
studentenweekblad van de rug — tweede jaargang 1976-1977
verantw. uitgever : jean-paul van bendegem, korte meer 6, 9000 gent 
hoofdredakteur : koen raes, korte meer 6, 9000 gent 
redaktieadres : korte meer 6, 9000 gent

nummer 29

OMDAT
STUDIEBEURZEN 
ook a l zó 
be lang rijk  WAREN

& Fol

leve
kommissie sosjaal : 

wij stikken
van pretentie!

Er roert entuat 'op het Studiebeurzenfront. Uant in het bos daar zijn dc 
jagers, en de regering zorgt voor ons. De mens centraal stellen, daar komt 
het nu op aan. Vooral als hij een profiterende dopper is, of een student 
met een studiebeurs. Of een gastarbeider. Voor die mensen uerd het met de zo 
man allemaal anders.
Inderdaad: ook met de beursstudent. Als je zo een eksemplaar tent, dan heb 
je nu je chek al gekregen. Hopelijk toch. Niet alleen meer zoals vroeger 
schromelijk te laat (vokgens de wet. moet minstens tweederden van het be-
drag vAiir 15 november uitbetaald zijn...) maar ook een flinke hap minder 
geld dan vorige jaren. Gemiddeld dan toch.
Iedereen kent ondertussen wel het sisteem van beursbepaling: naargelang 
het inkomen van je ouders (of van jezelf als zelfstandige student) gekom- 
bineerd met het aantal personen ten laste krijg je een cijfer. De cijfers 
van iedereen worden opgeteld, de begroting van het ministerie voor beurzen 
wordt door deze som gedeeld, en zo krijgt men de "X-uaarde". 3e beurs is 
dan je cijfer, vermenigvuldigd met deze X-uaarde. Het bedrag hangt dus 
eigenlijk af van het aantal aanvragen en de armoe van de aanvragers (want 
dan heb je méér of hogere cijfers), en de uitgetrokken begroting.
Van indeksering is hier nergens sprake. Nu zijn de beurzen de laatste jaren 
wel gestegen (door het optrekken van de begroting), maar stukken minder dan

de indeksstijgingen eraf 
geknabbeld hebben onder-
tussen .
Ue geven hieronder een 
tabelletje weer dat een 
aantal zaken naast mekaar 
zet: het gaat om de toe-
lage van een kotstudent van 
minder dan 25 jaar, eer-
stejaarsstudent en wiens 
ouders in de ongunstig-
ste kategorie vallen met 
hun belastingen.

Het eerste kolommetje 
geeft het akademïejaar 
weer, het tweede het be-
drag dat hij dat jaar in 
zijn brievenbus kreeg, 
het derde het bedrag dat 
hij moest krijgen als 
zijn beurs zou geïndek- 
seerd geweest zijn, en in 
het .laatste het bedrag 
dat hij dus is kwijtge-
speeld door de inflatie.

jaar I, Reële beurs I Geïnd. Beurs J 

1B.1CQ

Vcrschi1

71-72 18.100 ' —
72-73 I 19.100 I 19.318 - 218
73-74 | 2C.10D I 21.333 -1 .233
74-75 21.900 j 24.011 I -2.111
75-76 22.200 f:6.741 | -4.541

Hetzelfde tabelletje voor de beurs van een verdere— 
jaars zelfstandig student van meer dan 25 jaar:

3 A AR 1 Reële beur s I Geïnd. Bejrs I Verschil

71-72 I 62.600 £2.600 0
72-73 I 66g100 66.870 770
73-74 I 69.700 73.845 - 4.145
74-75 I 75.900 I 83.115 I - 7.215
75-76 I 80.500 | 92.565 | -12.065

Dat wil dus zeggen dat, geen merkelijk lager _s
de eerste 4.500 'r is dan de stijging van vori-
kwijtgespeeld, en de twee-
de 12.300 frank.

En 1976-77, dit akademio- 
jaar ? Alles wordt er niet 
beter op, integendeel.
En vergelijking met de 
indeks is echter nog niet 
mogelijk (we kunnen de 
gemiddelde indeks niet 
berekenen voor een jaar 
dat nog niet helemaal 
voorbij is).

Haar men kan wel een dui-
delijke achteruitgang 
vaststellen:
- voer de verderejaars- 
studenten bedraagt rie 
stijging van de bedragen 
slechts 2,3 % t.o.v, het 
akademiejaar 75-76, het-

ge jaren, en zeker veel 
minder dan de inflatie 
vorig jaar.
- voor d eerstejaars is 
er van stijging geen spra-
ke, integendeel, de bedra-
gen van dc toelagen zijn 
GEDAALD MET 5,7 % !!!! 
tot beneden het nivoo van 
vorig jaar.

Om bij bovenstaande ta-
belletjes te blijven: 
de laagste studietoelage 
van sen kotstudent be-
draagt nu 20.900

De hoogste studietoelage 
van een zelfstandig stu-
dent bedraagt nu 82.300 
fr i.p.v. 0Ü.50C vorig 
jaar.

Dnze stiekeme afbraak betekent eigenlijk de 
grootste afbraak van de demokratizering, en 
het aantasten van het materieel, fundament ervan: 
het gratis zijn van het onderwijs. Niet alleen 
is het nog lang niet gratis, maar het oplapmiddel, 
de studiebeurzen worden nu grondig verloederd 
door de Croo en C°. Proost!

Ook zijn er een aantal wijzigingen 
aan verschillende reglementeringen: 
aan de kritcria om beursgerechtigd 
te zijn, aan de regels voor de bere-
ken ing enzovoort.
Ue sommen Ze schoontjes op, voor wat 
ze waard zijn. Sommige puntjes zijn 
goed, andere minder, en weer andere 
slecht.
Alle getuigen ze wel van de manier 
van werken van De Croo: het gaat hem 
om interne omzendbrieven, en om voor-
ontwerpen van Koninklijke Besluiten 
die echter geen van alle ergens gepu-
bliceerd zijn, maar wel toegepast 
worden.
Op dat gebied is De Croo erg eigenwijs 
en pottenkijkers zijn bij hem niet 
erg welkom.

1* Voor de berekening van het bedrag 
van de studietoelagen voor 76-77 
werden du inkomsten van de ouders van 
1974 in aanmerking genomen (in plaats 
van die van 1975), Dat is om de admi-
nistratie te vergemakkelijken, en komt 
meestal gunstig uit voor de student: 
hoe verder men teruggaat, hoe minder 
je ouuers waarschijnlijk verdienden.

2x' Om oeursgerechtigd te zijn in het 
eerste jaar moet je nu geen 60 % meer 
behaald hebben in het sekundair.

3- Üe beperking inzake het recht oc 
beurs na verloren jaren wordt geschrapt 
Dat wil zeggen dat je nu een beurs 
kan krijgen na het eerste jaar dat 

_j_e_er__weer es door bent, ongeacht het

wijzigingen optreden in de regelin-
gen voor de studiebeurzen;
Op 17 juli 1970 werden de voorwaar-
den gewijzigd voor gehuwde en zelf-
standige studenten. De echtgenote 
of echtgenoot van 1 getrouwd stu-
dent moet tijdens het jaar dat 
voorafgaat aan de beursaanvraag 
over een netto-belastbaar.inkomen 
van minimum 40.000 fr. beschikt 
hebben. Een zelfstandig student 
moest bewijzen gedurende twee jaar 
aan een netto-belastbaar inkomen 
van 70.000 fr gekomen te zijn.
(fl.a.w, je moet een hele pak geld 
hebben viiSr je geld kan bijkrijgen).

