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MEDEBEHEERDER

wat breng je ervan terecht?

0p de dag van da Gentse werkgroepen (zaterdag 27 november) was er
o.a. een gqdachtenuisseling over
de studentenbeweging en haar houding t.o.v. medebeheer , met name
in de FR, RvB en Sociale Raad, Stef
Debusschere schreef hierover een
verslag (in Schamper nr 21) waaruit blijkt dat "de houding van de
doorenee-student t.o.v. de fakulteitsraad gekenmerkt wordt door apathie en onwetendheid. Als redenen daarvoor werden opgegeven : het
gebrek aan informatiedoorspeling
door die raden..., het isolement
van de studentenvertegenwoordigers'.1
Het UK heeft dan ook besloten de
UG aan het werk te zetten om in
hun fakulteit de studentenvertegenwoordigers eens een en ander te
vragen over medebeheer. Deze evaluatie van de werking van de verschillende raden staat in het licht
van de verkiezingen die op het einde van dit jaar gehouden worden en
waarvoor de kandidaturen jan-feb
binnen moeten zijn op het rektoraat. Het is van belano dat de studenten die straks moeten of mogen
kiezen min of meer weten waaraan
ze beoinnen. zoniet kan er van demokratie helemaal geen sprake zijn.
Aanvankelijk was het de bedoeling
om aan de hand van deze enquête,
zo ruim mogelijk en van zoveel mogelijk personen, een brochure op
te stellen.

Het kan daarom nuttig zijn om iets
meer te horen over de antuoordlTn
□ P die enquête .
Het enthoesiasme van de meeste
studentenvertegenwoordigers om
hieraan mee te werken is onvergelijkelijk. Uillen zij hiermee
nog eens aantonen hoe zij staan
te popelen om te bewijzen hoe
erg zij bekommerd zijn om de basis in te lichten ? Of valt er
helemaal niets te vertellen ?
Alle huidige FR-vertegenwoordigers
van Letteren en Wijsbegeerte en
ook een paar ex-leden die vervangen werden alsook een paar leden
van de lichting voor deze werden
door Powege (= politieke werkgroep germaanse) aangeschreven.
Tot op heden (je ziet, we blijven optimist) geen reaktie van :
Won Reynaert, Johan Derijck, Hugo Dewltte. Ware Pielen, Sieqfrldd Bracke, Johan Van Herreweqhe, Herwifl De Ueerdt. Annie
Van Landeohem. Chris Dewitte. 'Pol
Debruyne. Het unicum Joris Van
Cauter krijgt hier dan ook een
pluim.
Da RvB. Niets van Chris Vanderbauuaert en Leo üebacker.{dië~
wel al van zich lieten horen in
Schamper nr 18) Van Henri De Ridder kregen we in bijlagen het
kiasprogramma, verder de mededeling dat hij gesteund werd door
da Vlaamse Geneeskundige Kring
an da verzekering dat we hem voor
da rast persoonlijk konden komen
spraken (waar wij, nostra culpa,
tot op heden in gebreke zijn gebleven). Van Arnoud De Weyer een
gewaardeerde bijdrage.

Wat komt er nu tot uiting ? Een
aantal dooreenlopende centrale
punten kwamen aan bod : verkiezingen , werking van de r&den,
kontakt met de basis en toekomstperspektieven.
Arnoud De Wever werd gesteund door
vier fakulteit’skringen en het KUC.
Henri De Ridder door VGK. In de
Blandijn werden 5 van de 6 plaatsen in de FR ingenomen door kandidaten van KSO (Kritiese studentenoppositie), een verkiezingsfront
van de werkgroepen. Joris Van
Cauter stipt ook aan dat een kandidaat voor de raad van beheer
liefst op 2 paarden moet wedden;
de studeten van zijn eigen fakulteit (waar de grote fakulteiten
zoals bvb geneeskunde en letteren
en wijsbegeerte van doorslaggevend
belang zijn), of steunende fakulteitskringen en aan de andere
kant op een politieke groepering
of strekking. Een voorbeeld hiervan is Chris Vanderhauwaert, de
kandidaat van de Blandijn en van
links.

Het zogenaamde "kontakt met de basis" .
Henri De Rioder neeft geprobeerd
kontakt te houden met de FR en de
fakulteitskringen, en met "diverse verenigingen en aktiegroepen", ook met een ruimer publiek
via een "dertigtal artikelen, drie
perskonferenties, rechtstreekse
kontakten met kranten en radio".
Arnoud De Weyer heeft het meest
en het grondigst informatie doorgespeeld aan de groepen die hem
gesteund hebben bij de verkiezingen, omdat hij steeds gepro- .
beerd heeft alle studenten te vertegenwoordigen schreef hij.ook
een aantal bijdragen voor Schamper. Het was een negatieve erva- ,
ring voor hem dat op dit laatste ,
zo weinig response komt vanwege
de massa van de studenten. Hij
vindt het dan ook beter een klein
aantal mensen die werkelijk met
de zaak begaan zijn goed in te
lichten dan een massa weinig geïnteresseerden noodgedwongen oppervlakkiger in te lichten. Joris
Van Cauters opinie hierover komt
straks aan bod in het volgende
stukje dat de werking en toewil behandelen.
Joris Van Cauter is niet te spreken over de huidiqe qanq van zaken. In de FR werd er haast niets
verwezenlijkt. op de vergoeding
van de tesiskosten en het instellen van de Onderwijskomnissies na.
"De studenten hebben niets op de
agenda gezet, of nergens een echt
initiatief ondernomen". Een gelijkaardige toestand in de RvB :
Joris Van Cauter : "niets bereikt,
enkel schijnoverwinningen". "De
examenkode is alleen een papieren
kode en is er gekomen door (prof)
De Clercq en niet door de studenten." Volgens Arnoud De Weyer is
de RvB "eerder een uitspraakdan een inspraakorgaan" omdat talrijke zaken "door hun al te grote
evidentie en ingewikkeldheid" de
leden voor een voldongen feit
plaatsen.
Toch kan hier en daar wel iets
verwezenlijkt worden. Arnoud De
Weyer gelooft dat de studenten in
de RvB iets'kunnen bereiken als
het gaat om de pedagogische en de
sociale sektor. Vooral als ze
een bondgenootschap aangaan met
het Uetenschappelijk Personeel
(= assistenten), en het Administratief en Technisch Personeel
(ATP). Je botst wel op de onafzetbaarheid van de proffen die
levenslang benoemd zijn en "genieten "van hun akademischB vrijheid. Arnoud De Weyer stipt ook
het belang aan van politiek doorzicht omdat de RvB een machtsstrijd
en touwtrekkerij is, "een subtiel
spelletje schaak tussen echte of
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de gevestigde Belgische partijen."
Joris Van Cauter konstateert dat
de studenten in de FR geen tijd
konden vrijmaken om voor de FR
samen te komen en een gemeenschappelijk standpunt te_bespreken, wat hen natuurlijk in een
netelige positie brengt bij de
proffen die wel tijd hebben om
het in de wandelgangen op een akkoordje te gooien. De studenten
zijn daarbij dan noo onderverteqenwoordiqd als het op stemmen aankomt .
Uat de RvB betreft, daar moet de
studentenvertegenwoordiger enorm veel
tijd kunnen opbrengen om zich door
lijvige (honderden blz.) dossiers en
wetteksten te werken. Dit vindt Joris
Van Cauter niet primotrdiaal

