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nummer 41

Vandaar ook het verbod van de Rooie Vlinder-affiches
Wat kan men zeggen over de nieuue rektor ?

"en dit is niet voor publikatie bestemd: ten slotte

Een brave man, vriendelijk, minzaam ? Zeer zeker, maar

kan men niet ontkennen dat de sexuele drift tot doel

uat zit erachter ? Het lijkt uel de middelmaat troef,
onopvallend, gedropt door een minister die zelf toe-

heeft het geslcht te bestendigen".
Hoeuel zeer bekommerd om zijn publiek imago -getuige

geeft dat het hem vooral om de macht te doen is, en
dan uel es zal zien...(Humo nr. 1936, 13/10/77).

tijdschriften en zijn gsregeld geuite uens om het k

Lid van de meest verstarde partij van Belgie, de BSP,

kontakt met de studenten niet te verliezen- is hij

partij die zich

onurikbaar heeft pat gezet en zich

er toch in geslaagd na 3 ueken beleid (en hij heeft

nog enkel kan handhaven door niemand voor het hoofd

er nog 2 jaar v<5ftr zich) de studenten tegen zich in

te stoten —d.u.z. vooral de katholieken niet— is er
zeker geen vernieuuend beleid te veruachten, integen-

het harnas te jaijen met de af ficheringskontrole:
simpele onhandigheid of geuilde provokatie ?

deel.

De tijd zal het uituijzen ?

daarvan zijn de talrijke intervieuus in kranten en

Wel u hebt toch ook in de pers
kunnen lezen dat mijn politieke
overtuiging eerder van sociaaldemokratische aard is dan van
christen-demokratische.

In de Akademieraad kuam ik als
tueede kandidaat voor. Ik dacht
toen dat het voor mij gedaan uas,
het is heel uitzonderlijk dat de
minister een tueede kandidaat benoemt en ik’rekende daar hoegenaamd niet meer op en in feite
uaren alle schikkingen getroffen
om van 15 september tot 15 oktober
naar de USA te gaan voor een kongres en een aantal bezoeken aan
laboratoria, mijn vliegtuigtiket
uas besteld en ik heb de boete
moeten betalen om mijn tiket terug
in te geven.
Doch van mijn kant uit heb ik nooit,
noch op fakultair, noch op akademisch vlak noch bij de minister
enige voetstappen gedaan om verder
te doen.Ik heb het niet gedaan,
en ik zal het ook nooit doen.

ER GAAN GERUCHTEN DE RONDE DAT
PROF. DE SCHAEPDRIDVER NIET VERKOZEN WERD WEGENS BEKWAAMHEIDREDENEN, EN NIET WEGENS POLITIEKE
REDENEN ?

WAT DACHTEN DE KRISTEN-DEMOKRATISCHE
PROFFEN VAN UW BENOEMING ?

IN DE KRANT LAZEN WE DAT MINISTER
RAMAECKERS U HEEFT VERKOZEN TOT
REKTOR OMWILLE VAN HET EVENWICHT
TUSSEN DE FAKULTEITEN. U ZEI IN
EEN INTERVIEUW DEZE ARGUMENTEN TE
NEMEN VOOR WAT ZE WAARD ZIDN ?

Ik kan daar niet op antuoorden, ik
ueet het niet(lange stilte).
Ik ueet... ik zou als algemeen antuo
uoord kunnen stellen dat er ongunstige reakties geueest zijn, vanzelfsprekend uit de geneeskunde, vanzelfsprekend van kollega's uit andere
fakulteiten, maar ik dacht dat ze
gericht uaren tegen de beslissing
van de minister, maar ik heb nooit
reakties gehoord tegen mijn persoon.

Nee, daar is me niets van bekend.
Prof. De Schaepdrijver kan. ik alleen maar als kollega; uat zijn
uetenschappelijk onderzoek betreft,
dat is voortreffelijk; uat zijn
administratieve abiliteiten zijn
ueet ik natuurlijk niet, maar per
slot van rekening uie kent de mijne?
Het enige uat ik kan zeggen is dat
ik bestuurder ben van een vrij
groot instituut uaar een zestigtal
mensan uerken en dat ik dus geuoon
ben om relatief grote instituten
te besturen, een aantal belangrijke
funkties heb vervuld binnen de universiteit, dat ik deken van de fakulteit Wetensohappen ben geueest,
dat ik lid ben van de raad van beheer van Mol en van het Vast Bureau van Mol(het studiecentrum
voor kernenergie te Mol), voorzitter ben geueest van de Kommissie
der Wijaen inzake
energiebeleid
onder de voorgaande regering, dat
ik lid ben van de raad van beheer
van een van de fondsen, dat ik voorzitter ben van een aantal kommissies
in de Europese Gemeenschap, kommissies die zich bezig houden met problemen van zuiver uetenschappelijke
aard, nl. de standardisatie van
meestal ferro- en non-ferro metalen.
ZIJN ER MISSCHIEN ANDERE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BENOEMING, ZOALS BV.
EEN DUWTJE UIT EKONOMISCHE KRINGEN ?
Ik moet u vlakaf zeggen, ik ueet van
duutjes niets.
Ik heb zeer lang geaarzeld om mij
kandidaat te stellen en ik heb het
niet uit eigen beueging gedaan.
Het voorstel om rektor te uorden is
uitgeggan van mijn eigen fakulteit

KENT U SCHAMPER ?
U a , ja.

