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das van de werkgroepen
Op zaterdag 27 november had een regio-
nale dag van de werkgroepen plaats in het 
studentenhuis. Het was de bedoeling het 
kontakt tussen de werkgroepen onderling 
te vergroten en eens serieus de Gentse 
Studentenbeweging onder de loupe te nemen. 
Door de lage opkomst(een 20-tal mensen) 
zijn we in ons eerste opzet niet volledig 
geslaagd, en is de dag uitgelopen op een 
soort ekstra WK-vergadering, met het ge-
kende en verfoeide afgevaardigdensysteem.
Al degenen die hun kat stuurden krijgen 
hierbij een publieke blaam, de organisa-
toren ook.
Desalniettemin: de diskussie was leerrijk 
en soms hevig.
Werden besproken: houding studenten tov de 
verschillende "inspraak"-organen, sociale 
sektor & sociale raad, informatieversprei-
ding aan de unief en last but not least de 
herstrukturering van de studentenbeweging.

DE KOMMISSIES,RADEN, enz.. .ofte
MOGEN WIJ OOK IETS IN DE ONDERWIJSPAP 

BROKKEN ??

Uit het gesprek bleek dat de houding van 
de doorsnee-student tov de fakulteitsraad 
gekenmerkt wordt door apathie en onwetend-
heid. Als redenen daarvoor werden opgege-
ven: het gebrek aan informatiedoorspeling 
door die raden, die dus heel gesloten b l i j -
ven werken, het isolement van de studenten-
verte genwoordigers, die ofwel van mening 
zijn dat de studenten niet geïnteresseerd 
zijn in de onderwerpen die in de Raden aan 
bod komen (zogezegd omwille van de hoge 
techniciteit), ofwel liever alleen hun boon-
tjes doppen in een kleine burokratische 
kliek, het besef dat de zogenaamde mede-
zeggenschap" schijn" inspraak is.
Over het algemeen is de invloed van de stu-
denten in een fakulteitsraad heel gering, 
omdat de proffen alles vooraf bekonkelfoezen, 
omdat de proffen in de meerderheid zijn en 
dan nog als diktators optreden(Delva id. 
rechten), omdat er geen kontrole is van de 
“basis", dwz de brede studentengemeenschap, 
op hun vertegenwoordigers. De situatie is 
misschien iets beter in de fakulteit van 
de Psych. en Pedag. Wetensch. en op het

Boerekot, waar een zekere band tussen ver-
tegenwoordigers en studenten bestaat: in de 
F.P.P.W. gaat voor elke vergadering van de FR 
een vergadering door van de studenten, inge-
richt door de vertegenwoordigers, waar even-
tueel de dagorde wordt besproken. Dit heeft 
zijn resultaat bvb. in benoemingszaken.
Over het algemeen bleek echter dat de inspraak 
gering of onbestaande is , .dat  de studenten-
vertegenwoordigers geïsoleerd zijn van de basis, 
en ook onderling verdeeld blijven, dat de 
Raden hoofdzakelijk belangrijk zijn voor het 
verkrijgen van informatie,die men nergens anders 
kan vinden.
Daarom werden een paar eisen opgesteld:
-De studenten,proffen.assistenten moeten juist  
evenveel vertegenwoordigers hebben: wij eisen 
PARITEIT in alle  fakulteits-.sektie.-afdelings- 
raden, 1n de onderwijskommissies en de Raad 
van Beheer.

-De beslissingen van de raden en kommissies 
moeten voldoende kenbaar worden gemaakt .des-
noods als brosjure verspreid.
-Alle vergaderingen moeten OPENBAAR zijn.
Iedere student, assistent, OP-er mag de ver-
gaderingen bijwonen.
-De agendapunten moeten vooraf aan de studenten 
bekend gemaakt worden, ad valvas.
-De studentenvertegenwoordigers moeten perma-
nent AFZETBAAR zijn. Een voortdurende kontrole 
moet vanuit de basis mogelijk zijn, via regel-
matige ALGEMENE VERGADERINGEN, waarop ieder 
student kan aanwezig zijn, en waarop de ver-
tegenwoordigers verantwoording afleggen. 
-Openheid van de proffen: geen gekonkelfoes 
achter de schermen. Een utopische eis ?

DE SOCIALE SEKTCR ofte
DE RESTOS.DE HOMES.DE STUDENTENAKTIVITEITEN

Er blijkt de laatste tijd geen belangstelling 
meer te zijn voor de sociale sektor(zie oa 
de klaagbrief van Arnoud De Meyer in Schamper 
nr.20)Hoe komt dat ?
Nochtans is dit een heel belangrijke sektor 
in de unief, waar de studenten, in vgl.met de 
andere raden, heel wat te zeggen kunnen hebben. 
Vroeger was het Kommissie Sos'jaal die zich daar-
mee bezig hield, doch het arme kind is wijlen.
De Sociale Raad is belangrijk, niet in het 
minst voor de subsidiëring van de studenten- 
aktiviteiten. Hierbij vroegen de werkgroepen 
zich af waarom zij altijd zo weinig geld 
krijgen, alhoewel zij het aktiefst plegen 
te zijn.
Mensen gevraagd dus, die belangstelling heb-
ben voor de sociale raad. Niet allemaal 
tegel ijk aub l

INFORMATIEVERSPREIDING AAN DE UNIEF ofte
"DE DRUKPERS IS VRIJ"

(art.14 grondwet)

Informatieverspreiding gebeurt aan de unief 
langs heel wat kanalen:
iedere groepering heeft zijn eigen pamfletten-
schrijvers, zijn agitatoren, enz...
Voor de werkgroepen bestaat zowel interne 
informatie(meestal mondeling,maar ook langs 
verslagen, info-bulletins en dergelijke) 
als externe informatieblaadjes(Jawaade,Sjouw, 
enz. . . ) Verder worden regelmatig brosjures 
verspreid, meestal met betrekking tot 1 enkel 
onderwerp.

De fakulteitskringen hebben hun 
eigen krantjes, de politieke groeperingen 
een partijpers. Voor de ganse studenten-
beweging bestaat Schamper, de waardige op-
volger van Rugnummer.
O ja, de radio-omroep is terug in orde. Van-
af 1 december zorgt een ploeg voorlezers 
dat iedereen weer van alles op de hoogte 
b li j f t .  Berichten, moties, mededelingen wor-
den ingewacht in het studentensekretariaat, 
bij Leen. Verder bestaat ook het Studenten 
Informatie Centrum (cfr Infra)
Dat is een korte inventaris. Die dingen be-
staan, wat doen we ermee ?
Om wat meer leven in de brouwerij te brengen 
is het nodig de passiviteit van de brede 
massa's te doorbreken. Ontwaakt, verworpenen 
der aarde. Nadruk dient gelegd op persoon-
lijk kontakt met de "basis"(altijd dezelfde 
"basis", daar is ie weer.)
Dit kan, door de le kanners te onthalen in 
het begin van het jaar. De aktie van KRAPP

daarrond staat als voorbeeld. Gedurende 3 
dagen werden de nieuwe studenten in de PPW 
in kontakt gebracht met al wat het studen-
tenleven beheerst. Volgend jaar zou dit 
zeker algemeen kunnen worden. Verder door 
het mondeling doorspelen van informatie:in 
de lessen praten, in de restos, via de radio- 
omroep. Dit kan alleen door een militantere 
houding van de leden van de werkgroepen. 
Schamper bvb kan verspreid worden in de 
Ledeganck ipv aan de Overpoort, om verspil-
ling tegen te gaan. In de verschillende 
jaren kan men een aktie voeren voor abonne-
menten op dit blad.
Het Studenten Informatie Centrum werd vorig 
jaar heropgericht, (gelijkvloers BRUG naast 
het sekretariaat). Het was de bedoeling 
daar een ontmoetingsplaats te maken, waar 
mensen de krant zouden komen lezen, t i jd -
schriften doorbladeren, ook een fichier aan 
te leggen, met alle bruikbare adressen(pers, 
info's, bibliotheken), dossiers aan te leg-
gen. Dat is het niet geworden, bij gebrek 
aan mankracht en permanentie. Het is wel 
alle dagen open, maar niet bijster bruikbaar. 
Weer een oproep: mensen gevraagd om daar 
wat aan te doen, dat het geen dooie boel 
b li j f t .
En zo zijn we bij de hoofdbrok beland :