1971: in dat jaar wordt een onder-
scheid gemaakt tussen eerstejaars-
beurzen en verderejaarsbeurzon: 
de eerstejaars krijgen dat jaar 
10 % minder dan de anciens.

1976: het in de personenbelasting 
minimum netto-belastbaar inkomen 
wordt van 35.000 tot 64.000 frank 
opgetrokken. Uaar zelfstandige stu-
denten dus tot dan 2 x 35.000 frank 
= 70.000 fr moetsen kunnen bewijzen 
aan inkomsten voor de twee voorgaan-
de jaren, moeten ze nu 2 x 64.000 fr 
= 128.000 fr bewijzen aan inkomsten, 
wat neerkomt op «en bruto—inkomen 
van zowat 21 0.000 fr. Uiteraard-ko-
men door die maatregel een heleboel 
mensen niet meer voor een "zelfstan- 
dige"beurs in aanmerking. Dit jaar 
is wel nog een overgangsmaatregel 
van kracht: je moot 35.000 + 64.000 
bewijzen, maar vanaf volgend jaar 
de volle pot.
En als je ouders je dan niet meer 
ten laste willen nemen of kunnen 
nemen, is er van een beurs helemaal 
geen sprake: 0,00 frank, tenzij je 
genoeg geld hebt om eigenlijk zonder 
beurs verder te kunnen..,.

aantal keren dat je al gebuisd bent 
in het verleden.

4* "Verandering van nivoo".
Dat is een ongustige maatregel: 
je verliest je recht op studietoelage 
bij overschakeling naar niet-univer- 
sitair hoger onderwijs. 3e bent slechts 
opnieuw gerechtigd in het tweede jaar 
van het "lager" nivoo.

5* Minvermogendheid...
De inkomstengrenzen waarbinnen je ou-
uers moeten vallen worden nu goïndek- 
seerd, zodat ze.niet meer in een ho-
gere schijf kunnen vallen door een 
gewone indeksaanpassing van hun loon. 
Bevendien is er geen beperking meer 
inzake recht op een beurs indien "de 
inkomsten uit onroerende goederen ho- 
gerzijn dan l/8ste van de vastgestel-
de inkomstenplafonds". Dat wi 1 zeg-
gen dat je vroeger geen, of een klei-
nere beurs kon krijgen als je ouuers 
méér dan l/8ste van hun inkomsten uit 
verhuren van eigendommen verkregen,
(Of volgens het fiktieve inkomen: het 
"kadastraal inkomen"). Het wegvallen 
van deze grens is gunstig voor de

kleine-man-met één— huisje, maar 
ook gunstig voor de grote spekulant 
en belastingontduiker.

Dat zijn zowat de belangrijkste 
wijzigingen in de berekeningswijze 
en voorwaarden. Er zijn er nog meer 
Maar daarvoor verwijzen ue naar de 
brochure van Kommissie Sosjaal die 
er waarschijnlijk gaat komen...
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A H U M .. .
Het Kultureel Konvent, in vergadering 

bijeen op 9 . 2 . 77, wenst in verband 

met het artikel van R, Van Nuffel over

KK in Schamper 26 volgende opmerkingen 

te maken:

05 Uit het verslag van de KK-AV van 18 

werden stukken weggelaten. In zulke 

gevallen heet het wel eens dat die stuk-

ken irrelevant zouden geweest zijn. Wil 

de Schamperreaaktie die informatie 

misschien KLEUREN ????

sekretariaat: elyzeese velden, 7 9000 gent

nr67nnRrnA HIERVOOR AANGESPROKEN.GEZIEN OE KOSTPRIJS zich Rnrjn?f 2 ° “ E™
op het adres :WELZI.3NSRAAD-GENT E SQHRIOVEN

ELYZEESE VELDEN,7 
9000 ‘GENT

'SSr St ! “ rUI,»L“ ' ™ E OE KOSTPRIJS »»AR BE-

Deze gids werd niet zozeer uitgewerkt voor mensen die beroepshalve met de 
sociale sektor gekonfronteerd worden, maar tevens ook voor diegenen die 
okkasioneel of onrechtstreeks met het brede spectrum van de sociale dienst-
verlening iets of wat te maken hebben-
Omwille van het feit dat in de welzijnssektor het aantal vrijwillisrers met 
de dag toeneemt, zal een dergelijk losbladig naslagwerk een belangrijke hulp 
betekenen bij het zoeken naar de juiste weg binnen de wir—v/ar van voor-
zieningen.
Trefwoordensystemen, uitgebreida rubricering, alfabetische lijsten e.d. zul-
len de welzijnswerkers behulpzaam zijn bij het vinden van de diensten, instel-
lingen, centra e-d. die voor hun vraag of probleemstelling in aanmerking 
komen . °
Naar de inhoud toe werden van el.ke welzijnszorgentiteit volgend gegevens 
verwerkt : naam, adres, telefoon, sekretariaatgegevens, verantwoordenjke(n) 
sociale dienst, bereikbaarheid, openingsuren, taalstelsel, doelstellingen 
bevolkingsgroep, leeftijd, geslacht, prioriteiten, toelatingsvoorwaarden ’ 
huidige bezetting, maximale bezetting, wachtlijst, geografische omschrijving, 
erkenning, juridische vorm, aktiviteiten, interne organisatie, externe om-
schrijving, overkoepelende of zusterorganisatie, personeelsbezetting 
financiering.
De ruim 350 diensten, centra, instellingen e.d. werden ondergebracht in 12 
delen met daarbij nog een onderverdeling in 55 rubrieken.

De optieberekening, en dit op uitdrukkelijk verzoek van KIWANIS-ART3V3LDE 
waarvan wij in ieder geval niet zullen afwijken, heeft tot doel de onlage’ 
te bepalen. Dit wil dan ook zeggen dat indien geen pptie werd genomen bij 
publikatie ook geen exemplaar kan bekomen worden. Deze beslissing werd 
genomen gezien het omvangrijke financiële aspekt van zo'n projekt !
Hoe hoger wij de oplage kunnen bepalen, des te meer wij de kostnrijs per 
exemplaar kunnen drukken, zodat wij b.v bij een oplage van 1000 exemplaren 
de kostprijs van een exemplaar de reële waarde van een "pak" papier ver-
tegenwoordigt.

° Naast GU1,GUS T,UGG,KX-1onee 1, Dr. ex. 

stemde oo’c UPG tegen de aanwezigheid 

van 3riK,UMG en Jazz’club.
° In het interview met fi. Jfe.ymeulen 

staan fouten : 1. MUG en Jazzcombo wer-

den niet door Ka uit KX gewint. 2. '3e 

statuten vermeldden ( en vermelden) niet 

dat er 1 jaar werking moet zijn, eer men 

als t-roeo kan opgenomen worden. T!et PK 

heeft wel zulke regeling.5. Ge statuten 

derden niet deze laatste vergadering af— 

geschaft. 4. Niet A. Ge Meyer heeft de 

subsidies tot 2/10 teruggebracht, dat was 

een beslissing van de SR.

