nieuw overleg plaats
vinden tussen de onderwijsgemeenschap en de
onderwijsminister.
(onderwijsgemeenschap = vertegenwoordigers van
de inrichtende overheid, de ouders en de representatieve onderwi js kringen)

roor-xMie1■*jk gcwc rkt aan in ter n e besprekingen

over en veroordelingen van de maatregelen.
In die periode kreeg de informatieverspreiding concreet vorm cfr analyse, bespreking
en gevolgtrekking van de 9 decreten die in
enkele vakbondsbladen en dagbladen verscheen.
Zowel het ACWals het ABVV doen beroep op de
leerkrachten om daarbij in solidariteit met
de globale arbeidersgroep deze te steunen in
haar strijd in deze krisisperiode.
Minister De Croo heeft ook wat moeten inbinden! De toelatingsvoorwaarden voor het
normaal onderwijs werden enigszins verzacht.
De beperkende maatregelen blijven van kracht
maar de scholen mogen hun eigen selektiekriteria voorstellen. Het katholiek onderwijs
laatnelke leerling die geschikt is toe. De
selektie gebeurt op pedagogiscn en menselijk
verantwoorde wijze : spellingsproef, motivatie, geen fysieke tegenindicaties.........
Het rijksonderwijs organiseerde een soort
bekwaamheidsexamen, net zoals de stedelijke
en provinciale normaalscholen.
Nu volgt er in mindere of meerdere mate
een chronologisch overzicht van zowel akties
als compromissen of overleg, vertrekkende
vanaf de staking van een ruime meerderheid
van het personeel in de rijksscholen op
20 september.
Op 22 september staat het vast dat het katholiek onderwijs geen hogere subsidieringsvermeerdering- verkrijgen kan dan de proportionele vermeerdering van de werklngskredieten in het rijksonderwijs. Dus geen wer- '•
kingstoelage voor het overtal studenten in
de katholieke normaalscholen en het paramedisch onderwijs. Volgens De Croo omwille
van de schoolvrede en de gelijkberechtiging
tussen het rijks- en het gesubsidieerd onderwijs. Het compromis dat hier al uit de
bus rolt : proportionele aanpassing van de
werklngskredieten en de subsidies. De Croo
spreekt volgende volzin uit : door een grotere selektiviteit zou het aantal gediplomeerden van al de pedagogische opleidingen,
zowel van het normaalonderwijs als van het
universitair onderwijs afgeremd moeten worden.
23 september : de compromis tekst bepaalt
een toelagenstop ipv een studentenstop die
reeds zijn gevolgen heeft gehad.
- Het numerus clausus-probleem zal op wettelijke basis worden geregeld door een speciale kommissie, na besprekingen met alle
betrokken partijen. Het wetsontwerp moet tegen pasen '77 klaar zijn en ook gestemd .
Het moet betrekking hebben op alle vormen
van lerarenopleiding gaande van het pedagogisch onderwijs tot de aggregaatsstudies
van uniefstudenten.
- Het bovental van de 60% of 75% beperking
wordt toch toegelaten 1n het rijksonderwijs
en de werklngskredieten voor het vrij onderwijs worden in dezelfde verhoudingen toeqekend.
- Maar de algemene raad van het katholiek
onderwijs moet het hele pakket van bezuinigingsmaatregelen (cfr de brieven van 9
augustus) aanvaarden. De ministers van
nationale Opvoeding zullen met de vakbonden
over de toepassingsmodallteiten van de getroffen maatregelen overleg plegen. Maar
niet over de grond van de zaak.

Op zaterdag 2 oktober had er in Antwerpen een
betoging plaats tegen de maatregelen De CrooHumblet. Bij de manifestatie, georganiseerd
door ACOD en ABVV sektor onderwijs, werden_
niet alleen de wakbond maar ook ouderverenigingen, leerlingengroepen, studenten en het
niet-onderwijzend personeel van het rijksonderwijs betrokken. Een vier duizend in het
totaal. Vanaf 28 september begon de reeks
scholieren stakingen met Luik (30 scholen);
op 1 oktober was het de beurt aan Brussel
en Antwerpen.
De driedaagse staking van 4/5/6 oktober had
tot doel : primo het intrekken van de eenzijdige besparingsmaatregelen en het organiseren
van overleg; secundo het vrijwaren van de tewerkstel lingszekerheid van de universiteiten,
wetenschappelijke centra, PMS diensten en de
diensten voor selektie en beroepsoriëntering.
De christelijke en liberale onderwijsvakbonden
namen aan de staking geen deel omdat ze hun
hoop stelden op het overleg van 7 oktober.
Aldus kwam het vakbondsfront op de helljng
te staan. Volgens ACOD staakten 65% vah de
betrokken leerkrachten, terwijl De Croo dit
percentage halveerde-.'
Regionale betogingen en prikakties volgden
elkaar snel op : dinsdag 5 .oktober werd
gekenmerkt door een viertal betogingen.
Brussel : 2000 leerkrachten en scholieren

Antwerpen : autokaravaan door de stad
Luik : duizenden manifestanten
Mechelen : 500 leraars , leerlingen en ouders
Dit nadat de dag ervoor 600 leerkrachten opstapten in Oostende en er een stakingsvergadering met 1000 leerkrachten plaatsvond in
Brussel.
Woensdag 6 oktober.
Animatiedag in Luik met film, zang en debatten over -het vernieuwd onderwijs, de strijd
van de jeugd, de onderwijsfunktie en de omzendbrieven.
Stakersvergadering met 1000 leraars in Antwerpen. Een afgevaardigde van het scholierenkomitee mocht een toespraak houden.
Betoging in Gent van 1800 personen.waarvan
1300 leerkrachten.
Bezetting van de plaatselijke kantoren van het
Ministerie van Onderwijs in Luik.
Tweede overlegronde op donderdag 7 oktober.
°Een permanent overlegorgaan wordt geïnstitutionaliseerd.
0 Enkele werkgroepen of kommissies worden opgericht om enkele dringende problemen op te
lossen.
° Maar elke wijziging moet met besparingen op
andere terreinen worden gekompenseerd!!
° Derde overlegbeurt tussen de onderwijsminister en 21 afgevaardigden van de onderwijsgemeenschap op 14 oktober.
De regionale betoging in Gent, georganiseerd
door het Gents co'órdinatiekomitee (GCK)
brengt 2500 mensen op de been, voornamelijk
scholieren en normaalschoolstudenten.
Dat was op 14 oktober . De dag eropbetoogden
een duizendtal studenten van normaalscholen
en middelbare scholen in Bergen.

Donderdag 30 september : dag van de perskonferenties.
De onderwijsgemeenschpap gelooft in resultaat!
Zij wenst volwaardige onderhandelingen over de
grondslagen van de verschillende omzendbrieven, zowel over de besparingsmaatregelen zelf,
als over hun toepassingsdatum. Tevens pleit
zij voor bestendig overleg over alle onderwijsproblemen.
Sektor onderwijs van de Algemene Centrale der
Openbare Diensten (ACOD) kreeg geen voldoening
en behoudt de staklngsaanzegging voor 4/5/6
oktober.

Het derde overleg tussen de ministers van
Nationale Opvoeding en de nationale onderwi jsgemeenschap ledde tot een voorakkoord,
dat door de beide partijen goedgekeurd werd.
De tekst luidt als volgt :
"De ministers van Nationale Opvoeding en de
onderwijsgemeenschap gaan de verbintenis aan
respectievelijk aan de regering en aan hun
opdrachtgevers de volgende voorstellen voor
te leggen.
1. De regering en de groepen waaruit de onderwijsgemeenschap bestaat, zullen samen ten
gronde de omzendbrieven onderzoeken in verband met hun financiële weerslag enerzijds
en met hun pedagogische weerslag (tewerkstel1ing inbegrepen)anderzijds.
2. Dit onderzoek gebeurt zonder voorafgaande
voorwaarden. De betrokken groepen onderzoeken samen de middelen die nodig zijn om onmiddellijk en in de toekomst een verbetering
van het onderwijs te verzekeren, terwijl tevens de begroting, zoals die door het parlement zal worden goedgekeurd, in de hand zal
worden gehouden.
3. In deze optiek zal vanaf maandag 16 oktober een werkgroep bijeenkomen om zo spoedig
mogelijk de toepassing van oplossingen in
het raam van een globaal akkoord over het
geheel van de punten van het dossier mogelijk te maken.”
Wie in dit voorakkoord het een en ander positiefs ziet, die mag het van mijn part;
maar perso onlijk zie ik er geen brood in.

In de Standaard van 8 oktoEèf 1976 verscheen op de voorpagina een artikel van
de ftind van M. Ruys die wij de lezers van
Schamper geenszins willen onthouden.
Na het bewuste artikel volgt een kritiek
op de inhoud ervan.
De leerkrachten van het officieel onderwijs
die, op bevel van de socialistische vakbond,
drie dagen hebben gestaakt, zijn in sommige
gevallen overgegaan tot de mobilisatie van
hun scholieren. Zij hebben gepoogd een
aantal jongens en meisjes in hun protesttochten mee te krijgen. In enkele gemeenten kon mon het mee maken, dat leraars en
leerlingen - soms nauwelijks van elkaar te
onderscheiden, wat thans blijkbaar als een
pedagogisch pluspunt wordt beschouwd - in
groepsverband slogans skandeerden of op het
asfalt gingen zitten om het verkeer te hinderen. Het is misschien een eigentijds, maar
dan toch een verontrustend verschijnsel.
Dat leerkrachten die zich verzetten tegen
ministers - die het wat zuiniger aan boord
leggen in een sektor waar niet zelden met
geld wordt gemorst - in het openbaar blijk
geven van hun ontstemming en hun bezwaren
is één zaak. Dat geschil wordt demokratisch
via de gebruikelijke overleg-procedure tussen de regering en de afgevaardigden van het
onderwijs doorgepraat. Maar waarom daar
scholieren bij betrekken en opzwepen??
De bewering dat de bezuinigingen eveneens
de leerlingen direkt aangaan en zwaar benadelen, snijdt geen hout. Ze is ten gronde
onjuist. En met zo'n argument kan men kinderen op straat brengen voor iedere betwisting die ook wat met de jeugd te maken
heeft : voor de verhoging van de kinderbijslag , de subsidiëring van een openbare bibliotheek of de bouw van een gemeentelijk
zwembad.(En de jeugd heeft nog gelijk ook
als ze het zou doen. Schamper )
Van socialistische zijde zal men allicht
verwijzen naar de schoolstrijd of de Leuvense kwestie : ook de schooljeugd manifesteerde
dan. Maar toen ging het om een diepe golf
die het hele volk in beweging bracht. Geen
enkele laag in de maatschappij bleef toen
onberoerd. Dat kan van de protestaktie van
de socialistische leerkrachten niet worden
gezegd.
Het lijkt dan ook moeilijk te verantwoorden,
dat leerdrachten thans hun klas misbruikten
om hun partijpolitieke en vakbondsaktie \r
kracht bij te zetten. Nu de kieze dezer
dagen geroepen wordt zijn burgerplicht te
volbrengen, komt het ongepaste van deze
mobilisatie des te scherper tot uiting.
De verwarring en de sektaire opwinding die
bij de schooljeugd wordt verwekt, zal de
kinderen niet helpen staatsburgers met een
evenwichtig oordeel te worden.
Het artikel is beschamend om tweeerlel redenen. Het veronderstelt ten eerste dat de
scholieren niet weten wat de negen decreten
inhouden en ten tweede slingert M. Ruys
een heleboel verwijten naar het hoofd van
zowel leerkrachten als leerlingen - pedagogisch pluspunt, klas misbruiken, opzwepen van scholieren, mobilisatie door leraren, verwarring en sektaire opwinding .
De redakteur zou toch enkele punten in zijn
geheugen mogen prenten :
- Het geschil kan niet meer democratisch
via de gebruikelijke overlegprocedure doorgepraat worden, daar de minister zonder
overleg, een procedure die bij KB vastligt,
de maatregelen voortvarend uitgevaardiqd
heeft.
- De.;bezuinigingen gaan de leerlingen wel
aan cfr de socio-culturele aktiviteiten
die nu afgeschaft zijn.
- De diepe golf die het volk in beweging
kan brengen is ook nu permanent latent aanwezig, daar de onderwijsmaatregelen slechts
kaderen in een veel sterkere kr1sispol1t1ek.
(nstrukturele werkloosheid, programmawet...)

