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Toen zowat anderhalf jaar geleden door het FK 
drie kandidaten gesteund werden voor de ver-
kiezing van studentenvertegenwoordigers voor 
de Raad van Beheer, gebeurde dit om de samen-
werking tussen het FK en die studentenvertegen-
woordigers te bevorderen maar ook orr meer in-
formatie te krijgen.
Na een jaar werking in de RvB is de samenwer-
king tussen de vertegenwoordigers van de kon- 
venten en de studentenvertegenwoordigers ver-
beterd. Bij de vorige verkiezingen hadden onge-
veer alle kandidaten beloofd informatie te geven 
over wat er in die RvB zoal gebeurt. Ondanks die 
beloften kunnen we nu opnieuw stellen dat die in 
formatie de brede studentenmassa niet bereikt. 
Dit probleem stelt zich eveneens, maar dan in 
mindere mate voor de studentenvertegenwoordi-
gers in de verschillende fakulteitsraden en in 
de Sociale Raad. Bij het verstrekken van infor-
matie zijn er verschillende mogelijkheden. Voor-
eerst moet erop gewezen worden dat in de RvB 
over zowat alle onderdelen en geledingen (bv. 
studenten,WP,...) van de universiteit gehan-
deld wordt. De problemen die aan bod komen 
zijn dan ook zeer ruim. Nu kan men van de 
studentenvertegenwoordigers vragen dat zij 
verslag uitbrengen over il deze problemen. Dit 
zou dan met zich meebrengen dat deze problemen 
-door hun uitgebreidheid en door hun technici - 
teit-nogal oppervlakkig zouden moeten behan-
deld worden. Een dergelijke werkwijze zou wel 
tegemoet komen aan de eis van informatie uit 
de RvB,maar zou niet zo efficiënt zijn daar 
uit materiële redenen moeilijk op verschil-
lende aspekten van de problemen zou kunnen in-
gegaan worden.
Een andere mogelijkheid is dat slechts een paar 
problemen aan bod komen en dat die dan grondiger 
aangepakt worden. Een dergelijke werkwijze lijkt 
me veel efficiënter dan de vorige. Hiertegen kan 
echter aangevoerd worden dat de geïnteresseerden 
(studentenvertegenwoordigers in de fakulteits- 
raden, FK-kringen en werkgroepen) niet over de 
genomen beslissingen ingelicht worden. Dit kan 
opgevangen worden door persoonlijk kontakt tus-
sen de betrokkenen.
Zo bestaat ook de mogelijkheid om uitvoerig in 
te gaan op specifieke problemen.
De eis van informatie uit de RvB is natuurlijk 
zeer gegrond;informatie uit de fakulteiten naar 
de studenten in de RvB is zeker evenzeer nodig. 
Pas als die studenten de argumenten en motive-
ringen van de fakulteitskringen en de werkgroe-
pen kennen kunnen ze die standpunten in de RvB 
gaan verdedigen.

Kontakt tussen de fakulteitskringen en de 
werkgroepen en de studenten in de RvB is 
niet alleen wenselijk maar broodnodig om 
een efficiënte oppositie te voeren.

Chris VANDERHAUWAERT
Studentenvertegenwoordiger i/d RvB

P.S. : Voor meer specifieke informatie :
Chris VANDERHAUWAERT-p/a
Guinardstraat,10
9000 GENT
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MOTIE TEGEN DE NUMERUS CLAUSUS.

Het gevaar van een algemene Numerus Clausus 
wordt steeds dreigender aan de universiteiten.
Als voorproef legden de ministers van Nationale 
Opvoeding een NC op in enkele richtingen van het 
Hoger Niet Universitair Onderwijs. Van een NC in 
de geneeskunde is reeds sinds vorig jaar sprake. 
Onlangs werd ook voor de invoering ervan bij de 
diergeneeskunde gepleit. In officiële onderhande- 
lingen met de vakbonden heeft minister Humblet 
verklaard dat hij van plan was om een NC in te 
voeren voor de aggregaatsopleiding. Dit voor-
nemen van Humblet werd ook door de rektor en door 
de regeringskommissaris bevestigd. Geruchten doen 
de ronde dat De Croo en Humblet van plan zijn om 
een algemene NC in april '77 door te voeren.
Als reaktie op deze maatregel hebben de studenten 
in de RvB een motie ingediend. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling om enkel tegen een NC voor de 
aggregaatsopleiding te protesteren, tijdens de 
vergadering werd de motie uitgebreid tegen elke 
vorm van NC.
Bij meerderheid werd de volgende motie goedgekeurd:

Op 15 oktober in vergadering bijeengekomen,keurt de 
Raad van Beheer van de RUG alle maatregelen die zou-
den leiden tot om het even welke vorm van Numerus 
Clausus af.
Hiermee sluit de Raad zich aan bij het reeds eerder 
bij herhaling door de rektor Ingenomen standpunt 
tegen elke vorm van Numerus Clausus.

Dp de sociale raad van 19 oktober is 
bij de budgetaanvraag voor '77 een ver-
hoging van de middagmalen met vijf frank 
goedgekeurd (dus van 45 naar 50 frank) 
en voor de cafetariaconsumpties een ver-
hoging van 1 frank (dus van 8 naar 9 
frank).
De verhoging van de cafetariaprijzen 
kan ik nog bijtreden, maar een prijs-
verhoging van de middagmalen niet. Ik 
heb dan ook een voorstel naar voor ge-
bracht om de prijzen van de middagma-
len voor studenten te stabilizeren op 
45 frank en alleen de prijzen voor niet 
Universitaire studenten, het personeel 
en de professoren te verhogen.
Bij de verhoging van de prijs voor niet 
Universitaire studenten ben ik ervan 
uitgegaan dat de sociale sector infra- 
strukturen ter beschikking stelt aan 
Hogescholen en dat van deze Hogescho-
len geen enkele finangiele bijdragen 
uorden ontvangen om die dienstverle-
ning aan hun studenten te vergemakke-
lijken. Dat voorstel is niet aanvaard 
geworden, deels omdat ik van andere 
studenten geen steun heb ontvangen, 
uat er nogmaals om wijst dat sommige 
studenten eens dat ze verkozen zijn 
zich geen student meBr voelen en meer 
geïnteresseerd zijn in het evenwicht 
van een financiële balans dan in de 
geldbeurs van de studenten.
Kenmerkend is ook dat er nog een ver-
dere terugloop verwacht wordt van het 
aantal studentenmaaltijden (944000 in 
'75 naar 796500 voor '77) en ik uil 
er nog op wijzen dat deze cijfers e- 
nigzinds vertekend zijn omdat de maal-
tijden van de niet Universitairen hier 
ook in zitten. Dus het aantal Univer-
sitairen dat niet meer in de Overpoort 
gaat eten wordt zo groot dat men de 
indruk krijgt dat het studentenrestau-
rant niet meer voor de studenten is, 
maar voor iedereen die in Gent woont,
leeft, werkt of passeert. Ik denk toch 
dat het hoogste tijd wordt dat men hier 
aan consekuenties gaat verbinden. Ofwel 
krijgen we terug een restaurant alleen 
voor de studenten, ofwel geven we de 
restaurants over aan een Jacque Borel 
of iets dergelijks, zodat de zaak voor 
de Sociale Sector terug winstgevend 
wordt en de verzorging voor de studen-
ten misschien iets beter, vooral uat de 
wachttijden betreft.
Een tweede zaak waar ik me erg tegen 
heb afgezet is het feit dat men blijkt 
te bezuinigen op de jobstudenten. Ik 
heb altijd gepleit voor een zo ruim mo-
gelijke bezetting aan jobstudenten, 
zelfs ten nadele van vast personeel in 
de sociale sector, maar voor de budget-
ten van '77 is er nog maar 3.168.800 
frank voorzien tegen 3.822.000 in '76, 
met als enig argument dat, als men wil 
bezuinigen op personeel men dat ook 
moet doen op jobstudenten.
Dat is misschien wel aanvaardbaar, maar 
het mag in de toekomst natuurlijk niet 
zo zijn dat men jobstudenten gaat laten 
afvloeien om vast personeel te kunnen 
behouden.
Een meer positief punt is het feit dat 
de Homes dit jaar volledig volgeboekt 
zijn en dat men zelfs een wachtlijst 
heeft moeten aanleggen. Ongeveer 30 % 
van de Home studenten zijn niet beurs-
gerechtigd en gelukkig betaalt iedereer^ 
dus zowel beurstrekkenden als niet beurs 
trekkenden hetzelfde bedrag.
De differentiatie van de huurprijzen 
waartegen het L.V.S.V. zich altijd heeft 
verzet en die vorig jaar in de S.R. is 
goedgekeurd, is geblokkeerd door de wet 
op de huurprijzen passend in de program-
mawet .
Op de Raad van Beheer van 15 oktober is 
or een motie goedgekeurd van de studen-
ten waarin de R.v.B, zich kant tegen 
elke vorm van N.C, en alle stappen af- 
keurt die ertoe zouden leiden. Deze mo-
tie is nu goedgekeurd omdat er sterke 
geruchten zijn dat er nog dit jaar een 
N.C. zou ingestBld uorden op de aggre-
gaten, waardoor vier jaar studie van de 
huidige licentiaatsstudenten zou onge-
daan gemaakt uorden.