Het feit dat Scnamper enkel mensen van 

UMG interviewt en aan het -woord laat stemt 

tot nadenoen. Kinnen Schamper zitten een 

voldoend aantal mensen die de werking vnn 

termen. Het feit dat Schamper bewust 

verkeerde informatie de studentenwereld 

instuurt, zonder bv. In een Nvdr. een en 

ander recht te zetten, stemt evenzeer tot 

nadenken.

Het Kultureel -Convent

ASTROLOGIE: naar 
jie 'sterren - 

Übermensch'
Bevoorrechten (?) zullen waarschijn-
lijk ce nieuwe aanval van de burgerij 
bemerkt hebben.Nu de priesters meer 
en meer over hun 'God' tegen de ster-
ren mogen prate.n , li jkt het niet on-
waar schijnlijk dat een nieuue gods-
dienst, nl. de astrologie,de rol van 
het opium op zich zal nemen.
Veel langer reeds dan dat de straat 
oud is,en dit uil héél uat zeggen, 
stond de astrologie in de belangstel-
ling en menig op zaken-gericht indivi-
du uist zich,dank zij de goedgelovig-
heid van mensen, gouden eieren te leg-
gen .
bant. astrologie is mysterieus;de 
'zuarte magie' is aantrekkelijk.
Ook enkele geleerden zagen er brood 
in.De stand van de zon,maan en plane-
ten ,tegen de' achtergrond van de die-
renriem bepaalt het karakter van de 
mens,of beter gezegd (uegens ueter.sch, 
voorzichtigheid) 'de aanleg van ons 
karakter'.
Tot de bovengenoemde bevoorrechten te- 
hoor ik niet.En de aanval van de bur-
gerij is naar mijn gevoel veel meer 
een 'aanval van onuetendheid ' .
Het eigenaardige ligt er in dat korre- 
laties gelegd uorden tussen twee ui-
terst vage begrippen,nl. planeten en 
karakter.
Het leuke van de planeten is dat ze 
veraf liggen en niet door de mens kun-
nen gemanipuleerd worden.
De oud-testamentische God wordt ver-
vangen door een samensmelting van neu-
ronen in een baan rond de zon.'Oh, 
heerlijk materialisme!'Vroeger bepaal-
de een god wie er tot de goede en wie 
er tot de slechten behoorde,nu zijn 
het de sterren!
Het karakter lijkt mij ook zo'n lekker 
begrip.Op dit ogenblik weet praktisch 
niemand wat het karakter omvat of wat 
het is,buiten enkele psychiaters die 
overal de uitzondering op de regel 
willen vormen.
Elke karaktertrek van een individu 
is niet aanwezig bij zijn geboorte, 
maar kent zijn ontstaan in de interac-
ties met anderen.Laat mij toe te ver-
duiden jken : Wanneer ik geleerd heb mij 
overal hoffelijk'te gedragen,zullen de 
anderen nogal vlug mij typeren als een 
’vriendelijke jongen'.Wanneer de ande-
ren mij met deze woorden herhaaldelijk 
verwijten en neem aan dat ik mij.goed 
voel in deze situatie,dan zal ik na 
enige tijd mij door iedereen als vrien

delijk laten betitelen en er mij ook 
naar gedragen.En daar is de vorming 
van mijn karaktertrek.Wat de sterren 
er nu bij komen te doen,begrijp ik 
helemaal niet.
De mens uordt bepaald en bepaalt zich-
zelf door de relaties die hij heeft 
met de anderen.Alle andere gezegden, 
die wijzen op aangeboren eigenschapper 
zijn kwatsj,komen van biologen en psy-
chiaters en zijn enkel bedoeld om ge-
makkelijke dingen moeilijk te maken. 
Eerlijkheidshalve moet ik er wel aan 
toevoegen dat in de menswetenschappen 
rog niet iedereen deze milieu-mening 
deelt en dat er nog talrijke,naar mijn 
mening 'zinloze' .debatten rond het 
aanleg-milieu probleem vele hoofden 
verhit.
Om echter bij de astrologie te blijven 
Als wetenschappelijke discipline pogen 
zij uetten vast te leggen,wetten die 
in feite korrelaties zijn tussen vage 
variabel en.De stand van de sterren 
zal wel gemakkelijk waar te nemen zijn 
maar hoe kan men het karakter bepaler. 
Als ik tegen jou zegr'Oe bent zacht, 
maar soms wel agressief',zullen de 
meeste instemmend knikken.Wanneer ik 
zeg:'Ge zijt agressief,maar soms wel 
zacht', zullen dezelfde personen dit ook 
op zich kunnen toepassen.
Correlaties zoeken tussen vage varia-
belen leidt steeds tot positieve re- 
sultaten.Zo zijn de onderzoekingen 
die astrologen ondernemen wel allen 
op dezelfde leest te schoeien,alhoe-
wel ik moet toegeven dat deze litera-
tuur mijn grootste interesse niet mee-
draagt (en dit wegens bovengenoemde 
redenen)
Toch nog iets posi tief:Als men ooit
kan beuijzen dat bepaal de sterrenstan-
den een invloed hebben op de karakt er-
vorming ,dan is een posi tieve suggestie
'GEBOORTEREGELING' . Gents' bisSchop zou
dan wel even zijn menin g over abertUS
moet en herzien,wan t in functie van eenCDM03 ld waar alle mensen goed zouden
zijn , daar zij het licht zagen onder he‘
zelfde beste sterr enbeeld,moet men tod
uat toegevingen kunnen doen.'Een nieu-
we 'sterren-Uber-Mensch '?

Carlos

t «»I - k»« s
sch*.**Ojn«P=r

GFNT-BLANDION:Dinsdag 15/2 -STAKING. 
Aud. E was nokvol gevuld met sympa-
thisanten,militanten en AGITATOREN.
Prof. Preveni er,als eerste spreker,
wees op het ongron duettelijke karak-
ter vàn een Numeru s Clausus.Prof
Boehm,die hee1 uat bijval genoot,ver-
geleek de toestand met Duitsland en
noemde verder een studentenstop een
waanzin nige bezuiniging in een ekono-
mie die gebaseerd is op een massale
verkuis ting van arbeid,goederen en
grondstoffen.
Verder kwamen nog een aantal mensen
die teveel zijn om allen op te noemen
Toeh even een greep in het vat :De
acc d-vertegenuoordi ger verte 1de de
stand van zaken bij het personeel •
Verder betuigde hij zijn steun.
Een oud-studentenle ider uit de jaren
'68 deelde ons mede dat ue nu in
'77 leefden en dat wij ons uel beuust
dienden te zijn van de veran derende
omstandigheden.
Ook het GUST was van de partij en
bracht uat leven in een aan het dood-
bloedende vertoning.
De zaal stemde in met een staking 
op 25/2 .

