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"Er is een nieuw woord dat men de volgende jaren in alle woordenboeken,in
al de talen van de wereld zal terugvinden.Dit woord is "Soweto" aldus
Ramesch Chandra., sekretaris-generaal
van de wereld-vredesbeueging.Soueto
symboliseert de onvoorstelbare brutaliteit en wreedheid van het apartheidsregime in juni van 1976 en de daarop
volgende maanden.Het betekent de blinde haat van het racisme,dat kinderen
en jonge mensen verwondt,verminkt en
doodt.Maar Soweto betekent meer dan
dat.Het betekent vooral de opstand van
een volk,dat de ketens van onderdrukking ,apartheid en slavernij uil afschud
den.De gebeurtenissen van 1976 hebben
de bevrijdingsstrijd tot nieuwe hoogten gevoerd.
De opstand begon op 16 juni in het
zwarte getto Soueto.Aanleiding was het
verzet tegen het verplicht Afrikaans
op de scholen.Diepere reden is de apart
heid en onderdrukking.Wet duizenden
kwamen de scholieren op straat,de gebalde vuist omhoog,"Amandla Ngauethu"
roepend - "de macht aan ons" -.Ondanks
alles is het zelfbewustzijn en de
strijdbaarheid van de niet-blanke bevolking enorm toegenomen.Het ANC,de
overkoepelende bevrijdingsbeweging van
Zuid—Afrika heeft steeds gewaarschuwd
dat het geduld van het volk niet eindeloos is. Op een dag zal het kruitvat
ontploffen.
Het ANC werd in 1912 gesticht.De zwarte
leiders hadden immers gemerkt dat de
verschillende stammen afzonderlijk gemakkelijk werden onderworpen.Ze hoopten nu door front te vormen in onderhahdèlingen een verbetering van het
lot van de zwarten te kunnen afduingen.
In die tijd testten de Aziaten,onder
leiding van Mahatma Gandhi reeds de
mogelijkheden uit van geweldloze aktie.
Intussen verslechteren de levensomstandigheden van de Afrikanen zienderogen.
De reservatèn,de basis van de latere
bantoestans,werden beperkt tot 13 %
van de totale oppervlakte en waren
geenszins in staat de zwarte bevolking
te herbergen.Intussen had een gans
systeem van wetten de infrastruktuur
van de vroegere ekohomie reeds gebroken.Om slechts één voorbeeld te geven:
de hutbelasting verplichtte de zwarten
belasting in geld te betalen.En geld
om belasting te betalen kon alleen
verdiend worden in de mijnen en fabrieken en op de boerderijen van de blanken,zodanig dat zij ingeschakeld werden in de geldekonomie.De zwarten verloren hun land en werden verplicht elders werk te gaan zoeken.En daar werden
ze behandeld als rechtloze vreemdelingen.Dit alles verplichtte het ANC tot
meer direkte aktie.Wanneer tenslotte
in de jaren dertig en veertig de aanval op het stemrecht voor niet-europea-i
nen begon,kon het niet anders dan hevig
antwoorden met boykot-akties en geueld-i
loos verzet.En daarop reageerde blank
met harde repressie en een fascistische
wetgeving.Een politiestaat werd opgericht.Het ANC ging door mét stakingen
en massaprotesten.Dit leidde in 1960
tot het bloedbad van Sharpeville,uaar
op een demonstratie tegen de apartheids