DE HERSTRUKTURERING VAN DE GENTSE STUDENTEN-
BEWEGING,of te HOE KRIJGEN WE DE BURGERLIJKE 
WETENSCHAP NU EINDELIJK KAPOT ??

Op het einde van 1975, stelden een paar mensen 
van Kommissie Sosjaal voor een studenten-
vakbond op te richten. De idee was gegroeid 
uit de vaststelling dat ook in tijden van 
laagkonjunktuur in de studentenbeweging, 
mensen zich moesten bezighouden met de 
kritiek op de burgerlijke wetenschap en haar 
instelling, de universiteit. Verder is er de 
noodzaak tot informatie en specialisatie in 
dat domein, en dat kan gebeuren door een 
kleine groep aktievelingen. Het was de be-
doeling de strakke vertegenwoordigingsstruk- 
turen te doorbreken: wep met de delegees, 
iedereen moet welkom zijn. Het werkgroepen- 
konvent was te steriel om die taak op zich 
te nemen.
De idee van een studentenvakbond is op harde 
tegenstand gebotst, voor een groot stuk om-
dat de bereidheid tot diskussie daarover niet 
aanwezig was, en omdat men dacht met de be-
staande struktuur voort te kunnen boeren.
In Oktober 1976 doet VVS-Leuven een voorstel 
tot het oprichten van een Regionale Koördina- 
t ie ,  vertrekkende van de bestaande werkgroe-
pen. De taak van zulk een RK is het door-
spelen van informatie tussen de werkgroepen 
onderling, het verrichten van studiewerk,het 
bundelen van resultaten en het verdelen van 
de taken, kortom de efficiëntie van de stu-
dentenbeweging vergroten:analyties werk en 
aksie worden verbonden.
In Schamper 18 ste lt  Stefaan Van Ryssen 
een paar zaken voor: het doorbreken van de 
starre fakultaire struktuur die het Werk- 
groepenkonvent karakteriseert, het maken 
van een onderscheid tussen de kern v.e. 
werkgroep(mensen die geïnteresseerd zijn 
in de wetenschappelijke kritiek van hun 
studie-objekt) en de aanhang(mensen die de 
aktiekant verkiezen), het verenigen van 
alle aanhangers in een regionale ko'órdina- 
tie of iets dergelijks."Zodoende werkt 
iedereen aan hetgeen hem interesseert, en 
blijven aan alle  fakulteiten mensen over 
voor de politieke ko'órdinatie. In tijden 
van aktie speelt de Aan(unief)opdrachten 
door aan allen die willen meewerken...
Al bij al zou dit systeem geen zwaardere 
belasting van de individuen betekenen, 
bovendien een betere aanpassing van de 
werking aan de mensen zelf  en een e f f i -
ciëntere informatieverdeling."
De hele problematiek werd op de dag van 
de werkgroepen uitvoerig besproken. Men 
boog zich over de vragen: Waarom voelen 
de studenten zich zo weinig betrokken 
bij centrale aksies, centrale standpun-
ten? Zij ze bang voor de zogenaamde agita-
toren?
Of voor de linksen, of voor de ingewikkeld-
heid van bepaalde zaken ?
Wat schort aan de werkgroepen ? Wat schort 
aan het Werkgroepenkonvent ? Er is geen 
samenwerking, maar binnenin de werkgroepen 
zelf zitten ze met proboemen.. .De diskus-
sie is niet geëindigd.

Er wordt voorgesteld om naast de fakul-
taire werkgroepen, werkgroepen over alge-
mene onderwerpen te hebben(interfakul- 
tair) .  De aktiviteiten van elke werkgroep 
moeten langs Schamper worden aangekondigd.
Als voorbeeld neem ik de subwerkgroep 
"repressie" van de Socio-juridische werk- 
groep(Sojuwe). Naast die werkgroep be-
staat nu een universitair komitee tegen 
de repressie, dat is overbodig. Een ander 
voorbeeld zou een werkgroep"milieubezoede- 
ling" zijn. Subwerkgroep van de werkgroep 
wetenschappen. Het moet voor een student 
geneeskunde of een moralist mogelijk zijn 
in die werkgroep te zitten, doch dit wordt 
nu op het ogenblik zeker niet bevorderd.

Daarom is het nodig dat de starre fakultaire 
dwangbuis wordt doorbroken. Als dat gebeurd is ,  
kan men uitzien naar een levend W.K.
Nog een voorstel was de uitbouw van een info- 
en agitatiewerkgroep(maar daarover later meer). 
Het GUST wordt in het vervolg uitgenodigd op 
de vergaderingen van het W.K.

Schematisch is de evolutie als volgt :

Toestand nu:

Toestand in de toekomst:(hopelijk)



PolsSoc
op

Straat!
Reeds in Schamper nr.20 werd de proble-
matiek van de aktie in de staats- en 
sociale wetenschappen teogelicht. Ook 
de eisen der studenten uerdsn toen be-
kend gemaakt.

Uit de krantenverslagen over de aktie 
van Vrijdag 26 novemberblijkt, dat er 
verwarring bestaat rond de bedoelingen 
van de studentenaktie.
Daarom nog even een verduidelijking.
Het aanknopingspunt voor de huidige 
gebeurtenissen was de benoeming van 
prf. Van Parijs tegen het advies v a n  
alle universitaire organen in. Deze 
hadden de heer Brutsaart als eerste 
kandidaat voorgesteld aan de minister 
Decroo.
Dat feit is voor de studenten onbegrijp 
baar. Voor wat dienen onze universi-
taire adviesorganen eigenlijk nog?
De voorbije aktie van de studenten, 
wordt door een heel pak personen ge-
ïnterpreteerd als de aktie van een 
'fanklub' van de heer Brutsaert.
Dat moet met klem ontkend worden.
Het zijn geen 'fans' van de heer Brut-
saert, en deze docent is helemaal niet 
de 'populaire' figuur van de staats-en 
sociale wetenschappen. Het is eerder 
een goed docent en een hard wetenschap-
pelijk onderzoeker.
De studenten van de staats-en sociale 
wetenschappen, zijn door deze gebeurte-
nissen en door wat daarrond aan het 
licht kwam gaan nadenken over hun si-
tuatie.
Uelke opleiding krijgen zij hier aan de 
Gentse Rijksuniversiteit?