GENT-REKTQRAAT:Na de meeting op de 
Blandijn trokken meer dan 100 man 
haar het rektoraat„Onder het roepen 
van 'Numerus Clausus!NEE!','Gratis 
Onderwijs!3A!' bereikten de manifes-

tanten veilig het rektoraat.Daar werd 
besloten een bezoek te brengen aan 
de rektor.In het kleine ontvangstzaal 
tje stond de rektor de studenten te 
woord.Velen konden het gesprek niet 
volgen daar een lange sliert tot be-
neden stond.
Veel nieuws uist de rektor ons echter 
niet te vertellen.Iedereen weet dat 
hij tegen 'Numerus Clausus' is,maar 
de studenten hebben geen recht om 
staken.
Ook stelde hij de vraag naar de de- 
mokratie van de akties.(De gewone 
dooddoener)
Zonder noemensuaardige insidenten 
liep de Etorte betoging dan uiteen.
Dit bewijst wel dat studenten rustig 
blijven als er niet van buitenuit 
geprovoceerd uordt.

GENT—DUNANTLAflN:lom de meting te 
kunnen bijuonen besloot 1é kan psy-
chologie en pedagogie te lessen 
dinsdagnamiddag te boykotten.
Er werd gezorgd voor piketten.Ondanks 
een stemming die in de voormiddag 
was gebeurt ,kwamen toch een veertig-
tal studenten kijken OF ER GEEN LES- 
WAS.Prof. Verbist die mepnde in deze 
veertig studenten bereiduilligen te 
vinden om de staking te breken, poog-
de het piket omver te praten.
Hierbij wees hij op het 'STOM aange-
zicht' van één der studenten.Dank,
U ,PROFESSOR?
Nogmaals beklemtoonde hij dat 'zij, 
het piket, MAAR studenten waren en 
dat HI3 PROF was.Prof. Verbist is 
steeds een moeilijke figuur tijdens 
stakingen.
Op het laatst belde hij de rektor op. 
De rektor,waarschijnlijk veheugd, 
kwam even later aan met Mercedes en 
chauffeur. Ondertussen raadde het 
piket de veertig ratten aan naar huis 
te gaan.Te laat echter. Een zuarte 
Mercedes schdiift de straat binnen. 
Verbist wenkt naar zijn koekenhuisje 
'Kom binnen,heren studenten'.
Het piket dat vreesde voor eventuele 
sankties moest toegeven.
Een klein gesprek,op het gewone stra-
mien,volgde dan nog met de rektor.
De veertig 1é kanners uorden zeker 
bedankt voor hun solidariteitsgevoel.

BRAZILIË toptreden in de Volderstraat 
van'Madrigal Renascentesta',een Bra-
ziliaans koor van universitairen.
Ze waren hier op uitnodiging van de 
unief.Een 60-tal jongeren drongen de 
zaal binnen.Zongen uat liedjes en 
skandeerderi:' Geen kuituur van een 
diktatüur';'geen fascisten aan de 
unief'{Brazilië,moordregiem'.
De zaal (of toch het selekte proffen- 
publiek en andere notabelen) waardeer 
de dit optreden niet te sterk.
Enkele hoogstaanden riepen zelfs te-
rug dat (nu komt het)'KÜLTUUR NIETS 
MET POLITIEK TE MAKEN HAD*.En daar-
mee hadben ze weer eens gezegd uat 
wij niet kunnen begrijpen.
Ook de rektor werd nerveus en belde 
zijn vriendjes op.De flikken,want zij 
uaren het,pasten echter de -lief-zijn 
voor-elkaar-strategie toe en wurmden 
de protesteerden zoetjes naar buiten. 
Enkele stinkbommen bleven echter in 
de zaal nog wat nakaarten.Het koor 
was niet onder indruk.Alhoewel,naar 
wij uit laatste bron vernemen,ze niet 
onsympathiek tegenover de aktie ston-
den.Maar ja,dat zeggen ze allemaal; 
maar niemand doet er iets voor..



KUITUUR :  NIET lOM A AR GOED
DE zaken van het KK op een rijtje zet-
ten betekent:
antwoorden op de uie of wat is elitair, 
wie of uat is reaktionair? 
antwoorden op de vraag naar het verant-
woord zijn van een kultuurpraktijk die 
veel geld opslokt in het bijzonder aan 
de unief en' in het algemeen in de maat-
schappij .
antwoorden op de vraag naar het werke-
lijk bestaan van het KK in de voorgaan-
de jaren, en daarbij vragen waaraan 
dat al of niet bestaan ligt. 
tenslotte antwoorden op yragen omtrent 
.uodzaak, rechtvaardiging en opties 
van de strijdkultuur in de verschil-
lende media: teater, muziek, powezie, 
film, grafiek etc, 

f

ELITAIR
wat is elitair? a) hetgeen bedoeld is 

voor een elite.
b) hetgeen inherent is 

aan de aktiviteiten van een elite,
c) hetgeen dient ter 

versterking of instandhouding van 
een elite, d) hetgeen door de 
'massa' niet begrepen, gesmaakt of 
gewild wordt.

wil de echte elitair asjeblieft nu op-
staan. . .
m.i. wordt in diskussies teveeel met 
interpretatie d) gewerkt. Maar die de-
finitie is te zwak. Quantumfysika, for-
mele logika, modern teater (sinds 
Strindberg), latijn, de inflatie, on? 
weer, kommunisme en homofilie vallen 
dan onder de elitaire zaken.
De andere definities - beter: omschrij-
vingen - zijn direkt en volledig afhan-
kelijk van het begrip 'elite'. Sla daar 
Uertheim op na ( heb ik niet gedaan ) 
of geef zelf een definitie ( probeer ik 
hierna) en werk daaripee.
Een elite is een groep die bestaat uit 
individuen die zichzelf bewust of onbe-
wust erbij rekenen,
de toetreding tot die groep wordt afhan-
kelijk gemaakt van een karakteristiek 
van elk individu, die geisoleerd wordt 
van andere karakteristieken, en waarvan 
het bzit hbog gewaardeerd wordt, hetzij 
ethisch, hetzij asteties. 
de selektie van individuen die in aan-
merking komen om tot die groep toe te 
treden wordt zodanig gekontroleepd dat 
de grootte van de groep ongeveer stabiel 
is, ofwel absoluut (de Académie Fran-
çaise) ofwel relatief ( het apothekers- 
gild ).
Üij kunnen bijgevolg gelaagde elites 
terugvinden, waarin een deel vaan een 
grotere elite zich als een nieuwe, klei-
nere elite manifesteert.
De akademici in het algemeen zijn een 
elite, de studenten ook, daarbinnen 
vind je nog tientallen elites terug, 
variërend van de doodblokkers-met-groo- 
tste-onderscheiding tot de universitair 
re voetbalploeg, van de redaktie van 
Schamper tot de leden van SARUG.
Het belangrijkste probleem met deze 
(lekkende) definitie, is niet het feit 
dat niet alles uat in de volksmond on-
der die term valt erin zit en omgekeerd 
( daar lijdt immers elke definitie aan, 
en terecht ) maar de laatste voorwaarde 
Uil SARUG zichzelf beperken? In abso-
luut aantal zeker niet, maar relatief 
zeker wel. Uil de redaktie van Schamper 
zichzelf beperken? Haar praktijk tot nu 
toe lijkt erop, maar toch is het niet 
zo. Is de groep van mensen die aan avan 
garde geintresseerd zijn een elite?
Ik meen dat dit niet zo is, integendeel 
omdat deze groep gewoon niet streeft 
naar beperking, absoluut noch relatief. 
Dat hij beperkt blijft ligt wel aan de 
karakteristiek, maar daarom niet aan 
de werking van de mensen in die groep.
Is de greop van mensen die aan avant- 
garde muziek doen een elite? Evenmin, 
kom zelf maar meedoen met de filharmonii 
je hoeft zelf op voorhand niets te ken-
nen van muziek, je moet alleen willen 
kommunikeren met anderen en eksperimen- 
teren met instrumenten om zo veel moge-
lijk te kunnen 'antwoorden'. Behalve 
die 'goede' bedoeling bestaat er geen 
enkele voorwaarde waarop iemand kan 
uitgesloten worden of toegelaten worden

van onze vier eerder gegeven mogelijk-
heden van 'elitair' blijkt hier slechts 
de mogelijkheid c) zin te hebben, 
c) omvat volkomen b), gezien de derde 
karakteristiek van elites in 't alge-
meen.. En a) is zodanig vaag... 
is de filharmonie elitair? is UMG eli-
tair?