Studentikoze groeten,
L. De Backer,

r e d  a k tio n ee l

Drie oproepen moeten ons 
toch Bens van het hart.

Ten EerstB.
Wanneer je de ontvangst 
van SCHAMPER veilig wil 
stellen,neem je bl|st 'n 
abonnement.
Dat kan je - nog steeds- 
op drie manieren doen.
1.simpelweg 80 frankskes 

afgeven aan leentje,in 
het studentensekretari- 
aatjSt-PietersniBuustr. 
45,9000 Gent.

2.80fr.opsturen naar Scham-
per,Korte Meer 6 9000 
Gent,of ze daar afgeven 

3.Hetzelfde bedrag over-
schrijven op rek.nr.
ASLK 001-0391379-60 van 
K.Raes,met vermelding 
'voor Schamper•(vergeet 
je naam en adres nietl)

Ten Tweede.
De redaktievergaderingen 
van SCHAMPER uorden IEDE-
RE MAANDAG om 19.00 gehou-
den in het studentensekre- 
tariaat.
Om 20.00 wordt dan de lay- 
out van Schamper gemaakt. 
IEDEREEN IS DAAR UELKOM: 
schrijvers,kartoenisten, 
kritikasters,schampere 
individuen.

Ten Derde.
Het agenda van Schamper 
staat open voor de acti-
viteiten van ALLE werk- 
actie-film-enz.groepen. 
Schamper verschijnt op 
drieduizend eksemplaren. 
Beslist de moeite dus 
om in aan te kondigen.
Dit doe je TEN LAATSTE 
10 dagen op voorhand 
(briefje naar de redak- 
tie)

Chris VANDERHAUWAERT.



HET GEZIN OF WAT MET 
DE STUDENTENBEWEGING
EEN NABESCHOUWING EN EEN AANZET 

TOT ENIGE IDE3EN OVER DE 

STUDENTENBEWEGING. . . . . . . . . . .

sterk in zijn schoenen staat, en dat hij 
zich tot plattitudes,en demagogie laat 
verleiden, dat zijn argumentatie bestaat 
uit voortdurende herhalingen van de ge-
meenplaatsen en de voorgedrukte verkieli 
zingsslogans a la CVP/Verontruste Ouders 
dat hij vervalt in de fouten (rethorisch 
zouel als inhoudelijk) die hij anderen 
aansmeert en dat hij bovendien ten ein-
de raad een aanval lanceert op een per- 

Werkgroep ekonomie heeft den noqa] vreem- soon die helemaal niet bij de diskussie 
de traditie. Die gasten richten allerlei betrokken is, maar waarvan hij denkt
voordrachten in, o v b t  de meest kontrover- die het grote idool van de zaal is, an
siële onderwerpen, met de meest k o n t r o -  buimelt zo'n Delva voor een heel pak w 
versiële sprekers ( waarvan er gebuid mensen van zijnvoetstuk,
zeker minstens ódn het net een week En da's nou net wat je met zo n avond
vooraf of op de a v o n d  zelf laat af w e t e n )  kan bereiken: twijfel zaaien in de har-
met bijgevolg een u i t e r s t  k o n t r o v e rsir-'-l ten van hen die blijven geloven in de
publiek en geanimeerde d e b a t t e n .  professorale k o m p s t e n t i e ,  alwetendheid
Of dat nu met ekonomie te w a k e n  heeft en neutraliteit.
of niet, doet er niet toe, ze doen goed Maar, Verkondig Geen Gemakkelijke Over-
werk, door een aantal s t u d e n t e n  naar die winningen. Dat Delva zich zwakker heeft 
debatten te halen die jo a n d e r s  langs getoond dan men verwachten kon iseen
geen kanten bereiken kunt.
Neem nu: het gezin als hoeksteen van du 
maatschappij. Een tiep als 0 slvn s taat 
bekend als goed lesgever en vlot prater,
Wèt hij vertelt kont er voor de studen-
ten niet op aan zolang ze in de les zit-
ten, Maar sommigen willen hun idool ook 
wel eens op een andere manier aan het 
werk zien, en die krijgen de gelegenheid menten op alle nivoo's. De kan van de, 
door de WEK op een zilveren presenteer- mensen vooraan niet verwachten dat zij
blaadje aangeboden. Blijkt het dan ach- altijd de preciese antwoorden klaar heb-
teraf dat die Delva helemaal niet zo " ben, bovendien zijn zij ten zeerste ge-