Van Cauter niet primordiaal, Arnoud
De Weyer del: in feite heeft een studentenvertegenwoordiger dezelfde rechten als elk lid van de Raad van Beheer,
en net zoals elk ander lid moet hij
zijn competentie bewijzen, wil men
naar zijn argumentatie luisteren .
Een van de arote voordelen van het
medebeheer is dat de studenten via
hun vertegenwoordiger bepaalde informatie bij de bron zelf kunnen opdoen,
dat de raden niet meer zoals voor de
studentenrevolte achter gesloten deuren gehouden worden.
Voor een goede werking van de raden is
het essentieel dat de studenten erin
niet zichzelf, maar zoveel mogelijk
studenten.vertegenuoordeigen .
Dan pas komen ze geloofwaardig over .
Dit werd onlangs nog bewezen door een
hartverwarmend feit in de Raad van
Beheer. De petitie van de 5 frank van
de ontwakende Kommissie Sosjaal ( de
werkgroep achter de Sociale Raad, de
Sociale Raad ariviseerdt de Raad van
Beheer i.v.n.de sociale sectorjhomes,
resto's). Deze petitie werd door Arnouc
De Weyer naar voren gebracht in de
Raad van Beheer en resulteerde in het
opschorten van de voorgestelde prijsverhoging van de maaltijden tot einde
maart. Dit klopt dan met Joris Van
Cauters bewering" je kan wel iets berreiken als ze voelen dat een boel mensen achter je staan".

Hij formuleert dan ook een opbouwend
voorstel dat in de richting gaat van
de herstrukturering van de studentenbeweging zoals Stefaan Van Rysen dit
ziet in Schamper nr.18 , Het gezin of
wat met dë studentenbeweging. Hierin
klaagt Sto.faan Van Rysen de "stnrre
fakultaire struktuur van het UK aan".
Dan heeft hij de interne keuken van de
Blandijn nog niet gezien, waar niet
eens een fakultaire werkgroep bestaat,
de werkgroepen zijn er per sectie.
De werkgroepen hebben wel samengewerkt
in de kritische studentenoppositie,

maar na de verkiezingen hebben ze er
het bijltje bij neergelegd en de verkozenen laten berooien zonder er zich
verder mee te moeien. Joris Van Cauter
vindt dat "de verkozenen...het verlengde moeten zijn van een werkgroep
die zich specifiek met de zaak bezig
houdt, de mensen van de FR inlicht en
voorlicht" .
Deze werkgroep kan dan de studenten in
de FR en waarom ook niet in.de RvB en
in Kommissie Sosjaal of meteen de
Sociale Raad adviseren en punten doorspelen die hun vertegenwoordigers dan
op de agenda kunnen plaatsen . Het
zal waarschijnlijk ook wel de bedoeling
van Joris Van Cauter zijn dat deze uerkqroep ook een soort ombudsrol heeft tussen de studenten en hun vertegenwoordigers en dat de werkgroep dan ook van
alles moet proberen om zoveel mogelijk
studenten te bereiken en dus een spreekbuis te zijn van uat er onder de studenten leeft .
Op die manier kan er iets verwezenlijkt
worden . Toch mogen de studenten niet
uit het oog verliezen dat hoe belangrijk elk,zelf minuscuul, staaltje van
medezeggenschap in het eigen lot ofte
zelfbeschikkingsrechtiook is, dat de
belangrijkste beslissingen toch te
Brussel benomen worden . Arnoud De
Weyer en Joris Van Cauter zijn het daarover roerend eens . Joris Van Cauter
vindt dan ook dat de studentenbeweging
opstraat moet komen . Als de studenten
een drukkingsgroep uorden(door massaal
op straat te komen en de orde hier te
lande te verstoren )dab hebben ze iets
mee van de machtige drukkingsgroepen
die al dan niet achter de schermen aan
de touwtjes van de regering trekken.
Zowel Joris Van Cauter als Arnoud De
Weyer onderstrepen het belang van de
Sociale Raad
. Zoals hoger gezegd adviseert die de Raad van Beheer. Hij bestaat uit 5 studenten: 3verkozen door
alle studenten in de verschillende
fakulteitsraden en 2studenten uit de
Raad van Beheer.Dan nog 3 personeelsleden, een van elke vakbond,één ,zegge
en schrijve één prof en een UPer. Arnoud
De Weyer:"Ofschoon dit slechts een adviesorgaan is mag men niet uit het oog
verliezen dat er toch heel uat binnen
deze raad verwezenlijkt wordt... Bovendien is dit de enige raad waar de studenten
een meerderheid hebben, en dus
het enige orgaan waar men kan bewijzen
dat medebeheer door studenten mogelijk
is".
Tot zover dit informatief verslag.
De discussie is open zoals dat heet.
Wisschien is het u ook opgevallen dat
dit stuk vooral over de formele kant
van de zaak gaat en dat de inhoudelijke
kant, wat er nu in feite in die raden
besproken, voorgesteld, gestemd,etc.
wordt, schromelijk te kort is gedaan.
Uw vertegenwoordigers wachten op uw
voorstellen .
Christine Haverbeke .

ADMINISTRATIEVE
ROMPSLOMP...

Een aantal studenten van de Gentse
universiteit dia van een studiebeurs
genieten dreigen binnenkort financieel
in het slop te geraken naar aanleiding
van de inschrijvingen voor de eksamens.
Vorige jaren werd er reeds geprotesteeri
tegen de laattijdige uitbetaling van
de studiebeurzen voor universiteitsstudenten.(Voor de andere studenten en
scholieren geldt dit trouwens ook).
Twee jaar terug was tot nog toe het
ergste jaar : zij werden pas na de paasvakantie uitbetaald,en sommige beurzen
pas het schooljaar erop.Dit jaar wijst
alles er terug op dat de beurzen zeker
pas in februari of zelfs later zullen ,
uitbetaald worden.Dit is op zichzelf
al erg voor de betrokken studenten,of
voor hun ouders die de zaak betalen.
Nu is er voor de studenten in de toegepaste wetenschappen een bijkomende
moeilijkheid:
In 1972 werd het bedrag van het
inschrijvingsgeld voor de universiteit
verhoogd tot 5000 fr (+ 420 fr administratieve kosten),maar beursstudenten
moesten slechts 1500 fr betalen ( +
dezelfde kosten ).Studenten die dus
kans hadden een beurs te zullen krijgen betalen in het begin van het
jaar slechts 1920 fr,en moeten later
3500 fr bijbetalen,als in februari,
maart of later wanneer de studiebeurzen worden uitbetaald en zij er
niet bij zijn.De andere,die wel een
beurs kregen moeten dan niets bijbetalen.Maar nu mag men zich pas
inschrijven voor de eksamens ( dat is
een afzonderlijke inschrijving ) als
men het volledige inschrijvingsgeld
heeft betaald,nml.5420 fr of 1920 fr
voor diegenen die een bewijs kunnen
voorleggen dat ze beursstudent zijn.
Normaal zijn de inschrijvingen voor
de eksamens pas in maart,behalve dan
voor de toegepaste wetenschappen waar
ze vanaf 15 januari gehouden worden.
Pl.a.w. viSór de studiebeurzen zijn