Tenslotte, slechts de koppeling in de 
elite van haar tweede en derde karakte-
ristiek: hoge waardering en beperking, 
kan de negatieve konnotaties die de lin-
kerzijde van de studentengemeenschap 
heeft bij het woord elitair verantwoor-
den. Niet ten onrechte, ik ben ook te-
gen elites en elitevorming. ik ben niet 
tegen kleine groepen die een bepaalde 
karakteristiek gemeenschappelijk hebben 
en dat hoog waarderen. Zoniet zou ik te-
gen mijzelf moeten zijn als Vlaming 
(slechts een zeer kleine groep is Vla-
ming. en ik vind het fijn vlaming te 
zijn) als links individu, als student,

als bezigzijnde met muziek, ekonomie, 
politiek, abortus etc.
Het feit dat we allemaal zulk een bun-
del van karakters tieken zijn met daar-
aan enerzijds ons lidmaatschap van be-
paalde groepen, en anderzijds een waar-
dering van de dingen die we doen, maakt 
net onze individualiteit uit ( ik weet 
in dit schema geen weg met 'persoonlijk' 
heid, daar doet elk zijn zin mee.)
Elke afwijzing van die hoge waardering, 
of van dat lidmaatschap is een vorm 
van verdeeldheid, van vervreemding en 
aangepastheid,,
Uanneer ik echter probeer mijn - door 
mijzelf - hooggewaardeerde karakteris-
tieken door te geven, en de groep waar-
toe ik. behoor zo ver mogelijk uit te 
breiden dan is dat niet elitair, wel 
integendeel. Tenzij misschien wanneer 
dat ten koste gaat van karakteristieken 
van anderen die door die anderen hoog 
gewaardeerd worden.
SARUG probeert dat ook, maar hun ideo-
logie is gecentreerd rond de idee dat 
er intronsiek betere (blanke, ariese, 
gelovige, rechtse) en intrinsiek min-
derwaardige (niet—b1 enken, semieten, 
atheisten, kommunisten, homofielen, 
vrouwen) mensen bestaan. Analoge fascis 
toide ideologien vindt je ook al bij 
individuen die hun eigen waardering met 
een sprongetje gelijk maken aan 'supe-
rioriteit' en recht oo verdrukkinq.

REAKTIONAIR
uie is reaktilonair? Richard Uagner, 
DohnLennon, Marcel Poot, Karlheinz 
Stockhausen, Paus Gregorius, 3an Briers 
Herbert von Karajan, Abba, 33 Cale, Lou 
Reed, Mud, Uill Tura, Uilly Sommers, 
Uannes van de Velde, Paul Severs, Paul 
Hindemith, Richard Strauss, Karei Goey- 
vaerts?
wie is reaktionair? Cornelius Cardeu, 
Hanns Eisler, Kurt Ueill, Luigi Nono,
GU Raes, Martin Schwarzenlander, Rolf 
Biermann, Peter Schat, Micha Mengelbeij" 
Archie Shepp, Vuile Mong, Gavin^Bryar;' 
Gordon Mumma, Theodor Adorno, Burgen 
HAbermas, Victor 3arra, Lily Greenham. 
CGUM?

Onderlijn uie je kent, schrap daarvan J 
degenen die teksten zingen of schrij-
ven. Uie is reaktionair van degenen 
die overblijven? Drie kwart? Is muziei 
dan toch een kompleet reaktionaire 
kunst? Of is het misschien de konteksl 
die de muziek, in feite onbelangrijk 
maakt?
uie is reaktionair in andere kunsten, 
doe hetzelfde met teater, grafiek, po- 
wezie, architektuur. Besluit: we heb-
ben nogal eens de neiging iemand reak-
tionair te noemen om wat hij/zij zegt. 
Niet om uat hij/zij uerkelijk doet. 
Niet-reaktionair is iemand die de bur-
gerlijke normen en waarden aanvalt, dit 
de burgerlijke maatschappij kritiseert, 
Niet-reaktionair is: gust, brecht, 
drenmatt, farm workers theatre, proloog 
handke, het trojaanse paard, thomas. 
wel reaktionair is: ntq (alhoewel ze 
wel soms brecht spelen) kvo, alan ayck- 
bourne, tsjechou, shakespeare, luc Phil-
lips.
niet-reationair is iemand die de burger-
lijke kultuurproduktie, de beuustzijns- 
industrie, de verestetisering van de 
politiek (benjamin), de autoriteire 
reproduktiekunst, de eendimensionale 
massamediamensenmakerij afwijst^ negeert 
er probeert daaruit te emanciperen, 
niet-reaktionair is iemand die tracht 
anderen ook zover te brengen,hetzij door 
direkte solidariteit in strijdsituaties, 
hetzij door overtuiging, hetzij door 
voorbeelden, (dit is geen kriterium 
voor alle aktiviteiten, en bovendien is 
het npgal eng geformuleerd, alleen naar 
kunst en kuituur toe. Ook emancipatie 
uit de bur gerlijke produktieverhoudin- 
gen moet beschouwd worden.)

evenement dan met teater.
Konstateer dat de kosten van één akade- 
mische (epidemische?) zitting, plechti-
ge opening of dies—mortalisviering o- 
vereenkomt met vijf festivals van de 
elektronische muziek of vijf free-jazz- 
festivals. Niet de verdeling van de 
subsidies binnen de sociale sektor is 
fout, de sociale sektor krijgt gewoon 
te weinig geld. Niet de verdeling van 
het geld binnen de uniefis (helemaal) 
slecht , den unief zelf heeft nauwelijks 
voldoende. Sleutelen aan het efficiënt 
gebruik is wel goed, maar niet alles,
In plaats van de kultUurgroepen te kort-
wieken, zouwen ze(ue) beter de uitgave 
van lukse-gedenkboeken van 300.000 franl 
stopzetten, de protserige feestvierderi_ 
van het rektoraat afschaffen, het Pand 
voor andere doeleinden gebruiken, prof-
fen afzétbaar maken..,

HET K.K.
Het KK. Vorig jaar werkte het met.
Vorig jaar was GU Raes vz. Betekent ge-
lijktijdigheid ook oorzakelijkheid? Of
is er meer nodig? Uaarom was GU vorig 
jaar vz.? Omdat niemand anders het wou 
doen; omdat niemand anders zijn/haar 
vingers wou verbranden aan een halfge 
zonken schip, waar niet het entouzjazz- 
me laaiend was, maar eerder het sinismet 
Uaarom werkten de groepen slecht? Omdat 
GU vz. was? Neen. Neem bv, GUT. GUT 
werkte sinds 14-75 slecht, zeer slecht.