...eevaller geweest. Een sterkere en beter 
geinformeerde konservatief had misschien 
meer sukses gekend, en de balans naar 
de verkeerde - zijn - kant doen overhel-
len, Duist daar ligt de kracht en de 
funksie van de zaal - die fraktie die 
reeds overtuigd is tenminste - die kan 
inspelen op het gesprek met extra-argu-

bonden door de heersende spelregels en 
de 'goede manieren van het debat'. Zij 
kunnen zich nist bedienen van die truuks 
die de autoriteit van een tegenstander 
afbreken zonder direkt voor demagoog 
te worden uitgefloten of zonder hun ei-
gen autoriteit mee de grond in te boren. 
Daarom is het noodzakelijk, onontbeer- I 
lijk ende aangewezen, dat linkse mensen 
die op voorhand weten dat ze op zo'n a- 
vond waarschijnlijk weinig gaan bijleren 
( dat is nu eenmaal zo, veel nieuws word 
daar gewoonlijk niet verteld ) desal-
niettemin de zaak voorbereiden, informa-
tie en gegevens verzamelen, en die te 
pas en vooral te onpas naar het hoofd 
van deboosdoener katapulteren. Tegenover 
leugens zet je feiten, tegenover demago-
gie zet je demagogie, tegenover DèCroo 
zet je eieren, ('t is een waterkieken 
voor iets, nieuaar) De ervaring heeft 
het uitgewezen, als ' t er op aan komt 
ons te verdedigen staan we samen toch 
sterker.
Ik wou hier eigenlijk Delva's standpunt 
nog eenstoeliohten, maar daar heb ik nu 
geen zin meer in. Laat ik in de plaats 
dan ma;r een lans breken voor een bete-
re informatiesprei ding en meer scholing. 
Niet alleen politieke scholing is belang 
rijk, maar ook algemene socio-kulturele 
scholing. Laat ik het zo stellen, dat 
de doorsnee linkse hier aan d'unief een 
en ander afweet van politiek en een en 
ander van zijn eigen vak, maar dat hij 
in 't algemeen noch op de hoogte is van 
de ekohomische onderbouw, de sociologis-
che struktuur, of de relaties tussen die 
onderbouw en de politieke-kulturele-ju-
ridische bovenbouw. Natuurlijk kan geen
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als een paddestoel een nieuws kulturele 
groep, een interdisciplinaire wergkroep 
of een totaal nieuwe ^Wij-houden-ons- 
d&èrmee-bezig" uit de grond. Bovendien 
kunnen de werkgroepen die reeds besta m 
en die meer dan waarschijnlijk bezig z

sing van de werking aan oe mensen zelf, 
en een efficiëntere informatieverdeling. 
Ik kom hierop later weklicht nog terug. 
IDEE 2. Laten we eens een grote dag van 
de werkgroepen orgainseren. Waar alle 
wg-ers en andere geintresseerden samen

zijn met hun specifieke wetenschappelij- een dag in bezinning doorbrengen om
ke branche uitgebreid worden met mensen 
die willen meewerken omdat ze daar nou 
eenmaal ook in geintresseerd zijn.
En blijkt het dat de werkgroepen zich 
in feite helemaal niet bezig houden met 
kritiek op de burgerlijke wetenschap in 
hun fakulteit, dan moeten er dringend 
nieuwe groepen komen die dat wel doen. 
Neem nu bijvoorbeeld de psychopeda-

over de perspektieven van de studenten-
beweging te klappen. Dat kan gerust ge-
beuren tijdens de komende kom-kwam-zal 
komen-tijd. Beginnen we dat bevoorbeeld 
met een grootscheeps spel ( juicht ago-
gen juicht! ) om de kennismaking tussen 
de leden van geografisch en wetenschap-
pelijk ver verwijderde groepen te bevor-
deren.( bv. Mordicus - KRASS) Daar kan

en andere gogen. Die zitten in het krapp gepraat worden over, laten we zeggen:
allemaal erg slim te wezen, maar hebben 
over de kwaliteit van het onderwijs en 
zo op interfakultair vlak totaal geen 
impakt. Nochtans zijn zij precies kompe- 
tent of hebben zij tenminste de gemakke- 
lijkete toegang tot de jungle van bron-
nen en literatuur die hen kompetent kan 
maken. Nu had ik zo een paar idejen.
IDEE 1. Naast de nogal starre fakultaire 
struktuur die het UK karakteriseert,

- vormen van sociale aktie a/d unief.
- studentenbeweging en feminisme.
- idem en kuituur, toneel

, muziek
, plastische spullen

- betere informatiespreiding aan d'unief
- Herstrukturering ( zie IDEE 1)
- Noem maar op
- Sociale werking, Kommissie Sociaal?
- Raad van Beheer, SR, Fak.Raden,...

zou een tweede struktuur moeten ontstaan IDEE 3 Laten we nu eindelijk eens be- 
waarvan een deel reeds door KK en PK ge- ginnen met die lang beloofde elementaire 

i- kursus marxistische ekonomie. Da's een
taak voor de UEK, met andere geintres-

qeven is.
Definitie 1 : Noem Omgeving van een werk 
groeptal die mensen die geintresseerd 
zijn in het specifieke onderwerp warrond 
een werkgroep werkt, uit hoofde van het 
feit dat hij tot een bepaalde fakulteit 
behoort. Voor krapp: 0MG(krapp)= de ver-
zameling van de mensen die geintresseerd 
zijn in alternatieve pedagogische model-
len. Voor de wetenschappen 0MG(wu)= die 
mensen die op zoek gaan naar een radika- Post scrlptum,
le, politieke wetenschapsvisie en -prak- Nog dezelfde avond van de dag waarop 
tijk. etc. bovenstaand artikel geschreven werd
Definitie 2 : Noem Kern van een werkgroep (woensdag 3 november), werd op de UK- 
die mensen die behoren tot de Of G, en tot vergadering besloten het idee van een
de werkgroep zelf.
Definitie 3 : Noem Aanhang van een werk-
groep, die mensen die in de werkgroep 
zitten, maar zich hoofrizakelijk intres- 
seren aan de aksie-kant,_en minder aan 
het uetenschappelijke-kritische gedeelte 
van de werking.
Zodoende is AAN(wg)V KER(ug)= wg.
In plaatsvan de wg's in een UK te steken 
zouden we beter de groepen splitsen, 1- 
le OMG's verzamelen, in een werkelijk 
UK, en de AAN's verza-elen in een soort 
regionale koordinatie of noem het zoals 
je wilt. Zodoende werkt iedereen a n 
hetgeen hem meest intresseert, en blij-
ven van alle fakulteiten mensen over 
voor de politieke koordinatie. In tijd 
en van aksie speelt de AAN(unief) opdr 
achten door aan allen die willen meewer-
ken.,, Al bij al zou dit sisteem geen 
waarde re belasting van de individuen 
etekenen, bovendien een betere aanpas-

seerden. En reken maar dat ik daar bij 
zal zijn.
Een en ander komt later nog ter sprake, 
dat zie je wel.
In elk geval, alle kritiek is meer dan 
welkom,
Stefaan Van Ryssen.

werkgroependag in ds praktijk te breng-
en. Er was trouwens een voorstel van VVS 
om dit te doen op nationale schaal, maar 
tal van argumenten maakten dit mibder 
interessant van Gent uit bekeken. Er 
werd desondanks een modus vivendi bs- 
reikt tussen schrijver dezes en voorstel 
Ier van het alternatief.
Daarover la ter  meer ( wsch. in Schamper) 
Voorgestelde datum voor de werkgroepen- 
daQl 27 november 1976.
Ook de twee andere IDEE-en werden op 
de vergadering besproken, waaruit enige 
principiële goedkeuring voor het IDEE3 
volgde. Er word aan gewerktl 
Stefaan.