Daarom slaan de eisen van de studenten 
niet alleen op de benoemingskuestie, 
maar zijn ze veel diepgaander.
Het gaat hoofdzakelijk om de 'oplei-
ding' die hen hiér gegeven wordt.
Als we de lijn doortrekken, kunnen we 
stellen dat ze hun huidige aanwezigheir 
aan deze Rijksuniversiteit in vraag 
stellen. Dit blijkt ook uit het ver-
anderen van univ, door een aantal per-
sonen, enkelen volgden reeds de richt-
ing Sociologie, anderen zijn er hier 
niet aan willen beginnen.
De studenten staats-en sociale weten-
schappen zijn het er over eens dat het 
zo niet kan blijven doorgaan. Om de 
aandacht van de andere studenten (voor-
al rechtstudenten)en van het personeel 
op hun probleem sn situatie te trekken, 
besloten zij een direkte aktie te 
voeren.
Vrijdag 26 november werd er een beto-
ging (rondgang) gehouden in de gebouw-
en van de fakulteit. Daarnaast werd er 
ook opgeroèpen om te staken.
Deze manifestaties werden alleen dorr 
de mensen van de pol en soc gehouden.
Een tachtigtal studenten kwamen opdagen 
om deeltenemen aan de betoging. De 
huidige studenten konden zich wel ver-
heugen op de aanwezigheid van oud-stu- 
danten die hun vrienden kwamen stsunen. 
Om 9u30 vertrok de betoging aan het 
kafetaria in de richting van de gebouw-
en. Er was wel afgesproken om die 
rondgang stilzwijgend te houden, maar 
het enthousiasme van dg studenten was 
te groot om er zo stilletjes bij te 
lopen.
Er werden dan een aantal slogans ge- 
reepen zoals:'Versichelen tevreden, 
de sociologie naar beneden'.
Versichelen is de directrice van het 
Seminarie voor sociologie.

MANNEN 
OF

emanc ipa t ie
OVER DEMOKRATIE

"Waarde aanwezigen, de affiches die 
aankondigden dat hier hedenavond zou ge-
sproken worden over het thema demokratie, 
hebben zo te zien hun uitwerking niet ge-
mist, en het is een genoegen te mogen

Hoa je het ook bekijkt, je komt steeds konstateren dat dit heftig probleem ve- 
weer tot het zelfde probleem. Emanci- len nauw aan de maag blijkt te liggen, 
patie is niet een kwestie van het door- Door een kleine vergetelheid echter had 
hrol<-cin wan no-i hnnaalHa renressievR de drukker nagelaten te vermelden, wts

Toen men te u e t e n *~k uTJfff'd a t prof. Van 
Parijs zich op de parking bevond en 
de pers te woord stond begaven ook de 
studenten zich daar naartoe. 
Aanvankelijk verliep alles daar rustig 
De doodskist die tijdens de betoging 
werd meegedragen (waarop te lezen 
stondsRIP SOCIOLOGIE), werd dwars op

de uitrit van de parking geplaatst. 
Daar het gesprek van prof. VanParijs 
met de pers nogal lang duurde, kwamen 
de studenten,die zich hadden terugge-
trokken in het kafetaria, terug naar 
buiten. Er werd onderling een beetje 
gepraat(niet geroepen, men wilde de 
pers niet storen).
De studenten die buiten aanwezig waren 
(spijtig voor diegenen die niet buiten 
wilden staan)hadden het plan opgevat 
om aan de auto van prof. Van Parijs 
een kartonnen bord te hangen waarop te 
lezen was: ' lessen van VanParijs, ben 
je niet goed wijs'.
Toen professor Van Parijs de universi-
teitstraat wilde verlaten werd dat ook 
prompt gedaan. Door omstandigheden 
werd echter verhinderd dat de heer 
Van Parijs met deze slogan verder reed 
Toch moet er nog iets gezegd worden 
over de rondgang in de gebouwen.
De betoging kreeg,toen zij een audito-
rium binnen stapte en uitlegde waar-
over het ging, het applaus van een 
vol auditorium.

Ue kunnen het volgende besluiten:
♦het is lang geleden dat er in de 
universiteitstraat nog sprake was 
van zo'n aktie.

*de aktie verliep goed tot op het 
einde

*wat wel opviel is,dat enkele 'be-
zadigde' studenten niet zoveel voor 
die aktie overhadden, 
bedenking: maar waar moeten ue naar 
toe als ue aan 't univ. met bezadig> 
de proffen en bezadigde studenten 
zitten?

Algemene bedenkingen:
*moeten ue niet letten op het gevaar 
te vervallen in puur persoonlijke 
aanvallen?

♦kunnen we rekenen op een 'minimum' 
solidariteit onder de studenten?

Werkgroep KRASS

breken van een bepaalde repressieve 
situasie door een min of meer kleine 
groep.
1. De fundamentele emancipatie of be- 
vrijding in onze direkte omgeving is 
de bevrijding van het groot te deel 
van de bevolking van een repressief 
ekonomisch sisteem, dat vervreemden-
de arbeid in loonverband voorstelt 
alsof het een levensvervulling is.
2. Deze emencipatie kan slechts ge-
beuren door het omkeren van de funda

de drukker nagelaten te vermelden, wie 
als spreekbuis zou optreden. Uit de kon- 
krete omstandigheden zal men overigens 
reeds afgeleid hebben, dat ik die buis 
ben. Ach ja, nu de mensen toch de gewoon-
te hebben hun avonden thuis voor de buis 
door te brengen, kunnen ze evengoed eens 
een avond voor mij komen doorbrengen. U 
begrijpt, dat dit laatste bedoeld is als 
een leuke beeldspraak. Waarom zou men o- 
ver demokratie loodzwaar moeten spreken? 
Daarom gebruik ik af en toe een lichtuauren uuur net omxeren van oe runaa- aaaium gcuiuxn. m  ai en ioe een xicnt 

mentale verhoudingsn in deze maatschap- beeld. Overigens is dit een voordracht 
oii. Deze fundamentele verhoudingen zonder dia's.pij.--- ------------- -------- =
zijn: de ekonomische verhoudingen 
tussen arbeid en kapitaal. Dat deze 
historisch gezien kunnen blijven be-
staan is een gevolg van de strikte le-
vensnoodzaak voor de arbeider zijn 
arbeidsvermogen te verkopen 
3. Deze ekonomische grondslag is 
bepalend voor de rest van de maatschap- garen zijn 
pelijke verhoudingen, die zich vooral jes leggen! 
binnen de 'bovenbouw' bevinden.