GELD
Is een budget van 100.000 frank verantr 
woord voor een groep die zich richt 
tot een kleine minderheid van de studen-
tenbevolking? Is een ereloon van 100.000 
frank veranutoord om von Karajan I kon- 
cert te laten dirigeren op het Festival 
van Vlaanderen? Is een jaarlijkse subsi-
die van bijna 100.000.000 aan de gentse 
opera verantwoord?
Is een eenmalige betaling van 5.000 
frank aan een engels komponist verant-
woord wanneer die in gent eigen werk 
komt uitvoeren?
Konstateer. Dat een teatergroep als gust 
niet méér kosten heeft dan een mueiek- 
groep als de filharmonie. Dat één kon^ 
eert van Gavin Bryars een scheet kost 
als je hem in Brussel én in Antwerpen 
én in Gent én in Aalst én in Luik en in 
Zevekote kan laten optreden. Maar dat 
je een lid van een simfonieorkest even-
veel en zelfs meer betaalt, en zo heb je 
er 50 a200 nodig voor één koncert.
Voor niet meer dan de verplaatsingskos-
ten komen jaarlijks verscheidene buiten-
landse rnuziekmakers naar GEnt. Probeer 
bots hier eens te laten optreden. 
Konstateer dat een teatergroep die naar 
gent komt uit Polen, totaal onverstaanr 
baar is. Maar een muziekmaker uit Polen 

kt ook muziek. Vanzelfsprekend haal

Dat lag o.a. aan het feit cat er geen 
echte kompetente teatermens achter ston 
die een stuk kon bzielen, en dat er 
geen echt kompetente voorzitter was (we 
werk ten daar toen nog mee) die het^ 
wel kon, of die iemand kon vinden die 
het kon. (ik kan er over meeklappen, 
ik was zelf vz. en ik heb er niets, 
geen fluit van terecht gebracht) 75-76, 
er stond een GUT-stuk op stapel,,maar 
het i.s nog vöd>r de officiële tewaterla-
ting gezonken. Toen was GU voorzitter, 
welaan het KK, maar niet ven GUT. En 
aan hem lag het in elk geval niet dat 
het stuk in kwestie in feite een duik-
boot zonder deksel was.
Hetzelfde kan js van andere groepen na-
gaan. De ueinige die wel wat deden,
LMG, koor, 3azz-klup, Gust, hebben het 
zeker niet gemakkelijk gemaakt voor an-
dere groepen om zich in te werken, om 
op dreef te komen. GU heeft daar niet 
veel aan gedaan, om de simpele radr,n dat 
hij in het begin van het jaar staande 
heeft gehouden dat hij slechts een_vz,- 
bij-gebrek-aan-beter was, en geen ini-
tiatief wenste te nemen.
GU Raes kan dan een persoonlijkheid 
hebben die in veel opzichten bij ande-
ren niet in de smaak valt, daar gae.t bet 
gewoon niet om. Uat hij, en met hem 
mensen als Ed van Bockstaele, Andre 
Gcrz, Dirk de Meyer (vroeger, héél lang 
geleden), Ben Uuyts, Uulliam van Marse- 
nllle en nog andere gedaan hebben is 
tiet ueghalen van de kuituur groepen van 
het KK uit gebaande paden, barok, bur-
gerlijk teater (shakespeere), fanfare 
en andere kwak.
Dat de kopstukken uit die tijd verdwe-
nen zijn is niet hun schuld. Dat GU 
bleef is wel de zijne. Maar dat het 
KK een andere weg in sloeg, dat bij de 
studenten geen interesse meer gewekt 
kon worden voor de eksperimenten, de 
"malaise", had de politieke kant van de 
studentenbeweging reeds een tweetal 
jaren eerder meegemaakt (oprichting UK 
en dood van KS zijn daar tekenen van.) 
GU heeft vijf jaar voorzitterschap ach-
ter do rug, waarvan vier gmeia en 1 
slecht. Ik betwijfel of dat ene jaar

zi in schuld is. Ik meen dat hém een 
gebrek aan diplomatie en de nieuwe gar-
de (Paul de Bruyne, Herwig de Ueerdt, 
Diederik Thuyn en 3ohan D'haenen) een 
qebrek aan gedokumenteerdheid_kan veru-
eten worden. Allen naken ze zich schul-
dig aen vakidiotie en fanatieke een-_ 
zijdigheid. Noch kan GU zich de speci-
fieke teater-1iteratuur-poëzie-visie 
voorstellen, (let op, Paul, Herwig, 
Dierierik en Bolban komen allemaal uit 
de germaanse), noch kunnen P,H,D en 3 
zich de muziek-visie voorstellen (GU 
kont uit de musikologie).
De absurde diskussies die nooit gevoerd 
werden zijn zeer eenvoudig vooraf op te 
lossen , wanneer dg niet-germanisten 
net de niet-muzikologen zouden praten, 
wat in ce coulissen wel, maar op de 
vergedering niet gebeurde.
Inderdaad, eenteatergroep met een ana-
loge praktijk als het UMG zol elitair 
zijn, reaktionair zijn etc. Een muziek-
groep met een prktijk zoals Gust of GUT 
is geucon ondenkbaar, tenzij hij zich 
op het vlak ven de teksten begeeft, op 
het vlak van de liedjes-met-de-linkse 
inhoud. Maar dan heeft hij qeen telang 
meer als mu ziek-qroep.
Het gevaar voor het KK ligt iq de over-
name door eer. strikt verbaal-dramaties 
gerichte groep enerzijds (wat niet hoeft 
wanneer P, D en 3 zich ervan bewust zijn) 
en in c'e bezuinigingswoede van voorzit-
ters van Sociale Raad anderzijds. Vooral 
anderzijds. Voorzitters die nooit iets 
met de kulturele groepen te maken heb*- 
ben gehad, die nooit een konsert, voor-
stelling, repititie of wat dan ook heb-
ben meegemaakt of georganiseerd, die 
nooit meespeelden met gust of filharmo-
nie, die van kuituur geen kaas hebben 
gegeten, en die bovendien niet inzien 
dat je geld moet halen waar het te ha-
len is: bij de staat, bij de-stinkend 
rijken en de stoefers.
Als je't mij vraagt (uaatje nEitmurli jk 
niet hoeft te doen) is Arnoud wel een 
zak, en P, D en 3 nog net niet, en GU 
ok nog net niet.
Ik mag een boon wezen als we daarmee 
niet kurnen beginnen om tegen volgend 
jaar weer eens een KK te hebben.

Stefaan.