een minimum aan specialisatie buiten 
zijn universitair vakgebied moeten heb-
ben gekoppeld aan een enigszins rationee! 
beeld van hoe de realiteit eruit ziet. 
Informatie op zich is bovendien niet 
voldoende. Anekdotische kennis, een hoop 
weetjes, is zeer plausibel, maar ze moet 
gesystematiseerd worden om aan wetenskap 
te doen en om ze vruchtbaar te maken. 
Daartoe heb je natuurlijk eerst en voor-
al gemakkelijk toegankelijke bronnen no-
dig, heb je energie nodig en heb je Stru-
kturen nodig waarin dat pak informatie 
dat je verwerkt hebt kan bemest, gekul- 
tiveerd en vruchtbaar gemaakt kan worden. 
Stel dat een klad mensen geintresseerd 
zijn in weet-ik-veel, maar dat ze het 
van mekaar niet weten. Bovendien weten 

elk individueel waarschijnlijk niet 
hoe eraan te beginnen. Da rvoor heb je 
een struktuur nodig, een centrum of zo-
iets. Een centrum waar iedereen terecht 
kan om te vragen: Uie kan me daarmee hel 
pen? Als heel dat stelletje mensen de 
een na de ander daar binnenloopt, dan 
kan vanuit dat centrum vanzelfsprekend 
kontakt gelegd worden. Zodoende rijst

HET WOLKJE

Van onze korrespondent in Italië Giancar- 
lo Chialami kregen wij 7 vraaggesprekken, 
telkens met ongeveer een week tussentijd 
gehouden met de direkteur van een bedrijf 
in het Noorden. Daar ze te lang zijn om 
in hun geheel af te drukken, laten wij 
hierna slechts het meest treffende ge-
deelte uit elk interview volgen.
1. -"Hoe weet u dat? Inderdaad, er is mij„ 
d.w.z. de fabriek, een klein pietluttig 
gaswolkje ontsnapt. Ongelukjes zijn na-
tuurlijk altijd een beetje vervelend, 
maar er is geen gevaar aan verbonden 
noch voor onze arbeiders, noch voor de 
bevolking. Kijk, we zitten hier in een 
betrekkelijk klein lokaal, en ik geniet 
van een dikke sigaar met aanzienlijke 
rookontwikkeling, zonder dat ik in dit 
lokaal een ekologische ramp veroorzaak. 
Hoe zou dan dat armtierig gaswolkje in 
onze immense dampkring enige hinder kun-
nen teweegbrengen? Meer nog, mijn si-
gaar..." (Hier werd de man gehinderd door 
een hoestbui. Bij bosjes vielen vliegen 
van het plafond en stierven.)
2. -"Het is waar dat een aantal dieren in 
de buurt ziekteverschijnselen zijn gaan 
vertonen. Maar waarom zeuren over een koe 
die pimpelpaarse melk geeft als je in el-
ke winkel prima melkpoeder in zakjes kan 
kopen? De fabriek sluiten zegt u? Geen 
sprake van, zolang ik hier de baas ben!
De werkgelegenheid en de ekonomische ont-
wikkeling van deze streek liggen mij nau-
wer aan het hart dan een paar Impotente 
konijnen, een kat die rochelt i.p.v» 
spint of een hond met kwispelstaartstoor- 
nissen."

dz. o. t e  ro l «.ei.
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3. -"Het is waar dat een aantal kinderen 
in de buurt ziekteverschijnselen zijn 
gaan vertonen. Maar het is niet bewezen 
dat dit het gevolg is van mijn uitwase-
mingen, d.w.z. van de fabriek. Het zou 
b.v. kunnen zijn dat genoemde verschijn-
selen het gevolg zijn van de ongebreidel-
de snoeplust die de jongste jaren de 
jeugd hier teistert. De ouders zijn in 
veel gevallen tewerkgesteld in ons be-
drijf, en wij betalen goed, bijna te goed. 
De ouders kunnen hun kinderen veel meer 
zakgeld geven dan vroeger. En wat doen 
die kinderen? Ze kopen daarmee snoep. Mij 
goed hoor, dat ouders hun kinderen zich 
ziek laten snoepen met geld dat ze nota 
bene hier verdiend hebben, maar dat ze 
het dan niet afwentelen op die gifwolk. 
Als u wist hoe desastreus de gevolgen van 
het snoepen zijn! Ik weet er van mee te 
spreken. Als kind was ik verkikkerd op

> lolly's. Welnu, ik heb er een uitgerekte 
C tong van overgehouden. Als ik mijn mond 
^  ondoordacht dichtklap loop ik risiko m'n 
C tongpunt af te bijten. Ik zal u meer ver- 
p tellen. Een oom van mij heeft eens drie 

broodpuddingen na elkaar opgegeten, en 
p die is er waanzinnig van gewerden."

4. -"Onder de druk van de situatie en van 
p- het gas heb ik besloten de fabriek voor- 
P lopig te sluiten. Het gaat immers niet
^  op mensen te laten werken in omstandighe- 

den die je nog niet zou toewensen aan ko-
nijnen, katten of honden. De pekinees 
van mijn vrouw is ook al dood."
5. -"Het vrijgekomen gas is van een type 
dat de Amerikanen in Vietnam aangewend 
hebben. Het wordt slechts uiterst lang-
zaam afgebroken door de lucht. Ach hoe 
vreselijk! Als zoiets in Vietnam voor-
valt, tot daar, maar nu is 't hier. Ik 
kon er deze middag niet van eten. De meid 
had ravioli klaargemaakt, een lievelings-

^  kostje van mij, een direkteur eet ook 
p. wel eens iets simpels. Ik kan u verzeke-

ren, dat het er heerlijk uitzag, gegra-
tineerd. Ik ben dol op het korstje. Maar 
tegelijk met het water in mijn mond kwa-
men ook de tranen in mijn ogen. Ik had 
opeens geen honger meer. De ravioli be-
gon op te stijven, het korstje kreeg een 
onsmakelijk uitzicht. Vroeger hadden we 
het nog aan de pekinees kunnen voeren, 
maar ja. Het is wreed, het is wreed, het 
is wreed. Zonde van die lekkere tomaten-
saus ."
6. -"Zo, bent u mij gevolgd tot hier in 
Rome? Ja, ik ben zo snel mogelijk hier-
heen geijld, met mijn privé-helikopter, 
om van hieruit de evakuatie van de ge-
troffen streek te helpen organiseren, ik 
tracht overal vervoermiddelen los te 
krijgen, tandems, stootkarren, ossewa— 
gens. Het Vatikaan helpt ook en zal twee 
missionarissen sturen. Morgen ga ik mis-
schien met de helikopter eens een kijkje 
nemen, hoe alles verloopt."
7. -"Wat moet u nu nog weten? Laat me toch 

|> met rust, ik kan er niets aan doen. Waar-
om wendt U zich niet tot de mensen die 
bóven mij staan? Denkt u soms dat ik de

^  grote baas ben? Overigens, de ramp in 
p mijn fabriek is een zeer uitzonderlijk 
P geval. In de toekomst zullen de veilig- 
^ heidsmaatregels, die reeds bestonden 

nog verscherpt worden, zodat iets derge-
lijks nooit meer zal kunnen voorvallen.»