Dat wil dan eenvoudig zeggen dat een
beursstudent die zich laat inschrijve
voor de eksamens eerst 3500 fr ekstrainschrijvingsgeld moet betalen,en dan
de volle pot voor de eksamens:1000 fr
(beursstudenten betalen maar 300 fr
eksamengeld ).
Nadien kunnen ze dan die 3500 fr en
die 700 fr terugvorderen.Vorige jaren was het omgekeerd : men betrouwde de studenten,zij betaalden het
verlaagd inschrijvingsgeld van beursstudent ,waarna van diegenen die dan
achteraf geen beurs kregen het ekstrabedrag werd gevraagd.De nieuwe procedure is echter ingesteld om de diensten te ontlasten.
Op de sociale dienst van de universiteit vertelde men ons echter dat volgens hen de inschrijvingsdiensten
evenveel zullen belast worden als de
studenten moeten terugvorderen,in
plaats van omgekeerd.Het is wel duidelijk dat het voor de betrokken
studenten of hun ouders - en bijna
de helft van de universiteitsstudenten is beursstudent - een redelijk
zware strop zal worden : 4500 fr kontant op tafel kan niet iedereen in
een handomdraai tevoorschijn halen.
Tot nog toe is er echter nog geen
initiatief van de Sociale Dienst om
dit op te vangen,omdat nog geen vragen in die zin zijn binnen gekomen.
De studenten ueten trouwens nog altijd
van niets.
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R.U.G.
GEVOELENS van minderwaardigheid, verlegenheid, schuld, angst, enz.

accepteerd, niemand luistert naar mij. Mijn
reaktie kan dan zijn dat ik weiger nog iets
te zeggen. Ik kan me ook terugtrekken in een
hoekje, niemand aankijken enz.
Zodoende ben ik er zelf oorzaak van dat
alle persoonlijk kontakt ónmogelijk wordt.
Ik kan me zo triestig voelen over zaken die
regelmatig voorkwamen in een groep dat ik
er wel nog bij kom maar dan met een lang
gezicht, het hoofd wat omlaag, schouders
omhoog, handen in de zakken...
Zo kan het dat mijn manier van doen anderen
niet meer uitnodigt voor een babbeltje,
meer zelfs anderen gaat afstoten.
3* Kringloop.
Zo zie je maar dat mijn manier van kijken mijn gevoelens bepaalt en dat deze mijn
gedragingen op een bepaalde manier richten
zodat ik terug dezelfde gevoelens krijg of
gewoon bevestiging ervan. We zitten duidelijk in een kringloop: ik pik alleen de
signalen van afwijzing op en gedraag mij
ernaar, steeds weer zie en hoor ik hoe
weinig ik word opgemerkt en gehoord, hoe
weinig invloedrijk en belangrijk ik ben.
Een positieve kringloop zou dan de volgende
kunnen zijn. Iemand kan 'veelzijdig' kijken
en zich gedragen.^Hij heeft oog voor de
positieve zaken. Hij krijgt meer en meer
bevestiginc dat ie gezien en gehoord wordt
door anderen, dat ie waardevol is.
De veelzijdige en positieve aanppk leidt
tot positieve resultaten.
Mislukkingen worden dan niet geïnterpreteerd als een ontkenning van de eigen mogelijkheden, doch wel als e.,n fout die binnen geslopen is. Deze kan dan geanalyseerd
worden tot ie weet weer an het te wijten
is en de volgende keer probeert ie het alvast beter te doen.