WAT DENKT U OVER DE INHOUD ?
Wel ik vind het soms nogal scherp
om de uaarheid te zeggen. Ik denk
dat er voor een groot deel provokatie in zit, of niet ?
Bent u er uerkelijk van overtuigd
van uat u schrijft ?
WE HEBBEN WEL NIET DE NEIGING DE
ZAKEN TE SIMPLIFIEREN ?
Vroeger uel, dacht ik.

die met een zeer grote meerderheid
van stemmen in een eerste toer en
met unanimiteit in een tueede stembeurt mij heeft voorgesteld als
enig kandidaat.
U ueet hoe het rektoraat rondgaat,
deze keer uas het de beurt aan de
geneeskunde, farmacie, diergeneeskunde, uetenschappen zoals dat
konventioneel gebeurt. Ik heb dat

na zeer lang beraad aanvaard omdat
ik eigenlijk uit de uetenschappen
kom en ik een instituut heb te besturen dat het uetenschappelijk
zeer goed stelt, en dat ik dat niet
zomaar met een licht hart kon verl
laten. En het is dus omdat de fakulteitsraad het mij gevraagd heeft,
maar ook vanuege uetenschappelijke
kringen.

JA, MAAR WE KOMEN HIER NIET OM
IEMAND OM IEMAND TE KEEL OVER
TE SNIJDEN.
Ja, dat begrijp ik best. Maar ik.
zal mij nu ook zo rap niet de keel
laten oversnijden.
Nee, ik bedoel, ik uil het spel
eerlijk spelen. Ik heb altijd met
mijn studenten de beste verhoudingen gehad en ook in de fakulteit
teitsraden.
volgende ueek meer.
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medebeheer?
nou moe I3) fakulteitspolitiek raad
konvent

in de korst mogelijke tijd een
beeld krijgt van het slecht funktioneren van de universiteit.

Derde keer,goede keer.Alles leek wat langer uit te vallen

dan verwacht.De twee vorige delen lagen op korte tijd ge-

typt en al op de redaktie.Het derde deel echter lag begraven in mijn onbewuste.De stof was er,maar het kleed
ontbrak.

Tot op een goede dag,de hoofdredakteur mij er op attent

maakte dat de Schamperlezers nog iets van mij verwachtten.

Samenstelling:

Geef toe, het doet deugd als schrijver op zijn plichten

-de proffen die in de fakulteit
lesgeven
-onderwijzend personeel (docenten) dz mensen die nog niet de
graad van prof bereikt hebben,
-wetenschappelijk personeel
dz wat men doorgaans pleegt te
noemen 'assistenten
-studenten
Het aantal van het 0P,WP en studenten bedraagt 1/6 van het
aantal proffen
-Admin. en technisch personeel
aantal:1/12 van aantal proffen

tov de gemeenschap gewezen te worden.Men zegt u niet elke
dag, en mij zeker niet, 'uw lezers wachten'.

Het resultaat van deze pep-pil kunt u hieronder lezen,ofschoon de hoofdredakteur en ik heel goed weten,maar het niet
aan elkaar verklappen,dat we de wachtende lezers op onze
vier handen kunnen tellen.
In nummer 38 behandelden we de
'sociale sektor'.Ondertussen moet
reeds gebleken zijn dat deze sektor, een sektor van verlies is.
Een koninklijk besluit van 3/8/'60
gaf daarom aan de universiteit
jaarlijkse toelagen.Deze laatste
dienden gebruikt te worden voor
de werking der sociale diensten,
restaurants,studentenhuizen en
bouw of afbraak van universitaire
gebouwen.
Deze toelage voor de sociale sektor wordt berekend op basis van
het aantal studenten.
Voor een universiteit als Gent
speelt dit niet zo'n grote rol,
zij kunnen immers steeds rekenen
op eenzelfde hoog aantal studenten.
Voor kleinere universiteiten is
het aantal studenten van meer belang, gevolg daarvan is ook de 'reklamekampagnes'.
Onafhankelijk van het aantal studenten ,wordt aan elke universitaire instelling minstens 15 miljoen frank gegeven.Om er een goede kijk op te krijgen,moet men
weten dat de RUG het vijfvoudige
van dit bedrag krijgt.

Bevoegdheid:De sociale raad is
het adviesgevend orgaan wat betreft de sociale sektor.De raad
van beheer (waar de studenten fel
in de minderheid zitten) beslist
in laatste instantie.
Normaliter worden de voorstellen
van de sociale raad wel bekrachtigt in de raad van beheer,tenminste wanneer ze 'binnen de konventies van deze tijd' zijn.
Een voorbeeld hiervan is het veto
voor gemengde homes.
Daarbij krijgt de sociale raad
de 'vieze' voorstellen,zoals
prijsverhogingen in de restaurants
Kortom de 'sociale raad' dient te
werken binnen de grillen van het
rektoraat.
Een ander punt is,en dat zouden
we trouwens nog eens moeten onderzoeken, de relatie tussen vriendjes hebben op het rektoraat en
nutteloze uitgaven in de sociale
sektor.En er zijn voorbeelden van,
maar misschien voor een ander