wetten 69 mensen werden dooagesuituv-oii
en honderden gewond,Een ogenblik aarzelden de blanken,maar hun rangen waren
vlug terug gesloten.Elke afwijkende
mening werd beschouwd als verraad.Het
ANC werd verboden.De leiders werden aan
gehouden,in de gevangenis geworpen en
verbannen.De infrastruktuur va n het
ANC werd zo goed als vernietigd.Het
was duidelijk dat de geweldloze opstand
niets had uitqehaald.Dankzij enorme
krachtinspanningen en grote offers heeft
het ANC zich in de klandestiniteit
opnieuw georganiseerd.Daarbij kreeg tiet
hulp van onafhankelijk geworden Afrikaanse landen als Tanzania en Zambia.
Het bereidt zich nu voor op de gewapende strijd tegon het Vorster-beuind.Het
is zich bewust van de militaire sterkte
van het racistische regime,En het weef
dat de strijd lang kan duren.Voor de
uitbuiters staat teveel op het spel :
hun luxueus leven,hun hoge inkomen,hun
knechten en meiden.Ze zullen dit zomaar
niet opgeven.Maar het ANC is zeker van
de overwinning - zoals die ook bevochten is in Guinee-Bissao, Mozambique en
Angola - en verwacht ook dezelfde uitslag van de bevrijdingsstrijd in Rhodesië en Namibië.
Het tijdperk van de geweldloze opstand
is voorbij : deze vaststelling waar het
ANC al enkele jaren toe gekomen is wordt
geïllustreerd door het verschil in politiek bewustzijn bij de zwarten voor
Sharpeville 1960 en bij Soweto 1976.
Vóór Sharpeville had de teorie van
de 'apartheid' bij een aantal konservat.ieve zwcita leiders nog een zekere invloed, maar de slachting van
1960 bracht de leugenachtigheid en
misdadigheid van die teorie in het
licht. Rond Soweto heeft de massa
dat begrepen en ook meer politieke
oriëntatie en organisatie gevonden.
Uie als zwarte vandaag ring meewerkt
met de apartheid is zelfs geen eerlijk konservatief meer, maar slechts
eon kollaborateur en werktuig, liet
zijn handen rog vol bloed, kwam
Vorster naar Europa en werd er o.a.
verwelkomd door de Uest-Duitse en
Franse regeringen. Hij kwam rnet Kissinger praten over de ontspanning
in Zuidelijk Afrika. Pijnlijk toont
dit de betrokkenheid aan van UentEuropa en de Verenigde Staten in
Zuid-Afrika. In woorden wordt apartheid afgekeurd, in werkelijkheid,
door hun investeringen en ekonomische
betrekkingen, steunen ze het racistische regime en profiteren mee van
deuitbuiting var, het Zuidafrikaanse
volk. In het begin van dezelfde
maand juni van dn Sowoto-opstanden
tekende Frankrijk een kontrakt met
Zuid-Afrika om kerncentrales te leveren. Een paar wekan later bestookten Alouette-! slikcpters en British
Leyland landrovers de zwarte woonwijken van Soweto. En dezelfde drie
landen : de Verenigde Staten,
Frankrijk en Groot-brittanië zijn
ervóór verantwoordelijk, door hun
veto, dat Zuid-Afrika lid blijft
van de UNO, hoewel de Algemene Vergadering de vertegenwoordigers van
de racisten buitengooide.

AKTIETai

De regering bereidt een numerus clausus voor,ook voor de universiteiten.
Daarmee willen ze het aantal studenten
op een kunstmatige en willekeurige wijze verminderen.Uel ja,de heren onderwijsministers hebben namelijk geoordeeld dat teveel jongeren kostelijk
onderwijs volgen.Minder studenten= ^
minder uitgaven voor onderwijs,voila
de logika van Decroo en Humblet.(T'is
weeral om geld te doen).Uaarom nog zo%
veel geld uitgeven voor studentjes
die achteraf toch moeten doppen,is
de vraag die door de kapitalistische
geest flitst.Daarbij komt nog dat
een dopper met een diploma meer geld
kost als een dopper zonder dit ezelsvel.
Ue opxossing voor de kwaal is dra gevonden: 1 numerus clausus,t.t.z. slecht
een bepaald aantal studenten worden
to.t het hoger onderwijs toegelaten:
selektie met andere woorden.
Tussen haakjes:nu is er ook al selekti

eens gemerkt hoeveel mensen hier
aan den unief uit een arbeidersmilieu
stammen?Bitter weinig,inderdaad.Zo'n
8a 9% geloof ik, terwijl de arbeiders
dertig a vijvendertig procent van de
bevolking uitmaken (Ik kan 5 % missen,
neem me het niet kwalijk).Al eens afgevraagd hoe dat komt?
Door de selektie :financieel bvb.(inschrijvingsgeld, studiekosten allerhande ,5 jaar onproduktief zijn,
dit alles is een serieuze barrière).
Terug naar de numerus clausus.Die kar
op vele manieren gebeuren.Men kan
natuurlijk zeggen:'De eerste 500
geneeskundestudenten worden toegelaten',maar dit is wat grof.Het ligt
er te dik op.Dus gaan ze een eksamen
organiseren.Of de uitslagen van het
middelbaar onderwijs als criterium
nemen.Misschien vinden die heren nog
andere middeltjes,vindingrijk als ze
zijn.De reden is echter duidelijk:
selekteren,schrappen.Dit zal auto-