kat zompig

moeras,vervolg van blz,1

V oordat
d ie t e k s t k la a r w a s, la s m in is t e r H u m b le t e e n r e g e r i n g s v e r k l a r i n g v o o r :
" I n d i e n d e p e r m a n e n te e v a l u a t l e g r o e p t o t
h e t b e s l u i t kom t d a t e e n m a a t r e g e l e r n s t i g
s c h a a d t a a n d e k w a l i t e i t van h e t o n d e r w i j s ,
kan d e z e m a a t r e g e l w o r d e n I n g e t r o k k e n na e e n
g l o b a a l o n d e r z o e k , z e l f s 1 n d 1 en d i t e e n
z w a a r d e r e l a s t op d e b e g r o t i n g z o u l e g g e n .
De r e g e r i n g z a l , w e l i s w a a r 1n o v e r l e g , g e l i j k t i j d i g m a a t r e g e le n nem en w a a r d o o r h e t
e v e n w i c h t van d e d o o r h e t p a r le m e n t g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g kan w o r d e n V e r z e k e r d , m aar
d e z e m a a t r e g e le n z u l l e n n i e t s c h a d e n a a n de
k w a l i t e i t van h e t o n d e r w i j s en d e t e w e r k s t e l l i n g n i e t 1n h e t g e v a a r m ogen b r e n g e n ."
Wat 1 s nu h e t s t a n d p u n t van de v a k b o n d e n
g e w e e s t t e n o v e r s t a a n van d i t v o o r a k k o o r d ?
H e t ACV m e e n t d a t d e v o o r s t e l l e n t e g e m o e t
komen aan d e e i s e n d i e h e t van m e e t a f aan
h e e f t g e s t e l d om d e o n d e r h a n d e l i n g e n i n
a a n v a a r d b a r e v o o r w a a r d e n aan t e v a t t e n en
v e r k l a a r t z i c h b e r e i d a k t i e f d e e l t e nem en
aan d e w e r k z a a m h e d e n van d e w e r k g r o e p e n .
H e t ACOD s t e l t v a s t d a t v o o r w a t h e t n i e t o n d e r w lj z e n d p e r s o n e e l van d e r i j k s s c h o l e n
b e t r e f t , e r g een e n k e le g a r a n t ie noch v e r b i n t e n i s t o t o n d e r h a n d e le n b e s t a a t o v e r h e t
I n t r e k k e n v a n d e o m z e n d b r ie v e n ; e v e n m in a l s
om b i j p r i o r i t e i t o v e r t e gaan t o t d e a a n w e r v in g van h e t v o o r de s c h o l e n n o o d z a k e l i j k
p e r s o n e e l.
Z 1 j h a n d h a a f t de s t a k i n g s a a n z e g g l n g v o o r h e t b e t r o k k e n p e r s o n e e l . (W at
ook w e r k e lij k g eb eu rd 1 s)
H e t v r i j S y n d lk a a t v o o r h e t o p e n b a a r amWt
s t e l t v a s t d a t d e v o o r s t e l l e n van d e o n d e r w i j s m i n i s t e r s een g u n s t ig k lim a a t sc h e p p en
v o o r o n m ld d e lU j k e o n d e r h a n d e lin g e n ; b e s l i s t
v e r d e r d e e l t e nem en aan d e v e r g a d e r i n g e n
van d e o n d e r w i j s g e m e e n sc h a p en s c h o r t d e I n g e d ie n d e s t a k ln g s a a n z e g g ln g o p l
" P l o t s e l i n g a n n u l e e r t h e t ACOD de s t a k i n g ,
d i e om b e u r t e n 1n d e v e r s c h i l l e n d e p r o v i n c i e s
m p e st geh ou d en w orden o p .
Op d in s d a g z o u d e n
W est e n O o s t - V la a n d e r e n aan bod gekom en z i j n ,
na L u ik .
De b e u r t s t a k l n g e n h a d d e n n o r m a le r
w i j z e t o t 15 n o v em b e r hun v e r l o o p g e k e n d .
D1e o p s c h o r t i n g d o e t v o l g e n s v e l e n d en k en
t a n ' v e r r a a d ' van de va k b o n d aan de a k t i e
t e g e n h e t o n d e r w i j s b e l e i d van m i n i s t e r De
C roo.
G e e r a e r t P aul

HOE YU KONG
BERGEN
V ERPLA A TSTE.
"China,een land waar je als kommunist dronken van geluk wordt,"dit
zijn woorden van 3 „ Ivens,waarvan wc
in de week van 18 tot 23 oktober een
12 tal films 11! zinn kregen over het
China van 1973,
Filmuerkgroop Do hol in samenwerking
met de l/oreniging Üelgio-China, stelde ons in staat,eindelijk het tutnutoe meest uitgebreide en volledige
filrndokumont over Chino te bekijken.
Voor dit pro jokt niets anders dan
lof.
Ivcns is "gewapend met zijn kamera"
gedurende ruim anderhalf jaar door
China getrokken.Hierbij kon hij genieten van een volledige vrijheid
die hij in grote mate tc danken had
aan zijn verleden als revolutionair
met de kamera.
Vanaf 1927 vinden wij hom overal terug waar de samenleving in beroering
is:Spaanse Burgeroorlog,Gorinage,Cuba, Laos, Vietnam,China. Steeds stond
hij hierbij aan de kant van hen die
vochten voor de hevrijding van hun
land en voor het socialisme.
In het kader van deze werkzaamheden
uas Ivens in 1938 reeds naar China
getrokken,uaar hij de strijd van e
Chinezen tegen de invasie van het Gapens militarisme gaan filmen.Tijdens
deze reis ontmoette hij Tjoo-cn-lni,
die hem later zou aansporen een film
te maken die een samenvattend beeld
zou geven van China in 1973.
De uitgestrektheid van het land en do
veelheid van de problematiek deden
hem uiteindelijk besluiten het ,rojekt dat voorzag in een film van 3 a
4 uur uit te breiden tot een reeks
films die 11. uur in beslag namen,
Uat Ivens ons laat zien is het dagelijkse leven in China, veel eer dan een
politieke analyse te maken van het
land.Zoals hij hetzelf uitdrukt:"het
Chinese volk,dat werkt,leeft,eet,lacht en narienkt."Dat hierbij dikwijls
politieke onderwerpen aangeraakt worden is duidelijk,politiek en dagelijks
leven is in China niet gescheiden.
Hen leeft,werkt en denkt na in functie van een bepaald politiek doel,de
opbouw van de socialistische maatschappij staat op de eerste plaats.
Ue denken hierbij vooral aan films
als de:"iiepetitie bij de opera van
Peking" en over de petroleumwinning
van Taking.Hier zien we hoe zowel
kunst als arbeid in dienst gesteld
worden van de opbouu van het socialisme.
Dit verhaal dat door de chinezen nu nog
verteld wordt en gebruikt in hun dagelijkse praktijk,word door f'lao in 1945
opgerakeld in zijn slotrede op hot 7de
Nationale Koncres van de Chinese K.P.
Dit voorbeeld toont met een verbijsterende eenvoud hoe het mogelijk (en wenselijk) is het verleden te gebruiken

KaKa boert
voort
en ziet Mexicaanse collega'3,EI Teatro
Campesino,('t hoerentheater als het ware) aan het werk in Antwerpen (gratis
bus weetjewcljK.K.service).Do akteurs
speelden voor andere akteurs in de zaal
de hele Vlaams-Nederlandse strijdkuituur present,met als toemaatje,de overigens cristel-loze,Heer Claus,Hugo voor
de vrienden.

MOTIE VAN HET POLITIEK KONVENT.
H e t p o l i t i e k K O nvent van d e RUG , b i j e e n
op 4 o k t o b e r 1 9 7 6
- m e e n t d a t d e m a a t r e g e l e n De C r o o - H u m b le t ,
z o a l s z i j t o t u i t i n g komen 1n d e 9 c i r c u l a i r e s , e n d e p rogram m a w et a n t i d e m o k r a t l s c h
z i j n e n e e n g r o v e s c h e n d i n g b e t e k e n e n van
h e t p r i n c i p e van r e c h t op o n d e r w i j s ;
- l a a k t de r e g e r in g d i e e e n d u b b e lz in n ig e
h o u d in g a a n n e e m t d o o r m e n se n t e o n t s l a a n
en t e g e l i j k t e bew eren de t e w e r k s t e llin g
te b evorderen;
- l a a k t d e r e g e r i n g d i e w e i g e r t In h a a r b e s l i s s i n g e n de b etro k k en p erso n en t e ra a d p le g e n ;
- v e r o o r d e e l t de g e h e le o n d erw 1 js-en tew e r k s t e l l 1 n g s a f b r a a k p o l 1 t 1 e k van d e r e g e r in g
w aarvan s t u d e n te n en
a r b e id e r s h e t s l a c h t o f fe r z ijn ;
- s t e u n t d e s t a k i n g van h e t p e r s o n e e l e n
s 1 j n s t r i j d t e g e n d e m a a t r e g e l e n 1n h e t a l gem een;
- s t e u n t d e s t r i j d van d e s t u d e n t e n aan de
n o r m a a ls c h o le n e n h e t N i e t U n t v e r s l t a i r Hog e r O n d e r w ij s .

Haar goed,Campesino hoeft zo'n publiek
eigenlijk niet want hun stukken zijn
gemaakt voor boeren en buitenlui van de
Delano-valleien in Californië.De landarbeiders (Mexicanen,Fillipino's,Anglos)
op de door multi-nationalen gecontroleerde grote ranches aldaar gingen in
1965 in staking.Uit de stakingsbeweging
groeide een theater dat werkwilligen
probeerde te overtuigen aan de staking
mee te doen en toe te treden tot het
syndicaat.Een agiterend theater ontstaan
uit de noodwendigheden van de strijd.
Een theater dat als geen ander aansluiting had met een voorhoede van stakende
arbeiders.
Een eigenaardige voorhoede trouwensrhun
grootse manifestatie op Sakramento had
als thema's :BEDEVAART,BOETE,REVOLUTIE.
Echt waar.Met als patrones Onze-Lieve
Vrouuvan Guadeloupe voor de arm« Mexico
nen van oudsher de beschermvrouu.Van
fiarx geen spoor,leve de heilige maagd.
Daarnaast hebben de landarbeiders een
sterk bewustzijn omtrent hun Indiaanse
oorsprong.Montezuma en aanverwante dictators blijven het symbool van de Indiaanse waardigheid.Daarnaast blijven
de mensonwaardige werkomstandigheden GE
realiteit,werpen de problemen van aktie
en solidariteit voor een beter leven
problemen op die leiden tot een revolutionair bewustzijn.
Enkele van die voorhoede arbeiders vor
men El Teatro Campesino.Zii spelen uat
in hen en in hun syndicaat leeft.De
christelijke en Indiaanse symbolen zijn
altijd aanwezig maar centraal in het
spel blijft het leven van de uitgebuite
landarbeider.Het eigene en de kracht van