De meeste politieke groeperingen
vallen onder het PK.Mensen die
dus aktief zijn in een politieke
partij zullen er wel van horen.
Twee weken geleden deelde 'Alternatief' een pamflet uit,waarin
het politiek konvent verweten
werd van niet-demokratisch te
zijn,poogt manipulatief te zijn,

Het antwoord hierop kan kort zijn,
ze praten over het politiek konvent, zoals ik kan praten over
kunstgeschiedenis.

werkgroepen
konvent
De meeste fakulteiten hebben
een werkgroep.Wat een werkgroep
is,kan moeilijk omschreven worden. Alles hangt immers af van
de leden en van hun belangstelling of zienswijze.
Men zou een werkgroep kunnen
omschrijven als een verzameling
van mensen die duidelijk nietpartijgebonden pogen te werken
rond het domein waar zij voor studeren.
Bijvoorbeeld:Krapp (Kritische aktiegroep van de psychologie en
de pedagogie) werkt vooral rond
onderwijs,sociale hulpverlening...
Daarnaast wordt de eigen fakulteit
op de korrel genomen,bvb proffen
die geen les kunnen geven,lessen
waar geen inhoud inzit,...

studengeld
ten
kommis
sie
sociale
sociaal
raad
Wat gebeurt er nu met die som.In
eerste instantie wordt de verdeling besproken op de 'SOCIALE
RAAD'.
Elke dienst dient hiertoe zijn
begroting in (ook de studenten).
Op de sociale raad ,waar alle dien
sten mogen aanwezig zijn,worden
deze bedragen besproken en het
voorstel wordt dan overgebracht
aan de raad van beheer (zie Schamper 36).

De sociale raad is het orgaan van
'de sociale sektor'.
samenstelling

5 studenten:2 aangeduid door raad
van beheer
3 verkozen door de
studenten die in de
fakulteitsraden zetelen.
1 prof-aangeduid door de akademieraad (zie Schamper 36)
1 lid van het WP (wetenschappelijk
personeel)
3 leden van het administratief en
technisch personeel
Daarnaast zijn nog een aantal
adviserende ledeninl de rektor,
één der administrateuren,regeringskommisaris en de diensthoofden uit de verschillende diensten.
Eén ding is reeds opvallend in
deze samenstelling.Van de tien
stemgerechtigde leden zijn er
vijf studenten.Daarnaast zijn er
drie leden van een groep,die normaal overal achteruitgesteld worden, nl het ATP.
We zouden ons kunnen afvragen of
dit dan de meest naar de demokratie (?) neigende raad is?
Laten we hieromtrent geen illusies koesteren en enkel de bevoegdheid van deze raad efkes nagaan .
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Reeds herhaaldelijk heb ik aangespoord dat het nodig is dat
de studenten zich organiseren,
willen ze in de eerste plaats
niet verloren lopen en willen
ze in de tweede plaats niet dat
er voortdurend op hun kop gescheten wordt.
De studentenaktiviteiten kan
men indelen naar de vier grote
konventen,nl kultureel,fakulteiten,politiek en werkgroepenkonvent.
Laten we beginnen met de minstpolitiek geïnspireerde groepering (dat verzekerden ze mij
toch op de info-nam.) :het fakulteitenkonvent.Elke student
tiie ingeschreven is op de rol
van de universiteit behoort tot
minstens één fakulteit.
De meeste fakulteiten hebben
ook een fakulteitskring.De meeste fakulteitskringen houden
zich bezig met het stencilen
van kursussen,het organiseren
van T.D.'s, onthaal, .. .
Al deze fakulteiten zijn gebundeld in het fakulteitenkonvent,
de enige weg ook waarlangs ze
subsidies kunnen ontvangen.

Tussen de vier konventen in,dwarrelt er nog een groeperinkje.
De leden ervan,beweren dat ze
stikken van pretentie en arrogantie.Dat is echter façade.
Wat ze juist moeten doen,weten ze
zelf niet goed.Ze bekommeren zich
om de sociale sektor,maar dan heel
breed opgeyat. Ze willen van alles
doen en meedoen,maar meestal ontbreken hen de mensen.De vergaderingen schommelen tussen twee leden en vijftien leden.
Nochtans staan ze open voor alle
studenten (vergaderingen zijn er
elke maandag -20.00u- 1ste verdieping van de BRUG)
Wat KS onderscheidt van de normale werkgroepen,is dat er mensen
uit verschillende fakulteiten eraan meedoen.
Steeds dezelfde gezichten en zelfde werkterrein,kan op den duur
wat tegensteken.

kultureel
konvent
Dat kultuurgroeperingen kunnen
bijdragen tot een mentaliteitsverandering, dat hoef ik niet
meer te schrijven,maar ondertussen staat het er toch weer
op.In het vorig nummer van Scham
per hebben reeds enkele groeperingen de moeite genomen zich
voor te stellen.
De rest komt nog wel of bestaat
niet meer.Ik weet het niet.