Mijn naam is Kooi, de rest doet er ver-
der niet toe. Ik ben een onvoorwaarde-
lijk voorstander van de demokratie: ik 
eis tolerantie en vrije meningsuiting, 
en wie het anders zegt, mogen ze voor 
mijn part in het kistje steken. Ik wil 
niet de sigaar zijn. Wij willen geen si- 

Wij laten ons niet aan band-

Haha, daar kom ik eindelijk tot de 
kern van de zaak waarover ik eigen-
lijk iets wou schrijven.
Emancipatie die volledig wil zijn 
kan niet zonder de fundamentele eman-
cipatie van de loontrekkers. Zolang 
we daar niet uit zijn is slechts ge-
deeltelijke bevrijding mogelijk. 
Emancipatie van andere groepen dan 
de loontrekkers: homofielen, vrouwen, 
kinderen, krankzinnigen, vreemdelin-
gen etc. (gehandikapten niet verge-
ten) vereist de volledige wijziging 
van het patrcon waarvan de maatschap—
P811jk 'gezonden', 'normalen' verwach-
ten dat de marginalen het zullen vol-
gen.
Naar mijn idee moet men daaruit ver-
trekken om als niet-homofiel, als niet- 
vrouw, als niet-gehandikapte, als niet- 
kind enz. iets tedoen aan de repressie 
van al je komplementen.
Werkelijke bevrijding vinden de wel- 
homofielen, de uel-vrouwen, de wel-... 
slechts wanneer ze niet meer hoeven 
te proberen 'niet-' te zijn of te wor-
den.
Ik vind deze nogal maffe manier van 
uitdrukken met wel en niet zeer be-* 
langrijk omwille van de omkering van 
het aksent. niut-m'ensen moeten pro-
beren wel- te worden. Dat betekent 
dat de mannen proberen om hun virili-
teit, hun brutaliteit, hun geweldda-
digheid, hun aanmatigende superiori-
teitsgevoel en alle aspekten van hun 
heersende rol te laten varen. Sterker 
nog, zij moeten er bewust tegen vech-

En weet U wat ik daarvoor doe? Wel, in 
deze stad ben ik aanwezig bij zowat alle 
betogingen. Soms loop (of rijd) ik voor-
op, soms achterop, en soms stel ik me ge-
woon zijdelings op. Of het nu om abortus 
of numerus clausus gaat, dat laat mij 
koud. Of het nu voor of tegen atoomkracht 

kan mij niets bommen. Tussendoor hou
ik me ook nog wel eens bezig met een kar- 
navalstoet of het bezoek van een koning 
of zoiets. Natuurlijk maak ik geen span-
doeken of iets dergelijks. Er gaan trou-
wens zoveel manifestaties door dat, als 
ik iedere keer een spandoek zou moeten 
maken, ik stellig overspannen zou raken. 
En als zo'n groep betogers op de grond 
gaat zitten, doe ik ook niet mee. Dat be-
schouw ik niet als mijn taak, en overi-
gens loopt er in elke betoging altijd 
wel iemand met bronchitis rond, die flui-
men opgeeft; als men daarbij bedenkt dat 
de hondjes het niet meer op het trottoir 
mogen doen, U weet wel, dan mag je wel 
uitkijken waar je op straat ergens gaat 
neerzitten. Nee, ik beperk me tot een-
voudig daar zijn. Bij grote betogingen 
valt dat natuurlijk niet zo op, maar als 
't ekstreem linkse of rechtse troepjes 
zijn die de straat optrekken, dan wordt 
mijn aanwezigheid wél opgemerkt en ge-
waardeerd. Ten minste, ze zou moeten ge-
waardeerd worden.

U hebt het gehoord: links of rechts, 
het maakt voor mij geen verschil. D&t 
noem ik nog eens demokratie! Overigens 
word ik ervoor betaald, dat ziet men van 
hier. Als je goed bent, moet je daarom 
nog niet gek zijn. Stripteasedanseressen 
worden ook betaald, en wat halen die uit?

tpn' ii " A I---- Ja, foei, van alles natuurlijk, maar ik
omda . elk aspekt van hun opvoeding, bedoel, wat halen die uit voor de demo- 
elke voorstelling van een met- kratie? Geen fluit, als ik me die uit-

!n V00ra  ̂ln drukking mag veroorloven. Ik echter zorg 
de filmbiz.) zo doordrongen is van er mede door mijn aanwezigheid voor, dat 
het ideaal van de viriele man, dat de mening in alle orde kan geuit worden

Man^iin" En 'T" °nZ8 t8n8R en dat er tuchtv°l getolereerd wordt.Nan zijn. En , maane joengen, er is Men zal zich afvragen, of ik nooit het 
niets zo ergals een Echte Man, een <,narVitnffPT< n°°it üet
Uent, met kloten en poten aan zijn waterkanonnen. Ekskuseer,"dit’laatste

ik̂ bèn̂ er ï ^ o ï ï ï ï ï ï g ï “ J .V Ïl j^an ^ ^ t V “  ^  lk ^
zichzelf ook walgen. Het enige pro- t n t V  £ de,karaf genomen heb,
bleem is dat zij zich nooit door de J f f ^ L J ®  ku°stgrepen van een goed
ogen van een mens hebben bekaken, ennni, oor * f ^en Zad zicb
dus nooit tot de idee gekomen zijn k • -t°f V* ndet af 'toe een
dat er een smerige vlek op hun neus ?ph .. f. .. dawed> in zekere zin

heb ik niet dit alles te maken. Doch deze
Hoor mijn part, is een prachtige fs-^pf'68" doen mij glimlachen, omdat ik fe-
ministische theorie, van zowel vrou-ê ?a?» en ëeknok gewapend ben,
wen als mannen, niks waard zolang °p!fp“é?f+te neggen. Behoor ik dan
niet in enige mate aan de realisatie I r ^ Prlvé-mild;
gewerkt wordt. En die realisatie ,i U t l  °m t0t de kern van mijn
vergt evenveel inspanning van de , fn sommigen zullen het
niet-vrouwen als van de uel-vrouwen. pS-, ep " hebben “ *k ben lid van 
En wees gerust dat ze in het Vrouwe!de P°litie en in die ^ktie..." 
huis gelijk hebben, want niets is zo Op dit ogenblik weerklonk uit ongeveer 
goed om in te geloven als een wereld de helft van de zaal een luid boe-geroep, 
zonder onderdrukkers. En daar kan je waarop uit de andere helft een dertigtal 
zo moeilijk een idee van krijgen... vermomde politiemannen opsprongen en de 
Vanzelfsprekend uil ik niet plei- boe-roepers ter verdere identlfikatie 
ten voor het stopzetten van alle fe- in bestelwagent jes naar een onbekende 
ministische aktie vanuit de hoek var bestemming voerden, 
de wel-, maar mijns inziens is de
emancipatiebeweging evenveel ge— Erwln Peonlfl.£
baat, en heeft ze Bvenveel nood aan 
de principiële kastratie van de 
'man'.Misschien zal het zwaard ooit 
geen simbool voor de penis meer zijp '3»
Mutatis Mutandis geldt al het vorig 
ook voor de andere wel—groepen. •'

,Stefaan.

P . s . : I k  dank mijn ideeën groten-
deels zoniet volledig aan de prak-
tijk van enkele Dolle Mina's, Merci
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help .ik word opgevoed
Pauline:(lO jaar)s-Ik hou van hem (een 
buurtvriendje).Als ik hem ooit verlaat 
dan zullen ue beiden sterven!
IK:-Uie gaf er U deze belachelijke 
ideeën?
PAULINE:(elke geestdrift verlatend)-Het 
is de TV.Hij is heel slecht voor de kin 
deren.