ü

ü

voor hot jp.iui.?3Bn vin hedendaagse proble
men.Deze oanpak vormt een constante in
het chinose denken,steeds worden historische gegevens gebruikt als voorbeeld
\/oor do hedendaagse strijd.
Tegen He achtergrond van dn huidige situatie in China,na de dood vort Lino,zijn
ilaze films bijzonder aktunol.Niottegonstaande de aktuolu stand van zaken in
China,en da in formatie die ons op het
ogenblik ter beschikking staat,hierover
het ons niet toelaat een grondige analyse te maken over de afloop van de beweging,laat het beeld dat Ivsns ophangt
van China ons toch vermoeden dat het
chinese vnik voldoende sterk staat om
de gevaren te bestrijden.
Een volk dat op zo kor In tijd erin geslaagd is zoveel te verwezenlijken laat
niet toe dot dit alles op nog veel kortere tijd zou afgebroken worden.
De films tonen ook hoe de rijke traditionele kunst niet overboord gegooid werd
door de kulturele revolutie,maar integendeel verder beoefend blijft door de
jonge generaLie,Dit in tegenstelling
met wat in riet westen noqaleens beweerd
wurdtoHet korte fragment over ;"De Ambachtslui" is hiervoor tekenend,
in het "Verhaal van de bal"en "Professor
rsien"kunnen we zien hoe leerlingen en
studenten hun proffen en leraars bekritisoren,en s'amcn met hen proö lemen uitdi skussieri:ii.5 ; i.uat.ies wa- raan zowel
proffen als studenten bij ons iets op
te stoken hehben.
Bij films zoaJ.s;"Het vissersdorp";"Een
vrouw een familid"en "Een kazerne"neemt
Ivens ons mee bij de gewone man in China
Hij volgt hen hierbij in alles wat ze
doen en laten,en hierbij worden we juist
naast de alledaagse dingen geconfronteerd met de dingen die China juist
CHINA maken.
Campesino zit hem in het ritualiseren
van scenes uit het dagelijks leven'.Hnt
is vaak bijna religieus theater.Paria
en de Indianendictators pelen echter
duidelijk geen obscurantistische rol.De
mensen worden niet gew mipuleerd door
religieuse symbolen,het omgekeerde.is
waar.De religie wordt gebruikt in de
strijd.Het strijdbeuustzijn is de drijvende kracht.naar een opvoering van Campesino (in dit geval:De tent van de underdog)bezit de ontroering en de huiver
van een gregoriaanse mis in een middeleeuwse kaoel .
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In de kazerne zien ue hoa officieren en
soldaten seinen aan tafel zitten te eten
hoo soldaten officieren bekritiseren,
en hoo hot leger in dienst gesteld wordt
van het volk zoals bij drukke periodes
tijdens de oogst enz...
In het vissers dorp Da Vu Dao worden ue
geconfronteerd met een 23 jarig meisje
dat kapitein is op een schip voor de
hoogzeevisserij,waarna ze gewoon haar
plaats tussen de andere vrouwen van het
dorp inneemt,
Kao Chou-lan is een 30-jarige arbeidster in een lokomotieffabriek,die gevolge
wordt bij haar familie,in de trein,bij
haa t_thuis,maar ook in haar functie als
syndicaal verantwoordelijke in haar fabriek .Functie die ze toegeuezen gekregen heeft na haar voorbeeldig werk tijdens do culturele revolutie.
Unor het filmen hiervan verbleef Ivens
soms maanden in een bepaalde plaats,
vooraleer hij hiervan iets op film vastlegclefdit om te praten met de mensen,
hun vertrouuen te uinnen en om hun le—
ven te leren begrijpen.
Dit alles maakt dat de films van Ivens
zeer boeiend materiaal zijn,zowel voor
hen die gewoon iets wilden zien over
dit mysterieuse land,als voor de politiële militant die hoopt bepaalde concept
ten van de chinese p o l i t i e k b e t e r te begrijpen.
Iycns kent de problematiek,en dit laat
hij ondermeer blijken door de keuze van
de titel van zijn films.Hoe Yu Kong de
bergen verplaatste is een oud verhaal
van Lieh-tzu,waarin gealludeerd wordt
op de macht van de massa om ogenschijnlijk onmogelijke problemen op te lossen.
Uytterhaegen Frank

de kracht van de groep.Het perfecte spel
de krachtige dramatische spanning gaat
ook naar het rituele toe.Synthese tussenBrecht en Grotovski.Maar dit toneel
verliest de band met de sociale werkelijkheid.
De hoofdfiguur verlaat zijn moeder en
broer in Mexico om 'rijk te worden' in
de States.Zonder dat hij het merkt
raakt hij in de netten van koppelbazen
(een van de rollen van de duivel en de
dood).En als hij in Californië aan werk
gerankt is hij al gemarginaliseerd want
hij verblijft onwettig in het land.Hij
is al gestropt.Hij loopt dan ook het
ganse stuk met een strop rond zijn hals.
Tevergeefs tracht hij aan de uitbuiting’
te ontsnappen door altijd ergens anders
uerk te zoeken.Ondertussen trouwt hij
nij doet zijn vrouw een strop rond haar
hals,en krijgt massa's kinderen.Pas op
het einde van het stuk kamt het syndicaat ter sprake.De underdog gaat werken
hP iH?1 bu e?rljf - stakin9 (een antiield!).Het syndicaat doet tevergeefs be
roep op zijn solidariteit.In een laatste
scene sterft de underdog vernederd omdat hij bij de staatom een aalmoes moet
bedelen.De dode hoofdfiguur ziet dan
echter een Indiaansegod die hem verwijt
hiet deel te hebben genomen aan de staking.De stakingsscene wordt herspeeld
en met de hulp van de landarbeider wordt
de staking gewonnen.
Uoor de religieuse Mexicanen moet dit
betekenenshet vechten moet hier gebeuren,onze strijd is rechtvaardig.
Campesino is ongetwijfeld een deel van
de Mexicaans-Amerikaanse bevolking.
°ns °P zijn minst verassend,zeker
schitterend toneel maar weinig functioneel in onze strijd.Gelukkig maar.Campesino blijft herkenbaar een boerentheater van Qinder v e r •
K aK. berichten:

De duivel en de dood lijfelijk aanwezig."
Oe onmacht van het individu.En verwant:

-de afwezigen bij Campesino hadden onQe
lijk.Gedenk mens dat K.K.-toneel «4- 5
het beste biedt!
toneel steeds
-Uie wil ZEEFDRUKKEN .Hij richt ,4^ 4.
G.P.van Bendeghem,Korte Meer e . ü e r k ï r ^ l
pen en andere affisjemakerssdoe b e r o e t
op de drukke zevers.Onnodig de .centen
aan Gskko ta QBvyan®
-Elke maandagavond* ZOU in l/isseri I 1*7
IMPROVISATIE oefeningen,interaktiespeletjes en aanverwanten.Tesamen daarheen

een interview m et...
prol. Karei De Clerck.

PROF. DE CLERCK INTERVIEWEN IS GEEN KUNST. HIJ VERTELT EEN VLOT VERHAAL WAARBIJ HIJ MET EEN ZEKER AFSTAND OVER HET CENTRAAL BUREAU (WAARVAN HIJ OVERIGENS DIREC
TEUR IS)

FAKULTEITSRADEN EN ANDERE RADEN SPREEKT EN HET ALGAUW BEGINT TE DUIZELEN ALS MEN ER NIET WEGWIJS IN IS. HEN KRIJGT TOCH EEN ZEKERE BEWONDERING VOOR

DE BEDACHTZAME WIJZE WAAROP HIJ TRAAG MAAR ZEKER HERVORMINGEN DOOR DE RAAD VAN

BEHEER LOODST. GEBRUIKMAKEND VAN HET LOGGE BESTUUR DAT DE UNIVERSITEIT HEEFT

SCHAFT HIJ AF EN VORMT HIJ NIEUWE COMMISSIES OM MET EEN VASTE ZEKERHEID NAAR ZIJN

DOEL TE STEVENEN. OVER DE CLERCK EEN BEELD VORMEN IS MOEILIJK. ZIJN VERWEZNLIJKIW

GEN ZIJN OPVALLEND, ZEKER ALS MEN ZE VERGELIJKT MET WAT HET GROS VAN HET PROFESSORENKORPS DOET. ALS MEN ZIET WAT HIJ EN DAARBIJ REKENEN WE VOORAL HET CENTRAAL
BUREAU, OAT MET DE PUBLICATIE VAN HET RAPPORT OVER DE EXAMENPR08LEMATIEK VOOR HET EERST ZICH DE WOEDE VAN DE PROFESSOREN OP DE HALS HEEFT GEHAALD EN OOK STEEDS
WEER BIJ ELKE VERSCHIJNING VAN HUN TIJDSCHRIFT "TIJDINGEN" , HEEFT VERWEZENLIJKT, DAN KAN MEN NIET ONTKENNEN OAT HET STAPPEN IN DE GOEDE RICHTING ZIJN.

WAT IS HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE
STUOIE VAN HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS ?

ZIJN DEZE COMMISIES DAN IN WERKELIJKHEID PARITAIR ?

PROF. De Clerck:Het Centraal Bureau(CB)
werd opgericht in 1974 door de universi
teit met als doel het universitair
onderuijs te evalueren en te verbeteren
In den beginne is er enigë verwarring
ontstaan met het Bureau voor Studieadvies .Nochtans hebben hetBureau voor
Studieadvies en het Centraal Bureau
duidelijk verschillende doelstellingen.Het eerste geeft informatie aan de
toekomstige student en aan de afgestudeerde ;het tweede wil het eigenlijke
verblijf van de student aan de unief
o.m. door de wijze te verbeteren waarop het onderwijs gegeven wordt .
Op mijn initiatief werd het CB opgericht door de Raad van Beheer(RvB).
Voor 1974 waren er immers twee gelijkaardige diensten met hetzelfde werk:
-het Universitair Studiebureau en
-het Centrum voor de Vergelijkende
Studie van het Hoger Onderwijs,door
mij opgericht in 1971.
In 1974werd aan het CB de opdracht gegegeven een studie te maken van de
examenproblematiek aan de Rug.Dit heeft
geleid tot een uitvoerig rapport,waarin naast bevindingen ook voorstellen
zijn opgenomen.

Het rectoraat verzamelt thans alle
gegevens i.v.m. de bestaande onderwi jscommisies.Zo zullen we binnenkort alle namen en structuren kennen.
Het is mogelijk dat niet alle onderw.
commisies efficiënt functioneren,Dat
zal de navraag uitwijzen.Dan moet er
opgetreden worden.

WAT ZIJN DE BEVINDINGEN VAN DIT ONDERZOEK ?
prof.De Clerck:De bevindingen zijn als
volgt samen te vatten:
1) Een groot aantal ingeschreven studenten neemt niet deel aan de examens.
Het probleem van dit hoge percentage
van niet-deelnemers aan de examens
werd tot dan toe verwaarloosd.
2) De examenresultaten kunnen in verband gebracht worden met de wijze van
lesgeven en van begeleiden.
Wanneer bijvoorbeeld lage cijfers vastgesteld werden,was dat vaak in te verklaren door het optreden van een nieuwe
lesgever of door het invoeren van een
nieuw programma.
3) Het Rug-onderwijs is duidelijk een
docentgericht onderuijs.De prof alleen
bepaalt de inhoud van een kursus,het
tempo en het niveau.De student heeft
zich daarnaar te schikken.
4 ) 0ver het algemeen laat de prof zich
leiden door de middengroep,dit is de
groep waaraan een "voldoening" wordt
gegeven.Maar deze middengroep verschilt
van jaar tot jaar en de examinator
pastzich aan die middengroep aan.
Waaruit volgt dat er eigenlijk een
scheef beeld onstaat,nl. de student
wordt niet beoordeeld naar zijn eigen
niveau maar naar de plaats die hij
inneemt ten opzichte van die middengroep .
WELKE VOORSTELLEN HAD HET CENTRAAL
BUREAU TER VERBETERING VAN HET
RUG-QNDERWIJS ?
Dit zijn er heel wat,hier volgt er
een opsomming vans
1/De oprichting van onderwijscommissies ,hetgeen vrij snel gerealiseerd is.Vanaf januari 1976 werd
inderdaad voor elke studierichting
een onderwijscommisie opgericht,met
leden van het Onderwijzend Personeel,
Wetenschappelijk Personeel en studenten waar alle problemen ivm
opleiding,studieprogramma en hervormingen besproken worden.Het advies
van de onderuijscommisie is vereist
vooraleer de faculteiten en instituten een beslissing aan de RvB doorspelen.
WAT ZIJN DE RESULTATEN ?
Het is nog te vroeg om over resultaten
te spreken,maar één zaak is al bereikt:deze commisies' bestaan.
Nieuwe programma's worden nu ook al--,
lereerst nagegaan op de veranderingen
dia ze meebrengen voor de student;
m.s.u. wat voor ueerslag heeft zulk
een hervorming op het studentenprogramma.
HOE ZIJN DEZE ONDERWIJS
SAMENGESTELD 7

COMMISIES

Ik zou liefst een paritaire samenetelling zien,d.i. evenveel profs,
als UP en studenten,maar de RvB legt
niet graag algemeen geldende verplichtingen op.Due,elke studierichting mag
daar zelf over oordelen.De werkinq en
de verkiezing wordt dus overgelaten
aan de diveree faculteiten en institaten.Mieschien zorgt de RvB later
.«al voor een uniforme regeling.