Bevoegdheid:
In principe is de fakulteitsraad
(F.R.) adviesgevend.In normale
omstandigheden beslist hij echter
over de kleine zaken,en geeft
advies aan de raad van beheer
betreffende de grote,bvb benoemingen. In geval van benoemingen
fcwordt alles dan nogmaals doorgespeeld aan de minister.
De meeste studentenvertegenwoordigers in deze raden worden, gekontroleerd vanuit de werkgroepen.
Klachten ivm proffen kunnen altijd in deze raad behandeld worden.

besluit

Het systeem van medebeheer is
heel vernuftig;het dwingt immers
de studenten van mee te spelen.
Studentenvertegenwoordigers die
pogen een kontestataire houding
aan te nemen,maken zich al heel
vlug ongeloofwaardig en de vraag
is wat zij nog kunnen bereiken
voor de studenten.
Anderzijds bereiken zich kompromiterende vertegenwoordigers
niets voor de studenten en de
vraag is in hoever ze hun eigen
belangen niet primair stellen
boven de belangen van de studenten.
^Een konservatieve refleks zou
Uzijn de gulden middenweg in te
slaan,maar het gevaar hiervan is
dat men een hand geeft en dat
men zijn arm vastpakt.
Een andere oplossing zou zijn dat
3-lle studentenvertegenwoordigers
zich terug trekken,maar dit zou
niet kunnen gepaard gaan zonder
een massale steun van de studenten en met de eis dat er veranderingen dienen te gebeuren.
Dit houdt tevens in dat er moet
nagedacht worden over de 'universiteit als geheel'.
Wat wensen wij?
Een elite kweken,die de kennis
en het IQ bezit om aan de dommen
te v e r t e H e n wat nu juist is en
wat fout,welke geneesmiddelen zii
moeten nemen,kortom hoe zij moeten leven.
J
Of willen wij een universiteit
die totaal gedecentraliseerd
en geïntegreerd is in de massa.

Voor dit alles echter dienen de studenten hun elitemasker te durven
afwerpen,
Ja,ja,er komen andere tijden.
.'Nou moe...'
Carlos Debacker

Overzichtelijke informatie
over wat zich in de hoorn van
Oost-Afrika, ihb. in Eritrea,
afspeelt, is moeilijk te vinden.
Alle betrokken staten schermen
met "hun historische rechten",
metr "socialisme"... Gezien de
enorm; strategische positie van
dit stuk Afrika voor elke vorm
van imperialisme, spelen hier
enorm veel andere belangen...
Toch is het, in de nu erg kritieke toestanden, de moeite waard
dit stuk wereldgebeuren even te
situeren.

Er it r e a

leger op in vijf divisio», en
deed benoemingen die niet ontdaan waren van eigen belang..
Dit alles droeg bij tot venbrokkeling, rivaliteit tussen
divisiechefs... ver boven de hoofden der 3 miljoen eritreërs.
Er kwam reactie. In de schoot
van het ELF kwamen groepen op
voor eenheid, achter duidelijke
revolutionaire doelstellingen. In
68 werden drie der vijf divisies
herenigd. In
69 konden de
machthebbers hun greep verstevigen, door een vijf-divisiefront.
Opnieuw werden kritici opgesloten,
demokratische vrijheden en rechten
teniet gedaan.

k o lo n is a tie
Sterk vereenvoudigd zou je
kunnen stellen dat Ethiopië reeds
in de 6°eeuw voor Chr. een feodaal keizerrijk was ("Aksoem"),
en dat tot voor enkele jaren is
gebleven. Zelfs de laatste keizer Hailé Selassies beroemde zich
nog op zijn Arabische (Islam!)
voorvaderen. Ondanks 60 % mohammedanen, is de staatsgodsdienst
sedert lang de christelijke. Wat
mischien wel kan verklaren waarom Ethiopië zolang uit de grijpgrage vingers is gebleven van de
Europese kolonialen. In alle geval : eind 19°E waren ze daarl..
Ik som even op :
Fransen in Djiboetie.
Italië en Engelandl elk een stukje
van Somaliland, tot 1960.
Eritreezag Italiaantjes tot 1941
en werd daarna "bevrijd" door
Engeland! tot 1951..., waarop het
via de UNO als"federatie" geworpen werd in de wurgende vingers
van wijlen Hailé Selassies. In
1962 werd het door fcem geannexeerd. De veelvraat droomde immers
zijn ganse loopbaan al van een
"herenigd koninkrijkje"... Toen
Somaliland'i een zelfstandige staat
mocht worden, had hij ook al een
stukje van zijn tong gebeten .(196Q

m e n g is tu
Het was geen mooie dag voor
de keizer toen een stelletje jonge of ficiereiyslv. Mengistu , hem
aan de deur zetten. In alle geval
werd het er onder Mengistu niet
beter op. Het bloed vloeide welig
onder de niet-sympatisanten, terwijl het geflirt met imperialistische mogendheden toenam;, Dit
alles ter verwezenlijking van
een "verenigd socialistisch (?)
Bthiopië"...