Gevoelens: wat zijn dat voor gekke
beestjes ? Kan je daar iets aan veranderen of word je er gewoon door
overvallen ?
Is je gevoel bepalend voor je manier
van reageren of is het andersom dat gevoelens het gevolg zijn van tal van zaken en dat ze op hun keurt het verder ge
drag bepalen 7
We gaan hieromtrent geen akaöemische
diskussies houden. Ik wil me beperken
tot de volgende stelling, en deze waar
het kan ook illustreren.
GEVOELENS ONTSTAAN NIET VANZELF. ZE
ONTSTAAN IN SITUATIES tN WORDEN IN
ST/\ND GEHOUDEN DOOK. u c . ..Uw ü
.K O tK£.N 1° 1.,-uwK wll’UAl'lii-w KIJK'i’
(perceptie)
en 2 ° 1-iET SITUATIES OMGAAT
(gedrag)
1* Nerceptie of kijken.
Wanneer een 5-tal mensen na de les even
blijven napraten, dan kan je aan ieder
afzonderlijk navragen wat ze hebben ge4* Veranderingen.
zien of wat er is gebeurd tijdens het
Dit vergt drie elementen nl. dat we zien in
gesprek. Er is veel kans dat je van
welke cirkel we zitten, dat we eruit geraverschillende mensen een totaal ander
ken, en dat we een nieuwe positieve cirkel
relaas te horen krijgt.
weten op te bouwen.
'Wie zich bvb. minderwaardig voelt in
Een cirkel verlaten, ook al is het een
een groep, weet achteraf exact te vertel
Nu is het ondertussen nog altijd geen
negatieve gaat veelal gepaard met angst,
len hoe negatief anderen hebben gerea15 januari en er bestaat nog kans
onzekerheid. De bestaande cirkel, hoe
geerd op de kleine tussenkomsten die
dat de administratieve diensten niet
rot we er ons ook in voelen kan veilighij heeft geplaatst. Misschien was hij
doof zullen blijven voor de argumenheid geven: ik weet op voorhand wat er zal
gedurende het hele gesprek bezig met
ten van de Sociale dienst,zodat er
gebeuren, niemand valt me lastig, soms
zichzelf, denkend aan een go«j.e formumisschien nog een andere beslissing
krijg ik wat medelijden (=vorm van aandacht
lering om toch maar niks fout te zeggen.
uit de bus kan komen.
van anderen.
Zo kan het. dan gebeuren dat ie azn
Een verandering zal weer moeten gebeuren op
kemel van een uitspraak naar voor brengt
joris van cauter.
de twee niveau's:
ornaat hij bepaalde zaken uit het vorige
Perceptie: ik kan met een vriend bespreken
gesprek niet heeft gehoord, hij had het
hoe
ik me voelde in de groep, zeggen wat
te druk met zichzelf.
ik gezien heb en ervaren. Wie deze stap
Zijn kijken beperkte zich op dat moment
waagt is al een stuk op de goede weg. De
tot zichzelf en zag dus niet wat er in
communicatie zal de foute percepties verde groep gaande was.
duidelijken: de leemtes, de valse interUit het geheel van signalen die bvb. in
pretaties, de vooringenomenheid, enz.
een groep worden uitgezonden gaat men
Gedrag: Ik kan gewoon aan iemand vragen
selekteren: bvb. alleen de spottende ophoe ik me gedraag, misschien kan ie het wel
merkingen 'horen, of alleen die mensen
In de lobp van april '77 zullen de COO's (Commissies van openbare onderstand)
eens achterdoen. Je kan ook jezelf even
bekijken die ons niet goed gezind zijn..
verdwijnen en de plaats ruimen voor de OCMU's (Openbare centra voor maatobserveren en nagaan of je zelf iemand zou
Onze manier van kijken kunnen we zoda
schappelijk welzijn).De OCMU's zullen echter de C00 niet vervangen.Door
aanspreken met de houding, de kledij, de
nig manipuleren tot we zien wat we wilde regering wordt de 0CMU als een verder stadium gezien van du C0Q.Immers,
blik...van jou. Dit kan inderdaad een minlen zien.
de C00 richtte zich voornamelijk tot de behoeftigen en noodlijdenden.
der aangename kenfrontatie zijn.
Met de OCMW uordt een ruimere optie gekozen.'Elke mens heeft recht op
We kunnen op die manier selekteren tot we
Met de nieuwe inzichten kan je starten
maatschappelijke dienstverlening'.De C00 bezorgde zich vooral over de
een bevestiging vinden voor wat we denken.
met een initiatief, een nieuwe aktiviteit
'materiële noden ' van mensen.Door de OCMW uordt ook psychologische hulp
Voorbeeld: ik vind dat mensen mij niet movan jezelf; vb. voor de eerste keer met
verleend.Op 17 januari 1977 zullen achter gesloten deuren door de gegen in een groep. Ik kan dan zodanig seeen glimlach naar iemand toegaan en iets
meenteraad van elke stad de beheerraad verkozen voor deze centra.
lektief zijn dat ik alleen de negatieve
vragen, ja hoor het kèn lukken en misschien
Hieronder volgt nu een verslag van een spreekbeurt van min. Desaeger in
reakties zie van mensen.
zit je'straks in een groep waar je je echt
het ACV -lokaal te Gent over deze 'openbare centra voor maatschappelijk
Tijdens het gesprek kwam misschien ook pogoed in voelt.
welzijn'.
sitieve komrnentafir of er was iemand dje om
Tot daar enkele bedenkingen in verband
onze aandacht vroeg. Kaar dat zagen we niet
een
ruimere
OPTIE
gekozen,ook
de
meer
met
kijken en handelen. Hier en daar kan
Een voordracht in het ACV-lokaal over
Onze manier van kijken zorgt voor een
begoede mag ingeval van problemen zich
het wat abstrakt overkomen
'openbare centra voor maatschappelijk
selektie
van
de
aangeboden
informatie.
Wat
_ en zie je toch
nu uenden tot deze centra.Indien de
welzijn'(OCPIU),die waarschijnlijk door
we dan wel gezien hebben kan een bevestiging niet hoe er echt aan beginnen. In enkele
het oog van de studenten zou voorbijge- aanwezige gespecialiseerde mensen zich
zien worden,ware het niet dat drie werk niet bekuaam achten een bepaald proZije k L ^ e i r ° J n m a ; h n n z ! nderWaardlgheld'
s t a S d f g S a c K a n g a i g S n k r e t e r vertalen'
,zullen zij de
groepen (SDJUUEE,KRAPP § PIORDICUS) ,zich bleem op te lossen
°nZZoals bepaalde mensen geleerd hebben te
naar moeilijke g®vo!'1^ £ als!h^?^le^ “
patiënt
(rasp.
de
cliënt)
begeleiden
dit jaar over dit probleem buigen en
ietten op signalen die negatieve geveelens
heid, mineerwaardigheid en schuld. Angst
naar een gespecialiseerde dienst.Voor
buigden.
opleveren, zo kan men ook die signalen lerei ^
dan later appart besproken worden,
Zo kon men tussen een massa keurig gekle-d°kters,psychologen,pedagogen en arivo- zien die positieve gevoelens opleveren.
Ik hoop het kl=.ar te spelen om ook nog iets
de heren en dames enkele ongewassen figu-ka*:en za^ het r'us maar de bedoeling
Non één voorbeeld; als ik iets zen oP een
te pennen over adekwate manieren van *ijren herkennen ,die ofwel zich vergeten
zlJn goed te staan met een der mensen, moment dat anderen druk op een thema beKen, een benadering die een zicht kan gev n
te wassen waren,ofwel de vorige nacht uei^arkzaa,7 in^de^OCrluJ.(Onthoud
de raad^) trokken zijn, dan weet ik dat ik hard en
.. .
ua
op en positieve en negatieve zaken en hoe
Niettemin
drukte
Desaeger
er
op
dat
het
'
,
_,
.^r
nig ogen hadden dichtgedaan.
niet de ~
bedoeling is de hulp te offitraag zal moeten spreken om gehoord te wor Je deze ervaringen kan aanwenden voor verbePlin. Desaeger,want hij was het die klaar-nxet.ae oeaoenng is de hulp
den. Ik doe er dan beter aan_te wachten tot ter^ng<i
heid zou scheppen in deze duistere zaak, clali3eren.Er moet een samenwerking
de diskussie wat rustiger wordt alvorens
Herken je jezelf in het bovenstaande en
werd ingeleid door een wezen dat een
ontstaan tussen de vrijuil-iigershulp
ik mijn inbreng formuleer. Ik kijk dus P^s^~zeif zie je het niet zo direkt zitten om
overvettige beschrijving gaf
van de ,
e,n,
.
tief de signalen na en trek een goed besluiteraan te wer]cerl/ d an ^orn je gerust eens
heldendaden van bovengenoemde minister.
verlangd wordt van de OuMJ is
Wie echter meer oog heeft voor de negatieve ^angs^
Weet wel, de afdaling van de
Zijn aandeel in de arbeidersstrijd ,zijn curatieve,preventieve en ...(een moei- signalen zal bvb. in het hete van de diskantienberg, groene poort n r . 38.
belangeloze en hoge morele inzet,...
lijk uoord dat ik niet1begreep) hulp.
kussie toch zijn idee willen naar voor
Dit is een vrije verwerking van het artikel:
brengen en dan krijgen we de alomgekende
Over gevoelens van vertegenheid, minderwaarklacht: niemand luistert naar mij.
digheid, schuld en over angst, van Annie
2* Gedragingen.
Mattheeuws, uit Samenspraak nr 39, het
Met
rottige
gevoelens
zitten
is
erg,
want de hulde beperkte zich slechts tot is,want hoe kan men preventief gaan
tijdschrift van de interacademie te Hove.
maar daar blijft het meestal niet bij.
zijn toekomstig ambt.
uerken,wanneer onze maatschappelijke
Toen,eindelijk,ik dacht dat er nooit een structuren zelf verarmend werken.Echte Onze manier van doen, ons gedrag wordt erdoor beïnvloed. Vb» ik voel me niet ge—
einde kwam aan die zemerij,kuam Desaeger Preuentie kan slechts geschieden door
aan het uoord.Een wat grijze paternalis- sen maatschappelijke structuurhervortische figuur met een zware baritonstem. ming.Daarbij z o uook het curatieve
Na een overzicht van de historische
uat meGr betekenis krijgen,
groei (gegroeid uit COO's),werd overge- Nog enkele interessante punten uil ik
gaan tot het eerste probleem:nl.de ver- jullle °°k "iet onthouden:'Ik (minister
kiezing van de beheerraden van deze
HOOP dat men niet alle diensten zal
OCMW's .Deze verkiezing zal gebeuren
sluiten en centraliseren...de dienster
door de gemeenteraad achter gesloten deu-moe^en blijven bij het volk.'
ren.'Ervoor gezorgd moet worden',zo spral«^3^ boop ik ook,maar vrees dat de hoop
de minister}dat de verschillende politie-teleurstellend zal worden,
ke fracties evenredig aanwezig zijn.'
-'De centra voor maatschappelijk uel'Niettemin wordt van de politieke frac- ziJn kunnen huizen bouwen voor bejaarties verwacht ,dat eenmaal de verkiezing den»mijn voorkeur gaat uit naar goed
en achter de rug,zij samen zullen uerken 9ebouude flatgebouuen,hajaarden moeten
zonder politieke ideologie op het voor- ’kunnen wandelen in do stad ,dit is
plan te stellen.'
goed voor de gezondheid.'
Toen werd artikel 1 van de nieuwe wet
ziJn uele ziekmakende factoren in
voorgelezen.Net zoals de wet van '65 op onze maatschappijnen ziekmakend arbeic
smilieu,want de mensen praten niet
de jeugdbescherming zit hij weer vol
meer
met elkaar na het werk.
goede bedoelingen,maar blijft zo vaag
,
(opzettelijk) dat men er alle kanten mee (?°(< de contestatie bleek één van die
ziekmakende
factoren te zijn)
opkan.Hij komt hierop neer:'Elke persoon
heeft recht op maatschappelijke dienstNog even een pittig anekdootje:na de
leerrijke voordracht boden enkele Mor
verlening' (wat zeker geen revolutionaire gedachte kan genoemd worden).
dicusleden een brochure aan aan de minister over de artsensyndicaten ,e.a.
Het doel aan deze hulp is dat elke mens
een leven zou kunnen leiden dat voldoet
Onmiddeiijk kwam Placide afgestormd en
wees de studenten af door er op te wij
aan de menselijke uaardigheid.De C00
die dus door de OCMW opgeslorpt wordt,
zen dat de minister moe was.En de min.?
Hij ging met Placide naar de aangeboden
richtte zich enkel tot de behoeftigen,
receptie.Dit
belooft zeker al heel wat
de noodlijdenden.Met de OCMW uordt
voor de komende decentralisatie!!!!

