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T.H.K. B.O.B. PERS EM SEX
Alles begon toen de fakulteits- 
raad besliste geen diploma's te on-
dertekenen van de laatstejaarsstu-
denten tandheelkunde.De motivering 
uas kort en bondig.De opleiding 
voldoet niet aan de eisen die men 
mag verwachten van een tandarts die 
als zelfstandige werkt.

Zie"tantisten in de knel” in 
Schamper nr. 40.

Aktie

De tandheelkunde werd het beu.
En er uerd besloten tot een be-
zetting van het rektoraat. 
12u30:150 studenten nemen bezit 
van het rektoraatsgebouw.Een 50- 
tal dringen het gebouw binnen 
en 100 studenten houden het hek-
ken gesloten.Overal aan de ruiter 
van het rektoraat worden affiches 
uitgehamfen.Aan het hekken uorder 
borden in de hoogte gestoken met 
de eisen.
13 u:De rektor komt toe.Stöat 
voor een gesloten deur.Zijn over-
redingskracht faalt en hij blijft 
buiten.
13 u15;De rektor staat nog altijc 
buiten,te trappelen in de kou. 
Uier politiewagens komen de 
straat ingereden en plaatsen zich 
voor het rektoraatsgebouw.IMaar 
een BOB-er ons vertrouwelijk mee-
deelde zou die opgeroepen geweest 
zijn door de rektor.

..De politie blijft in 
hoge mate inaktief.In hun kamio- 
netjes schijnt het er gezellig 
aan toe te gaan.
14,u:De rektor wordt binnengela-
ten.Ondertussen werd ons reeds 
gemeld dat aan de achterkant van 
het rektoraatsgebouw vier BOB-ers 
met een verrekijker de toestand 
in de gaten houden.
14u30:Er wordt een onderhandelinc 
voorgesteld met de rektor,Eén 
van de kandidaten is prof De Boe-
ver.Naar hij ons later meedeelde 
had men hem (onwetende) tussen 
zijn operatietafels vandaan ge-
haald.

16 u:Prof De Boever komt uit 
het rektoraat.De vier BOB-ers stap 
pen uit hun auto.Drie blijven 
staan bij de autobushalte.Eén er-
van,de meest diplomatische,stapt 
door tot aan het hekken.Hij vraagt 
de studenten hoelang ze nog deze 
bezetting zouden volhouden.De stu-
denten geven een ontwijkend ant-
woord.Alsof niemand het nog be-
merkt had,stelt hij zich voor als 
recherche.Heel vriendelijk ,als 
een vader,poogt hij voortdurend 
inlichtingen te winnen.
Ondertussen klampen wij prof. De 
Boever aan.

Daar
men niet van plan was weg te gaan, 
voelde de rektor zich gegijzeld.
Rond 15u30 had de rektor reeds be-
vel gegeven om het rektoraat te 
ontruimen.Door de politie is hier 
niet op in gegaan.De reden is voor <p 
ons duister.
De nieuwe rektor kunnen we dus 
zeker niet progressief noemen. 
Integendeel,hij komt ons als ui-
terst zwak over wanneer het gaat 
om reële toestanden.Het vlug be—

Vom ïuÿiecmmÿÿfe,.-'
t Is ver gekomen . 

Tegenwoordig moet men met 
zijn voeten in het water 
gaan staan als Schamper- 

y reporter, om een pseudo- 
bezettingske te verslaan 
van enkele tantisten die 
op hol zijn geslaan.

uur : zeggen en schrijven en ce

Vanaf deze week wordt Schamper 
op 3500 ex. gedrukt, zodat nog 
steeds 800G studenten GEEN C; 
Schamper krijgen .
Daarbij hebben wij, heren re- 
dakteuren geen ziekelijke 
breinen ; in feite zijn wij 
maar de knippers, plakkers

roep doen op de politie getuigt 
zeker niet van een demokratische

O
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opvatting omtrent studenten en ^
onderwijs.
In het intervieuw met Schamper,ver' <*/ 
klaarde hij dat hij zeker zou 'in 
grijpen,wanneer er geweld gebruikt 
werd.Deze middag is er geen geweld 
gebruikt en is het meubilair niet 
beschadigd geworden.
Er schijnt dus ook een diskrepen-
tie te zijn tussen de theoretische 
rektor en de praktische rektor.

Schamper: Uat waren uw resultaten 
van de onderhandelingen met de rec- 
tnr?
De Boe ver:.Da, er viel niet veel te 
beslissen.Onder deze omstandighede 
is het heel moeilijk.

SchampertEr worden nochtans heel 
wat eisen gesteld.