REURZEN
HOE REAGEREN WE??
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disaktie te betrekken. Ook zal
kussie over 3tudiebeurzen/leningen
toegespitst uorden op mogelijke alternatieven als gratis onderwijs,
beurzen voor iedereen, of studieloon.
Daarom zullen een aantal mensen
ervoor zorgen dat op tijd en stond
achtergrondinformatie geleverd wordt.
Dit gebeurt dan in de vorm van een
gestencild blaadje, dokwerkers genaamd.
Het huidig sisteem van
beur zen roept imm ers een hoo P vr
gen op : bvb over de verlagi ng V
de studiebeurzen (cfr vorig jaar
over de niet-inde xer ing (de pr ij'
zen stijgen, de beur zen dale n) .
Ook in verband me t de toeken ni ng
van beu rzen zijze n vraagteke ns 0
Want op welke bas is wordt uw beu
berekend?
Inderdaad : op het belastbaar inkomen van uu ouders.
Dit houdt in
dat een student als een afhankelijk, onvolwassen wezen wordt be-=>
schouwd.
Anderzijds kan de studentenbeweging
alternatieven vooropstellen : het
onderwijs moet voor iedereen, ongeacht zijn afkomst, op dezelfde manier toegankelijk zijn. Financieel
gezien, wil dit zeggen dat men ofwel het onderwijs volledig gratis
maakt, ofwel geeft men aan elke
student Ben bepaald bedrag, dat hem
in staat stelt in zijn levensonderhoud te voorzien! Men-zal zeggen :
j"Het is niet haalbaar, het is kri!sis". Welnu zoiets kost ten eerste
niet veel geld, ten tweede het geld
is beschikbaar. Inderdaad : de staat
heeft geld. Alles hangt echter af
van de prioriteiten die men stelt.
Zolang men vindt dat F-16 (30-40 miljard), Heli-Hawk raketten (4-5miljard)
Woensdagavond 27 okt vond ir
studentenhuis 'Dg brug' een
krisisstaf plaats, waar men:
VVS, van Kommissie Sosjaal,

Om deze droom te realiseren
wou Rusland maar al te graag wat
raketten verkopen ... Ethiopië is
voor een heleboel zaken immers
erg gunstig gelegen ! En zelfs
Amerika was niet helemaal onverschillig. ,.Nee, in 1974 bracht
Mengistu niet zoveel nieuws onder de zon voor zijn onderdrukte
23 miljoen landgenoten.
Of toch? Immers, tijdens de
machtstrijd van 74 konden het
Eritrese én het Ogaden-bevrijdingsfront een grote brok land
veroveren. Eritrea bracht het
tot 90% van zijn provincie; een
gebied dat etnisch, qua taal en
qua kuituur (kolonialisme!) zich
meer en meer ging aftekenen, met
zijn 3 miljoen inwoners. Verder
echter meer daarover.

S ia d B a r r e
De Ogaden-vrijheidstrijders
voelden zich door hun Somalische
oorsprong ook niet zo lekker.
Dankbaar aanvaardden ze de hulp
van president Siad Barre, die
nog steeds droomt van zijn GrootSomalia: Somalia + Ogaden + NoordKenia + Djibouti. Ook hier wordt
het nationalisme gevoed door een
gedeelde godsdienst (islam), een
arme nomadenkuituur, een taal...
en een bijzonder goed leger. Maar
daar hebben de Russen een handje
in gehad, vooraleer ze dezelfde
raketjes en deskundigen aan
Ethiopië schonken...

VERSUS

Maar een hergroepering kon
geschieden in 1970, met de oprichting van het EPLF (Eritream
People Liberation Front). In haar
tijdschrift "Avant Garde" werd het
revolutionaire programma voorgesteld als "tegen het imperialisme,
feodalisme, zionisme... gewapende
mobilisatie van de basis..."

Si ad Ba rre nog s t
naar nieuwe vri en
ten . . •g eef t Dui ts
te rro risten in de
wi j1 hi j de men se
tot e en "nat iona al
'Weten sc happ eli jk

Het logische gevolg kwam : van
72 tot 74 volgde een burgeroorlog,
die de strijd tegen etiopië verzwakte. Recent werd een nieuwe
poging tot samenbundeling van
krachten gemeld tussen de drie
EPLF-divisies en de andere partij.

Nu zoekt

E P L F - s tr a te g ie

v e rz et
Ietwat optimistischer wil
ik het hebben over het verzet van
de eritrese provincie.
Toen in Eritrea de Britten
lagen te bleadzuigen (1940-51),
verscheen een eerste maal een
'hationaal" verzet. Dit groeide
verder uit, met de gewelddadige
verdrukking van Hailé Selassies,
tot een nationaal protest van
boeren, arbeiders en studenten.
In 1961 werd met de steun van
Egypte het ELF (Eritrean Liberation Front) opgericht. Dit werd
het begin van 17 jaar (tot nu toe)
guerillaverzet.
Weldra kon men echter opmerken dat dit "nationalistisch"
verzet twee zijden had ; enkele
leidende figuren trokken vanuit
luxueuse buitenlandse hoofdsteden aan de touwtjes. Het volk
werd gemobiliseerd! op emotioneel
religieuse en regionale basis,
en kreeg vele klappen. De Bureaukratie van het ELF splitste het