ocmw o ]ee

Carlos

e rechten, van de
iindei|arige.

hoe zo'n keuzemoment een oplossing krijgt
Je ouders spelen daarbij een hele grote
rol: hoe zij tegenover jou staan bij zo'n
keuze kan je voor de rest van je leven
beïnvloeden, of je op je eigen poten
2.
kan staan of dat je nooit iets alleen
kan doen bijvoorbeeld.
In zo'n mogelijk
overleg tussen je ouders en jou zit er
dus ook een keuzemoment dat best een
zachte oplossing krijgt, maar zo omstandigheden geen gesprek meer mogelijk maken, dan vinden uij dat jouw rechten
voorranq moeten krijgen.
§5.
Ons voorstel
(pas op: deze regels gel1.
------------den nu nog niet !)
ALGEMEEN
Hoofdstuk 1
2.
1. Alle kinderen zijn gelijk voor de
wet.
Natuurlijke (onwettige) kinderen hebben dezelfde rechten als wet3.
tige kinderen.
2. Meerder jarigh eid gaat in vanaf 18

vanaf 18 jaar volledig vrij moet kunnen
handelen.Haar toch willen uij remmen inhouwen voor het huwelijkjbijvoorbeeld
ïïöor de nuwelijksleeftftjd van het
meisje op te trekken tot 18 jaar,
de huwelijksleeftijd van de
jongen nu.Het is immers niet
omdat jongeren vroeger zou
moeten huwen.En met dat optrekken willen wij stellen
dat jongen en meisje gelijk
zijn.

Uerkgroep Minderjarigen
p/a INFO-JEUGD NATIONAAL
Kortrijksepoortstraat 98
9000 Gent.

Vooral sinds de vorige eeuw beschouwt men
het gezin als een van de peilers van onze
samenleving,zowel op sociaal als op ekonomisch vlak.Vroeger was het gezin allesomvattend:je werd er opgevoed,je bracht
er je vrije tijd door,je werd er ook verzorgd.En die vele funkties zijn voor een
stuk weggevallen:je opvoeding wordt door
de school overgonomen("en volgens minister
deCroo liefst zo vlug mogelijk)voor je
verzorging kan je terecht bij sociale,
psychische, en medische diensten,een enormt
vrijetijdsindustrie kwam tot leven,naast
het feit dat jongerenorganisaties en jeugc
klubs de jongeren willen opvangen.
Je kan dit goed vinden of er kwaad om
worden,maar het gezin heeft er een belangrijke funktie bijgekregen:de koesteringsfunktie:de vluchtheuvel waar je naar terugkeert na een rotdag in de jachtige
maatschappij.Maar dit houdt meteen in dat
ieder deelnemer van een gezin(man,vrouw,
kinderen)een belangrijke taak heeft gekregen,in die zin dat iedereen een volwaardige partner is.Maar hier komt het
probleem al naar voor:is iedereen wel vol*
uaardig?Houdt men er rekening mee dat
minderjarigen ook rechten hebben?
Daarover gaat het voorstel.De verlaging
van de meerderjarigheid tot 18 jaar is
vanzelfsprekend,zelfs voor minister Vanderpoorten.
Maar dat de overheid het niet serieus
meent met de volwaardigheid van de minder'
jarigen bewijst de toelichting bij het
wetsvoorstel van de minister:niet alles
zal je mogen doen op je achttiende.Met
name de ganse regeling rond huwelijkstoestemming blijft tobben.Uat stellen uij
dan wel voor rond dat huwelijk.
De hele toestemmingsregeling hoeft voor
ons niet,ook al omdat uij vinden dat je

Hier blijkt overigens overduidelijk dat
het noodzakelijk is dat de overheidaan
voorlichting doet,o.a. over die gelijkheid of over het hanteren van je eigen
sexualiteit.

geachte
h eer ,
deken

?

Motivatie.
Je kunt als jongere niet van de ene dag of
de andere volwassen zijn.Ue vinden dat
een kind vanaf zijn geboorte een aantal
basisrechten moet hebben.Enkele daarvan
bestaan al in onze Belgische wetgeving
(zelfs al van voor de geboorte),andere
worden genoemd in de "rechterf van het
kind.In ons voorstel noemen we er een
heel stel,zoals het recht op eigen mening.
Vanaf 12 jaar moet je dan steeds meeer
rechten krijgen,volgens ons trapsgewijs;
dat betekent dat je op 15 meer mag dan op
12 jaarVenz.Uaarom we die leeftijden zo
precies willen vastleggen!Om rechtszekerheid te geven aan jou en aan je ouders.
Rechtszekerheid betekent zeker te weten
welke rechten je hebt;dat betekent ook dal
de wetgever jouw rechten vaststelt en niel
je ouders of een jeugdrechter.Ue hebben dl
leeftijden waarop je bepaalde rechten kan
krijgen,volgens sommigen nogal jong gekozen .Jongeren kunnen die verantwoordelijkheid niet aan,zeggen ze.
Negers zijn luidydom,kunnen niet werken,
dat werd vaak gehoord.Vrouwen kunnen niet
timmeren,kunnen geen auto oesturen.je
moet gewoon de kans krijgen om te laten
zien dat je het wel kan.
En nog iets:als je vind dat je de hulp
van je ouders nog nodig hebt,kun je die v«
volgens ons gerust vragen„
Ue gaanervan uit dat je leven vol keuzemomenten zit.Neem bv. het einde van je
schoolplicht:wil je nog wel verder studeren?En wij vinden het erg belangrijk,