HET ADVIES AAN DE FACULTEITSRAAD
HEEFT GEEN BINDEND KARAKTER ?
Eigenlijk niet,ma ar de adviezen van
deonderwijscommisies dienen toch
steeds aan de RvB voorgelegd te
worden.Op dat niveau wordt er alleszins rekening mee gehouden.
2/Betere voorlichting van de eerstejaarsstudent.
De student moet beter geïntroduceerd
worden,moet weten wat men van hem
verwacht,welke eisen men stelt,enz...
De RvB besloot dat een introductie
zou georganiseerd worden voor de
:*
eerste maal in oktober '76 per studierichting.Opnieuw heeft de RvB de wijze
waarop dit moest gebeuren overgelaten aan de faculteiten en instituten zelf.Het CB zal nagaan hoe dit
verlopen dit(o.a. via een enquête
bij de studenten)en zal vervolgens
evaluatie uitbrengen en voorstellen
formuleren^
Voorlopig is het hele initiatief
weinig overtuigend.Beter zou zijn
een introductiecursus in te voeren.
Zo zal in onze faculteit(PPW) getracht
worden de cursus psychologische en
pedagogische documentatie om te
vormen in een introductiecursus.
WAT ZAL DE INHOUD ZIJN VAN DIE
INTRODUCTIECURSUS ?

De RvB heeft zich daarover nog niet
uitgesproken.Zij wenst eers info uit
het buitenland en laat daarom een
studie maken door het CB.Het CB opteert ofwel voor een individuele begeleiding,ofwel voor een bijeenbrengen van hen die echt belangstelling
hebben,
HOEVEEL CURSUSSEN WERDEN TOT NU TOE
HERWERKT DOOR HET CB ?
Men mag eigenlijk niet spreken van
herwerken,maar van ernstige vragen
tot medewerking.In een vijftal gevallen zit er "muziek" in.
OM PROF TE WORDEN MOET MEN NIET
KUNNEN LESGEVEN 7
Nee,deRvB let uitsluitend op de
wetenschappelijke capaciteiten:
publicaties,congressen,navorsingsactiviteiten,...De RvB zou eigenlijk
van elke candidaat-prof een bewijs
moeten eisen dat hij ofwel 1°les heeft
gegeven voor een examencommisie,ofwel
2°dat hij een docententraining heeft
gevolgd.
9/Een gedragscode voor examinandi en
examinatoren.
Het is in feite een afspraak tussen
beide partijen, en geen wijziging . *
van het reglement,een soort gentlemens-agreement.
De code werd samengesteld in een
commisie waarin ook het CB zat.
Deze stuurdB de voorstellen door
naar de faculteitsraden,die hun
opmerkingen naar de RvB stuurden
en deze laatste zal in januari '77
waarschijnlijk de nieuwe versie opstellen en goedkeur en,zodat ze m ogelijks nog dit academiejaar van
kracht wordt.

Deze omvat ten eerste een informatiepakket over de unief,studierichtingen, biblioteken, archieven, musea, organismen,tijdschriften,enz.. .
Ten tweede een instructiepakket bestaande uit theorie,oefeningen en
opdrachten.
Op die manier kan men de student vertrouwd maken met zijn vak,met de desbetreffende vakliteratuur,met de
plaatsen waar hij informatie kan inwinnen,met de praktijk,met de realiteit, ..,
3/Naast het ex-cathedra-onderwijs ook
groeps- of individueel werk organiseren. Dit zou studentgericht moeten
zijn, nl. opdrachten die tegelijk de
kans geven aan destudent te werken
naar eigen tempo en hem tijdens het
academiejaar te evalueren.en te toetsen. De taak van de prof zou dus eerder van begeleidende aard moeten zijn.
De kritiek daartegen van sommige -proffen is evenwel gefundeerd, wanneer
men rekening houdt met de huidige bezuinigingspolitiek: onvoldoende mensen om te begeleiden, assistenten die
ucgvloeien, proffen worden steeds minder vervangen. Er is dus wel bereidheid maar er zijn voorlopig onvoldoende mogelijkheden.
4/Elke prof moet vooraf meer informatie geven over zijn cursus, oefeningen en werkwijzen, en liefst in een
geschreven vorm.
5/Proefexamens in de loop van het
jaar zouden nuttig zijn om studenten
vertrouwd te maken met het eigenlijk
examen.
6/Het zou wenselijk zijn dat de evaluatie van een student niet beperkt
bleef tot een ondervraging van tien
minuten op het einde van het jaar,
maar over het hele jaar verspreid
maar over het hele jaar gespreid
wer d .
Zulk systeem zou een traditioneel
examen na verloop van tijd overbodig
maken.
7/Er zou moeten gestreefd worden naar
het invoeren van vakantiecursussen
(wat reeds hier en daar gebeurt),maar
ook hiervoor ontbreekt het aan middelen en begeleiders.
8/0rganisatie van de docentenvorming.
Er zijn verschillende wegen mogelijk:
—als verplichte cyclus voor alle toekomstige of pas aangestelde profs;
-het geregeld bijeenbrengen van de
geïnteresseerde docenten;
-individuele begeleiding.

MEN SPREEKT VAN INVOERING VAN EEN
NUMERUS CLAUSUS OP HET AGGREGATIEDIPLOMA 7
Dat zijn geruchten,die hun oorsprong
vinden bij de onderhandelingen tussen de ministers en de vakbonden
i.v.m. de normaalscholen,waar naast
numerus clausus voor regenten,onderwijzers en kleuterleidsters ook woorden vielen over een numerus clausus
voor licentiaten,maar dat is niet op
papier gezet.Daarom moeten we uaakzaam zijn.Trouwens de RvB heeft reeds
in een motie op 15 oktober zich vertegen eventuele invoering van een
numerus clausus.Het is inderdaad
belachelijk iemand een licentiediploma te laten behalen en dan niet toe
te latentot de aggregatie....
WAT IS UW MENING OVER DE JONGSTE FINANCIERINGSMAATREGELEN ?
Ik vind het grotendeels onverantwoorde maatregelen, die ik betreur, maar
we machteloos tegenover staan. Het
is eigenlijk de weerbots van de universitaire expansie, en meer bepaald
van de wet van 1965, die de eerste
reeks maatregelen uitvaardigde. Alle
politieke partijen zijn even schuldig
op dit punt. Zo komt men tot de situatie dat men in de provincie Brabant
op 6 plaatsen studies Germaanse- Filologie kan aanvatten. De RUG heeft
zich altijd verzet teqen kleine universiteiten en in 1965 heeft de toenmalige rector Bouckaert uit protest
tegen de expansiewetten ontslag genomen (wat de minister trouwens heeft
geweigerd). Gent kon het gerust alleen
aan.
Voorlopig kan men slechts voortwerken
en naar interuniversitaire samenwerking streven, vooral voor kleine richtingen,of zoals de rector van de UIA
(Universitaire instelling Antwerpen)
Van Den Driessche voorstelt, één universiteit Vlaanderen vormen.
EIGENLIJK WERD ONDER HET MOM VAN DEMOCRATISERING VEEL GELD VERSPILD 7
Je, en daar alleen ligt de oorzaak
van de bezuinigingen. Het was een
doorgedreven vorm van schoolstrijd,
maar dan op universitair niveau.
BENT U TEGEN REGIONALISERING OF
TEGEN UITBREIDING VAN UNIVERSITEITEN 7
OF TEGEN BEIDE 7
Neen, tegen de regionalisering. Gent
kon gerust de studententoename opvangen. Tegen uitbreiding van universiteiten (bestaande) kan ik niets inbrengen, dat is een deel van de democratisering.
HOE ZIET U DE ROL VAN DE UNIVERSITEIT 7
De unief houdt te weinig rekening met de
realiteit,met wat de gemeenschap verwacht
van de afgestudeerden.Daarom zie ik als
opdracht van de unief mensen te vormen
die later hun mannetje kunnen staan en
hecht ik ook zo'n belang aan de lerarenopleiding, omdat we nu enkel wetenschappelijke kennis meegeven en navorsers
vormen,maar niet voorbereiden tot leraar,
üe unief is niet voldoende gericht op
latere situaties in de maatschappij,
daarom moet de ze meer naar buiten treden.De proffen moeten hun publicaties
niet alleen in hun eigen vakliteratuur
verspreiden,naar ook aan een ruimer
publiek aanbieden.Dan ziet men pas wat
de unief presteert.
MOET DE UNIEF REKENING HOUDEN MET DE
MOGELIJKHEDEN IN DE ARBEIDSMARKT 7

IS DE ROL VAN HET CB TE VERGELIJKEN
MET EEN ONDERZOEKSCENTRUM IN EEN
GROOT BEDRIJF DAT DE VOORSTELLEN EN
PROBLEMEN VAN DE PRODUCTIEAFDELING
OPLOST 7
Zo zou je het kunnen noemen^maar in
een bedrijf is dit vanzelfsprekend,
opde universiteit is er nog een mentaliteitsverandering nodig.Want een
prof beschikt over een academische
vrijheid,die onbeperkt isElke verandering wordt dus aangevoeld als
een beknotting van die vrijheid.

De unief kan informatie geven over
vacante betrekkingen aan de studenten,en
de industrie attenderen op hun afgestudeerden(wat nu al gedeeltelijk gebeurt).
JA,MAAR DENKT U ERAAN OM IN BEPAALDE
RICHTINGEN ZONDER TOEKOMSTVOORUI TZICHTEN BEPRKINGEN OP TE LEGGEN 7
Nee,een numerus clausus zult u me niet
horen verdedigen.Daarmee sluit ik me
aan bij rector DeWreker.

Lutgart Reynen
Rik Van Nuffel.

DE GEZINSHOEK,
EEN
STEEN AAN ONS BEEN

BRIEF
Antwerpen,...