De Boever:Da,maar onder deze om-
standigheden. ..Ue zullen woensdag 
om 8 uur samenkomen op het rekto-
raat om er verder over te onder-
handelen.

maar de
maar knippers, plakkersen 
maar knippers, plakkr 
maar knippers, plakkers en 
ruziemakers die 's nachtsa 
vroeg alrt 
ryziemkrtf
ruziemakers die tot 's nachts 
vroeg zitten te prutsen ! ! ! ! ! 
De ziekelijke 'breinen' zijn 
alle gerespekteerde medewer-
kers.
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SchamperjDe man met wie u daar-
straks sprak (in het buitengaan 
had hij een gesprek met een BOB- 
er) is een BOB-er.U wist dat?

De Boever:Da

Schamper:Er is dus niets beslist? Schamper:Uat vroeö hij?

De BoevertNee

Schamper:Onder deze omstandigheden 
...Gaat u akkoord met de eisen 
van de studenten.

De BoeverrDa, heel zeker.Moest ik 
nog student zijn dan stond ik hier 
ook heel zeker achter het hekken.

SchamperjAls de eisen nu ingewilli 
gd zouden worden,zullen dan de di-
ploma's aan de laatstejaars uitge-
reikt worden?

De Boevertlk weet het niet,daar 
zal de fakulteitsraad over moe-
ten beslissen.

SchamperjHet komt mij over alsof 
de proffen de studenten qebruiken
voor hun eigen voordelen?

De Boever: Da, maar de studö'nten 
zijn er wel het slachtoffer van.

'Vier uur' heeft een van 
onze trouwste - en daarom 
meest gerespekteerde - 
medewerkers in de regen 
en de sneeuw gestaan om 
daarna uitgescholden te 
worden voor 'rooie' door 
de leider van de gefrus-
treerde studenten THK 
met corporatistische in-
slag. Uat onbeschoft is !
Uij zijn verbolgen, en 
da's niet alles.
Uant er is nog meer .
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16u50:Dezelfde BOB-er kan van 
de studenten verkrijgen dat hij 
én een kollega mogen binnengaan. 
17u:De BOB-er en een politie- 
kommisaris gaan binnen.Schamper 
volgt.
Aan de deur van het rektoraat 
worden wij tegengehouden.
Het zenders worden de bezetters 
op de hoogte gebracht van de 
komst van de twee heren.Eindelij 
mogen zij binnen,Schamper wil 
volgen,maar wordt de toegang 
ontzegd.Uij ergeren ons lichtjes 
Twee studenten mogen slechts de 
twee flikken vergezellen.
De ene student uas van de tand-
heelkunde,de tweede werd bij 
toeval binnengelaten,omdat hij 
zich voordeed als een lid van 
de raad van beheer,
Uij wierpen dit op,temeer omdat 
de student die binnenging een 
aktief lid is van LUSV en een 
studente van de raad van beheer 
niet binnenmocht.
Schamper:Uaarom hij en niet zij.

HijtLiever een liberaal binnen 
dan een rooie.Uat ons interesse 
seert zijn onze diploma's,wat 
jullie interesseert zijn de 
flikken, Aldus de student T.H.K,
(En daarmee wisten we het weer)

OH 17u45 werd de bezetters be-
kendgemaakt dat de rektor bevo-
len had om om 18u de zaal te la-
ten ontruimen,door de FLIKKEN,
Uat er toen gebeurt is,weten we 
niet al te best.Eén feit is dat 
het rektoraat tegen 18u ont-
ruimd uas.Langs onze oren weg 
hoorden we dat er nog een pers— 
konferentie zou zijn.

LATE BERICHTEN

Hoe de rektor nu is.
Officieel uerd meegedeeld dat de 
rektor de politie opgebeld heeft 
onder het voorwendsel dat hij ge-
gijzeld werd.
Uat is er nu echter gebeurd.Net zo-
als het met de andere personeelsle-
den het geval uas,mocht de rektor 
naar buiten gaan langs het daarvoor 
voorziene venster.
De rektor echter,plichtsbewust, 
vond dit niet opportuun en meende 
dat hij moest blijven tot de laat-
ste man.Ook een kapitein verlaat 
als laatste het zinkende schip.