Vrije vertaling naar F. Mallet- 
'La maison de papier' Joris

„lm. teken van de nakende speelgoedbeurs 
hebben enkele KRAPP-leden mij gevraagd 
iets over speelgoed in het algemeen 
te schrijven.
Mijn collega's van de Oxfam,uiens arti' 
kei ook ergens in deze Schamper staa t 
hehben naar mijn mening reeds genoeg 
over deze speelgoedbeurs vertelt,en 
bijgevolg zal ik er niet te veel pa-
pier meer aan verspillen;dit betekent 
niet dat deze speelgoedbeurs niet het 
bezoeken uaard is,integendeel» 
Niettemin,nu het kind opnieuw in de 
aandacht schijnt te komen,het Sinter-
klaasje spelen zal hisr niet vreemd 
aan zijn,zou ik toch graag enkele idee- 
en naar voor brengen rond opvoeding.

Ze roepen het van de daken :'Ue leven 
in de tijd van het kind!'.Het is moge-
lijk dat het zo is,ik msrk er niet veel 
van.Nochtans mag het kind en de opvoe-
ding die ermee verbonden is niet ver-
waarloosd en nog minder dnderschat 
worden.
Het opvoadingsproces vertoont immers 
een duidelijk ideologisch karakterjeen 
ideologie wordt van jongsaf aan het 
kind opgedrongen en wat nog belang- 
rijker is ,deze ideologie zal ook voor 
een groot deel bepalend zijn in het 
latere leven van het individu.
De eerste manifestatie van een kinds' 
persoonlijkheid ontmoeten de ouders 
of opvoeders rond 2,5 jaar.Deze fase, 
ook trotsfase genoemd,berokkent de mees-
te ouders heel wat hoofdbrekens.Immers, 
de volwassene met zijn overdreven ou- 
dermoraal (de wet doet er nog een 
schepje bij door te spreken over 'ou-
derlijke macht')»meent in zijn vast- 
geroeste denkpatronen dat het kind 
afhankelijk 'moet' zijn van de ouders.

Zo krijgen we gewoonlijk de situatie 
voor het kind,die draait rond 'buigen 
EN bersten',waarbij hst kind in het 
algemeen het onderspit delft.
Enerzijds is het kind nog geweldig 
emotioneel aan de ouders gebonden,an-
derzijds heeft het zijn ouders nog 
nodig (alleen reeds wat betreft de 
voeding).
In dit stadium ervaart het kind wat 
macht is en hoe het steeds voor die 
macht zal moeten buigen.Liever dus 
wat 'zeemzoet' doen,dan een eigen 
idBa hebben.
Moderne opvoeders zullen deze situ- 
atiB inzien en in zoveel mogelijke 
mate 'de wil' van het kind (die 
zich in een experimenteerfase bevindt) 
met de 'eigen uil 'te verzoenen en 
wijzen op het gemeenschappelijk belang 
dat beiden zouden ondervinden wanneer 
ze de handen in elkaar slaan.
Vee1 zo'n moderne opvoeders lopen er 
echter nog niet rond en voor het ge-
middelde normale kind zal het dus een 
onderdrukte positie worden.
Dit is echter niet de enige frustratie 
die het oploopt.Tussen 3 en 5 jaar,

dank zij onze vriend Freud ueten ue 
het,komt het kind in een nieuwe cri-
sis terecht.Het oedipuscomplex (zoon 
verliefd op moeder,vader is vijand) 

hoef ik niet te schetsen,want dit 
complex zal wel het meest gekende zijn 
van de gehele Freudiaanse psychologie.

Uat wel niet altijd is geueten,is dat 
deze fase in een 'normeninteriorisatit 
resulteert.
Ik uil dit zeggen:Voor het meisje 
uordt de moeder een rivaal in de lief-
de voor de vader.Haar geheime verlief-
dheid uordt echter niet geduldjuaar- 
schijnlijk zal de angst om voor pedo-
fiel uitgescholden te worden hier ook 
niet vreemd aan.Door dit verbod om 
relaties te hebben met de vader,dat ik 
gewoonweg het pedofiele verbod noem,

identificeert zich het meisje met 
de moeder om zo aan beide ouders te 
behagen. Deze identificatie gaat sa-
men met een normovername.
Deze ihteriorisatie van 5fft normensva. 
sel heeft als pozitief gevolg dat het 
kind zich zelfstandiger zal kun-
nen gedragen in een volwassen maat-
schappij. Negatief echter is dat deze 
normen als universeel door het kind 
aanvaard wordnen.
Waarom vermeld ik nu deze twee perio-
den? Het is zo dat gedurende deze tuet 
perioden de basispersoonlijkheid van 
het kind wordt vastgelegd ( basis-
persoonlijkheid / persoonlijkheid ). 
Voor de goede verstaander is er maar 
een half woord meer nodig.
De houding tegenover de anderen, te-
genover de machtsrelaties, de ge-
vestigde rolpatronen liggen reeds vas( 
in de periods tussen drie en vijf jaai 
Deze houdingen zullen in belangrijke 
mate de latere reaktiewijzen van het 
voluassdn geuoreden kind beonvloeden0 
Dit stemt mij langs de ene kant cha- 
cherijnig, maar langs de andere kant 
wel hoopvol.
Ik wordt er chacherijnig door als 
ik bekijk welke rolpatronen het kind 
tegenwoordig opgedrongen worden. 
Anderzijds word ik optimistisch_uann 
neer ik de macht van 'de opvoeding' 
zie als middel naar een rechtvaardigen 
wereld. Hiermee breng ik geen ode aan 
de almacht van de opvoeding, maar 
wil ik enkel het belang van de opyoe 
ding schetsen in een maatschappelijke 
revolutie. De opvoeding is een machtic 
middel. Daarom schijnt het ook niet 
te verwonderen waarom de opvoeding 
voor een groot deel geïnstitutionali-
seerd is geworden. Dat men opzettelijk 
de kleuterklas tot 2 jaar uil uitbrei-
den om de trotsfaze onder kontrole te 
krijgen, lijkt mij een belachelijke 
stelling, maar toch stel ik mij hier-
omtrent vragen. De opvoeding mag niet 
onderschat worden; ue moeten argwanenc 
blijven tegenover al wie de opvoeding 
in handen uil kri.jgen. Daarmee uil 
ik niet de engel schijnen, die nu een- 
met de optimale normen zal komen aan-
draven. In funktie van een betere we-
reld, waar elke diskriminatie uitge-
sloten moet zijn, dient ieder voor 
zichzelf, als het kan in groep, de 
normen te bepalen die mén zijn kin-
deren zal meegevBn.