HET GEZIN: Hoeksteen wan onze maatschappij
E)e oorzaak van onze aanwezigheid op de
debatavond onder dit thema was een beetje
itióed en argumentatie op te doen bij de
yraag s moet het dan toch,een gezin? Deze
dan toch,omdat de trouwkoorts die onze
vrienden de laatste maanden te pakken
heeft,ons de indruk geeft dat trouwen
(en ook moet dit liefst gebeuren tussen
je twintig en je dertig,alsof het op je
yeertigste of zeg maar vijftig niet beter zou zijn,als het dan toch persé moet),
een onvermijdelijk natuurgegeven is.
Uijzer zijn we van deze dchatavond niet
geworden,temeer daar de overvloedige opkomst vermoedelijk nint te wijten was
aan liet onderwerp zelf,maar wel aan de
tegenwoordigheid van een debatlid, nl
prof. Delva, genoemd 'Jilly. Dit had als
gevolg een eerder kinderachtige raaktie
van de zaal en dit bij de minste bewe •#.*
ging van deze laatste. Om te gorgelen
van ainbetatigheid.Tot daar. De discussie was na de voordrachten van de respectievelijke debatleden dan ook navenant.Eens te meer werd er geschermd met
woorden als, jawel vul maar in: kapitalisme, f!arx,repressieapparaat.De opmeryi/UX/tae/\/<
king van prof. üelva dat het probleem
yiteindelijk niet word uitgediept,(tenminste niet tenvolle,van trouwen komt
een gezin,dachten wij toch),kon hoe dan
ook bijgetreden worden. Het moet ons
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kens ons fameus de strot beginnen uit
te hangen, en dat het nu maar eens go*
daao moet zijn met akties en woorden tc
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het gevaar af dat we hier als reactionair worden bestempeld (jawel,a 1weer
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zo ene),menen wij dat de twee volgende
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aap alternatiefs... alternatieve mannen.
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Wanneer deze hun bakkes vol hebben over
vue.'mtcfc
Chili,Mozambique,over hun vrouw die zij
zoveel vrijheid geven,dat het op ver S)w*e de nKwUdxihe
draagzaamheid gaat lijken,zodanig dat
rwet b ejee v -t,
zij=mannen eens te meer kunnen doen wat
is «le «.oyxA-l«».
wijsmannen willen,(naar dit dan wel op
w e t wctvxMr
afl,stand:don't get involved,onuitgesproken wet van de alternatieve bowcging;dan
^Idittesvs Lxvtopteren /ijsmannen voor een socialisme
— ’«»eootvdLevv
zonder vrouwen,en wee u vrouw,want dat
op bet tvueete
is het ergste soort van niot-geemancipeerde man die je ooit ontmoeten kan.
Zij=mannen zijn comakkelijk te herkennen
owvAe o-ff'cUes
aan de angst die zij vertonen wanneer het'
op confrontaties aankomt. Ze blijken je
U uxvaS te
plots nog nauwelijks te kennen,raken non
nauwelijks een pint a m om niet een oneew f=v o d vaU t Vt^iaviinK
gecontroleerde handeling op jou uit te
tf.<Ae
oefenen,en voelen zich ellendiger dan de
iatowx.^. steect^ Ucgev ligt
bet
cliché—man die de deegrol te wachten
(XO.U b I
sta it van moeder de vrouw. Want dit is
nu het meest verdomde aan alternatieve
verhoudingen:theorie en praktijk blijken zwaar uit elkaar te 1iggen,zodanig
dat je van geen enkele alternatieve vent
een impulsief,idioot,irrationeel,arfck,V\vS
tief.ondoelmatig gebaar moet verwachten,
- . JevA, 'u t e t ^
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want'daarvoor is de alternatieve theorie
teveel doordrongen van geforceerde afV .\o o tg ,^ -ffc >
° ^ o ( c e z 0& spraken om rle alternatieve kop hoven wa(P
ter te houden. Keep al of,talk to me of,
veC\ N ^
& °°
praten,praten,een praatkultuur . l/oor ons
3
niet gelaten,maar het is nog steeds on,x
oevloiratvoL ,
tegensprekelijk verdomd plezant tureluurs
verliefd te worden op eon manspersoon,
u w dienök^r
hang your jacket near the poster of Picasso, zonder dat dit bepaald hoeft te
^ c K a h 'P c r
leiden naar ge zins of alternatieve toestanden. Kaar wanneer het alternatief
gedoe ook niet,eveneens,het emotioneel
gedrag in de gaten houdt,dan houd ik
mijn hart vast voor de revolutie van mor-'
gen(?),uant daarin zal van harten al zoveei spraak zijn als in een fascistische
gericht«, maatschappij. Wie dat als gelijk
V
j - deee
J
welke alternatieveling niet door heeft
x e c L e M v e p u , / ^
is in mijn ogen een klomp die dan inder*
daad maar best naar Mozambique trapt,
V ie t.
>
uant daar komt het nog altijd enkel op
vreet opaan. Theee are pretty girls in
Mozambique...
Als wij spreken van moed,argumentatie
gen hoe zij aan dat bepaald vrouwmens
generation,verder op een opgeblazen balen uijzer worden ,dan komt dit door het
gesukkeld zijn,maarv>)zijn nog altijd
lon waar, e a was eens heel lang geleden^
feit dat het gezin nog altijd juridisch
een beetje discreet en stellen die vraag
een speld werd ingestoken en geven wij
en economisch (( wie dit niet aanvaardt
niet,toch,als je tijd van wachten hebt,
deze platte ballon door aan een generawende zich tot gelijk welke supermarkt,
komt dat manspersoon wel met een urentie waarvoor het niet zo nodig moet. En
en hij zal merken dat de enige tegenlange verantwoording voor de dag,alsof
verder,toekomstige dertigers,hangen wij
woordige verpakking de gezinsverpakking
we erom gevraagd hadden.
aan dit alternatieve net zo hard vast,
is,en wie niet voldoet aan dit kriteriu' Dus vermits we niet voldoen aan de geals een burger aan zijn huis,uant eens
,kan,(tenzij hij of zij een hele week
stelde eisen,worden w e (hops,alternatief
dit alternatiefke losgelaten,zien wij de
niets anders dan gelei eét/) ,in the long
restantje eveneens van de nostalgische '
ouderdom voor ons rijzen,met vrouw en
run, alias prof. Uermeersch,gelei met
jaren zestig met Bob Dylans en Stones
kind,hoe kan het ook anders,vermits je
schimmel veroberen)) inderdaad de hoek- en de hoop dat de revolutie voor morgen
meeste vrienden er de brui aan geven,
steen is van onze maatschappij,en wie
is. I waved fare uell to the state of
zal er slechts één alternatief overblijniet past in dit patroon kan de meest
New York. Van deze hoop blijft enkel al- ven! alternatief met je kop tegen de
ternatief spul over waarvan het globale
krasse vragen verwachten,bv of wij soms
muur botsend zullen wij alternatief
sexuele problemen hebben???,vragen koniet meer te herkennen is en teren wij,
doorgaan.
mende van venten waarvan wij ons afvratriestige dertigers,als het ware,the lost
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Waarde heer Penning,
Ik richt mij tot U omdat ik vermoed
dat het lot van een levend wezen, welk
het ook zij, U niet onberoerd laat. Welnu, reeds vijf jaar ben ik sjimpansee
alhier in de Zoo, U weet wel, daar waar
het publiek met noten pleegt te smijten. _
Laatst heeft ons iemand gezouten nootjes
gegeven. We bestierven het bijna van de
dorst. En dan hoor Je de mensen nog zeggen "dat ze wel al apen gezien hebben
met rooie achterwerkjes en serpentinestaartjes, maar nog nooit zo'n soort met
hun tong tot op hun buik". Dood van de
dorst waren we, Ja. Daarna een beetje te
veel gedronken, U kent dat wel. Ik heb
die nacht zes keer uit m'n bed gemoeten.
Ik dacht dat ik me onnozel ging zeiken.
En 's anderendaags was er dan nog een
flauwe plezante die een droge haring tussen de tralies stak. Verdomd, maar die
vent heb ik toch een vinger afgebeten. Je
kan ons voor de aap houden, maar niet te
veel. twen moet begrijpen dat wij onze
funktie van sjimpansee toch ook maar uitoefenen voor het genoegen van de betalende toeschouwer. Of meent men dat het voor
óns plezier is dat we daar godganse dagen banaantjes en nootjes vreten? Allemaal folklore! Geef mij maar een Homard
Thermidor. Overigens, met die ekonomische
toestand tegenwoordig krijgen wij niet
eens zoveel nootjes meer. De bezoekers
kopen aan de ingang wel "van die goedkope nootjes, voor de apen", maar ze spelen ze voor de helft zelf naar binnen.
En vroeger kregen we nog af en toe eens
een sigaret. Da's ook gedaan: te duur om
aan een aap te geven. En nu vraag ik:
moeten wij, sjimpansees, het slachtoffer
zijn van die gezondheidstaks?
Als de bezoekers weg zijn, wordt onze situatie iets beter. We wassen ons een
beetje, een streepje parfum onder oksels
en staartje, we trekken een net pakje
aan, en dan T.V. kijken (dat interesseert
me niet zo, dat is meer iets voor de oppasser), krantje lezen, partijtje schaak,
of een brief schrijven naar ons moeder
in Zaïre. Daarna een kalmeertabletje
slikken en eens lekker slapen, 's Anderendaags herbegint de rotzooQ): we staan
op, trekken onze piama uit, smeren ons
in met een zekere substantie om weer te
stinken zoals dat van apen verwacht wordt,
en in ons blootje springen we gezwind
weer het kot in. Elke aap heeft daar z'n
eigen taak. Ikzelf bij voorbeeld, ik
moet om nootjes schooien. Lowie met zijn
vrouw Sjarlotteke moeten eikaars vlooien
zoeken. (Voor de show, wel te verstaan.

if .V .-VAIpd.A r

Want wij hebben soms meer kans om van de
bezoekers vlooien te krijgen, dan andersom.) Franske moet de hele dag aan een
touwtje zwieren. En dan bevindt zich in
ons gezelschap nog een Jong koppeltje,
dat wij met een speciale taak bedacht
hebben, omdat we onder het werk toch ook
eens moeten kunnen lachen: namelijk van
zodra een nonnetjesschool ons komt bekij-i
ken moeten die twee straf beginnen te
vrijen. Je moet die school dan eens zien
rennen zeg, naar de flamingo's of 't akwarium.
Per slot van rekening zult U echter
begrijpen dat het bestaan van aap weinig
benijdenswaardig is. Ik ben overspannen
en zou er dringend eens uit moeten.
Daarom hoop ik dat U mijn oproep wilt
publiceren. Ik zoek namelijk een vervanger voor een paar weken. Misschien is
een lezer, of, wie weet, zelfs een redaktielid van SCHAMPER daar gaarne toe
bereid. Mocht er een kandidaat zijn, de
voorwaarden zijn eenvoudig: binnen de
bezoekuren moet hij zich zo menselijk
mogelijk gedragen, maar ik garandeer hem
dat hij daarbuiten gerust de aap mag
uithangen.
Met dank bij voorbaat en de meeste
hoogachting,

C<MIP<H<ATIES ZIJN GEVAARLIJK !
Hoe meer men het Belgisch politiek wereldje bekijktfhoe sterker de indruk
wordt dat dit NIET door politieke fracties wordt bepaald,maar UEL door belangengroepen ,die hun ontbtaan vinden in
de sociaal-ekonomische beroepsstratifikatie.
Uat betreft de sociale wetgeving,worden
de belangrijkste beslissingen niet in
het parlement,maar in de Nationale Arbeidsraad genomen (paritair samengesteld:
vakbonden en patronaat),Die kan kollektieve arbeidsovereenkomsten sluiten,die
na goedkeuring door de koning(in casu
de regering) kracht van UET hebben.Het
parlement komt daarbij niet tussen.
Ekonomische maatregelen worden in de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven besproken,geneeskundige problemen vliegen
de Nationale Raad van geneesheer-specialiaten in.Zo zijn er tientallen zgn.adviesorganen (in feite beslissen zij)
opgericht in onze staat van sociaal-damokratische institutionalisering.De
schijn van demokratie met rechtstreekse
verkiezingen gaat hierbij KOMPLEET de
mist in.
Het zijn echter vooral de media,die weinig bijdragen om het politiek beeld van
onze staat bij de bevolking juister te
doen uitkomen.Men doet alsof het de partijen zijn die de belangrijke politieke
beslissingen nemen.Dit zal wel niet toevallig zijnsde media zijn nu eenmaal in
handen van die partijen.'oie zouden het
niet op prijs s t e n e n moest de bevolking
er weet van krijgen dat hun rol gereduceer
ceerd is tot het demokratisch aankleden
van een corporatistische staat.
Of is het zo logisch dat ALLEEN vakbond
den en patronaat beslissen over het te
voeren sociaal-ekonomisch beleid.Zijn
dat echt de enige belangen die betrokken zijn bij het organiseren van het
bedrijfsleven ?Heeft de ekonomie echt
maar twee doelstellingen:Uinst en arbeid
(loon)?
Had ik het verkeerd voor wanneer ik
dacht dat een ekonomie IN DE EERSTE
PLAATS moet funktioneren om het bevredigen van behoeften efficiënt te organisoren?
Welnu,zijn de consumenten vertegenwoordigd in de organen die het sociaal-ekon
nomisch beleid van ons land uitstippels" ? Zijn de studenten vertegenwoordigd in de zgn."pnderwijsgemeenschap"?
Zitten er patiënten in de Raad van geneesheren ?
Natuurlijk niet.
Net zo min als de bedoeling van de universitaire expansie een demokratisering
van het onderwijs tot doel had,ligt het
doel van onze rechtstaat in het mondig
maken van de bevolking.Dat is het middel waarin andere belangen een ongelooflijk plastisch en variabel materiaal
hebben qevonden om zich aan winst-machten uicbreidingshonger te gaan.
Het is de markt die het hele spel dirigeeft.De heilige,onverwoestbare markt.
En dparin:In de eerste plaats het aanbod.
Er wordt aan •demokratisering' van het
onderwijs gedaan OMDAT er een overschot
13 e^n leerkrachten.Bedrijven worden
krarhfon1
lD AT.er overschot
aan werkkrachten en0|,'kapitaal
is.
Studentendienst werft
aan:
RADIOOMROEPSTERS
RADIOOMROEPERS
vereisten: 1 goede stem
I goede uitspraak
dynamisch, aktief, enz....
vrij zijn 's middags tussen
II u45 en 15u30
teak : enkel voorlezen van berichten
3-maal per middag
bezoldiging: 100 fr per middag en
gratis maaltijd
Kandidaturen voor 10 november opsturen
naar:
RADI00P1R0EP
p.a. Studentensenretariaat
Sint-Pietersnieuwstraat 45
9000
Gent
Stemproef on 16 november, 12u, in restaurant "de hrug".