Erwin Penning



Rektor 
maniertjes

De rektor heeft in de voorbije'maand weer eens 
zijn kuren kunnen tentoon spreiden en dit weer 
eens in verband met een zaal aanvraag.
Vorig akademiejaar kreeg het Spanje-komitee 
geen toelating om een tentoonstelling over 
Spanje"Van de Spaanse Burgeroorlog tot nu" 
in een universitair gebouw te laten doorgaan 
-terwijl het KVHV ongeveer tegelijkertijd de 
bibliotheek in handen kreeg voor een tentoon-
stelling.- De rektor meende dat het fenomeen 
Spanje een politiek heet hangijzer was. Louter 
en alleen daarom paste hij een censuurmaatregel 
toe. Dit jaar moest h1j -o zo broodnodig-een 
gelijkaardige censuurmaatregel treffen. Nu be-
trof het gewraakte onderwerp een nationale mee-
ting tegen de maatregelen van De Croo van 21 okt. 
Op dinsdag 12 oktober werd een aanvraag gericht 
om twee lokalen in de Blandijn ter beschikking 
te krijgen, enerzijds voor een f1lm"Nestlê the 
babykiller' op dinsdag 26 oktober en anderzijds 
auditorium E voor de Nationale meeting. Op 
donderdag 14 oktober gaf de rektor zijn zegen 
voor het fümgebeuren.
Een bericht over de tweede aanvraag bleef maar 
uit. Verontrust over een eventuele ongunstige 
afloop werd telefonisch kontakt opgenomen met 
de heer D'Hondt, bestuursdirekteur in het Rek- 
toraat, op woensdag 20 oktober. Om 10u30 had 
de rektor voor het eerst de brief onder ogen ge-
kregen. Het antwoord was kortweg njet. Op de 
vraag waarom de verwittiging zo laat kwam.draaf-
de hij aan met het argument dat de rektor veel 
vergaderingen in Brussel bij te wonen had. Dat 
technokraten en burokraten heel wat paperassen 
te verwerken hebben staat buiten kijf; maar 
dat de tweede aanvraag op zijn minst 6 dagen 
later behandeld werd is een zuivere weloverwogen 
daad van een door machtswellust doordrenkte 
bureaukratische honderdman.
De motivering voor de weigering bestond uit twee 
redenen: ten eerste kan een nationale meeting 
geen doorgang vinden in een universitair gebouw; 
ten tweede hadden de maatregelen De Croo-Humblet, 
althans volgens de liberale beleidsman, niets te 
maken met de universiteit. Ondanks het formule-
ren van tegenargumenten bleef hij onvermurmbaar. 
Vóór de middag nog werd een onderhoud met de rek-
tor aangevraagd; na onderlinge afspraak met stu-
dentleden van de Raad van Beheer. Blijkbaar ge-
schrokken van de vlugge reaktle stond hij dat 
toe. In de late namiddag was hij aanwezig,nadat 
hij eerst nog een 'zakenreisje'naar Rmtcei n». 
maakt had. Hij herhaalde -
die allemaal,mits een beetje nuchtere kijk, 
ondervangen kunnen worden, x Veertien dagen 
ervoor stond hij toe dat een arbeidersmeeting 
in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 
in de Blandijn door kon gaan. Waarom dan geen 
andere meeting? Dat het woord nationaal er-
bij staat kan toch geen aanstoot geven 1! 
x Hij slaat zelf groen uit van het liegen als 
hij beweert dat de maatregelen De Croo niets 
met de universiteit te maken hebben. Wat 
doet hij dan met de verhoging van de werkloos-
heid bij jonge afgestudeerde leerkrachten;nu 
dat het totale potentieel naar beneden gehaald 
wordt. Kan het onderwijsbeleid in globo van 
een minister niet op de korrel genomen worden? 
Doet de dreigende numerus clausus hakbijl in 
de aggregaten geen nieuwe hoofden vallen?
Of neemt hij de verdediging van zijn partij-

genoot De Croo zo letterlijk en plichtsbe- 
wust op? Na de financieringswet een tweede 
bewijs dat De Croo en Devreker twee handen 
op één buik zijn.
In de hoek gedrumd verkondigde hij dan wat 
zotte praat, een vergoel\j<ing van zijn be-
slissing waarbij hij natuurlijk in het forma-
listisch gedoe vervalt:
"het woord meeting zou men niet mogen gebrui-
ken. Dat betekent lawaai, roepen en tieren.
Een universitair lokaal past daar toch niet 
voor."
"Het betreft een gevoelsgeladen stof".Voor 
hem alleszins.
"Ge moogt feitelijk gezien geen aktiviteiten 
aankondigen vóór dat de toelating er is."
Maar wat dan als hij iedere keer wacht tot 
de dag die aan de aktiviteit vooraf gaat.
Dan zouden er geen aktiviteiten meer kunnen 
doorgaan;wat natuurlijk erg in zijn smaak zou 
vallen.
"Ge moet niet denken dat ik de diktator wil 
spelen. Laten we de zaak nuchter bekijken.
Stel u ook eens langs deze kant van de tafel." 
Maar wij voelen er geenszins iets voor om, 
zelfs al was het maar voor één keer,langs 
zijne kant te staan l
Als hij aanvoelde dat hij zich noch draaien 
noch keren kon, tenzij als een duiveltje in 
een wijwatervat, begon hij weer genietbaar te 
worden.
Ziji compromis-compromissen sluiten is blijk-
baar aar hoogstaande politiek doen-:"zou een 
informatievergadering over het onderwijsbe-
leid van de ministers De Croo-Humblet niet
beter zijn als formulering ipv nationale mee- 
ting?"0nder die vorm was het mi1itant(?} karak-
ter van het woord meeting achterwege gelaten, 
en kwam het ook zo over dat het niet zozeer 
een kontestatie tegen de ministers en hun maat-
regelen was maar wel een ongevaarlijke informa-
tiecampagne. Uiteindelijk gaf hij zijn fiat.
Aan zijn formulering en interpretatie veegden 
wij lekker ons voeten,daar een nationale aktie- 
krant, met een oproep tot de nationale meeting, 
reeds op duizenden exemplaren verspreid was.
Dit alles bewijst genoeg hoe er achter de scher-
men van de akademische overheid geleurd en ge-
zeuld wordt en/of kan worden met studenten en 
alles wat ze inrichten 1 
Vaststellingen :
xde aanvraag moet tenminste enkele- dagen op 
voorhand binnen komen terwijl de overheid de 
beslissing op de dag van de aktiviteit zelf 
zouden vellen,als ze het zouden kunnen, 
xtotnutoe beslist de rektor autonoom dwz: 
dat hij alles kan tegenhouden wat niet in 
zijn kraam past. Op die wijze verabsoluteerd 
hij nogal zijn taak als beschermer van zijn 
(politieke)vrienden.
xhet wordt hoog tijd dat gans die regeling 
duchtig op zijn kop gezet wordt. Een voor-
stel daartoe werd reeds verschillende malen 
naar de volgende vergadering van het Vast 
Bureau verschoven. Wat ook bewijst dat ze 
op een verandering weinig happig zijn !

Paul GEERAERT.

Bejaarden 
zij ook al

3a,ook de bejaarden nog.Zelfs in een 
een tijd van Decroo,in een tijd uaar 
hBt vrouuenhuis in Gent zijn deuren o- 
pende,in een tijd waar er nagekaart 
wordt over de verkiezingen,blijven er 
8rgens bejaarden verdoken,ofwel in klei-
ne huisjes ofwel in grote mastadonten 
van zogezegde bejaardetehuizen.
Veel behoeftB heb ik nu niet om hier 
iets te schrijven over de rol van be-
jaarden in deze maatschappij,trouwens, 
dan was ik toch vlug uitverteld,want 
een rol hebben deze mensen niet meer te 
vervullen,Uij zijn immers slimmer ge-
weest.Overal zijn er teHUIZEN ontstaan, 
waar dBze onproductieve klasse kon on-
trokken worden aan het oog van de wer-
kende bevolking.