België gaat niet vrij uit. Nog
steeds is het kultureel akkoord
België-Zuid-Afrika niet opgezegd of
opceschort. Dit kultureel akkoord
werd in 1954 afgesloten en is strijdig'met de internationale beslissingen, onder andere van de UNO, die
België zelf heeft ondertekend. Daarbij gaat het hier geenszins om een
akkoord'met de Zuidafrikaanse bevolking, gezien 80 % ervan - de
kleurlingen en de zwarten - nooit
iets te maken hebben gehad met dit
akkoord. Ook de Belgische bevolking
wordt bedrogen : de kuituur van een
repressieve minderheid wordt opgeblazen als zijnde de kuituur van
gans Zuid—Afrika. En de internationale opinie wordt een rad voor de
ogen gedraaid. Naar buiten uit lijkt
het alsof de Belgische bevolking acpter dit akkoord staat. Niets is'minder wiaar. De franstalige gemeenschap in dit land heeft te kennen
gegeven dat zij niets te maken wil
hebben met dit akkoord. Formeel is
dus slechts de Vlaamse kultuurgemeenschap gebonden, en dan is het
zeker de vraag wie er nog achter
staat. Laat ons hopen (en ervoor
ageren) dat dit kultureel akkoord
weldra tot het verleden zal behoren.
Dit jaar werd in Vlaanderen een
'Vlaams front tegen de apartheid'
opgericht waar een dertigtal organisaties zijn bij aangesloten. Dit
front richt van 21 tot 27 februari
een anti-apartheids-week in. Aan
de ganse Vlaamse bevolking wordt gevraagd stelling in te nemen tegenover de apartheid en duidelijk te
verklaren dat ze geen banden wil met
het apartheidsregime. Tevens wordt
solidariteit gevraagd met het verzet in Zuid-Afrika, voor met name
organisaties als SASO (South African Students Organisation), de Black
Peoples Convention die een serieuze
rol hebben gespeeld in de recente
opstand, en niet voor het PAC dat
een dubieuze positie inneemt en weinig impakt heeft in Zuid-Afrika zelf.
Voor het ANC, het African National
Congress, die de overkoepelende bevrijdingsbeweging vormt, wordt niet
alleen politieke solidariteit gevraagd maar wordt ook materiëla
staun ingezameld.
Het Vlaams front tegen de apartheid
wil hun strijd steunen. Het uil de
Vlaamse opinie voorlichten over de
feitelijke toestand in Zuid-Afrika,
al te velen beseffen de ware toedracht niet. Het wil morele en politieke druk uitoefenen op onze bewindslieden opdat ze zich zouden
distanciëren van het apartheidsregime, in woorden en daden. En het
uil materiële steun leveren aan het
ANC. het ANC heeft een speciaal
Bnds opgericht , het Soueto-fonds,
voor de honderden vluchtelingen uit
Zuid-Afrika die bescherming zoeken
bij het ANC. Het gaat meestal om
jonge ménsen die zonder geld, have
en goed, het land hebben verlaten.

Er zijn nogal wat mensen die zich
dik hebben gemaakt over de houding
van Schamper tav. de KK-troebelen.
Daarom deze verduidelijking:

uok

Het leek ons een fundamenteel standpunt de partijen-aan-de-top tot
iustifikatie te dwingen.Daarom werd
in de eerste plaats het woord gelaten aan de groepen die uit het KK
zijn gezet.
Uij hadden toen gehoopt dat het tot
een kultuurpolitieke diskussie zou
zijn gekomen over alternatieve artistieke uitingen.Niets daarvan.Het
bleek plots daarover helemaal niet
meer te gaan.Dp de aanzet van G.U.
Raes werd gereageerd met een artikel
dat in haar persoonlijke aanvallen
slechts de frustraties van haar
schrijver verbergt.Uij hebben toen
- schamper - met dezelfde middelen
gechargeerd.(cfr. begeleiding bij
de foto's)
In deze hele bedoening is ons één
zaak klaar geworden:
1. De studentenbureaukratie is een
zaak tussen personen geworden.Haar
politiek is die van de vriendjes,
niet van de ideologie.
2. Diezelfde personen voeren een
strijd om de macht,en daarvoor gebruiken ze de konventen en de centen.De basis heeft met dit alles
niets te maken.
3. Het hiermee verband houdend gefoefel heeft iedere open politieke
stellingname of strijd onmogelijk
gemaakt.
Het ging er ons in de -overigens
niet door ons gevoerde - polemiek
ni st om achter het standpunt van één
van beide partijen te staan.Ue hebbeen - door de partijen zelf aan het
woord te laten - gepoogd aan te tonen dat men argumenten ( persoonlijke, ideologische, strategische) manipuleert om zijn eigen inconsequenties te verdoezelen.
Uant waar gaat het over ?
Om de diskussie tussen strijdkuituur
en avant—garde ? Om de keus tussen
Godfried of Paul ? Uat (en uie ? )
zijn hierin allemaal het meest elitair ? Arnaud ? En uat is het kriterium voor elitarisme ? De politieke
lijn die aangeknoopt wordt ? Of
wordt het een gecijfer van hoeveel
publiek de zaak trekt en hoeveel
mensen eraan meeuerken.
Uie dit laatste kriterium prefereert,
doet er best aan een poging te ondernemen om dan maar de hele studentenbeweging op te doeken...

Het ANC uil hen opvangen en moet
matisch leiden tot. willekeur.
Er is namèlijk gebleken dat de examen uitslagen van het sekundair ondei
uijs niets zeggen over slagen aan de
unief (daarbij:die uitslagen zijn zodanig subjektief,verschillen van
school tot schooi.Uie zal de norm
vastleggen?70 % ? 75% ? en 74, 9% ?
zo kunnen ue uren doorgaan...),hetzelfde geldt grotendeels voor een
ingangsexamenfuie zal bepalen welke
materie,en hoeveel.Daarbij,dat is
stom van eisen te stellen aan mensen
vóir ze een studie beginnen).
Het is hoog tijd dat ue aan de heren
politici laten zien dat we niet akkoord gaan met hun gekonkelfoes.Zijn
ue dan tegen elke hervorming van het
onderwijs ?Maar nee,da's juist het
ergejue kunnen direkt een heel rijtje
noodzakelijke hervormingen opsommen:
programmauijzigingen zowat overal,
veralgemening van het systeem van
studiebeurzen(studieloon),indexering

de redaktie.
daarbij de kosten dragen voor de
meest elementaire behoeften : voeding, kleding, huisvesting, onderwijs... ANC heeft een lijst opgestuurd van goederen en hoeveelheden
waaraan het in dit kader behoefte
heeft. Indien u dit Soweto-fonds
uil helpen kunt u storten op rekening 001-0366500-13 van bevrijdingsaktio - Leuven met vermelding Soueto-fonds.
Morlion René
AKZA-Gent.
van de studiebeurzen,afzetoaarheid
van hersenverkalkte proffen,enz« ..
Uaar ue tegen zijn:tegen het feit dat
elke seïektie,ook de numerus clausus,
van de unief een elitaire instelling
maakt,die technokraatjes op maat
'konfektioneert',klaar voor gebruik.
Ue zijn erg gesteld op de demokratisering van het onderwijs,of niet soms ?
DAAROM MOETEN UE TOT DE AKTIE OVERGAAN
MAAR EERST EN U00RAL IS ER INFORMATIE
EN DISKUSSIE NODIG:
dat kan op DINSDAG 15 FEBRUARI in de
namiddag,AUD.E BLANDI3N
Dan gaat er een MEETING door over NUMERUS LLAUSUS met proffen (Provenier- o.a.'
assistenten,delegaties van andere univs
Renaat Uillockx (oud student)
MAANDAG 14 FEBRUARI
FAKKELTOCHT door de
studentenwijken.
Vertrek aan de Blandijn. om Z0u,
Stef Debusschere

reaktie

RODDEL EN

DE MOL
15 februari: zaal 3 Studie Skoop
'Bonne Chance La France'