Tot slot is het wellicht bemoedigend enkele aspecten van die
EPLF-strategie te onthouden. Als
basis voor de strijd tegen de onderdrukkers wordt politieke bewustmaking gezien. Immense alfabetisatiekampagnes worden gevoerd
(oa. dmv. Marxistische literatuur)
Hetdepartement van opvoeding en
Kuituur heeft als doelstelling de
opvoeding van het bewustzijn, zowel bij vrouwen als bij jongeren
vanaf 8 jaar.
De mobilisatie en organisatie
van de massa staan centraal, ipv.
het gebruik van de massa voor eigenbelang. Volksmilities dragen
gezamelijke verantwoordelijkheid
in de strijd en in de landbouwcoöperaties. Gewonnen grond wordt
verdeeld.
Het departement voor reparatie
zorgt voor de bevoorrading van
wapens, confectie, elektronica...
vanuit ondergrondse werkplaatsen.
"Artsen op blote voeten", hospitalen... een volk dat een poging
doet een juk af te werpen, en gezamelijke verantwoordelijkheid te
bouwen voor later.
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aktie
Door de aktiekomitees die nu aan de
verschillende uniefs bestaan, werd
als eerste taak gezien, het op gang
brengen van de diskussie, en het
opentrekken ervan.
Hoe gebeurt zoiets? Door in de jaren te speechen;
door de lessen voor diskussie te
bruiken (cfr vr ijdag 4/11 in de
raai) .
Verder moeten we naar buiten uit
duideli jk maken dat we niet gediend zijn met de plannen van de
regerin g. Dit doen we best do or
prikakt ies. Zo is op vrijdag 4/1
een simboliese bezetting doorgegaan
van de St-Michielsbrug (aan de Korenmarkt).
Een honderdtal mensen
namen daaraan deel. Leuzen werden
geskandeerd. Tegen de leningen, voor
het behoud van de beurzen. Verder
werd gratis onderwijs geeist. De aktie vond ruimschoots gehoor in de
pers. Spijtig was wel dat de GEntse
STAdsPDlitie, zoals altijd begaan met
het welzijn van de studenten, het
nodig vond twee mensen op te pakken. De bezetting had namelijk slechts
een kwartier geduurd, en de studenten
waren op het voetpad naar de Koormarkt aan het gaan (om daar de betoging te beëindigen)„ Bovendien
betoonde dezelfde GEntse STAdsPOlitie weinig eerbied voor de bezittingen van de studenten : de plakkaten
en spandoeken werden in beslag genomen. Meer daarover in het artikel :
" DE STADSPOLITIE VAN GENT".
Naast prikakties zullen we waarschijnlijk de meer traditionele methodes van collegestaking, als dat
door de fakulteiten wordt beslist

1«*

INFORMEER JE

en betoging moeten gebruiken. Op
dit ogenblik worden de bestaande
initiatieven gekoördineerd door een
Voorlopige Nationale Studenten Ko
5’rdinatie. Op woensdag gaat o.a. een
nationale perskonferentie door te
Brussel, waar de open brief aan Ramaekers en Michel, ondertussen ondertekend door tientallen organisaties (fakulteitskringen, werkgroepen,
politiek groeperingen) aan de pers
zal voorgesteld worden.

DINSDAG 15 november
20 h Blandijnberg
Konferentie over de bevri^dings—
strijd van het Eritrese volk.

Met sprekers van het bevrijdingsfront, jouanalist, filrai. ..
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Het komt erop aan dat we van de regering formele garanties eisen,
HANDEN AF VAN DE BEURZEN
OP NAAR EEN DEMOKRATIES EN GRATIS
ONDERWIOS»
Stef & Paul
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Gents
Universitair
Toneel

Huisarts :
7 +2 jaar ?

•••

Het is algemeen bekend dat de huisarts een nieuwe rol zoekt binnen
'ons geneeskundig labyrinth. Er wordt
gesproken over eerstelijnsgeneeskunde, groepspraktijken, het totaalbeeld van de zieke : in sommige
kringen gebeurt er ernstig werk.
Ue mogen gerust stellen dat de huisarts streeft naar een herwaardering
van zijn beroep, een herdenken van
zijn maatschappelijke funktie.

wat is nu eigenlijk de bedoeling van
het Gents Universitair Toneel.
Da's moeilijk te omschrijven.
Laat ons zeggen dat we de mogelijkheid geven kennis te maken met toneel.
3e hebt echter toneel en toneel. En
wat vind je bij ons ?
Moeilijk te omschrijven.

Na lezing van Schamper nr. 40, mede
gesterkt door uw woorden dat spreken
een recht is, had ik graag enige
kanttekeningen gemaakt bij voornoemd nummer.

Is het zoiets als NTG, Arca, Arena,
Vertikaal ?
of eerder iets als Trojaans Paard,
Nieuwe,Scène ?
Ik denk geen van alle !
We zullen dus wel ons eigen gezicht
hebben.
Heet zulks dan experimenteel ?
3a en nee. Hangt af van wat voor
ons toneel is of van wat voor ons
experimenteel is. In elk geval beschouwen we de bewandelde wegen als
bewandeld en zoeken we er andere.
Eigenlijk vinden we zelfs dat toneel,
echt toneel, kreatief toneel noodzakelijk langs de onbegane wegen moet
verlopen.'
Blijft er dan niets over van toneel,
jouw beeld van toneel : HET AKTEREN
weet je wel ?
Natuurlijk wel!
De basisgegevens van toneel blijven
ruimte, beweging en klank.
313, in een ruimte met je lichaam
en je stem, tegenover anderen (het
publiek). Daaraan kunnen ue nog
flink wat werken.