Zodanig zijn die mensen verborgen dat 
voor een buitenstaander ,die toevallig 
in aanraking komt met deze vergeetputten 
een nieuwe wereld opengaat,een wereld 
waar de Middeleeuwen nog;.niet voorbij 
schijnen te zijn.
Zo kwam ik toevallig in aanraking met 
het Lousbergs instituut,hier in Gent. 
Beneden schijnt ieder gelukkig te zijn. 
Maar waar ik herover willen hebben 
is de ziekenzaal,die aan die instelling 
is verbonden.Ue kunnen ons begeven in 
zaal 6,11 en 12.
Daar liggen de zogenoemd erge gevallen, 
medisch aangeduid met chronische zieken. 
Ue vinden daar syfilislijders,lijders 
aan trombose en hersenverlamden. ,
Een algemeen verschijnsel van syfilis 
in een ver stadium zijn zweren overal op 
het lichaam.Trombose en hersenbloedingen 
leiden tot verlammingen.
Een algemeen gepaard verschijnsel schij-
nen evenwichtsstoornissen te zijn.
Uelke therapie wordt er daar op toege-; 
past.In Lousberg worden deze mensen aan 
handen en voeten vastgebonden.Dit met 
leren banden aan het bed.In sommige ge-
vallen krijgt hij nog een leren band 
ter hoogte van de heupen.Als veiligheids 
maatregel komt dan nog een dwangsprei 
boven,op de patiënt.Zo brengen de mees-
te patiënten de nacht door.Rond 8-9 
uur in de morgen worden deze patiënten 
losgemaakt,gewassen en terug vastge-

legd.Dit tot rond 11u-12u,dan eten,dan 
terug in bed,Uant,stel U voor dat deze 
zware chronische zieken et evenwichts-
stoornissen eens uit bed zouden stappen 
en vallen,
L-iten we dit even ontleden.U ligt-een 
ganse dag in bed,men heeft practisch 
geen tijd om te praten met U,want elke 
zaal bevat twintig patiënten en ER IS 
TEKORT AAN PERSONEEL (overal in de so-
ciale sector kampt men met dit probleem 
Zelfs een dier wordt ziek wanneer men 
hem één week opsluit,wat moet het dan 
zijn met mensen,die,ik geef het toe 
niet al tijd bewust zijn van wat ze doen 
maar toch soms ook perioden hebben van 
menselijk bewustzijn.
Hele dagen liggen,betekent dat men 
willens nillens ergens gestoord wordt 
in zijn motoriek.Hoe weinig kinesie- 
therapeuten lopen er trouwens rond in 
zo'n bejaardeninstelling.Financieel is 
het onmogelijk voor een instelling meer 
dan één full-time's te aanvaarden. 
Bijgevolg zijn die mensen inderdaad 
verlamd,eerder nog bestemd tot verlam-
ming.
Dit personeelstekort heeft nog andere 
gevolgen dan verlammingverwekkend.
In de eerste plaats voor het perso-
neel zelf.Psychisch stompen die per-
sonen geweldig af,wat zich onbewust 
manifesteert in hun eigen persoonlijk 
leven,tweedens door de tijdsdruk zijn 
zij zelf niet in staat om de primaire 
voorwaarden van hygiëne in acht te ne-
men . Bi j voorbeeld , syfi lispatiënt en wor-
den vaak met hetzelfde washandje gewas-
sen, waarschijnlijk onder het motto, 
ze hebben toch dezelfde ziekte. 
Pathologische verschijnselen doen zich 
ook voor,Patiënten smeren hun eigen 
faeces aan muren,Een reden te meer om 
hen vast te binden?
Ik vraag mij af wat jij zou doen wan-
neer je verplicht was,want je bent 
vastgebonden,te urineren en te defecte-
ren in je eigen bed,en er dan nog een 
geruime tijd in blijven liggen.
Het proces van 'Dikke Frans' heeft 
deining verwekt bij de publieke opinie. 
Ik kan zijn daden niet goedkeuren,maar 
toch stel ik mij de vraag of ik niet 
liever doodgeprikt zou worden,dan dagen-
lang vastgeklonken te zijn aan uw bed, 
overgeleverd aan het humeur van overwer-
kte mensen.Hiermee snijd ik het probleei 
van de euthanasie niet aan-,MAAR kom 
ik op tegen het walgende van deze wel-
vaartsmaatschappij ,die toelaat dat zul
ke toestanden kunnen blijven bestaan. 
Maar ja,de angst voor politiek machti-
gen is vaak zo groot,dat zelfs een 
uitmuntende idealist,niet graag zijn 
vingers verbrand.

Carlos

We hebben de mensen van de vakbond kunnen 
horen, en 1k weet niet hoe het met julliet zit, 
maar mij hebben ze in geen geval kunnen over-
tuigen.
Herinneren we ons de aktie Decroo-Humblet van 
vorig jaar aan de universlteiten. De studenten 
en het onderwijzend personeel zijn solidair in 
de strijd, betogen samen, staan samen piket. En 
hoewel de aktie al een tijdje bezig is, is er 
nog steeds grote strijdwll. Dan breekt de vak- 
bondstop de staking van het personeel in ruil 
voor beloften, ik zeg wel beloften tot onder- 
handelingen vanwege de regering. Het personeel 
is machteloos, de aktie bloedt dood.
D1t jaar opnieuw: na de nationale driedaagse 
onderwijzers-staking begin oktober, wordt er 
op het Nationaal Komitee, dat is een soort 
m1n1-kongres van de sektor onderwijs, besloten 
tot een wisselstaking. En dan, plots, onder 
het voorwendsel dat de regering nieuwe toege-
vingen of beloften had gedaan, wat godverdomme 
helemaal niet waar is, het waren diezelfde be-
loften van veertien dagen tevoren, beslist het 
bestuur van ACOD onderwijs per telefoon,ik zeg 
wel heel demokratlsch per telefoon, een nieuw 
Nationaal Komitee samen te roepen. Op dat komi-
tee doet het hoofdbestuur zo zijn best om de 
mensen die er waren te ontmoedigen, dat de 
staking opgeschort wordt, dus eigenlijk, daar 
komt het op neer, ingetrokken.
Nu kan er mooi weer onderhandeld worden in 
kommissies enzo, en de vakbondstop is weer te-
vreden. Maar zijn de 9 omzendbrieven ingetrokken? 
Dat was toch de els van ACOD onderwijs:geen in-
trekking, geen onderhandel 1ngen. De slachtoffers 
zijn weer dezelfden: de leerkrachten die inder-
daad wilden vechten voor de Intrekking van de 
omzendbrieven, die niet wilden toelaten dat de 
kwaliteit van en de werkgelegenheid in het on-
derwijs werden aangevallen. Maar ook"ïïe protest-
beweging van de scholieren en studenten wordt 
erdoor geremd. Waar een grote protestbeweging 
van scholieren,studenten en leerkrachten had 
-kunnen ontstaan, staan de scholieren en de stu-
denten nu plots alleen.