toxische stoffen blootgesteld als de
rokers zelf.
M.a.u.,rokers zijn wel degelijk een gevaar voor de gezondheid van de anderen.
Men kon tot voor kort nog enigszins begrip opbrengen voor een dooddoener in
de aard van:"ik moet toch zelf weten
wat ik met mijn gezondheid doe (basta!)'
zijnde een rationalisatie van het onbehagen i.v.m. een persoonlijk onvermogen
en het ten eenen male irrationeel forfait. Dat soort begrip -overigens, zowat alles laat zich verstaan in engere
of ruimere kontekst; de kwestie is evenIk meen dat het - in princiepe - buiwel of het te dulden is- ;nu, dit geten kijf staat dat roken in auditoria,
' dwongen begrip kan niet langer opgaan.
zijnde openbare gebouwen,uit den boze
Immers, sinds enige tijd zijn nieuwe
is.Nu weet ik dat principiële aangeonderzoeksresultaten bekend betreffende
legenheden als deze in een demokratisch
het toxisch gehalte in sigarettenrook:
bestel heel moeizaam hun beslag krijd.u.z. wat dus niet rechtstreeks wordt
gen. Niettemin blijven de proefhoudende
geïnhaleerd.
argumenten voorhanden om hieromtrent
eisend op te treden.
*Door C. en R. Leuchtenberger van het
Kankerinstituut te Genève werd gekonstaIs het niet op z'n minst paradoksaal
teerd dat zich in de rook van tabak
te noemen dat het begrip "de eigen
jzeer giftige gassen bevinden, waaronder
gezondheid " laat staan "de gezondheid
koolstofmonoxide
en aldehydakroleine
van de (ongeboren) andere",voor heel
welke verandereingen in het longweefsel
uat studenten - aankomende intellektuveroorzaken.
elen I - blijkbaar een al te abstrakte
♦Bovendien vonden P.Astrup (Kopenhagen)
waarde voorhoudt opdat het hun gedrag
sn U.S.Aranou (irvine California) dat
metterdaad zou kunnen richten.Nochhet CO- in cigarettenrook niet enkel het
thans mogen wij redelijkerwijs veronder
zuurstoftransport belemmert maar ook arstellen dat elkeen ondertussen globaal
inzage heeft gehad in het wetenschapteriosklerotische veranderingen teweegbrengt in de bloedvaten en bovendien
pelijk bewijsmateriaal dat afdoende
aantoont dat roken de gezondheid
degeneratie van de hartspier in de hand
werkt.
schaadt, (en niet het publicitair-ver♦Nog een ander onderzoeker,U;R .Hiegg,
hullende "kan schaden"). Uat moet bliji ken: dat wij ook hier redenen te over
stelde vast dat sigarettenrook,in een
hebben om het vooralsnog bij de proklakamer,2x meer nikotige en teer bevat;3x
matie van een "homo pseudo-sapiens" te
meer fenol enpyreen;4x meer stikstofhouden.
monoxide,kadmium en benzopyreen;5x meer
CO als de roker zelf(direkt)ingeademde
: Niet-roker8 worden dus ongewild aan naluchtstroom.(1)
genoeg evenwaardige koncentraties van
Uat mogen wij nu verhopen van deze weer—

Als je zelf niet besluit tot een
medisch noodzakelijke behandeling
kunnen je ouders of een arts een.
uitspraak van de rechter vragen.
Je hebt zelfstandig het recht om
je voor hulp tot een hulpverlener,
bv.een adviescentrum,te wenden.
Tot 12 jaar moeten de ouders betrok
ken worden bij de hulpverlening.
Vanaf je twaalf jaar heb je het
om te beslissen wie bij de hulpverlening wordt betrokken.
Onderwies
Vanaf je 12de jaar heb je het recht
zelfstandig je keuze van van onder«
wijs of beroepsopleiding te bepalen
Voor leerlingen van 10 jaar en oude:
wordt het vak 'rechten van een minderjarigen' verplicht onderwezen.
Jongeren krijgen de kans om een
groot deel van het lespakket zelf
samen te stellen op basis van hun
jaar. Logisch volgt hieruit dat je
eigen mogelijkheden.
bijvo orbeeld koop- en huurkon trak ten
§6. Financiën
kunt sluiten.
1. Als je als minderjarige bij je ou3. Als minderjarige moet je uiteraard
ders inuoont heb je het recht op
de plichten, die uit je rechten voortvloeien of die eraan verbonden zijn,
een eigen redelijk budget,om je rechten ook in de praktijk te kunnen omvervullen.
En dat betekent dat je
zetten.Dit eigen budget kan bestaan
best lid kan worden van een voetbaluit zakgeld,bijverdiensten ‘en het
vereniging, maar dat je zelf je lidloon.Loon
en bijverdiensten ontmaatschap moet betalen.
vang je ^elf,maar daarvan moet je
4. Je krijgt een stuk rechten, maar dit
een redelijk deel afstaan voor kost
houdt in dat je van die rechten geen
en inwoning.
misbruik mag maken ten nadele van
2. Als je daarentegen als minderjarige
de rechten van anderen (je klas, je
niet meer bij je ouders inuoont moet
gezin, je vereniging).
Als je dat
toch doet kan de jeugdrechtbank op
je zoveel mogelijk financieel op je
gemotiveerde vraag van één van de
eigen poten kunnen staan.Zo je zelf
ouders, of van anderen, je één of
niet in je levensonderhoud kunt voormeer van deze rechten ontnemen.
zien,zijn je ouders verplicht daarDeze beslissing geldt tot uiterlijk
voor te zorgen.
3. Als meerderjarige student kan je van
18 jaar en kan jaarlijks herzien
worden, ook op vraag ven de mindereen studie-financiering genieten,dat
is een soort wedde die je krijgt om
jarige.
te studeren en waarmee je volledig
Vrijheid van mening
KQNKREET
in je levensonderhoud kan voorzien.
Hoofdstuk 2
1. Je hebt het recht je eigen kledij te
§ 7.Rechtsbescherming;
kiezen.
Hetzelfde geldt voor je uiterlijke
1.Vanaf je 12e jaar kan je zelf een
verzorging
proces beginnen.
Je hebt recht op briefgeheim. D.u.z. 2.Vanaf je 12e jaar heb je het recht
dat je post
kunt versturen en ontvan0m ineen proces,waarbij je belangen
en zonder kontrole van wie dan ook
betrokken zijn,je mening kenbaar te
dus ook je ouders).
En dat recht
maken,
heb je ook voor andere geschreven
3.Als je bij een proces voor de rechtstukken zoals je dagboek bijvoorbeeld, bank betrokken raakt,heb je recht
3. Vanaf je 12 jaar heb je recht op
op .gratis hulp van een advokaat,die
vereniging.
Dat houdt in datje bv.
je zelf kunt kiezen,
eigenhandigeen klbje mag stichten
4.Vanaf
je 15e kan je zelf in "hoger
of bij een politieke vereniging gaan.
beroep" gaan,protesteren tegen een
4. Je hebt het recht op een eigen mening, beslissing van een rechter.Zolang
dus ook op een eigen geloofsovertuije nog geen 15 jaar bent,is het je
ging. Je mag die overal uitdrukken.
advokaat die de beslissing neemt om
5. Vanaf je 12de jaar kan je zelfstanhoger beroep of verzet aan te tekenen
dig door het land reizen, na ver5.Indien je ouders niet akkoord gaan
wittiging van je ouders tot je 15
met een beslissing van jou (als minjaar.
derjarige) kunnen zij beroep doen
6. Vanaf je 15de jaar kan je zelfstandig
op de jeugdrechtbank.Maar bij een
je eigen verblijfplaats kiezen.
konflikt tussen een minderjarige en
zijn ouders of verzorgers,school of
7. Vanaf je 15de jaar heb ie recht od
een eigen paspoort en dus op verinstelling,kan iedereen zich evenzeer
tot de jeugdrechtbank wenden.En die
blijf in het buitenland, eveneens
jeugdrechtbank moet er bij een beslist
na verwittiging van je ouders.
sing altijd van uitgaan dat de jonge§2. Betrekkingen met derden
re het recht heeft een beslissing te
1. Je hebt het recht om met wie en
nemen over zijn eigen persoon.
zoals je wil om te gaan.
6.Je
moet als minderjarige steeds ge2. Vanaf je 15de jaar heb je het recht
hoord worden bij elke beslissing die
om met wie jfe uil en hoe je uil
jou aanbelangt.
samen te uÖBen.
§3.Huwelijk
§ 8.Kiesrecht.
1.

Vanaf je 18de jaar kan je ,zouel
jongen als meisje,in het huwelijk

treden ,zonder toestemming van wie
dan ook.
Echtscheiding is door onderlinge
toestemming ook vanaf je 18de jaar
mogelijk,om het even hoelang je
huwelijk duurt.
§4. Hulpverlening
1
Vanaf je 12de jaar heb je het recht
zelfstandig medische hulp en behan—
deling te vragen.