Carlos.

verantwoordelijke
kom en sta op

Zaterdag, 27 november, ging in het Pand 
een symposium door over 'wetenschap en 
verantwoordelijkheid'. Uw redakteur 
had het genoegen hierop, op indirekte 
wijze, uitgenodigd te zijn.
Het publiek, een kleine vijftig man, 
was vooral samengesteld uit proffen, 
voornamelijk chemici en biologen, met 
in hun midden als kuriosum uitgezocht, 
professer Etienne Vermeersch.
De inrichting van dit symposium was in 
handen van het Instituut voor het Leven, 
waarvan dit symposium de geboorte zou 
moeten zijn van de nederlandstalige af-
deling van dit instituut.
Om kwart na tien werd, na een korte in-
leiding door prof. Vercauteren, de be-- 
zieler van deze dag, het startsein ge-
geven.
Als eerste spreker zagen wij pre0. 
Devreker, rektor van de RUG, aan het 
werk. Een half uur werd gevuld met sen 
behandeling over de sociale wetenschap-
pen, uat bij voornnemde spreker bleek 
samen te vallen met ekonomie. Het kwam 
bij het publiek als géén grote verras-
sing over, te horen, dat Smith, Marx, 
Keynes en eventueel Tinbergen grote 
ekonomen waren.
Vervolgens -mogelijk wegens de indruk 
die voorgaande spreker bij het publiek 
achterliet- gingen wa over tot een 
koffiepauze. Drie kuartuur later waren 
ue op volgende spreker voorbereid.
Deze wist np een uonderbaarlijk wijze 
de voormiddag te redden. Een aantal 
algemene ideeën omtrent wetenschap en 
verantwoordelijkheid werden geïllustreerd 
met konkrete voorbeelden uit het neder- 
landse wetenschapsbeleid. De heer 
Koning, werkzaam in Utrecht, was erg 
duidelijk: op dit ogenblik is weten-
schapsbeleid ofwel onverantwoord, ofwel 
onbestaande.
Uaarna werd overgegaan tot de lunch.
(3□ ü fr.)
Om halfdrie uerd de euforie verdergezet. 
Dë beurt was nu aan prof. Van Geen, 
rektor aan de VUB, Zijn uitvoerige

spreekbeurt viel uiteen in twee delen: 
eerst schetste hij heel omvattelijk de 
verantwoordelijkheid van de wetenschap-
per op alle mogelijke niveaus en plans, 
uaarna hxj het aan het publiek overliet

zelf uit te maken hoe zij deze verant-
woordelijkheid zagen; in het tweede ge-
deelte bleek hijzelf -in verdekte ter— 
myn_uiteraard- een wetenschappelijk op-
timist te zijn. Na enkele losse vragen 
uit het publiek uerd overgegaan tot de 
reddingsboei van deze dag, namelijk het 
Paneel. Bruut gezegd werd het een duel 
-nogal oneerlijk- tussen vier onverant-
woorde wetenschappelijke optimisten en 
de eenzame prof. Vermeersch. In het 
publiek bleek de situatie nog erger: 
daar hadden een paar mensen het te ver-
duren tegen Ben wetenschappelijk on-
verantwoorde massa.
Alle fundamentele opmerkingen van 
Vermeersch werden op een kinderlijke 
manier met niets terzake doende futiele 
argumenten afgewezen. Een voorbeeldje: 
het nut van de maanreis werd gerecht-
vaardigd door een afgeleide toepassing: 
VERSNELDE KOOKPANNEN !! En zo konden 
ue nog uuuuuuuuuuuuuuren doorgaan.
Dat gebeurde gelukkig niet. Uit alle 
opmerkingen uit het publiek hebben wij

er slechts één onthouden: prof. Van 
Spaandonck vatte in een paar minuten 
een dag nutteloos gepraat samen: hij 
had op zijn problemen omtrent zijn 
verantwoordelijkheid als wetenschapper 
géén enkel antwoord gekregen.
Deze verloren zaterdag werd afgesloten 
door de voorzitter van het Instituut 
voor het Leven die- -wij zoeken nog 
steeds de reden — deze dag geslaagd 
noemde. Hij herhaalde nogmaals de 
enorme problemen van de wetenschap nu 
waarna iedereen, op een paar na -hoop 
ik- , tevreden huiswaarts keerde. Men 
had weer eens gesproken over waar het 
niet om ging.

Dean Paul Van Bendegem

W2J S6£€A

LEZERSBRIEF

Beste Schamperredactie, 

de schrijver vandeze

de schrijver van deze lezersbrief heeft 
een paar weken geleden (begin november 
denk ik) een artikel van drie bladzijden 
ingestuurd.*Links flamingantisme,of het 
verhaal van de rode raaf is de titel, 
en het handelt over 'werkgroep ARBEID'. 
Over hetzelfde onderwerp werd ook een 
ènder (en korter) artikel binnengestuurd 
door Jef Nijs.Geen van beiden werd in 
Schamper opgenomen,alhoewel mij door een 
zekere Stefaan van Rijssem bevestigd 
werd dat één ervan zou gepubliceerd wor-
den.Nummer 17 was toen al op 'de markt', 
zodat ik verwachtte iets te vinden in 
nummer 18.Niks daarvan,ook niet in num-
mer 19.
Daarom vraag ik me af:uaren beide arti-
kels zo slecht geschreven,zo inhoudsloos 
zo irrelevant dat ze niet konden gepu-
bliceerd uorden? 'Schamper' is een in-
formatief blad zodat je toch zou ver-
wachten iets te vinden over een groep 
die nieuw is aan deze UNIEV en toch al 
één en ander heeft op toew gezet.
(kontafetavond.lezing).Vertelme nu niet 
dat er te weinig plaats was in één van 
die nummers:in nummer 19 bijvoorbeeld 
uerd 3/4 van een bladzijde verpruld door 
wat als tekening zou kunnen beschouwd 
worden.Vinden jullie zoiets meer uaar- 
devol dan een informatief artikel?
Ik vraag maar,jullie kunnen waarschijn-
lijk wel replikeren.
Voor een betere'Schamper',fons Marien 

home bouudeuijn,d133 
harelbekestraat,7D 
9ooo Gent

Beste,
1. het artikel dat dooi Oef Nijs werd 
ingediend,werd ondertussen gepubli-
ceerd (schamper 2ü)
Uaarom dat een tijdje duurde ?
Voor artikelen die politieke groe-
pen voorstellen,moet eerst het ak-
koord komen van de redaktievergade- 
ring.Uij vergaderen niet iedere keer 
iemand een schrijfsel in schamper 
uil krijgen.

2. Uat het artikel betreft dat jij in-
diende: schamper publiceert enkel 
originele kopij .Uat jij ons als 
ellenlange tekst in handen stopte 
uaren een paar stencils.Ue zijn geen 
readers' digest.

groetjes,

de redaktie.

BELANGRIJK BERICHT :

RADIO - OMROEP

VANAF woensdag 1 december funktioneert 
de universitaire radio-omroep terug, elke 
middag in Overpoort en Brug. Dit medium 
zal vooralsnog enkel gebruikt worden voor 
het voorlezen van berichten, moties, mede-
delingen.
Elke studentenaktiviteit met een demokra-
tisch karakter kan dus worden aangekondlgd. 
Be1angrijk:de berichten moeten ingevuld 
worden op de daartoe bestemde formulieren 
die te verkrijgen zijn bij Leen op het 
Studentensekretariaat. Ook moties kunnen 
bij Leen terecht.
Nog^et£:Als je een fuif of een teedee wil 
aankondigen betaal je het entreegeld aan 
de studentenadministratie. - ^
Iedereen zegge het voort 1



ARENA

SUN HAN, musical naar Shakespeares 
'Koopman van Venetie.
8,9,10,11 december, om 2GU15.