NAWOORD
Soms zou een mens de stuipen krijgen.
Dit artikel uss nog niet helemaal droog 
en koud of een verslag van de KK-verga- 
dering van 8 februari vermeldt het vol-
gende :
"3,Schamper, Iedereen heeft de polemie-
ken genoteerd. De A.V. vraagt aan Ste- 
faan ( de vocht, niet van ryssen) een 
briefje te schrijven naar schamper om 
een grotere juistheid in de berichtge-
ving te vragen. " 
en eventjes verder...
" 10. de filharmonie van gent.
Er wordt (betreurd) dat GU Raes de filr- 

gevreesd)
harmonie uit het kk wil houden, stefaan 
de vocht schrijft hierover - in eigen 
naam - 'n briefje naar schamper."
De grotere juistheid in berichtgeving 
ligt waarschijnlijk dichter bij de ide- 
en van stefaan de vocht dan bij die.van 
anderen. En wanneer de redaktie van 
schamper geidentificeeid wordt met één 
individu, toevelligeen familielid van 
GU, moet de redaktie zich dat laten 
welgevallen ook ( kfr. artikel van Paul) 
Toevallig waren Koen en 3ean-Paul ja-
ren geleder, samen vz. van het KK en nu 
resp. hoofdredakteur en verantwoordelijk 
uitgever van dit blad. Zijn zij daarom 
handlangers van gu? En zijn familieban-
den dan voor iedereen rog zo heilig dat 
die zomaar ook tot geestesverwantschap 
worden gepromoveerd? Dat ce schamper- 
redaktie zich druk maakt over het kk is 
niet aan familiale banden maar aan his-
torische en daarmee is de kous af.
Uat de aantijging tav gu betreft, hier 
wil ik uit alle macht teqen protesteren 
priemo: gw wil de filharmonie helemaal 
niet uit het kk houden
sekoendo: als de filharmonie iets doet, 
dan doet ze dat omdat iedereen er mee 
akkoord gaat, met of tegen gu's goes-
ting. Uij zijn wel net zo mondig dat 
we gu niet in alles volgen omdat hij 
het zegt.
tertio: als de filharmonie er nog maar 
net uit ligt (als een stuk van UMG) 
komt ze niet hals over kop smeken om 
er weer in te mogen. Zeker niet wan-
neer de situatie zo woelig is als nu. 
kwarto: welke groep zou rog zin hebben 
deel te nemen san het heersend irratio-
nalisme van het kk als je leest dat 
enerzijds ten stelligstegeprotesteerd 
wordt tegen de bemoeiingen van Arnoud 
de Meyer met de interne zaken van het 
kk en anderzijds een smeekbede aan 
de sociale raad wordt gericht waarin 
heropneming van mug en jazzkombo ge-
vraagd worden, omdat zij en het kk vol-*, 
daan hebben aan de reaktionaire poli-
tiek van de heer de meyer. En elders 
lachen leo, bierman en uilly in hun 
vuist.
kuinto: tegen irrationalisme past 
slechts rationalisme. Tegenover ver-
dachtmakingen, vermoedens en geruch-
ten passen slechts feiten, 
laat stefaan de vocht zich daarvoor 
hoeden.

stefaan van ryssen.



rode biet
In de loop van het voorbije akademie- 
jaar vatten uij het idee op een aktie 
groep rond socialistische kinderkul- 
tuur op te richten.Onze motivatie 
uas tueeledig:
1.De traditionele kinderkultuur ver-
dedigt waarden die de emancipatie 
van de mens belemmeren.Een goed voor-
beeld vinden ue terug in de pedagogi-
sche principes die het stripblad 
Kuifje hanteert:

ZTj (tijdschriften voor de jeujd) 
moeten de morele waarden een ere-
plaats geven,de maatschappelijke 
orde eerbiedigen en de menselijke 
waardigheid in acht nemen.De tijd- 
sbhriften zullen geen afbreuk doen 
aan het begrip "gezin" en aan de 
instelling van hethuwelijk,noch 
aan de liefde en de eerbied van de 
ouders.Zij zullen de plicht tot 
gehoorzaamheid aan de wet en aan 
de overheden eerbiedigen.

2.Socialistische kinderkultuur is een 
een fenomeen dat praktisch onbestaand 
is in België en. het is een aspekt dat 
meestal verwaarloosd wordt in de soc-
ialistische strijd.

De aktiviteiten van de Rode Biet zul-
len zich in de toekomst richten zowel 
tot volwassenen(debatten over kinder— 
kuituur)als tot kinderen zelf(draaien 
van socialistische kinderfilms,bevor-
deren van socialistische kinderlit-
eratuur...).
Als jullie geïnteresseerd zijn in de-
ze problematiek,kom dan eens naar een 
vergadering,

elke woensdagavond om 20 u 
in de kasteellaan 93 
9000 Gent.

TONEEL

NTG

Lente in Rome. Samuel Taylor. 

5,6,7 maart om 20u,

PROKA

Le théâtre hypocrite

speelt Les Gros Chinns van Chaval.

maandag 28 februari 20u30.

ARENA

Vrouwen. bewerkingen van do 
3anhanten en f'ledes van Euripides. 
doGr Jan Decorte.

elke donder-,vrij- en zaterdaq, 
om 20u15. ’

ARCA-NET

-maand. 28 febr. om 2Qu :
De APOLOGIE VA N SOCRATES.

"Woe, 2 maart: In de holte van je 
arm. Dimitri Fenkel Frank, 
door Teater Antigone.

donder. 3 maart : Opkomst en onder-
gang van een familiebedrijf, 
door Toneelgroep Sater(Ndl).

-Zond.,dinsd. 6 en 8 maart 19u : 
Vreemd kind in je straat, 

van Eva Bal.

-maand. 7 maart 20u : Apologie van 
Socrates.

De MOL

22 februari: Blandijn Aud. C

"Opvoeden tot ongehoorzaamheid"

met debat over anti-autoritaire 
opvoeding,in samenwerkinq mot 
de Rooie Biet.

mune^flnf Vaes(vroegere kinderkorm 
mune Antwerpen),Stefaan Beyst 
(vroegere kinderkommune Hasselt) 
en Jan Buelens. '

FILM

SK00P

tot 3 maart:

zaal 1:-Profession : Reporter.
21u Antonioni.

-Home Sweet Home. Lamy.
2 3 u .

zaal 2i
-II Conformista.Bernard Berto- 

1 q u 30 en 2 1 u30  lucci.
-Schattenreiter.George Moorse. 

23u30

V00RUIT 

tot 3 maart:
Carnal Knowledge. Mike Nichols.

s

CAPTAGON: mythe en werkelijkheid...

De bedoeling van dit artikel is een 
overzicht te geven van een aantal cou-
rant gebruikte middelen om de blok te 
overbruggen.
Ervaringen in de dienst -voor psycholo-
gische raadgeving en gragmentaire en-
quêtes leten dat bvb. Het opwekkend 
middel CaptagonR bijzonder populair is. 
Daarom een overzicht van werking, bij-
werkingen en gevaar.
Dat dit artikel nu verschijnt heeft te 
maken met het fenomeen 'partiele exa-
mens', anderzijds ook met het feit dat 
een groep studenten regelmatig onder 
het jaar gebruik maken van deze midde-
len en....wie erop rekent om met deze 
middelen door de grote blokperiode te 
komen, kan best vooraf gewaarschuwd 
worden.