Beste jongens en meisjes van Schamper,
(ben ik jullie beste niet ? okee dan)
Het is nu al de tueede keer dat jullie
in jullie kommentaar op de KK-toestand
verkeerde informatie geven:

MODDER ?
Reeds een tweetal weken kunnen ju l l ie artikels
lezen waarin de lijdensweg van het kultureel
konvent wordt behandeld, lijdensweg, waarvan
voorgesteld wordt dat die alleen maar door mijn
toedoen zou bewandeld moeten worden.
Om een aantal puntjes op de i te zetten, het
kultureel konvent heeft zich deze lijdensweg
zelf aangedaan. Daartoe hoef ik slechts te
verwijzen naar het artikel van Pol De Bruyne
van vorige week, waaruit ik o.m. citeer :
"...Het jaar '75-76 is rampzalig voor het KK.
Eenmaal het vele geld binnengerljfd slaagt
voorzitter Godfried erin om maanden geen algemene vergadering van het KK samen te roepen.
Er is malaise alom;...". Ook ik heb dit gekonstateerd, meer nog, ik heb reeds vorig
akademiejaar herhaalde malen,in samenwerking
met de toenmalige studentenbeheerder,om meer
fut te steken achter het kultureel konvent,
zonder dat ik mij echter toen de pretentie wou
aanmeten te zeggen wat het KK moest doen. Het
zou allemaal dit jaar beter worden, en daarom
wou het KK dezelfde subsidies voor 1977 als
voor 1976. Als een argeloze naïeveling heb
ik daarin geloofd. Maar het werd niet beter:
bepaalde delen van het KK werden alsmaar
elitaird er, trokken zich alsmaar minder aan
van de studenten-die door bepaalde groepen als
waardeloos vee werden beschouwd-. Wie had voor
3 weken gehoord van STIK,UMG,Jazzklub,zeefdrukk l a s , ... en wie weet er nu wat deze groepen
ergerlijk uithalen. Is het dan verwonderlijk
dat ik als verkozene der studenten op een bepaald moment gevraagd heb hoe het KK een bedrag
van 800.000 als subsidiëring uit een sociale
sektor kan verantwoorden.
Deze aktie heb ik met volkomen open vizier ge-

met aansluitend debat over klassenstrijd in Frankrijk.
iONEEL

-de inleiding op het intervieuu in
Schamper 26:niet 5 groepen geschrapt,
-de kommentaar bij de foto's in Schamper 27 :de foto's tonen:Jazzcombo,nog
steeds in het K K ;Filharmonie van Gent:
zijn uit het KK omdat zij de band met
het Mixed Media niet wilden opgeven.
De rest van jullie kommentaar slaat
nergens.
Pol De Bruyne.

voerd: alle konventen werden hiervan schriftelijk
op de hoogte gebracht. Nu verwijt men mij dit !
Het antwoord der groeperingen heeft mij tot
basis gediend om op de Sociale Raad voor te
stellen dat er nieuwe subsidiërlngskriteria
geëist zouden worden van het kultureel konvent,
waarin o.a. zou worden opgenomen:
-dat in principe alleen kreatieve groepen
zouden gesubsidiëerd worden;
-de kulturele groeperingen opnieuw verplicht
zouden worden zich tot de studenten te wenden;
-er een effektieve kontrole door het kultureel
konvent zou komen op de initiatieven van Inrichtende groepen, om te vermijden dat dit
éénmansorganisaties zouden worden, die met
100.000 frank kunnen gaan lopen.