Denk nu asjeblief niet dat wij reaktionairen 
zijn en de socialistische vakbond met veel 
plezier en leedvermaak aanvallen. Dat is niet 
het geval. Ik kan ook niet veel woorden ver-

spillen aan de schandalige houding van de 
kristelijke en de liberale vakbonden. Die hebben 
helemaal niks gedaan, behalve van onderhande- 
ling naar onderhandeling trekken en zich door 
de regering aan het lijntje laten houden. Door 
hun passiviteit hebben zij getoond dat zij niet 
aan de kant van hun leden,maar aan de kant van 

Ade regering staan.
Dat alles is dus een serieuze handicap voor 
de beweging,maar gelukkig geen onoverkoombare.
De scholieren bewijzen het haast alle dagen: 
overal is er aktie, in alle centra:Gent,
Brussel,Antwerpen ,Luik,Charleroi .komen de 
scholieren met duizenden op straat.vormen ze 
demokratische scholierenkomitees. En ook bij 
de studenten begint de aktie nu los te komen.
Er moet een stevige solidariteit tussen stu-
denten en scholieren opgebouwd worden,samen 
moeten zij deze maatregelen bevechten.Want, 
we herhalen het nog eens, het gaat hier niet 
alleen om de numerus clausus, het gaat hier 
om een regelrechte aanval op het demokrati- 
seringsproces en de kwaliteit van het onder-
wijs. Zoals vorig jaar aan de universiteiten 
wordt nu ook aan de middelbare scholen en in 
het NUHO, het technokratiseringsproces inge-
zet: het recht op gratis onderwijs voor ieder-
een wordt afgebroken, het onderwijs wordt ren-
dabel gemaakt, dienstbaar aan de industrie 
bijvoorbeeld, er werden geen mensen meer ge-
vormd maar bruikbare vakidioten.
De rol van VVS in dit alles: toen wij eind 
augustus voor het eerst van deze maatregelen 
hoorden, zijn wij begonnen met een informatie- 
kampanje:het nr 1 van de Rooie Reu,het blad 
van VVS, was aan een analyse van de maatrege-
len gewijd. Ook hebben wij het initiatief ge-
nomen , een koördlnatiekomitee van de normaal-
scholen te stimuleren. Het heeft niet optimaal 
gewerkt, maar toch is er wel wat gerealiseerd: 
de speciale aktiekrant bvb (10.000 ex) en 
de meeting van 21 oktober. De specifieke rol 
van VVS is helpen koördineren en struktureren; 
VVS leidt deze aktie niet. Over de aktie 
moeten de studenten zelf bes lissen,op demo-
kratische wijze.
VVS roept de studenten en scholieren op om 
aktief deel te nemen aan de nationale aktie- 
dat van volgende week,27 oktober. Op die 
dag gaan er in alle centra betogingen door. 
Organiseer de strijd in de scholen en fakul- 
teiten, vorm aktlekomitees ,roep algemene ver-
gaderingen samen. Alleen op die manier kunnen

we beletten dat we in de onderhandelings - 
kommissies verkocht worden.
En wat die kommissies betreft, we mogen die 
na de 27ste niet vergeten. Laten we die kom-
missies een beetje gaan opvrolijken,laten we 
gaan vragen wat er eigenlijk al$|maal bedis-
seld en bekonkelfoesd wordt. Die kommissies 
vergaderen elke maandag en woensdag in Brussel, 
waarom zouden we daar eens niet naar toe 
gaan om de heren onderhandelaars te laten 
weten dat wij niet bij de pakken blijven zit-
ten.



Gant, 27 oktober 1976

Mijnheer Van 8endegem,

Betreft : uu kritiek op het spel
Master-Mind in Schamper 16.

U zegt : Zoals de naam van het spel 
aangeeft, moet men beschikken over 
een meesterlijke geest om dit spel 
suksesvol te spelen, moet men lo-
gisch kunnen redeneren en derge-
lijke meer.

Ik vind : Uit de naam die een spel 
meekrijgt mag je die voorwaarden 
niet afleiden. Om "Monopoly" te 
spelen bijvoorbeeld moet je ook 
geen monopoliedrang.in je hebben.

U zegt S Dit spel heeft helemaal 
niets te maken met logisch rede-
neren.

Ik vind : Het omgekeerde is juist.
Als ik Sinterklaas uas zou ik 
"Mastermind" aan alle kinderen 
uitdelen als kleine bijdrage 
tot de rijping van hun gezond 
verstand.

U zegt : De lengte van het spel, het 
aantal zetten dus, is een kwes-
tie van toeval, omdat meh over 
te uBinig informatie beschikt.

Ik vind : En dan ? De tegenspeler 
weet dat ook wel ! Als je met de 
kaarten speelt hangt toch ook 
veel af van de toevallige reeks 
kaarten in je hand.

U zegt : Men heeft alleen maar wat 
permutatie - en kombinatieleer no-
dig en klaar is Kees.

Ik vind : Vergt dat geen logisch re-
deneren misschien ?

U zegt : Een eksemplaar van de tekst 
waarover sprake zal ook opgestuurd (■ 
worden naar de fabriek die dit so-a 
ciaal masturbatiespel fabriceert. ; 

Ik vind : Als je niets hebt tegen in-d 
dividuele masturbatie (of toch ?) s 
dan mag je ook sociale masturba- : 
tie niet afkeuren. .

Ik vind nog van alles, maar nu moet : 
ik afsluiten, want een kotvriend d
klopt net aan voor een partijtje... c 
"Mastermind". :
Met achting voor U en Uu I
weekblad, ®

(handtekening) i
Alain Houbaert I
student aan de R.U.G. ®
Kattenberg 53 i
9000 Gent ï

,P.S. Als je dit uil publiceren mis-
schien?

Beste,
vermits je puntsge^ 

wijs bent tewerk gegaan, lijkt het 
mij ook hetbeste puntsgewijze te ant-
woorden. Daar gaan we dan !
Ten eerste, ik ben ervan overtuigd 
dat Je inderdaad om "Monopoly" te 
spelen een monopoliedrang moet heb-
ben. Uelke mogelijke zin kan je an-
ders geven aan het oppotten van geld 
om huizen en hotels te kopen om dan 
de arme drommel af te wachten die de 
huur mag betalen en er geruïneerd 
uitkomt. Als je trouwens kinderen 
dit spel ziet spelen, dan durf ik 
zelfs beweren dat je om dit spel te 
spelen geen monopoliedrang moet heb-
ben, maar dat er je door dit spel 
een monopoliedrang aangekueekt wordt, 
wat naar mijn mening uiteindelijk de 
bedoeling van dit spel is.
Als je bovendien uit de naam van een 
spel dergelijke dingen niet mag af- 
leiden, waarom worden dan aan derge— 
lijke spelen dergelijke namen gege-
ven. Laten we a.u.b. niet vergeten 
dat een spel wordt geproduceerd door 
een fabriek die op verkopen uit is 
en dus uel op de hoogte is van de 
reklametechnieken en dus een naam 
zal kiezen die zal inslaan, d.b. be-
antwoordt aan de frustraties en be-
hoeftes van de mensen.
Ten tweede, wens ik u in de eerste 
plaats te feliciteren om erin te 
slagen in één zin twee fiktieve be-
grippen samen te krijgen : Sinter-
klaas en gezond verstand. Uanneer 
u zich de moeite zou troosten de 
geschiedenis van de wetenschap ( 
of althans een geschiedenis) eens 
na te gaan, dan zou u kunnen vast-
stellen dat niets meer de ontwik- 
keling van de logika in de weg 
,heeft gestaan dan het gezond ver-
stand. Deze twee vullen dus elkaar 
/»aker niet aan, integendeel, ze 
r*tfen lijnrecht tegenover elkaar.