NET ARCA

SIUDIUH_GENERALE:
prof. K. De Clerck - Pogingen tot onder 
ui jsvernieuuing aan de RUG.
8 december om 14 uur in de blauue zaal, 
Plateaustraat 22 Gent,

vinden het belangrijk om naast de tal-
rijke kommerciSle speelgoedbeurzen 
ook eens een beurs te organiseren, die 
de andere kant van de medaille zou to-
nen. Speelgoed uordt dikuijls onbeuust 
gekocht, maar daarentegen kunnen ue 
ons de vraag stellen of het uel zo on-
bewust wordt geproduceerd . Speelgoed 
ie een konsumptieartikel, maar met 
heel wat impact . Onze maatschappij, 
waar uel meer dan esn handjevol kri-< 
tiek op is te geven, uordt in het 
speelgoed volkomen geïmiteerd en op 
verkleinde schaal aan da kinderen 
doorgegeven •
Waarden, normen en rolpatronen uit de 
bestaande maatschappelijke ordening 
worden door middel van het speelgoed 
reeds vroeg aan het kind meegegeven . 
Enkele oxfammers stelden ter gelegen-

Tot 8 december telkens om 20 uur 
CHRISTMAS CAROL naar Charles Dickens.
10 december om 20 uur
APOLOGIE VAN SOCRATES Oulien Schoenaert. 

PROKA

Maandag 6 december om 20u30 In de Akademii 

DE OPVOEDER van Dames Saunders.

NTG

6,9,10,11,12 december om 20 uur,
DE BEVERPELS van Gerhart Hauptmann.

STUDENTENAKTIVITEITEN* STUDENTENAKTIV/ITEI1*

UMG(univeristaire muziekgroep)

Voorlopig repeteren ue wekelijks in het 
lokaal op de tweede verdieping van het 
studentenhuis (BRUG). Tot in december 
liggen de data waarop gespeeld wordt vast, 
Maandag 6 december om 20 uur 
Dinsdag 14 december om 20 uur.

GUST(Gents Universitair_straatteater)

Oproep tot alle belangstellendes voorGUSTi 
Kom Af, zie de affiches aan de Brug en de 
Overpoort. Tot nu toe was het de donder-
dag om 20 uur, maar dat kan veranderen.
De samenkomsten zijn bijna altijd in 
Visserij 167.

FOIJDKLAS
Iedere woensdagavond om 20 uur (stipt) op 
de tweede verdieping in het studentenhuis,' 
Mensen die zich interesseren voor foto- ^ 
grafie, zijn altijd welkom. ^
Enige vereiste is het bezitten van (gelijly 
welk) fototoestel (de rest leert ge en 1
krijgt ge). ^

DRAMATISCHE EXPRESSIE

indien je gelnteresserd bent,kom dan eens 
af. Dinsdagavond 20 uur, Visserij 1670 
Let ook op de affiches.

Voorlopig is er allBen initiatie in de 
klassieke mime. Dit elke donderdag-
avond van 20 tot 22 uur, in het Sabbatini 
teater, Lange Steenstraat 8,Gent.

£AG{EluralistischB-_aktie2£oe£)

Iedere vierde of laatste woensdag van de 
maand: PAG-vergadering in café-restuarant 
Progrès (Koornmarkt)
De pluralistische aktiegroep vecht voor 
gelijke rechten voor man en vrouw.
Aanvang: 20u30.

V00RDRACHTEN*SPREEKBEURTEN*V00RDRACHTEN*

So luwe orqaniseert: avond rond RECHT EN
-------- a-------  MARXISME.
9 december 20 uur 81andijn 
Spreker: Eddy Tanghe.

Spreekbeurt + Film over 0NDERUIDSPR0BLE- 
MATIEK. Prof. Kruithof en Prof Apostel 
8 december om 20 uur, Blandijn aud. C 
organisatie: GCK—UK.

LVSV organiseert op 14 december 20.00 
in de Blandijn:"De vrijzinnigen en de 
staatshervorming" met Prof.U.Provenier.

vanden v®8
Rari...
Uel sn wee van een sieklus marksies- 
tiese ekonomie.

Het was in eenen Sinxen daagen,
Doe beede Bosch ende Haeghe, 
in Bruune looveren waren bevaen, 
dat eenen werkgroep het beslooten, 
met een siekluus marksiestiese

ekonomie in de zee en het zilt ts 
gaen.

Of nog:
De Gentsche Comedie, ofte de
Linkse Studenten organiseren een nieuw
groot stuk:
Vormingssieklus Marxistische Ekonomie.
In een Produktie van het Uerkgroepen- 
konvent, en ingericht door Uerkgroep 
Toerisme. Eerste deel: de voorbereiding 
is reeds gepasseerd.

Tweede Deel: de grondslagen
evenzeer.

Derde deel: de arbeidswaarde, 
de waarde en aanverwante problemen 
in dn fundamentele benaderingen van het 
ekonomische gebeuren vanuit de benade-
ring van Marx waarvan de grondslagen be-
rusten op het dialektische denken van 
ene Hegel, wiens denken alom geroemd 
wordt, en waarvan de uitwerking gebeur-
de gedurende de jaten 1848 -1867, het 
zij de jaren tussen de revoluties in 
de hoofldstad van Frankrijk: Parijs en 
het verschijnen van het eerste deel van 
het boek in kwestie: het Kapitaal, hij 
een Duitse uitgever.

Doel van deze sieklus ( waaraan je nog 
steeds kan beginnen zelfs wanneer je 
de voorgaande twee afleveringen hebt 
gemist ; is de elementaire beginselen 
en het hegin van de uitwerking en de 
toepassing van het marxistisch ekonomisch 
deneken te verspreiden onder de studen-
ten in Gent, onder de doppers in Gent, 
en onder andere lui.
Vandaar dat gestreefd wordt naar maksi- 
male aanpassing van de hoogte, het ni-
veau en de graad van specialisatie, 
aan de hoogte, het niveau en de graad 
vajn voorkennis van het publiek: jullie. 
0f®dit zinvol is maak je zelf maar uit, 
maar niet zonder eerst even laags geko-
men te zijn op woensdagnamiddag vanaf 
2uur in de namiddag, in het studenten-
huis op het tweede verdiep.
M.a.u.: 8 desember, 14.00 u, Brug, 2°.
Got it?

De Redaktie heeft zich da moeite getroost 
alle mogelijke folders,pamfletten en af-
fiches na te gaan op aankondigingen van 
aktiviteiten.Zij is echter niet van plan 
die zoektochten elke week te herhalen. 
Laat het dus weten wanneer je iets in-
richt en dit ten laatste de maandag van 
de voorafgaande week op 
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tenzij het studentenleven zo goed flor-
eert en de voordrachtzalen uitpuilen van 
toehoorders,maar dat zal wel niet.

FILM * FILM * FILM * FILM * FILM * FILM *

upflRlJTT
tot 9 decembert
-De wilde aardbeien.Ingmar Bergman.

16u05 en 19u30
-Delitto d'amore. Luigi Comencini. 

14u,17u30 en 21u.

SLÜUQ.LQ._SJiQ.Q£
zaal 1
21uiL'histoire d'Adèle H.Truffaut.(1975) 
23u:Ro8emary's Baby. Polanski.(1969)

zaal 2
19u30 en 21u30:Alle Turken heten Ali.

Uerner Fassbinder(l974) 
23u30:Karl May. Hans Syberberg. (1 976)

BQß£_MQL

6 december:Ikonostasz. Dinov Christov.
Bulgarije(l973)
Akademieraadzaal.

7 decemberjDrsams and nightmares.(1975)
JLucha Obrera en Espana. (1 976) 

9decamber:ProcB8 1Ó01 Camacho.F r a n k r.('76) 
Luttes 0uvriêre8 en Espagne.('73' 

beide laatste voorstellingen in 
Skoop 3.