KRAPP

Beginnen van school- en andere jaren zijn
zijn steeds aanleiding geweest tot hat
uitspreken van allermooiste en grootse
beloften.Omdat het vorige jaar wat dat
betreft ons veel heeft bijgeleerd en we
onszelf een beetje beginnen te kennen,
zullen we deze keer onze plannen sober
houden.
Uat ons dan toch op de lippen ligt: de
hele werkgroep zal zich aan de schrijfwoede over leverenmet de goede bedoeling
om onze trots,Dauaade,tot een leesbaar
en boeiend tijdschrift op te krikken.
Het blad is niet enkel de spreekbuis van
de werkgroep,alle niet extreem achterlijke artikels kunnen gepubliceerd word e n d e willen er wel bij zeggen dat we
graag eens praten over de artikels,als
dat enigszins mogelijk is.
Ue denken niet dat Dawaade in het vaarwater van Schamper terecht komt -omdat,
hoe eenvoudig psychologie en pedagogie
in principe ook mogen zijn,het voor niet»
betrokkenen ora saaie leesstof wordt.
Toch wil de werkgroep zivh engageren om
maandelijks een interessant artikel in
Schamper te krengen,over andere dan de
overgepopulariseerde onderwerpen zoals
die in weekbladen worden vermoord.

Me dunkt -dat een dergelijke wijze van
politiek bedrijven in sterke mate is
ingegeven door het organiseren van
specifieke belangengroepen in het
staatsbestel.
De keuze van het SOORT belangen dat men
in de organisatie van een maatschappelijk bestel opneent is immers bepalend
voor de AARD van de maatschappij waar
men naartoe wil.
Even belangrijk echter is de keuze van
de GROEP,waarvan men meent dat ze het
best een specifiek belang VERTEGENWOORDIGT.
, ,
Op beide vlakken lijkt me de huidige
evolutie in onze maatschappij verwerpelijk.
In het hoofd van sommige zgn.socinlü
hervormers (niet toevallig van rechtse
inslag) speelt reeds het idee om iip
Belgische Senaat (een,overigens nutteloze instelling) om te vormen tot een
orgaan waarin enkel beroeps(geqn par^
tij-)belongen zouden vertegenwoordigd
zijn.Dat zou,inderdaad,een exacter
beeld geven van de heden ten dage in
ons land gevoerde politiek.Die politiek
uordt dan ronduid fnscistoid.Overal
waar het fascisme opduikt,vindt het
haar steun in een op corporatieve
grondslag gebaseerde organisatie' van
de sociale werkelijkheid.
Overigens gaat het me hier niet nra dé
verdediging van het partijbestel,zoals
het hier van toepassing is.Jol vind
ik dat een partij veel weer de' okra-r
tische garanties biedt dan een beroepscorporatie,omdat ha:r aktieterreih uitstijgt (kan uitstijgen) hoven het puur
egocentrische ("wat voor ons goed is
is in het belang van iedereen"cfr,Uijr
nen),on haar basis heel uat gedifferentieerder is,wat sectarisme uitsluit
Een probleem dat ue al even goed op
eigen terrein meemaken,Dn vnle wc-rkr
groepen die ue nu rijk zijn hebben
niet bepaald het kontakt tussen studenten van verschillende fakultoiten
onderling bevorderd,en vinden al evenmin veel weerklank buiten het enge
universitaire wereldje.
Sojuwe voert aktie tegen het wetsvoorstel Pierson,Mordicus tegen Uijnen en
Krapp tegen de orde van psychologen.
Geen van allen 0VERUEEGT zelfs maar
kontakt op te nemen met de anderen,
daar waar het fundamenteel het 2EI TOE
probleem betreft:de strijd togen het
corporatisme.
In deze tijden van zgn.krisis duiken
immers niet toevallig overal corporatistische tendenzen op.Vooral in de
klassen die daardoor het meest gebaat
zijn.In dezelfde kontekst moet mon
de ontwerpen tot het instellen van oen
numerus clausus in diverse onderuijsnetten^zien,Plots blijkt de universiteit niets meer te zijn dan e e n b e r o e p s
school,Op hetzelfde ogenblik waar overal de vraag naar "eerste-lijnshylp"
in de dienstensector oprijst,vinden
orde van advokaten en orde van geneesheren elkaar bij het nemen van maatregelen om de "eer en waardigheid van
hun beroep" te herbevestigen.Voorwaar,
dit is géén toeval.

INDUSTRIËLE
ARCHEOLOGIE
EERSTE LES KENDE BUITENGEUDNE BJDVAl,

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

.
,

Alhoewel deze eerste les (Adriaan Linters,medewerker aan de Rijksdienst voor
Monumenten- en Landschapszorg,en secretaris van de U.I.A.R.U.G. over;Industriele Archeologie:Uat? hoe? waarom ?
met enige vertraging begon,werd zij een
kwantitatief succes dat alle verwachtingen overtrof.Niet minder dan 77 personen plaatsten hun naam op de deelnemerslijst,sommigen waren afkomstig uit
Kortrijk,Lok er en,Ninove,Geraardsbergen,
Brugge en Brussel...
De les zelf gaf met dia's een algemene
historiek van de industriële archeolo-^
gie (in Engeland,ca. 1950),het onderwerp
(de studie van de materiele cultuur van
de industriële periode,gezien in de contekst van de sociale en technologische
evolutie)en de methode (met o.m, een
kort overzicht van de balangrijkste
bronnenihet fonds 'de commodo et incommoi
do',het kadaster,en de bouuaanvragen)
Spreker pleitte voor een globale aanpak
van de totaliteit van het onderwerp,
waarbij de monumentale relicten niet los
gezien mogen worden van hun inboedel,
archiBfdokumenten,iconografie.,.
Tevens werd gewezen op het fundamenteel
interdisciplinaire karakter van het onderwerp ,
Op DONDERDAG 28 om 20.00 heeft de tweedi
les van deze cyclus plaats?Prof,Dr,Herman Balthasar spreekt dan over het so»
ciaal-economische kader van het onderwerp en de periode (eerste deel).Gen
tweede deel wordt besproken op U0EN$DAG
10 n o v e m b e r ..
Omwille van de enorme bijval (het seminarie voor Nieuwste Geschiedenis yas te
klein)zal deze laatste le9 waarschijnlijk in een van de kleine auditoria van
de fakulteit van de Letteren en Wijsbegeerte gegeven worden.Het uur (ven 19,00
tot 21,30)blijft ongewijzigd.

De orde van geneesheren werd de laatste jafen reeds meermaals in vraag ge—
steld(cfr.de brochure en aktie "de orde
orde van geneesheren moet afgeschaft
worden"van G.E.R.M.,Mordicus e.a.)
De orde van aovokaten is er beter in
geslaagd haar blazoen in__ere te beua"renfÖveral waar het «>aar enigszins kan
laat ze horen totaal verschillend te
zijn van haar ongezonde broer.Dat gebeurt dan vooral met historische argunienton:<ie 01 ::'u van advokaten werd ergens in het hegin van de 19e eeuw opuerichtjdcze dor geneesheren in de
jaren dertig vin deze eeuw.Daar ce is
de kous af.
In de grund komen ueide orden op hetzelfde neer:hoide beschermen enkel
uclbepnnldc beroepsbelnngen van hun
leden,heiden interpreteren hun 'déontologie' als 'ideologie van dn hoernenen klasse' (waarom hei bon .ij zoiets nJc een morele 'plichtenleer' nodig en arbeiders niet),bei den zijn
unde ok;atisch georoinisrerd.
Voo: ■■•riütufiH ga t 'iet argument op
dot zo NNG.'liü.w JCTTH I.'IK zi jn,omdat ze
indruis'o fcconn:
HET RECHT tü VERENIGING :iiit Jmpli . rr*
immers venei n:;. let negatief veren Lojngsri. r.ht:Hfet recht om van GEEP vereniging den! uit. te • aken. (ofr.ook
a: t,1 van ut wet van ?/• mti 19/1) .'Welnu voor liet ui loef enen van het beroep
van anvoknat of van geneesheer is men
VERf-l IGHT tot. (Je orde toe tn treden,
die dus een monopolie en een eigen
r erft tsorgani sa ti« heeft.
HET RECHT DP VRIJE MENINGSUITING:Writiek op de orde naar buiten too wordt
niet yedu.lri.TaI ri jk zijn de gevallen
waar hij de rer.poktievu ordes tuchtsankties hebben opgelegd aan 'leden'
ciie openlijk standpunt innamen teyen
bepaalde beslissingen van hun ordes.
HET RECHT DB.1EKTI E F BERECHT TE UÜROEN:
beide ordes hebben uitzonccringsrechthanken,m.a.u.zij sanctioneren zélf de
door hert uitgevaardigde normen. In die
zin zijn zij tevens in strijd met hut
principe van de SCHEIDING DER ilACH TEN.
Uiteindclijk beslissen zij quasi autonoom of iemand tot het beroep uordt
toegel aten,waar geen procedure in beropp voorzien is.
Verder is hun rechtspraak niet open'
baar,maar zetelen zij met gesloten
deuren.

orgaan van de verschillende advokatenconfederaties,zich anders bitter weinig inlaat met beroepsproblematiek,Het Verbond
is geen syndikaat zoals de artsenkamers
van dokter Uijnen.Zij werd echter wél
belast met het organiseren van deontologische lessen van de advokaat-stagiairs.
En daarin wil de orde verandering brengen.
Na het instellen van een numerus clausus
aan de balies van Kortrijk,Leuven,Turnhout en Cechelen,voelt men zich wel verplicht een en ander een ernstiger cachet
mee te geven.Ook bij de advokaten uordt
gedacht aan een uitgebreider postgraduaat
vorming van de stagiairs.Zéker nu werd
vernomen dat over de hervorming van het
statuut van de stagiair een parlementaire commissie bestaat.Kwestie van de eerste te zijn.
Een en ander vraagt verduidelijking.De
stage welke jonge advokaten bij een "patroon" (recht uit de middeleeuwen)moeten
volgen is nergens door de wet geregeld.
Art. 43C Gor ,'Jetb . stelt enkel dat
raad van de orde de stageverplichtingen
van de kandidaten vaststelt.De orde heeft
daarin dus (totnogtoe)vrij spel.Het kan
duo best zijn (en dat gebeurt)dat je er
eet erg ueinig van af komt.Andere staniairs kunnen jaren wachten tot hun definitieve inschrijving op het tableau.
Ondertussen verdien je quasi niets.
Jic de voorstellen van dokter Uijnen goed
naleost over wat hij van de bijscholing
van huisartsen wil maken,ziet al snel de
parol oliën opduiken.Hierbij echte, één
opmerkingliiaar waar de orde van geneesheren onkel NATIONAAL is georganiseerd,
kent du orde van advokaten veeleer een
REGIONALE struktuuride ordes van Gent,
Antuerpen,i''iechelen enz.hebben een reöle
autonomie.Dit verklaart o.a.de verschillen
in de pro-deo regeling aan de verschillende balies,Dit verklaart eveneens
waarom de orde van advokaten zelden met
gemeenschappelijke standpunten naar voor
komt.Doch er zijn tekenen die erop uij‘—
zen dat de Nationale Orde van Advokaten
(voorlopig nog steeds een papieren orgaan)haur invloed wil versterken mbt.de
deonto1ogische regeling,en dus de stages.
(cfr.de fameuze brief van de Deken van
de Nationale Orde,Nelissen-Grade)