1. OPWEKKENDE MIDDELEN(Stimulantia)

1.1 Coffeïne: koffie

a. Werking:stimuleert hart en 
zenuwstelsel»verhoogt de urine- 
produktie.Vermindert vermoeid-
heid.

b . Bijwerkingen:slapeloosheid
hartkloppingen 
en -onregelmatige 
hartslag.

Handelsvorm:Caféine Houdé.1 koffie-
lepel = 1 tas koffie.Prijs:34 fr 
voor 100g (ong.20 a 25 kfl.)

1.2 Kamfer:

a. Werking:vermindert vermoeidheid
b . Bijwerkingen en gevaar:

hoofdpijn
verwardheid
stuipen
ademhalingsstop

Handelsvorm:Reactivan.1 of 2 tabl. 
per dag,'s morgens in te nemen 
Prijs:62 fr voor 20 tabletten.Me-
disch voorschrift vereist.

1.3 Acetylcholinederivaten:

EN DE STUDENT...

HI| SLIKTE VOORT...
a. Werking:zou de werking van

de hersenen verhogen,en 
daardoor opwekken.

b . Bijwerkingen:alleen bij over-
gebruik: hoofdpijn

slapeloosheid
Handelsvorm:Cervoxan:4 tot 6 tabl. 
per dag.Prijs:48 voor 20,80 voor 40 
en 180 voor 100.Geen medis h woor- 
scnrift.

1.4 Amfetamines:
met zijn werkschema en het gevaar 
loopt niet klaar te komen voor een 
examen;daar waar dit in normale om- 
standigeheden wel het geval zou zijn 
Gebruik van amfetamines omwille van 
te grote studiedruk,onaangepaste 
werkmetode,tekort aan intelïektueel 
prestatievermogen,is een LAPMIDDEL 
met ernstig risico voor licnameiijke 
en psychische schade.
De praktijk van het overdadig en 
sterk verspreid gebruik van Captagon 
verdoezelt de werkelijke problema-
tiek :het ohderwijssysteem enerzijds 
(studiedruk,stresserende examens) 
en de individuele bekwaamheid van 
de student om zo'n systeem te onder-
gaan.
Goede oplossingen liggen dus in 
struktuurveranderingen en selektie.

Handelsvormen:
Captagon: 1 tabl.1smorgens,event. een 
ualve 's middags.Zeker niet 's avond 
innemen omwille van slapeloosheid. 
Prijs:64 voor 20.Medisch voorschrift

?. hartkloppingen 
slapeloosneid 
onregelmatige hartslag 
verhoging van bloeddruk 
verwijden van de oogpupillen 

3. angst
opwinding
verwarring
wanen

c. Gevaar:
1. tolerantie:zeer vlug moet men 

voor eenzelfde effekt meer amfe-
tamine innemen.waardoor de bijwer-
kingen toenemen.

2. psychische en fysische gewenning b 
(verslaving)

3. ontstaan van WAANZIN,die gelijkt 
op schizofrenie.wanneer het pro- 
dukt een tijdje gebruikt wordt.

d. Besluit:
Om verschillende redenen zijn de amfe-
tamines gevaarlijk voor de lichamelijke 
eh geestelijke gezondheid.Voor studenter

zijn ze slechts onder uitzonderJkijxe 
omstandigheden te verantwoorden,name-
lijk wanneer door bijzondere externe 
redenen een student overhoop geraakt 

. Werking:
1. centraal stimulerend:

waakzaamheid verhoogt 
helderheid van geest neemt toe 
waarnemings- en associatie-

vermogen verbetert 
vermoeidheidsgevoel (zowel 

psychisch als fysisch) 
vermindert

De geestelijke en fysische presta-
ties nemen vooral in kwantiteit, 
veel minder in kwaliteit toe.

2. remt de eetlust.
De werking is nooit te voorspellen.
Zo kan de gemoedstoestand verbeterd 
worden (euforie);een ontstemming is 
evengoed mogelijk.

. Bijwerkingen:
1. Na de fase van opwekking volgt 

een licnameiijke en geestelijke 
vermoeidheid,die tenminste het 
gemis aan slaap tijdens het gebruik 
van de amfetamines insluit.Deze 
vermoeidneid kan gaan tot uitput-
ting en zenuwinzinking,in het bij-
zonder bij mensen die reeds voor-
dien neerslacntie waren.

verplicht.Niettemin bestaat een in-
tense zwarte handel door apotekers, 
nandelspromotoren en studenten. 
Eilatine: zelfde bemerkingen.
Prijs:36 voor 20.Eveneens op medisch 
voorschrift.
Met amfetamines te vergelijken zon-
der dezelfde scheikundige struktuur.

Lidepran:1 tabL. 's morgens,1 's mid 
dags.Zelfde bijwerkingen,maar minder 
uitgesproken.Prijs:26 voor 20/0p me-
disch voorschrift.
Stimul:minder uitgesproken werking 
en bijwerkingen.1 tabl.'smorgens,1 
's middags.Prijs:44 voor 25.Op me-
disch voorschrift.

2. VITAMINES e.a.

Zeer populair is het gebruik van vi-
tamines,in het bijzonder vit.B en C, 
dikwijls gekombineerd met allerlei 
mineralen,die een verbetering van 
vermoeidheid,verzwakking e.d. zou-
den geven.
Behalve het nut van dergelijke ge-
neesmiddelen bij echte ondervoeding 
-zeer zeldzaam in België ,zijn er 
weinig objektieve voordelen in zo'n 
medikatie,tenzij:
a/zicn subjektief beter voelen omdat 

men een geneesmiddel neemt, 
b/het financieel voordeel van far-

maceutische firma's.apotekers en 
artsen (bij inspuitingen) 

c/de onschadelijkheid:vit.B en C 
vergiftigingen bestaan niet.

Enkele namen:Porticine.Nuclevit, 
Phosoartan,Revitalose, Redoxon,Supra- 
dyn.
Kost:Forticine:80 voor 20 tabl.

Nuclevit.-90 voor 14 ampullen 
Hevitalose:36 voor 6 ampullen 
Supradyn:117 voor 20 tabl.

3. Zgn.NOOTROFICA.

ten nieuw geneesmiddel-P acetam- 
zou geneugenverlies.waakzaamheid, 
moeheid gunstig beïnvloeden.
Het moet regelmatig en kontinu (ge-
durende verschillende maandén) ge-
bruikt worden.Over de waarde ervan 
voor studenten bestaat geen weten-
schappelijke dokumentatie.
Een gewone behandeling omvat 3 caps. 
per dag.Het kost 180,- voor 60 caps. 
mits plakbriefje van de mutualiteit. 
Anders kost het 345,-.Medisch voor-
schrift vereist.

ALGEMEEN BESLUIT.

Men moet de illusie laten varen 
dat de medische wetenschap oplossing 
gen heeft voor problemen d|e het 
universitair onderwijs veroorzaakt.
De gebruikers van Capfcagon nemen 
ernstige risico’s.
De verdelers hebben een niet te ver-
goelijken schuld.
De verantw ordelijkheid ligt ech-
ter bij de universiteit zelf,omdat 
ze niets doet om deze toestanden te 
voorkomen.
Spijtig genoeg zijn Captagonslik- 
kers meelopers met het systeem.Ze 
gaan er liever aan tenonder dan erte-
gen te vechten.

*de studentenarts*