2.

.

De meerderjarige (en dat ben je vanaf
je achttiende) heeft algemeen kiesrecht en is algemeen verkiesbaar.
Een voorlichtingstaak voor de overheid.
Uij vinden dat wetsveranderingen,zoals
deze uet bijvoorbeeld,nooit zomaar van
kracht mogen uordenjze hebben een overgangsperiode nodig (bv.6 maanden) en
precies in die periode moet de overheid
heel serieus aan voorlichting doen.

om onomstootbare wetenschappelijke bevindingen?
Ik vrees:eenstemeer hypokrisie,arrogantie en cynisme.

Met de toch beangstigende wetenschappelijke bevindingen voor ogen en gelet
op de praktijk van velen onder oné:
zijnde een feitelijke en vaak schaamte♦Hypokrisie:op tueeerlei vlak.Enerzijds. loze miskennen van een primordiale
In de onderscheiden sektiesreen drukdo
waarde zonder meer,uil ik hierbij de
doende en aanmatigende ^wereldverbedringende eis insluiten tot effektieve
terende) preokkupatie met een wereldwijde,
hnH0uflC^ nte sankti°nering van de verzowaar universele problematiek(2);dit
bodsbepalingen nopens het roken in auddan tegenover een gedrag dat zelfs de
alen13 Bn’a’ fortioritir' seminarielokmeest elementaire(of zegt u.banale,futiele...? )rechtvaardigheidsnorm met de
Daarom vraag ik u beleefd dit punt op
voeten treedt.
de agenda van de eerstkomende fakulAnderzijds.Een met de lippen beleden id- teitsraad te plaatsen,opdat er dieneaal van "Uereldgezondheid",maar dan wel aangaande officieel een ondubbelzinnig
veilig" gedepersonaliseerdvia een geuitsluitsel zou worden geqeven.
delegeerd engagement van hypergespecial— met hoogachting,
iseerde research.(welke met goedkeuring
Dirk De Ridder
van ons allen-en terecht-miljarden bestudent 1e kan
ka uijsbeg.
hoeven), i.c. voor het onderzoek naar de
mechanismen der wildgroei van (kanker)
cellenjheel gesofistikeerde en peperdure toestanden dus,terwijl het de meesen van ons gewoonweg (!)ontbreekt aan de
moed en een werkdadig rechtvaardigheidsgevoelen om ook maar de meest voor de
hand liggende oorzaak(^ eigenlijke oorzaakjongedaan te maken.
♦De tergende arrogantie die maakt dat
elkeen die het waagt een voorstel te
doen om het roken te beperken,zijn bede
steevast in rook ziet opgaan.De arrogante flair meer be_paald,waarmee elk
formeel verbod(in auditoria)wordt genegeerd—men is nu eenmaal volwassen en
ptoort zich hoegenaamd niet meer aan
zulke schoolse stipulaties!
♦Een gekunsteld cynisme dat,in het aanschijn van een eventuele justifikatie
terzake,in allerijl wordt verschoven
met als enig oogmerk elke redelijke
dialoog van meetafaan te laten exploderen,waarbij het de opposant alras te
moede wordt.

(l)°Bze gegevens zijn ontleend aan een
aanvulling bij de kursus Algemene
Biologie' van Prof.Dr.H.Gijsels,voor
kan' Moraaluetenschappen,
n 'mondiale bekommernis' geldt uitHDaaruZ?ij het niet uitzonderlijk,voor
in akt ? uijsbsgeerte.waar het gedrag
in kwestie desondanks intriest is.

STUDIEBEURZEN

M IDDEL

* FILM * FILM * FILM * FILM * FILM *
SROOP

TOT D E M O K R A T I S E R I N G
OF A A L M O E S

Ze zijn er nog altijd niet.

tot 13 januari:
zaal 1 :
-Jeremiah Johnson.Sydney Poliak.
21u .
(1972)
-Sacco e Vanzetti.Montaldo(1971)>
23u.

Zoals elk jaar zit weer 1+0 a 1+5? van de studentenbevolking

zaal 2:
-American Graffiti.George Lucas.
19u30 en 21u30.
(1974)
-Giant. George Stevens(1964).
23u30.

vruchteloos te wachten op zijn studiebeurs voor dit akademiejaar. Dat de studiebeurzen laat
uitbetaald worden is erg, maar dat ze bovendien relatief steeds minder in omvang worden mogen

de volgende naakte cijfers jullie wellicht bewijzen(ze werden verzameld door de Sociale Dienst).
Om de achterstand van de studietoelagen te illustreren werden enkele berekeningen uitgevoerd
met als basis het akademiejaar 1971-19T2. Als berekeningsbasis voor de toelagen werd hierbij

MOL

genomen:

11 januari , Blandijn

1 . de sleutelwaarde van de toelagen(die voor iedere kategorie met een konstante wordt ver-

menigvuldigd );
2 . de gemiddelde index over een akademiejaar (oktober-september).

In het akademiejaar 1971-1972 bedroeg de sleutelwaarde 1.392,-fr bij een indexcijfer van
103,90. Dit betekent dat we als basissleutelwaarde 13l+0(index = 100) moeten nemen.
Dit leidt tot de volgende evolutie:
akademiejaar

gern.index

71-72
72-73
73-7*+
71+-75
75-76

103,9
110,9
122,1+8
137,83
153,52

werkelijke sleutelw.
eersteverderejaars
1392
11+69
121+9
1551
1505
161+0
1685
1790
1715

geindex.
sleutelw.

eerstej

1392
11+86
161+1
18 I+7
2057

-237
-136
-207
-31+2

verschil
verderejaars
- 17
- 90

-

feite 32 mogelijke gevallen gaande van 6 x tot l+5x, dit naargelang het gaat om een Gentenaar,
een spoor- of een kotstudent, en telkens 5 groepen naargelang de gezinsinkomsten).
1. Zelfstandige alleenstaande student(ouder dan 25 jaar)
geindex.beurs

verschil

71-72
72-73
7 3 -7 I+
7 I+-75
75-76

6 2 '.6 OO
66.100
6 9 .7 OO
75.900
8 O. 5 OO

6 2 .6 0 0

770
- I+.1 I+5
- 7.215
-12^.065

66.870
73.81+5
83.115
92.565

reële beurs

geindex.beurs

verschj

71-72
72-73
7 3 -7 I+
7 I+-75
75-76

1 8 .1 0 0
I9 .IOO
2 0 .1 0 0
2 1 .9 0 0
2 2 .2 0 0

I8 .IOO

- 218
-1.233
- 2 .1 1 1
- 1+.5 I+I

1 9 .3 1 8

21.333
2 I+.O1 1
2 6 .7 I+I

Sleeper.

Uoody Allen(l973)

* TONEEL * TONEEL * TONEEL * TONEEL *
Werkgroep MORDICUS organiseert een
alternatieve les over relatieproblemen in de huisartsgeneeskunde:
"DE INTEGRALE BENADERING VAN DE
PATIENT "
door prof.dr.Hugo OANSSENS (UIA)
op dinsdag 11 januari 1977 om 20 uur
in blok A,Akademisch Ziekenhuis,De
Pintelaa 135 Gent.

NTG
Arno,amas,amat,op het forum is het wat!
musical van Shevelove,Gelbart,Sondheim,
op 10,13,14,15,16,17 jan. om 20 u.
ARENA
Spiegels

Dimitri FRenkel Frank,

op 13,14,15 januari om 20u15.
NET-ARCA

2. De laagste studietoelage als student op kamer en met rechten op kinderbijslag.
akademie.iaar

VOORUIT.
tot 13 januari:

op dinsdag 11 januari 1977 om 20 uur
in de kleine zaal van het pand ,
onderbergen^ Gent .