Niet dat ik zelf zo hoog til aan al
die zgn.ijrondwotte! ijk gewaarborgde
rechten en vrijheden.Het is echter
frappant, dat hot dn burgeri j-zél f is
die er het eerst bij is om do door haar
uitgevaardigde normen te ovortredan,
wanneer ze niet meer in hun belang zijn.
De laatste tijd zi'jn er tekens die erop
wijzen dat boide ordes hun 'reeds schandaligo macht,wensen uit te breiden,Beiden zijn zich gaan bezinnen over het
gevoerde stagebeleid.(Zie daarvoor:Schamper nr.
"Balie vs.Uetswinkels,en Schamper nr,16 "Corporatisme is 'in'".)
Zo hield het Verbond van Belgische Advokaten pp 2/l0/'76 een congres over "De
Toevloed van Donge Advokaten,Dit is
merkwaardig omdat dit overkoepelend

De strijd zal er dus om gaan of de universiteit,dan wel een corporatie,moet
betrokken worden in een vernieuwde opleiding van toekomstige 'vrije beroepers'
En daar waar je principieel kan stellen
dat de universiteit géén beroepschool
mag worden,lijkt me de universiteit
toch meer garanties te oieden t.a.v.
objektiviteit in ue beoordeling van da
kandidaten dan een vulgaire corporatie,
Uanneer er derhalve sprake is van een
hervorming van het statuut van eender
welk vrij beroep,lijkt het me een fundamentele optie,die UIT handen te nemen
van middeleeuwse instituties,En dit
geldt echt niet enkel voor dokters en
advokaten.
KOEN RAES.

wetensehap&onderwïjs
In dit korte artikeltje is het de
bedoeling de relatie te schetsen
tussen onderwijs en de vooruitgang
van de wetenschap, zoals die uordt
omschreven door Thomas Kuhn in zijn
"Struktuur van wetenschappelijke revoluties" (Boom, Meppel).
Het is kenmerkend voor de eksakte wetenschappen dat de handboeken
alleen de laatste, de meest "ware"
theorieën vermelden en alle voorgaande theorieën zelfs niet meer
besprekfi omdat toch gebleken is dat
ze niet meer "waar" zijn. Dit heeft
voor gevolg dat in het onderwijs
een persoon uordt "opgevoed" in een
bepaalde theorie, voor de natuurkunde is dit bvb. de theorie van
Newton, voor de wiskunde, de verzamelingenleer. De persoon leert
dus denken in deze theorie. Dit
uordt nog gestimuleerd door het
feit dat in deze zelfde handboeken
de vraagstukken en oefeningen zo
gekozen en gesteld zijn dat ze bin1t 9 n
de aanvaarde theorie een oplossing bezitten. Men gaat dus bewust
de probtonen die in de gegeven theorie onoplosbaar zijn uit de weg.
Dit heeft voor gevolg dat de persoon in deze theorie opgekueekt ,
gaat "geloven" dat de theorie alles
kan oplossen. Ik heb hier bewust gesproken van "persoon" omdat men voor
persoon evengoed leerling als student kan lezen, want ook onze zo kritische universiteit valt onder deze
gedachtenlijn.( In Gent bvb. wordt
pr in de fakulteit wetenschappen
nergens een kursus geschiedenis van
de wetenschap gedoceerd, op de kursus van Prof. Vermeersch na, waar
men toch zware pogingen heeft gedaan
deze te elimineren uit het wetenschappelijk programma).
Uanneer nu dergelijk opgevoede
nensen aan wetenschappelijk onderzoek gaan doen, dan hebben zij hier-

tegenover een fundamentele konservatieve houding : hun onderzoek zal
er in de eerste plaats in oestaan
nieuwe problemen op te lossen binnen de gegeven theorie. Dit heeft
voor gevolg dat een nieuwe theorfe
d.i. een nieuw stel van fundamentele principes, dat een onoplosbaar
probleem binnen de oude theorie toch
oplost, met dit konservatisme af te
rekenen heeft. Een tueede gevolg is
dat een nieuwe theorie slechts zal
aanvaard worden als het aantal onoplosbare problemen binnen de oude
theorie zo groot is geworden, dat men
wel moet geloven in het failliet van
de oude theorie. Konkreet heeft dit
konservatisme een tijdsvertraging
voor gevolg. Indien men dan daarbij
de tijd rekent vooraleer de nieuue
theorie is aangepast voor het onderwijs (d.b* schrijven van handboeken,
zorgen dat ze aanvaard worden door
ministerie x en y,...), dan stelt
men vast dat de wetenschap in het onderwijs ernstig achterloopt op de
wetenschappelijke kennis.
Uit dit alles blijkt dat de wijze
uaarop -het onderwijs verstrekt wordt
de vorm van wetenschappelijk onderzoek meer bepaalt dan men ooit gedacht heeft. "Men" schijnt dit ergens wel zeer goed aangevoeld te hebben, uant in de meeste scholen ligt
het programma van een leraar wiskunde
of fysika zo vast en is zo omvangrijk
dat hem of haar geen tijd rest aanvullende informatie te geven. NoJhtans daar waar het mogd ijk is, zou
esn leraar of lerares zeker dezB
taak dienen t8 vervullen, gezien zijn
relatie tot het wetenschappelijk onderzoek.
Dit betekent natuurlijk niet dat
daardoor het onderwijs stukken batar
gaat worden, daarvoor zijn vaal «aar
veranderingen nodig, die zich niat
beperken tot de inhoud van een leerprogramma .
Dean Paul Van Bendegem.
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v.g.k:

GEEN deel*
hom e a a n
de m edische
beurs m eer..

Op 22 oktober 1974 werd een motie,
ingediend op de Algemene Raad wan
het VGK,tegen de samenwerking van
de fakulteitskring met farmaceutische firma's ,verworpen met 16
stemmen tegen,12 voor en 9 onthoudin
gen.
Toen werd er een werkgroep opgericht,
belast met hét onderzoek aangaande
de inbreng wan de farmaceutische
firma's in de werking wan het VGK.
Deze kwam tot de vaststelling dat
de inbreng wan die farmaceutische
firma's jaarlijks meer dan 1MILD0EN
FRANK bedroeg (cijfers '74-'75)
Die vloeide als volgt binnen:
Medische Beurs:634.890 fr.(verhuur
67 standplaatsen aan firma's)
Publiciteit in kursussen:218.500 fr.
Specia:25.000 fr.
b Dansen:42.500 fr.
Wellcome:100.000 fr.
Schering:36.000 fr.
Sandoz:15.000 fr .
Verhuring van kamers(in het Medisch
Huis)aan firma'stmeer dan 100.000 fr.
o .a .
Abott:16.000 fr.
UCB/: 16.000 fr.
Labaz:26.400 fr. enz.
Steun voor de jaarlijkse auto-rally:
55.000 fr.
Steun voor de receptie ter gelegenheid
van de tweejaarlijkse revue: 25.000 fr.
Deze werkgroep stelde een rapport op
waarin werd gesuggereerd op welke
manier de VGK zonder de firma's kan
verder werken (mits enige versobering)
en hoe ze initiatieven kan ontwikkelen om de beïnvloeding van de student
door farmaceutische firma's tegen te
gaan.Intussen werd op initiatief
van enkele mensen uit het D.B.een
'alternatief' rapport opgesteld waaruit moest blijken dat de VGK zonder
de gteun van de firma's niet verder
kon.Op de Algemene Raad van 27 nov.
1974 kwam het tot een wielig debat
waarna de A.R. zich uitsprak voor
een participatie van de firma^sin
de VGK (30 stemmen voor,11 tegen,3
onthoudingen)en voor een Medische
Beurs met luxe-folders,uitdelen van
gadgets en stalen enz.
De verkiezingen voor de Algemene
Raad van dit jaar werden gevoerd in
tjet kader van het pro/contra een medische beurs.Op de Algemene Raad van
12 oktober 1976 werd met 22 stemmen
voor en 21 tegen het voorstel onderschreven DIT DAAR NIET MEER DEEL
TE NEMEN AAN HET INRICHTEN VAN DE
MEDISCHE BEURS.
Voorwaar één sprong voorwaarts voor de
Vlaamse Geneeskundige Kring.
Uij hopen dat de ingeslagen weg,verder
consequent zal bewandeld worden.Ueiger
mordicus iedere steun aan grootkapitaal
en corporaties!!

DOSSIER
KERNENERGIE

In september ve rscheen ,a 1s re-iktir op
het rapport van de "Raad der Wij zen"
het DOSSIER KERNENERG1E,een uitgave
van het VAKS,voluit:de VERENIGDE AKTIEGR0EPEN VOOR KERNST0C.
Dit dossier,het eerste,dat Ki j ons weten boven "brosjure"-kwa1iteit uit- i c
stijgt,is een grondig on tler zoek van de
gevaren,kosten en alternatieven van
kernenergie,en .bevat riaarnaast-het
meest belangwekkende deel overigens-eer
beschrijving van de Belgische atoom lobby en haar praktijken,en hoe dit hele
handeltje de parlementaire demokratie(v
(verder; om zeep helpt.
Voor wie nog twijfels mocht hebben omtrent de inopportuniteit van dze energiebron,maar verder voor iedereen die
uitstekend uil geinforreerd zijn over
dit probleem,is dit boekwerk het neusje van de -in 8elgie overigens uitgeroeide- zalm.
Voor één keer dat we beschikken over
een volledig door Vlamingen samengeste'
gesteld en geschreven boek,mogen we
niet laks op ons gat blijven zitten
KOPEN EN LEZEN I II!
DOSSIER KERNENERGIE
balans van een kollektief zelfmoordprogramma.
Uitgegeven in eigenbeheer (dus door
dit boek te kopen steun je een goede
zaak én je redt het VAKS uit een financiële nachtmerrie)
PRIDSï150 fr.
TE KOOP in de UERELDUINKEL
Geldmunt
oT stuur 150 fr>. naar VAKS
d'Alcantaralaan 72
9971 Lembeke.

Beste mensen,
Ik teken bij deze protest aan tegen het
somtijds uitzinnig lawaai dat de etenden in het studentenrestaurant overspoel
spoelt.Ik kan best begrijpen dat mijn
"klassieke"voorkeur op muzikaal gebied
niet de uwe is,doch kan moeilijk aanvaarden dat een hele mensengemeenschap
doende bovendien aan zulk een belangrijke aangelegenheid als het eten wel is,
verplicht wordt te'luisteren' naar de
een of andere onzin uitbrakende radio—
post aan een verdovende intensiteit.
Mijn bede is rustige,spijsverteringsbevorderende muziek ten gehore te brengen,
hetzij de knop volledig toe te draaien.
Denk ook eens na over de angstschilderij
en van Landuyt en de vervuiling van deze leefwereld.
Iemand die weent om het verlies van de
duisternis.
Lodewijk Ueyns
Spiegelhof 79
Gent.