Enkele aanvullingen bij mijn artikel "bekentenissen van een intern"
blijken dringend noodzakelijk.
Eerst en vooral uil ik er op uijzen
dat het artikel in de eerste plaats
gericht is tegen het apparaat,d.u.z,
de huidige struktuur van het studentenhuis (ik heb apparaat gebruikt
omdat deze term precies het onmenselijke van deze struktuur weergeeft).
Ik geef toe dat ik de aandacht zelf
afgeleid heb door mijn geschut vooral te richten op Arnaud.Nu Arnaud is
in bepaalde van zijn gedragingen een
emanatie van dat apparaat.Net zoals
de andere konventsvoorzit ,ers waaronder ikzelf.In dit licht raakt de
spijtige vergissing die ik ten opzichte van Arnaud begaan heb, niet
de essentie van mijn geschrijf:nl.
niet Arnaud maar de vz. van het P.K.
was verantwoordelijk voor het geval
met de_rektor.(Mijn verontschuldigingen) .Hoof dzaak van mijn ervaringen
met het apparaat blijft echter dat
heel de bedoening van het studentenhuis bestaat uit een gefoefel van
een aantal personen,liefst tegen elkaar,en waarbij dikwijls de meest
laag bij de grondse technieken gebruikt uoiden: verspreiden van valse
geruchten ,halve waarheden, ackterhouden van informatie e.d.('k geef toe
'k heb ermij ook schuldig aan gemaakt)
Vraag is nu, kan je daaraan meedoen
of niet?Welnu ik heb last met mijn
GEWETEN.Vandaar ook mijn sterk emotionele reaktie van vorige keer.Ik
kan aan dat spelletje niet blijven
meedoen,ik uil werken in een menselijke sfeer, met mensen.
Hopelijk is alles nu wat duidelijker
geworden.
Rudy de Ceuninck

'Opvoeden- tot ongehoorzaamheid'
met debat over anti-autóritaire
opvoeding,in samenwerking met de
'Rooie Biet'.

De nacht der Tribaden.
van Per Enquist.
om 20 u op 14,17,18,19,20,21;24,25
en 26 februari.
-dinsdag 22 februari:
Uie redt de cowboy ?

BEKENTENISSEN
(DEEL 2 |

22 februari:Blandijn, Aud. C

NTG

met Eddy Vaes(vroegere kinderkommune
Antwerpen),Stefaan Beyst(vroegere
kinderkommune Hasselt) en Jan Buelem

Frank Gilroy.

door de Noorder Compagnie.

N.T.G.

ARCA-NET

Volkstoneel van Herman van Veen
met JUKE BOX 2008
Woensdag 16 februari om 10.00

-uoe 16 febr.:Pinocchio
door Le Théatre provisoire,
-zater 19 febr.:Pinocchio.
-zater 26 febr.:De architekt en de
keizer van Assyrië.
Arrabal.
door Studio Herman Teirlinck.
in KNS

vrijdag 18 februari om 20u,Elcer-ik:
Stichting Leon Lesoilt
Waarom is het strategie-debat zoals
het zich ontwikkelt in Zuid-Europa
voor ons van belang ?
Met François Vercammen(Ral)

woensdag 16 februari,om 20 u:
"Ouke-box

2008"

volkstoneelstuk van Herman V. Veen

Tentoonstelling van sonomobielen en
klankobjekten.
Museum voor Hedendaagse Kunst,Citadelpark,Gent.
21 februari - 4 maart 1977.
Opening:maandag 21 februari 14 uur.
Lectures,demonstraties : 22,23,24 feb.
telkens om 14 uur.

FILM
VOORUIT
tot 17 februari:
Kreten en gefluister.

VIIe INTERNATIONAAL MIXED-MEDIA FESTIVAL ---------------------- — --------

I.Bergman

van 18 tot 24 februari:
Dog Day Afternoon. Sidney Lumet.

SK00P
tot 17 februari:
zaal 1 :-They shoot horses,dont they?
Sydney Pollack.(1970)
om 21 u
-0 Lucky man.Lindsay Anderson
om 23u
(1973)
zaal 2:-La Paloma.Daniel Schmidt.
19u30,21u30
(1974)
-Greaser's Palace.
Robert Downey.(1974)
om 23u30.
van 18 tot 24 februari:
zaal 1:-Lenny. Bob Fosse(l975)
21 u
-La fille du garde barrière.
Jérôme Savary.(1975)
23 u
zaal 2:-Let the good times foil.
Sid Levin.(1973)
19u30,21u30
-Saps at sea.(Laurel & Hardy)
James Pafott(1940)
23u30