Het artikel "Rektor slaat toe" van
Eddiê Vansant vind ik ronduit een
stukje schrijfwerk dat uitblinkt in
grofheid. Niet dat ik akkoord ben
met het afficheringsverbod voor een
"kunstwerk" (sic) van de Rooie Vlinder. Ook ik ben een overtuigd voorstander voor Vrij afficheren.
De manier echter waarop Eddie Vansant zijn woede lucht,dwz zijn artikel schrijft kan ik met de beste
wil toch niet begrijpen. Een zin als
"Wij ontzeggen niemand, zelfs de
rektor niet, het recht er achterlijk
ke, geobsedeerde, domme en reaktionaire opvattingen op na te houden"
doet mij verbouwereerd opkijken.
Wie zou zulke uitlatingen graag over
zichzelf lezen ? Agressiever kan het
wel niet. Lomper zeker niet.
Het rektoraat bespuiten met slogans
getuigt ook niet meer van vrije
meningsuiting, maar ruikt sterk naar
het opdringen, desnoods het erinstampen van een gedachte. Zulke
"verstandige akties" brengen de zaak
van de Rooie Vlinder geen stap verder, integendeel.
Of wil Eddie Vansant het onbegrip
aanwakkeren *1

Zulks kan natuurlijk niet aan de
aandacht ontsnappen van dr. Uijnen :
ook hij zit met de huisartsen in zij
zijn maag. Ze verwijten hem dat hij
zich vooral inspant voor zijn kollega's specialisten, en weinig energie opbrengt voor de "gewone" huis'
arts. Daarom stelde Uijnen voor de
gevestigde huisartsen een belangrijke honorai lumverhoging toe te kennen in ruil voor enkele uren bijscholing. Dit ligt in de lijn van
zijn plannen om de huisartsen te
bombarderen tot huisarts-specialisten. De regering en de publieke opinie reageerden koeltjes, vooral
als men de ekonomische toestand van
het land en de financiële moeilijkheden van het RIZIV overweegt. '
De minister van Volksgezondheid gaf
aan de Hoge Raad voor GeneesherenSPECIALISTEN (!) de opdracht om
nieuwe voorstellen uit te werken.
Deze Raad -duidelijk onder zware syr,
dicale druk- kwam op 29 juli 1977
met volgende voorstel voor de proppen : a) de artsen dievAér 1982
pen : a) de artsen die véftr 1981 afstuderen kunnen via 20D uur bijscholing (waarvan er 100 binnen de fakulteit kunnen "verdiend" worden) genieten van ,de 2 0 % loonsverhoging die
reeds vooropgesteld werd. Dit geldt
als overgangsmaatregel voor de kreatie van de huisarts-specialist.
b) na 1981 zal de student eersl
een postgaduaat van 2 jaar moeten
doormaken om als volwaardig huisarts
(-specialist ) erkend te worden;

Met je lichaam kan je iteer uitdrukken dan je tot hiertoe gedaan hebt;
ook met je stem is veel meer mogelijk
en moet ook meer omdqt je nu teater
maakt.
Ue verwachten je dus, donderdag
om 20u stipt in de Rabotstraat 42
(tram 1)
Breng warme gemakkelijke kleding
mee!
Stefan De Vocht.

P.S. aub redaktie, het smaak- en
heel taktloze artikel "Schamper in
rouw" had u beter achterwege gelaten.
hoogachtend,

Als deze voorstellen ooit goedgekeurd worden, haalt Uijnen een
"mooie" slag thuis:
-de financiële opvijzeling van een
deel van zijn achterban
-het afremmen (2 jaar) van de vestiging van jonge artsen en het afschrikken van aspirant-geneeskundestudenten.
-de versteviging van de syndicale
macht op hetpostgraduaat, een deel
van de opleiding dus. Het is niet
denkbeeldig dat via deze weg de
eerste stappen zullen ondernomen
worden naar een vestigingspolitiek).
De studenten geneeskunde nemen de
volgende standpunten in :
a) geen huisarts-specialist : de
huisarts heeft een eigen taak op de
eerste lijn, die verschillend is
van de specialist op de tweede en
de derde lijn.
b) geen 2 soorten huisartsen : een
onderscheid tussen gewone en specialist-huisartsen op basis van een
"bijscholingskursus" pro forma, georganiseerd door de syndicaten is
onverantwoord.
c) geen 2 0 % opslag voor de bijgeschoolde huisartsen. De ekonomische
toestand en de financiële moeilijkheden van het RIZIV laten zulks niet
toe.
d) de fakulteiten geneeskunde moeten, mits een curriculum-hervorming
in staat zijn volwaardige hüisartser
sen af te leveren binnen de 7 jaar.
Dokter Valkeniers zal binnen afzienbare tijd een interpellatie richten
tot de ministers van Volksgezondheid
en Sociale Voorzorg in verband met
onze eisen en voorstellen.
Het dagelijks bestuur van de V.G.K.
(Vlaams Geneeskundige Kring) zal
weldra een debat organiseren waarop
afgevaardigden van o.a. de syndicaten, de mutualiteiten en de regering zullen aanwezig zijn. Het is
de bedoeling dat de problematiek zoi
zou bekend worden buiten (onze anders zo gesloten) fakulteit. Data
en plaats zullen meegedeeld worden,
en iedereen is uiteraard welkoM.
Laleman Geert
tweede doktoraat.