-1 6 2

reële studietoelagen en de bedragen die bij indexatie bekcmen zouden worden. (Er zijn in

reële beurs

"DE R JL VAN DE CULTUREEL ANTROPOLOOG
IN PROJECTEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING "
door dr.c.op't land (“otterdam)
en e.van der straeten ( rug )

-267

Om deze cijfers sprekende te maken geven we in twee gevallen de verschillen weer tussen de

akademie.iaar

AVRUG richt een avond in waar het
volgende onderwerp behandeld wordt :

AUD. C

"De ENKA bezetting te Breda",
met de Kritische Filmers en arbeiders
van Fabelta.

opening van het Benefiet teater—
festival op zaterdag 15 jan. om 20u.

Men kan deze cijfers stellen tegenover de raming van de gemiddelde kostprijs voer een student
opgesteld op 9/9/75 door een interuniversitaire werkgroep en dit in opdracht van de Hoge Raad
voor studietoelagen. Hierbij kant men tot de volgende minimumbedragen(voor beursstudenten):
inwonen van universiteitsstad
spoorstudent
kamerstudent
zelfst.student
studentengezin(beide studerend)

39.300
5 1 .300

6 0 .3 0 0
1 0 9 .3 0 0
2 1 0 .2 0 0

Op grond van deze cijfers is het duidelijk dat het achterblijven van de studietoelagen voor heel
wat studenten het studeren op financieel vlak heel wat moeilijk maakt.
van 10 tot 15 januari '77

Zo er volgende weken weer allerhande diskussies over de studiebeurzen ontstaan kunnen deze
droge cijfers wellicht goed basismateriaal vormen om op terug te vallen.

Arnoud DE MEYER.

die dat geschreven heeft zich 1 au serieux' neemt.Als hij het kompetitief
aspekt ervan afkeurt,dan staat hij
voor een verkeerd publiek daar een
universitéit zeker kompetitief is.
guy borin
Ie kan.bio.

ü

geachte lezer,

verleden jaar nog uas ik geabonneerd
op Campus.Met lede ogen heb ik dan
moeten meemaken hoe dit studentikoos
bladje langzaamaan geindoktrineerd
uerd en uiteindelijk zelfs vervangen
door dit snertblad.Hoe ik ook mijn
best doe ik kan er niets positiefs in
inden.Zelfs de tekeningen trekken op
niets.En dat heeft dan de lef zich uit
e roepen als hét blad van de student.
Geef ons toch terug een ludiek bladje
zonder subjektieve politieke opvattingen die hoogstens een kleine minderheid int8ress8ren.Geef ons terug artikels zoals Desalniettemin,*t Lievertje,
Het dagboek van I kotstudent,in plaats
van lulartikels over Piaster Mind.Dat
uas nog eens een giller.Ik heb mij een
breuk gelachen toen ik dat las.Ik
vraag mij nog steeds af of die freak

ik uil er geen geuoonte van maken om
bij elke ergerlijke ontdekking in
schamper een kuaje brief te schrijden
uant dan kon ik uel een abonnement
nemen op jullie lezersbrievenrubriek.
maar " help,ik uord opgevoed " (sch.21
pag.3) is té erg.de titel laat een goed
geïnspireerd artikel veruachten maar
de inhoud en de vorm van het hele stuk
spreken dat op alle mogelijke manieren
tegen.
ofuel schrijf je over zo'n onderwerp
een degelijke,uitgeuerkte tekst,ofuel
schrijf je niets.maar niet zo'n gauugauu halfgaar produkt,met enkele
moeilijke woorden,freud 8n een kompleks
erin,heb je nog niet iets zinvols over
opvoeding geschreven.ik zou kunnen gaan
gaan argumenteren met citaten uit het
artikel,maar dan moet ik zo wat het
hele ding gaan overpennen en d'aar heeft
niemand wat aan.'t is immers lulkoek,
maar laat ik er toch één staaltje uitpikken .
"Het is zo dat gedurende deze twee perioden de basispersoonlijkheid van het
kind wordt vastgelegd ( basispersoonlijkheid 4- persoonlijkheid ).Voor de
goede verstaander is er maar een half
woord meer nodig."
dan moet dat toch wel een erg veelzeggend half woord wezen.ik neem aan dat
met "goede verstaander" psychol- en
pedag—ogen bedoeld worden.sorry,maar
dan zet je dit spul beter in jullie
aigen krantje.ik herhaal het : als je
iets zinnigs uil vertellen aan een
ruimer pubïiek ( dat wil schamper toch?)
zorg dan dat het ergens op lijkt.en uil
je daarom in dat verband niet over
"mijn collega|s van de oxfam" praten,
ik meen namelijk dat de uerelduinkeliers
niet zo slordig te werk gaan.
de groetjes overigens.
ahni van landeghem

Omdat ik geen tijd had om zelf een
artikel te schrijven in verband met
de door mij geleide werksessies, had
ik het bestuur van G.U.T. de toelating gegeven om zelf iets op te
stellen. Ik merk dat dit, zoals zo
dikwijls, aanleiding heeft gegeven
tot bepaalde misverstanden .
Onnauwkeurigheden zoals het door elkaar halen van de begrippen "training"
en"repetitie" uil ik over het hoofd
zien.
Dat eens een keer werken aan bepaalde
oefeningen met Bar ba mij nog niet tot
leerling van hem maakt, ueze terloops
gezegd .
,
Maar ik kan niet toelaten dat anderen
zomaar zonder grond of bewijs verdacht worden gemaakt door ondoordachte uitlatingen die naar sensatiezucht zwemen. Zo stelt de (anonieme)
schrijver van het artikel dat de
NTG-uorkshop waartoe ik destijds behoorde zou tegengewerkt zijn door
"J. Demets" . Door de kontekst waarin deze zin werd geplaatst krijgt
men bovendien de indruk dat die tegenwerking vooral mij betreft .
Daarom even deze rechtzetting . De
akteurs hebben zich destijds inderdaad
uitgesproken tegen de NTGX workshop .
Deze negatieve houding betrof echter
niet de idee van een workshop maar
uel, onder vele redenen, de formule
waarbij de akteurs van het NTG niet
toegestaan werd aan deze workshop deel
te nemen, en omdat de workshop een
al te gemakkelijke oplossing zou kunnen zijn om zich een progressief
kleedje aan te moten terwijl het gezelschap eon meer konservatief repertoire te spelen zou krijgen .
Spreekbuis van de akteurs was inderdaad Jef Demedts, maar men kan deze
"principiële" houding niet zo maar
interpreteren als een "flinke tegenwerking", vooral niet omdat de akteurs
uiteindelijk geen beslissingsmacht
hadden in deze zaak .
Ik mocht en wou niet nalaten dit even
op te merken, uant aan "misverstanden"
is er helaas geen gebrek in onze
wereld .
Achiel Van Malderen

maandag

: Preisoep
» Varkensrib met witte kool
Vissticks net remouladasaus

dinsdag

:

Kampernoeliesoep
Kip iraet curry
Uooraschnitzel met princessen

woensdag :

Tomatensoep
Broodvlees met rode kool
Mosselen mat vinaigrettesaus

donderd.

:

Erwtensoep
Wianerschnitzel ratatouille
Gegratineerde macaroni

vrijdag

:

Groentensoep/ pap
Hamburger net vichywortelen
Vis met mosterdsaus

zaterdag : Aspergesoep
Biefstuk met tartaar
mayonaise
béarnaise