Een klinkende verzameling objekten,be
speelbaar door het publiek,zijn_het
resultaat van een zoeken naar nieuw
akoesties en visueel materiaal.
Een poging tot toenadering tussen
muziek en plastische kunst...
Met:TrUsteet,Idaho Company,D.Toop &
P.Burwell,Space Action,Laycock
& The Art Factory,Cripps,Logospro jekten e.a....
Mixed-media festival :
Arca-Schouuburg,St-Widostraat,4,Gent
22-23-24 februari 1977,telkens om
19.30 uur.Op 23/2 0 0 k om 14.30 uur.
Inkom : 50 fr. reservatie:(091) 23.
80.89.
Met:Fernando Grillo,M.JUllich,Carl
Bergstr^m-Nielsen,Logos,Worda
Biena,Nor.Media,A.Sachs,M. Keller ,SEM, Filharmonie van Gent,
M.Schwartzenlander?P.Pieters,
Trevor Wishart...
Inlichtingen:Posteernestraat 2 9000
Gent tel.(091)23.80.89
Georganiseerd door U.M.G. en S.T.I.K
In samenwerking met :BRT III,Museum
van Hedendaagse Kunst,R.U.G.,ArcaNET,Pro.K,A , ,TEMV,SEM...
uiiuBx

uc Quopiuieii

van 1
1b u f iiiiiü utiiit
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over koetjes,Univ en wetenschap

Was de universiteit een koetje dan
scheelde het toch niet veel of men
had haar heilig verklaard.'Het heilige koetje' of beter gezegd,'Het heilige koetje in de sloot'.
Mijn taak is het niet om ze bij de
horens te vatten en ze willens,nillen:
op hét droge te brenqen.Want,waar ze
Ik heb nooit de bedoeling gehad op de werking
nü graast,graast ze goed.De moeilijkvan deze groeperingen ook maar enige kritiek
heid is enkel haar te melken.
Hoe
ze in de sloot raakte hoeft iren
uit te voeren: iedereen doet wat hij wil. Maar
mij ook niet te vragen,maar eerder
ik heb wel om verklaringen gevraagd, waarom men
aan de boeren die haar leidden.
Misschien was de weide wat te slecht
voor bepaalde aktiviteiten gelden uit de sociale
gestructureerd?Misschien loeide het
sektor nodig had, en een meerderheid van de stustiertje aan de overkant wat te hard?
denten heeft mij gevolgd op de Sociale Raad, toen Eén ding is zeker:koetje en univ zitten in de sloot.En voor mijn part moik heb voorgesteld bepaalde groeperingen subsigen ze er blijven (wat de dierbescher
riers
mij natuurlijk niet kwalijk nedies te onteigenen. Mag er dan nooit eens iemand
men omdat het een beeldspraak is.).
een vraag stellen en daaruit de konklusies trekken Wat bedoelt een univ:0nderwijs of wetenschappelijk onderzoek?
in de 0 ZO demokratische studentenbeweging. Of
Ik geloof dat de mensen die ons LEIheeft daar niemand een geweten ?
DEN het zelf niet eens wetenjmaar het
ene wordt opgeofferd voor het andere.
Wat mij echter nog het meest verwondert is dat
Het onderwijs zal voor de doorsnee
sommigen deze kwestie hebben aangegrepen om in
student wel liet belangrijkste zijn.
Men studeert geen psychologie,geneesde vorige Schamper op een zeer rancuneuze manier
kunde ,rechten of ueet ik veeljmaar
hun gal te spuwen.
men studeert voor psycholoog,dokter,
Mij beschuldigen van roddel.machtsmisbruik,leugen- advokaet (of weet ik veel),'Hij leerde zijn volk blokken','Zalig de arachtig gedrag, achterbaksheid is zeer goedkoop & men van geest want ze weten niet wat
gemakkelijk maar 1k vind het treurig dat dit a lle - ze doen'.
En de wetenschap?Gf ligt de wetenschap
maal maar kon 1n Schamper,met sterk overtrokken,
niet aan de basis van het onderwijs?
(O ja,—was het daarom dat de assistenenorm verdraaide, zelfs valselijke feiten II
ten twee jaar geleden staakten?)
Ik wil zelfsjn iet naar een verklaring hiervoor
Wat is wetenschap?En ligt het aan de
universiteit om wetenschap te bedrijzoeken,ik kan enkel vaststellen, dat sommige
ven?
feiten mij onbekend zijn of onjuist zijn.
Is wetenschap soms het vastleggen van
algemene wetten met een significantieIs het echt nodig onvin Schamper een roddelniveau van 0,05 %? (ik wacht nog alen modderrubriek te beginnen ?
tijd de dag af dat het bolletje i.p.v.
naar beneden te vallen,volgens de normale wetten van de zwaartekracht,
eens pijlsnel als een Appolo raket
Arnoud DE MEYER.
dé lucht in zal vliegen)