Van Herreweghe Mare.

agenda
FILM,
STUDIO SK00P

,

-Kasper Hauser.
Herzog (1974)
22u30
zaal 2 :-More.
Schroeder. (1969)
22u.

Sint-Pietersnieuustraat 23
-Dodes'kaden.
van Kurosawa (1970)
om 16u30 en 19u45
van Barron (1975)
om 14u en 22u15.

NTG
Sint-Baafsplein
"Een ouderwetse komedie"
van Arboesov.
op 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 novem
om 20u.
op 13 en 20 november om 15u.
PROKA
Akademiestraat 2
van T. Kantor,

door de Poolse groep Cricot 2.
op 15, 16, 17 november om

20u30,

ARCA - NET
Sint— Uidostraat 4
-Bremerfreiheit.
van Fassbinder.
op 10, 12, 15, 17, 19 november om

4

20u.

donderdag 10 november 20u,

i
?
i

TONEEL,

"Dodenklas"

Opkomst van het
socialisme in Gent

ZIMBABUE - S0LIDARITEITSAV0ND

20u.

-3eremy

georganiseerd door Proka op
maandag

ï

Oeugdklub Hoogstraat
sprekers: U. Courteaux en
spreker Zimbabwe-komitee.

*
*

animator: Miel Kooyman.
toneel en kabaret: Gust en
Kaliber.

Vergadering van Uerkgroep
Uetenschappen op uoe. 16 november in de BRUG st.—Pietersnieuwstraat 45 om 20U.

film: 'Rhodesië

\
»

warme middagmaaltijden
van 11u30 tot 14u :

om 20u :

K0NFERENTIE OVER DE POLITIEKE
TOESTAND IN ERITREA.

De volgende sprekers.werden uitgenodigd :
*joernalist Brackman (Le Soir)
*prof. Van der Linden(woonde
jarenlang in Ethiopië.

week van 14 tot 18 november :

i

maandag 14/11

►

aspergesoep
pladijs met koktailsaus / nasi
goreng.
dinsdag 15/11
gesloten

*een lid van hetA Centraal Komitee van het Efl_F, de voornaamste bevrijdingskracht in
Eritrea.
Er is ook een film voorzien.

De konferentie wordt besloten
met een debat waarinde zaal vragen
kan stellen aan de sprekers.

►

woensdag 16/11

i

waterzooisoep
gentse waterzooi / lumpia met
zuurzoete saus
donderdag 17/11

\

►

groentensoep
varkensrib met bloemkool in roomsaus / paè'11a

vrijdag 18/11
pap / dubarrysoep
paling in 't groen / hamburger
provençale

Blandijn, Aud. A

?

STUDENTENRESTAURANTS,

<
!

Dinsdag 15 november

►

sociaal-politieK projekt van het
K.U.C.
woensdag 16 november

<
<

in het muzeum van Schone Kunsten, Citadelpark.

Fotomontages van 3ohn Heartfield

van 18 november tot 10 december in
de Akadanie, Akademiestraat van

10 tot 12 en van 14 tot 17u.

In samenwerking met de verenioino
België - DDR.
VROUWENDAG

i

te leper op 11 november van 10 tot 17u
inkom 30 fr.
doorlopend dia's, praatgroepen, film,
informatie aan de stands, boekensstands,....

i

Er vertrekt een bus om 10u op het
Sint-Pietersplein.

U.I .PI.

i
i

18u30: eucharistieviering met als
thema: "Christendom en sociaal
engagement".
19u : broodmaaltijd
20u : "De student en de sociale
sektor".(voorstelling van de sociale
kaart van Gent, paneelgesprek met
mensen uit het sociaal centrum,
buurtwerkers,.... )

<

om 20u.

tot 11 december van 9 tot 12
en van 14 tot 17 u.

ten onrechte'

inkom 50 fr.
voorverkoop: 40 fr.

14 november

Tentoonstellingen
-3oseph Beuys.
tekeningen, aquarellen, kollages,
schilderijen.

ingericht door UIMVTK Studium Generale.

v,an 11 tot 17 november :
zaal 1 :- 3onathan Livingston Seag
Hal Barlett (1973)

VOORUIT

zaal E Plateaustr. 22

door Ualter De Buck

Van Arteveldeplein
I

NOG TONEEL.
\
- Sacco.
door Club Teatro uit Rome.

Uoensdag 16 november 14U :

i

n

De Werkgroep Improviserende Muziek
organiseert in net Feestlokaal
Vooruit, Sint-Pietersnieuwsstraat 23
telkens om 20u30 :
FREE

MUSIC

77

donderdag 17/11

W.I.M. -bigband
Percussie workshop
H. Dulfer trio
Musica Libera Antverpiae
vrijdag 18/11
Bizien / Pauvros
L. keuten groep
W. Roggeman solo
Quark + Worda Biena
Clifford Thornton
zaterdag 19/11
C. Mc Gregor
Manus + T. Loevondie
Volle MAan
L. Coxhill solo
Schweitzer / Carl duo