00K DIT MAG DE UETEN...
naar ik uit sommige gesprekken meen
te kunnen afleiden verwacht SCHAMPER
dat ik boos zal reageren op het artikel "HET KAN NIET MEER OP ..."Ik vermoed dat men mij daarom het tweede
nummer ekstra vlug heeft bezorgd.
Insiders zitten nu hoopvol in de handen te wrijven,wachtend op een scheldpartij van mijnentwege.
Om jullie niet helemaal teleur te
stellen deze opmerkingen:
Verschillende zaken worden in het artikel verkeerd voorgesteld,om redenen
ons onbekend,maar in twee gevallen
doet alles een bewuste verdraaing van
de werkelijkheid veronderstellen.
In beide gevallen is de voorstelling
van de feiten zichtbaar,zeifs voor de
leek,vervalst,daar waar er weinig
twijfel bestaat dat de auteur(s) de
ware toedracht kenden ...
*In het artikel wordt het voorgesteld
alsof ik uit schrik om-door de rektor als "verantwoordelijke uitgever"
te worden aangevallen ZELF de teksten aan censuur heb (laten) onderwo(e)rpen.
Het is echter zo dat om de brochure
te kunnen verspreiden samen met de
programmaboeken e.d.m. ze moeten geviseerd worden door de rektor.
De nuance is belangrijk, volgens de
eerste versie loopt de FK-voorzitter
met alles wat hij wenst te publiceren
automatisch naar de rektor om goedkeuring te vragen, m.a.w. de voorzitter is een dienaar van de rektor,
voorwaar te mooi om waar te zijn...
♦ Ik heb niet gecensureerd, de opvatting
van de rektor was bepalend voor wat
geschrapt werd en mijn zienswijze
speelde terzake geen rol, integendeel.

Ik heb nooit ontkend dat ik censuur heb
toegestaan, en ik weet dat ik daar (onder druk van de omstandigheden) een
grote fout begaan heb.
Ik heb dan ook de betrokken vereniginger
zo vlug mogelijk op de hoogte gesteld.
Ik heb hun dan ook verteld wat naar de
opvatting van de rektor de reden voor
schrapping was; Met dTe gegevens in de
handen konden zij reageren hetzij bij
het rektoraat, hetzij door de voorzitter van het FK te interpelleren in de
algemene vergadering van een of ander
konvent. KR.A.P.P, is daarvan op de
hoogte, en ik weet niet waarom zij in
SCHAMPER nr 2 willen doen uitschijnen
dat Uens door mij beschermd wordt,.,,
de idee alleen bezorgd mij koude rillingen...

Ook wat Mordikus betreft is het zeker
mijn bedoeling niet het V.G.K. een
hand boven het hoofd te houden. Indien
men het bestaan van het "smeergeld" kan
bewijzen (uat mogelijk moet zijn, iedereen weet het stilaan al) dan zal het
me als FK-voorzitter niet zwaar vallen
tegen het V.G.K. op te treden.
Tot daar de meest opvallende verdraaiingen, verder dient opgemerkt;
-het is niet zo dat ik op eigen houtje
beslist heb een brochure uit te geven,
-men doet uitschijnen dat ik schamper
belet zou hebben een gelijksoortig
initiatief ten uitvoer te brengen, ik
heb dergelijke pogingen nooit ondernomen...
-men suggereert voorts dat ik het bene don mijn waardigheid zou achten
brochures uit te dolen aan de in- .
schrijvingen, ik begrijp niet waarop
deze veronderstelling rust.
-uat de hoge kostprijs betreft dient
opgei.ierkt dat door tijdsgebrek andere
(goedkopere) produktiewijzen onmogelijk war on ... .
-enz...
Nu is dc vraag waarom stelt men de
zaken verkeerd voor in de betrokken
irtikelen ?
Ln wa iro". zet men er dan nog liet grappige zinnetje "denk nu niet dat we alle
schuld op Chris Kerre willen schuiven"
bij???
Naar ik hoop is het niet de bedoeling
door persoonlijke aanvallen de samenwerking tussen het FK en de ander konventen te vertroebelen. Het zou jammer zijn dat men de plaatsruimte in
schamper gaat gebruiken om vanaf de
start van het akademiejaar de toch al
moeilijke central (samen-)werking af
te remmen.
Het kan ook zijn dat het gebeurde enkel
aangegrepen wordt on te kunnen schelden
op een persoon, zodat de grond van de
zaak elders (buiten schamper) te zoeken
valt... ik hoop van niet.
Het was volkomen normaal dat schamper
het gebeurde TEN GRONDE zou op de korrel nemen, ik kan me niet van de indruk
ontdoen dat men het artikel met andere
oogmerken geschreven heeft...
Desalniettemin, zoals een eminent dekaai
steeds herhaalt, "mijn deur staat
altijd open....".
Chris Merre

Gent,26-10-'76.
Geloofd zij Dazua Christus

"Mijne Heren"Redakteurs van Schamper*

Uw blad heeft mij steeds belangstelling
ingeboezemd.A1 was het dan in vela ga—
vallen omwille van Uw afwijkende mening,
die mij voorkomt als het produkt van
!
jeugdige overmoed,misleiding door valse
profeten in schaapsvel en makro-bioti*
sche voeding.Waarschijnlijk zijn de veil
betreurenswaardige echtscheidingen en
verlopen ouderparen niet vreemd aan Uw
gebrek aan respekt,eerbied en onderdanige gehoorzaamheid voor het Gezag,het
Gezin en Uw Volk.Uat meer vroomheid en
liefdevolle verhoudingen,gebaseerd op
een uare en diepe lektuur van de Bijbel
zou deze gezinnen bij elkaar houden.
U begrijpt dat het hier om een eeuwigdurende kreis gaat,een zogenaamde
slaklijn of spiraal:hoe meer men het
gezag en haar drager-het gezin-minacht,
hoe minder gelukkige huwelijken en gezinnen en hoe minder respekt en wellevendheid onze jeugd heeft.
Daarom uil ik wijzen op een drietal artikelen uit uw nummer 16.Vooreerst "het
kan niet meer op..."De heer Merre heeft
goed gedaan zich te onderwerpen aan het
wijze gezag van onze heer Rektor.Ueliswaar is de hemel iets te blauu voor
zijne Excellentie,en uit zich dat in
een aanbidding voor de Zonnestraat,maar
toch verdedigt hij orde en gezag,en
laat hij gelukkig niet toe dat ware
dienaars van de wetenschap zoals mej.
Uens door het slijk worden gehaald.
In haar instelling worden de ongelukkige
slachtoffertjes van de goddeloosheid
en de teleurgang van de christelijke
huwelijksmoraal tot betere gedachten
gebracht,met een ijzeren tucht worden
zij terug in rechte banen geleid.
Zulks verdient lofl Uat de aantijgingen
aan het adres van het V.G.K. betreft
Uit goede bron vernam ik toevallig dat
zij bijlange zoveel niet gekregen hadden,en bovendien,het spijt hen dat zé
ooit zoveel gevraagd hebben.Zij hebben
berouw getoond.En kijk maar naar prins
Bernhard,die heeft zelfs veel erger dingen gedaan,en hem heeft men toch ook
vergeven.Dat was trouwens voor de goedde zaak van het UereldNatuurFonds,zoals
het V.G.K. voor de betere verspreiding
van farmaceutische middelen over de
hele wereld.Uees gerust,met het V.G.K.
komt alles dik in Orde,want die reklame
is echt niet zo erg;goede Uijnen behoeven immers geen krans.Uare het niet dat
mensen van slechte uil,zoals de kommunistische eerste-minister van Nederland
Den Uyl steeds het slechte in de mensen
willen zien,en Uw redakteur Uillem Debeuckelaere daar op de gekende naieve
manier inloopt,dan zouden uij gespaard
blijven van al die schandalen en korrupte zaken.
In het zelfde artikel vinden uij in de
derde kolom nog een naieve paragraaf
van genoemde redakteur.Emancipatie,en
bijzonder het Vrouwenhuis is een vlucht,
een laf-zich onttrekken aan de verantwoordelijkheden van de moeder,de zorgende,de blijde,door vrouwen die niet het
minste respekt aan de dag leggen voor
het door de Bijbel geïnspireerde gezag
van de huisvader.Gelukkig maar treft
men nog mannen,ware roededragers aan
die dit in het Burgerlijk Recht hebben
gekondenseerd.
Kort antwoord...
Vraag
het maar aan de hooggeleerde heer
Alles schijnt om nuances te draaien; of
professor en advokaat dr.jur.U.Delva!
‘
te ver-draaien...
Meent schrijver echt uat hij schrijft.
Enkele opmerkingen:
Inderdaad
een
vrouwenhuis
is
een
veilige
*0m een bewuste verdraaiing van de werplaats waar vrouwen zich aan de heilzame
kelijkheid gaat het hier geenszins. Bij woede en roede van hun echtgenoten kunhet lezen van de lezersbrief krijg ik
nen onttrekken en zich aan liederlijkdo indruk een onderdeel te zijn van een heid(er zijn zelfs vrouwen die met elkaai
goed georkestreerde kampagne. Ik zou
ontucht plegen !)overgeven.Zulke vrouwenecht niet weten waar dat goed voor is.
huizen zouden moeten worden verboden;
Het gaat niet om het persoontje, wel
of minstens zou een regelmatiger kontro—
om het feit zelf van die censuur. Oat
le van openbare ambtenaren de vrije toeChris niet gecensureerd heeft weet
gang moeten garanderen.Trouwensyeen puonderhand wel iedereen. Dat hij, onL
blieke plaats zoals een vrouwenhuis moet
al was dat tegen zijn zin, eraan meeuitgebaat worden door een wijs en krachuerkte is ook een feit. Dat erkent
tig man,met ervaring in de zakenwereld.
Dij trouwens. Dus genoeg daarover.
*Als Schamper er dan over schrijft, dan Het tweede stuk waarop ik eenmaal kort
doen we dat omdat we het niet eens zijn wil reageren is uw repliek op een lezersbrief. Uw reaktie tegen de wijze opmerkin-i
met die censuur en de rol van Chris.
gen van Prof.dr.h.c.Ir.U.Soete is onbe- I
Dat zegt op zichzelf niet genoeg: het
grijpelijk.Had
U maar de beide door Uzelf
gaat hier niet om Chris Merre, wel om
de voorzitter van het FK, een vertegen- aangebrachte uittreksels van Plato gelezen,en ter harte genomen!...De Geachte
woordiger van de studenten.
briefschrijver is ook niet van gisteren,
*Als Schamper verwacht dat Chris rea;
en
uw schampere en onwellevende opm-rfcJjSgeert, dan wachten we niet handwrijvend
en met bloeddoorlopen ogen op een
gen "Uij zijn Uw heren niet" getuigt
scheldbrief. Uel op een verantwoording bepaald van slechte smaak.,.0m kort te
En dan niet tegenover de toevallige
gaan-ik moet morgenochtend nog naar de
schrijver van geuraakt artikel of tegen, vroegmis-ik laat mijn kritiek op Uw
over de twee werkgroepen, maar wel
hoofdartikel vallen,en sluit mij aan bij
tegenover alle studenten.
de wens van Prof,Soeta,ik uens Uw blad
*Als er snel een Schamper bezorgd wordt Niet tenzij U getuigt van een uare en
aan Chris Merre, dan is dat opdat hij
demokratisch alternatieve geest door
snel zou kunnen antwoorden en dat de
deze brief te publiceren.Zoniet zal ik
student zijn vizie niet een paar maand met plezier de 80 fr. abonnementsgeld
later moet opzoeken.
deels in de spaarkas "Onze Tijd Komt
Daarmee is voor mij de kous af; iedereen Nog" van Bierhuis 1302,deels in het
weet wat er gebeurde en dat is voor mij solidariteitsfonds "Vorster blyf en oa
genoeg. Dat was het enige oogmerk waar- nie weg nieL" en deels in het apostovoor ik (en geen uij) dit artikel
lische en bevrijdende werk van mijn qoe-l
schreef en ik heb echt geen zin om nog
de vriend Uerenfried van Straaten.de
Schamperslang uit te leggen dat er heus Spekpater,de heilige man,steken.
geen andere bedoelingen inzaten.
U ziet,ik heb alternatieven genoeg
Misschien kan dat nog iemand proberen te Met hoopvolle blik groet ik U,
bewijzen.
Dan openen we een hartsrubriek.
Uillem Debeuckelaere
A
Katholiek en Diets
V V K
Stefan Coneyna
K
Student 2e kandidatuur.
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P.S.sUaarom heeft U mijn goede vriend
Reinoud de Smet niet meer uitgenodigd
voor de redaktievergadsringen ?