DE WETENSCHAP bestaat nietjenkele
theorieen ,die geleerden gedurende DE
loop van eeuwen hebben gevonden,omvatten wat wij plegen 'wetenschap7 te noemen.De realiteit wordt door elkeen
vanuit zijn eigen theoretisch kader
bekekenjbijgevolg zijn er veel realiteiten, In de menswetenschappen zijn
er voorbeelden ta over,maar ook de zogenaamd eksakte wetenschappen zijn er
niet vrij van,wanneer het gaat om het
vatten van grote samenhangen.
Wat te doen? Alles overboord gooien
en in het park gaan liggen
lijkt mij
wat te impulsief na bovenstaande ,toch
wel ,zwakke argumentatie.
Enerzijds bemerken we dat de biologie,
geneeskunde,e .a . wel bepaalde voordelen te bieden heeft (de spermabank laten we maar buiten beschouwing).
Anderzijds zijn er vele wetenschappen,
ik noem maar de rechten,die eerder
systeambestendigend werken eneerder
een nadeel dan een voordeel voor ons
zijn.
Daarbij moeten we nog rekening houden
met een institutionalisatie van de
wetenschap.De wetenschap behoort tot
de universiteit,of beter gezegd tot
een aantal proffen,die vaak ook de
'tijdschriftensector' in handen hebben
Daarom is het niet gelogen te schrijvan dat enkele proffen,die wat andere
ideeën schijnen te hebben dan de vulgaire wetenschappers,ternauwernood
kans krijgen hun artikelen te publiceren in één of ander tijdschrift.
Meer nog,andersdenkende assistenten
worden nogal vlug de deur gewezen (wat
wel gemakkelijker^ is geworden wegens
de afvloeiingsmaatregelen van Decroo),
en studenten,het gepeupel,wordt zeker
geen toegang verschaft tot het 'tijdschrift en monopolie'.
Het gevolg hiervan is dat de wetenschai
blijft onder enkele intellectuelen,
die onder elkaar wel een gezellig klubje vormen,maar die ieder uitstoten

die er naar hun mening niet thuishoort
Theorie ontstaat uit de praktijk.Geen
theorie zonder praktijk,wat andersom
niet kan gezeg'd worden,Maar ,hoe kan
een groepje intellectuelen,die reeds
een andere sociale klasse vormen ,dan
deze die ze bestuderen (in de menswetenschappen)ooit een theorie over die
werkelijkheid opstellen ? Hun instelling,motivatie, bril,begrippenkader is
totaal anders.Waarom niet de bevolking
waarrond het in feite draait,de middelen in handen geven om uit hun ervaring te leren.
Enerzi ids biedt de institutionalisatie
van de wetenschap een voordeel,doordat het groepje intellectuelen in de
sloot, volledig verstoken blijft van
do uerkelijkheid.Hun invlood op de
maatschappij is miniem.
Dit is een voordeel,want een diktatuur van intellektuelen,zijn ze nu
vermomd als arbeider,priester of kafeebaas blijft even verwerpelijk alS
de huidige situatie .
Anderzijds is het nadeel van deze institutionalisering dat het volk onmondig wordt gehouden ,door. gebrek aar
middelen,die hun de mondigheid kan
verschaffen.
Ons koetje zit dus in de sloot.Het
wetenschappelijk onderzoek aan de
univ is practisch nihil.Het onderwijs
is zeker niet voldoende om later na
het behalen van een diploma in de
werkelijkheid tErug te keren.
De grote massa,aan wie het onderzoek
zou moeten ten goede komen,blijft
onmondig.Aan de universiteit zelf
hebben we steeds af te rekenen met
een machtspiramide.
Waarschijnlijk zal de UNIV het nog
een tijdje volhouden.
Dë democratisatie van ons onderwijs
zal nog wat duren,maar misschien kunnen we ons er nu reeds op voorbereiden .
Carlos