TONEEL * TONEEL * TONEEL * TONEEL * T0NEEI

l£2j22n22_E22Ed
Vrijdag 10 decemder 
Donderdag 16 december 
Vrijdag 17 december
Première van hun stuk: 0NTUAAKT VERU0RP 
ENEN DER AARDE, MAAR NIET ALLEMAAL TEGE. 
LIDK. Zwarte zaal akademiestraat 2 Gen 
telkens om 20.15.uur.

treft, kunnen ue slechts al degenen 
die meer over de inhoud van het werk-
schrift willen weten ,aanraden het te 
lezen. Kritiek is steeds welkom. Het 
werkschrift kan je steeds bekomen in 
de wereldwinkel, Geldmunt 18, of op de 
speelgoedbeurs die doorgaat van 1 tot 
6 december in de gebouwen van de uni- 
versiteit in de Volderstraat .
Door eigen vergetelheid zal dit be-
richt jullie waarschijnlijk te laat 
bereiken en zal de speelgoedbeurs,op 
het moment :at jullie dit lezen,op 
zijn laatste beentjes lopen .
Teruijl het belangrijkste gedeelte van 
de beurs de aktiviteiten zijn, hehben 
ue toch ook gezocht naar een visueel 
aantrekkelijke ruimte . Er is een ten-
toonstelling van oud speelgoed waarmee 
ue een evolutie in de speelgoeduereld 
willen visualiseren. Affiches en rekla- 
me worden kritisch doorlicht . De oxfam 
wereldwinkel zorgt voor een stand 
'andere kinderliteratuur'. Daarnaast 
ontdek je er ook zelfgemaakt speelgoed 
Tenslotte worden kreatieve speelplein-
en ander eenvoudig spelmateriaal voor-
gesteld .
Behalve mensen uit OXFAM, KRAPP, GUST, 
zijn er nog een heleboel anderen die 
bereidwillig de handen uit de mouwen 
staken bij de uitbouw van de beurs of 
bij het verzorgen van de aktiviteiten. 
Denken ue hierbij aan het poppenspel 
gebracht door Stekelbees . Poppenthe-
ater Stekelbees brengt geen verhaaltjes 
over spoken en heksen, maar maatschap- 
pij-betrokken animatie waar kinderen 
zelf ook aktief worden ingeschakeld . 
Ook Dohn LunstrPm begeleidt een hele 
reeks aktiviteiten .
Tijdens de speelgoedbeurs worden ook 
fims en diareeksen vertoond. Daarnaast 
is er ook de mogelijkheid om een ver-
kleedpartij te houden...
Uat willen we nu bereiken ? Het is be-
langrijk dat mensen gaan nadenken over 
spel en speelgoed en het spel van de 
'kommercie' doorzién . Ue hopen dat 
mensen zich vragen gaan stellen over 
de problemen in het werkschrift en 
op de speelgoedbeurs aangehaald. In-
dien er behoefte bestaat om over dit 
onderwerp verder te werken uil de 
wereldwinkel daaraan meewerken . De 
beurs is maar een begin .

is geen ooooco

heid van deze beurs een werkschrift 
op om aldus onze visie op spel en 
speelgoed duidelijker te omschrijven. 
Volgende onderwerpen worden erin be-
handeld : ekonomische en politieke 
facetten Van speelg°ed* spelen en 
speelgoed in het groeiproces, speel-
ruimte, rolpatronen, konkurrentie en 
automatisatie, agressie en gevechts- 
speelgoed, invloed van de televisie 
sn kinderliteratuur .
Een krapper, dus zelf een student uit 
de psychologische wetenschappen, 
maakte hierbij de schampere opmerking 
dat uit dit initiatief duidelijk ge-' 
bleken is dat je helemaal niet voor 
psycholoog of pedagoog moet- studeren 
om enkele zinvolle dingen over speel-
goed te zeggen . Uat dit laatste be-
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Maandag Seldersoep
Varkensgebraad met savooi in roomsaus 
Visstick met vincentsaus en sla

Dinsdag Agnes Sorelsoep
Haan in wijn 
Cassoulet

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Tomatensoep
Broodvlees met andijvie-stamppot 
Spaghetti Bolognaise

Erwtensoep
Varkensrib met bloemkool 
Loempia in exotische saus

Dubarysoep /  Pap 
Cheeseburger met tomatensaus 
Chinese rijstschotel

Preisoep 
Biefstuk — sla

— mayonaise
— tartaar
— pepersaus
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Maandag

jj* Dinsdag

j! Woensdag

A Donderdag

Varkensgebraad met schorseneren 

Rundsfrikassec Stroganoff 

Hamburger provençale 

Lunchmeat met currysaus

Vrijdag BreughelwOrst met appelmoes

Powege,
E V E N  V O O R S T E L L E N

In de brochure ' ook dit mag je 
weten' stond er niks over de 
po(litieke) ue(rkgroep)ge(rmaan- 
se).0nze eigen fout natuurlijk. 
Uie ue zijn en uat ue doen kan 
het best worden voorgesteld aan 
de hand van het 'referentiekader' 
dat gepubliceerd werd in 'de 
maniak' (Ts.van de germaanse Jg. 
7,nr.l).deze tekst werd opgesteld 
na het pouege-ueekend van 2-3 
oktober,waarin ue ons zouden be-
zinnen over onze werking.naast 
veel nutteloos gepraat is dit 
referentiekader toch een lich-
tend puntje.kort samengevat 
uordt daarin het volgende ge- 
steld:ons onderwijs is sisteem- 
bestendigend,zowel door de struk- 
tuur (de prof heeft de machts-
positie,de student de passieve 
rol)als de inhoud (irrelevante 
wetenschap,los van de praktijk, 
los van de maatschappij).zo'n 
universitair onderwijs kweekt 
leraren (de meeste germanisten 
gaan in 't onderwijs,tenminste 
diegenen die nog een job vinden) 
die zelf op een autoritaire 
wijze gaan les geven met gelijk-
aardige irrelevante inhoud. het 
is dus een vicieuze cirkel die 
ervoor zorgt dat zo weinig mo-
gelijk mensen kritisch gaan den-
ken en kreatief gaan werken, 
in de plaats stellen wij een 
uerkgroepenonderuij3:samen tot 
inzicht komen door het behande-
len van een relevant onderuerp. 
de studenten bepalen zelf het 
onderwerp,de metod etc.,de prof 
krijgt een begeleidende funktie. 
ook het huidige examensysteem 
en de tesis moet aangepast wor-
den aan deze vorm van onderwijs, 
uat de middelen betreft,moeten 
ue toegeven dat we vrij zwak 
staan.daarom moeten we de wei-
nige middelen waarover we be-
schikken gebruiken om in de 
richting van het maximumprogram- 
ma te werken.ue kunnen medestu-
denten bewust maken door de re-
sultaten van ons werk in de 
werkgroepen ( er bestaan in be— ( 
perkte vorm al werkgroepen bij 
nederlandse en engelse litera-
tuur) »artikels in de maniak etc,

ook kunnen we proberen onze 
ideeBn naar voor te brengen in 
de onderwijskommis8i8,alhoewel 
alti d de steun van de basis 
nodig is om veranderingen door 
te voeren.het is dus niet altijd 
zo eenvoudig.uij strijden in 
ieder geval voort. t