Dit houdt in, dat uanneer u zegt, 
dat Mastermind het gezond ver-
stand doet rijpen (en hopelijk ver-
rotten) , u mij in feite gelijk 
heeft dat Mastermind niets met lo-
gisch redeneren te maken heeft.
Ten derde, laten we elkaar duidelijk 
verstaan : u zegt dat in een spel toe-
val meespeelt. Akkoord, Maar ik zeg, 
dat in Mastermind alléén maar toeval 
speelt en ik kan u verzekeren (daar-
voor kan u Morgensterns en Von Neu- 
manns "Theory of Games and Economie 
8ehavior" naslaan) dat een spel waarin 
alléén maar toeval speelt bijzonder 
weinig interessant is (een dgl. spel 
is bvb. bij het opgooien van een munt-
stuk raden uelke kant naar boven zal 
liggen; welnu, de beste strategie in 
dit spel is konstant dezelfde zijde 
van het muntstuk aanhouden, dus steeds 
kop zeggen bvb. interessant niet ?)
Ten vierde, permutatie- en kombinatie- 
leer, als takken van de wiskunde, heb-
ben inderdaad met logika te maken, 
maar met logika die voor iedereen dui-
delijk kan gemaakt worden. Misschien 
heb ik dit punt niet heel duidelijk 
gemaakt in mijn artikel; natuurlijk 
wordt er in Mastermind gebruikt ge-
maakt van logika, in de zin zoals hier-
boven aangegeven, maar niet van lögi- 
ka, die je maar verstaat als je over 
één of andere gave beschikt en dat uil 
men mij juist wijs maken. Daarom juist 
heb ik die tekst geschreven, waarin 
de strategie van Matsermind voor iede-
reen uordt duidelijk qemaakt. Het is 
trouwens opvallend, dat je, wanneer je 
bij een partijtje Mast ermind, notities 
maakt, onmiddellijk wordt beschouwd 
als een minderwaardig speler. Dit heeft 
niets te maken met denken, dit heeft 
te maken met geheugen en met snelheid 
van denken, en deze aspekten spelen 
in de wiskundige logika niet mee.
Ten vijfde, hier kan ik bijzonder 
kort zijn ; ik heb inderdaad niks te-
gen individuele masturbatie, maar neem 
dit gerust van mij aan : een maat-
schappij die steunt op sociale mastur-
batie, daar komt niks vruchtbaars uit 
voort !
Ik ga hier ook aflsuiten, want een 
vriend belt net aan voor een diskussie 
over... hoe het komt dat een artikel 
over het beleid van Decroo gesn en een 
artikel over Mastermind uel reaktie 
uitlokt.

Dean Paul Van Bendegem,
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AGENDADA
STUDIO SK00P

zaal 1 :The Producers(l970) Mel Brooks 
21 u.

:Torn Curtain(1967) ALfr„Hitchcoct 
23 u„

Zaal 2:Het land van de Grote Belofte 
(1975) Andrei Uajda 19u30 
:In Cold Blood (1968) Richard 
Brooks 23u30
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Oohanna of de triomf van de demokratie. 
Luc Vilsen.
20 u.

VOORUIT
Dokter Pulder zaait papavers.(1975)
Bert Haanstra.
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3AZZ.

Dinsdag 16 november geeft de Nederlands 
landse groep UORDA BIENA een koncert 
in restaurant Overpoort.Deze groep 
brengt middeleeuwse jazzmuziek(n.v.d.r: 
?????!!!!***)=S"'èg,?) en maakt oor-
spelen waarin het dagelijkse en on-
dagelijkse leven wordt gespeeld met 
behulp van een aantal instrumenten die 
hiervoor funktioneel zijn.
UORDA BIENA dus.

Het hierboven vermelde koncert is 
bedoeld als aperitief op het

FREE MUSIC FESTIVAL 76 GENT

op 18,19 en 20 november in het café 
van de Vooruit(Sint-Pietersnieuwsstr.) 
Georganiseerd door de universitaire 
Oazzklub Gent.
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B etoging teg en  H erm an 
De M in ister v an  de a f  

b ra a k  van  h e t onderw ijs

5 //? <

Op 27 oktober stapte een 700-tal scholieren 
en studenten op door de straten van Gent om 
hun eisen tot intrekking van de 9 decreten , 
tot afschaffing van de numerus clausus enzo.. 
kracht bij te zetten. Voor het eerst was er 
ook een tamelijk sterke delegatie van d' unief 
te bespeuren(+ 200 man) vooral afkomstig van 
de Letteren &~Wijsbegeerte. Doordat de 
GEntse STAdsPOlitie af en toe provoceerde, 
ondermeer door het rechtsleuren van betogers 
tijdens sit-in's,het doorbreken van de be-
toging om het verkeer door te laten(wat 
normaal niet gebeurt)leek het bijna tot inci-
denten te‘komen. Gelukkig gingen de betogers 
niet in op deze provokaties.
Na de betoging werd een meeting gehouden in 
auditorium E van de Blandijn;daarvoor werd 
de les van Van Caeneghem gestoord, maar er 
kwam een compromis:de prof zou nog 10 min. 
les geven en de manifestanten zouden zich 
koest houden. Op de meeting speelde het 
GUST nogmaals zijn suksesstuk "Herman en 
het water" en werd nogmaals aangedrongen 
op eensgezind aktie voeren.
Ook in andere steden vonden betogingen plaats 
oa in Kortrijk en Antwerpen. Maar een nationa-
le aktie is nog niet van stapel gelopen. Het 
is nochtans nodig dat we, nationaal gezien, 
eensgezind de strijd aanbinden tegen de onder-
wijspolitiek va-n de regering:
-tegen selektie 
-tegen de numerus clausus 
-tegen de onveantwoorde bezuinigingen 
-tegen het verhoogde inschrijvingsgeld voor 
Buitenlandse studenten 

-tegen het plan tot afschaffing van studie-
beurzen ten voordele van studieleningen.

Onze eisen zijn: recht op onderwijs voor 
iedereen, gratis onderwijs want elk inschrij-
vingsgeld betekent een financiële barrière, 
een vaal gemeend systeem van studiebeurzen 
(geen aalmoes maar een bedrag dat een student 
in staat stelt onafhankelijk te leven).

Als besluit misschien de woorden van Pol Goossens, 
student in 1S68 te Leuven, die intussen langs 
de andere kant van de barrikade staat: "de rege1 
ring grijpt bij de kleinste budgettaire moeilijk-
heid naar het snoeimes voor de universitaire en 
wetenschappelijke subsidies. Tegelijkertijd van 
het wetenschappelijk onderzoek door het gebrek 
aan verantwoordelijkheidsgevoel van de staat en 
iedere dag meer afhankelijk wordt van de 
financiële macht van de Belgische en vooral 
Amerikaanse monopolies.
De studenten dienen als nooit tevoren de uitge-
holde demokratie in dit land te bestuderen."

Stef DE BUSSCHERE.