De Boever:0h,.,.hij informeerde 
naar de toestand binnen.Of er 
geen sprake kon zijn van gijzelin

16u30:De BOB-er aan het hekken 
wordt opdringerig.Hij vindt het 
nodig dat hij met een kollega 
even het gebouw mag ingaan.De 
studenten zijn er niet voor te 
vinden.Hij begint nu tegen de 
studenten over 'gijzelingsakties' 
Schamper stelt hem gerust en zegt 
dat als er een gijzeling zou ge-
beuren het wel als zo aangekon- 
digd zou worden.
De BOB-er wordt lichtjes geërgerc 
maar weet zich op prachtige wij-
ze in toom te houden.
Nee,zegt hij,als wij spreken van 
gijzeling is dit niet een gijze-
ling van de Baader-Heinhof (het 
woord ligt hem zwaar op de maag, 
ne voelt het) of zoiets,maar 
als er personen niet buiten of 
niet binnen kunnen,dan is er reec 
sprake van een gijzeling.

\ lrij naar Carlos De Backer, 

Rolf Van Steenkiste zorgde 

voor de foto's



®«eï* demoepatigepinlu f i  h u p s e
Reeds geruime tijd zijn de beurzen in 
de aktualiteit. Dat hoeft ons geens-
zins te verwonderen aangezin er een 
wetsvoorstel voorgelegd werd als i 
onderdeel van een programmawet om ze 
fakultatief voor te stellen. Dit wil 
zeggen dat d e beurzen een RECHT 

waren,terwijl ze nu een GUNST worden.
We mogen ons niet blindstaren op een 

datum waarop de ganse zaak voor kan komen. 
Want, omwille van 1) de omweg via 'de kul- 
tuurraad en dan terug naar het nationale 
parlement en 2) de diskussies i.v.m. de 
persoonsgebonden materies, is het niet te 
verwachten dat er een beslissing valt voor 
het einde van het jaar. Dit wil absoluut 
niet zeggen dat we nu op ons twee oren mo-
gen slapen. Immers, sinds '70 werd nog 
geen enkele verbetering aangebracht aan 
het studiefinancieringsstelsel. De rege-
ring heeft geen oog voor de toename van 
de financiële en sociale selektie. Meer 
nog, ze wil die zelfs nog vergroten. Vorig 
jaar vonden ze een mogelijkheid door een 
numerus clausus-maatregel te overwegen.
Nu komen ze aandraven met studieleningen.

Stellen we deze gebeurtenissen in aanvul! 
ling van het technokratiseringsproces dat 
het onderwijs doormaakt, dan zien we dat er 
nog weinig rest tenzij een droombeeld van 
demokratisering, zowel wat betreft de toe-
gang tot het hoger onderwijs, de onderwijs-
inhouden als de onderwijsorganisatie.

Op de perskonferentie, georganiseerd door 
het Voorlopig Nationaal Studenten Front, 
op woensdag 9 november, hield prof. Huyse 
van de KUL, een korte uiteenzetting van 
zijn bemerkingen over het studiefinancie-
ringsstelsel en de geplande wijzigingen.

Achteraf hadden we nog een extra-inter- 
view met Luc Huyse.

PROF LUC HUYSE

Ik zou enkele korte bemerkingen willen 
maken bij die kontroverse studiebeurzen 
studieleningen. En die bemerkingen vinden 
hun oorsprong in het wetenschappelijk onder-

zoek dat de laatste 20 jaar in België ter-
zake is gebeurd.

Drie terra' s :
° de achtergronden van het studiebeurzen-

stelsel
° het effekt van de studiebeurzen op de 

spreiding van de onderwijskansen 
° het mogelijke effekt van het omzetten 

van studiebeurzen in studieleningen.

Vhnneer we kijken naar het politiek 
klimaat waarin het studiebeurzenstelsel 
is op gebouwd, dan zien we dat o vervoe-
gingen van ekonomiese politiek in de 
jaren '50 en in de jaren '60 tot dat 
studiebeurzenstelsel hebben geleid. Ik 
zeg wel overwegingen van ekonomiese 
politiek. En niet zozeer overwegingen 
van sociale rechtvaardigheid. Dat recht- 
vaardigheidsperspektief heeft slechts 
een sekundaire rol gespeeld. De argu-
menten van die ekonomiese politiek 
waren :
- de gedachte dat onderwijs een zeer 
efficiënte investeringsfaktor was

- de produktiviteitsgeóachte ook in 
de jaren '50

- en het klimaat van de koude oorlog 
waarbij men het Westen in een soort 
technologiese wedloop met het Oost-
blok wou brengen.

Al die aspecten hebben ertoe geleid 
dat men talenten ekonomies wou valo- 
rizeren en dat betekende dus verbor-
gen talent opsporen; dat betekende 
naar het hoger onderwijs brengen van 
mensen die dat spontaan niet zouden ge-
daan hebben. Ik vind het belangrijk dat 
we ervan uit g^an dat het ekonomiese 
motieven zijndie tot de uitbouw van het 
studiebeurzenstelsel hebben geleid.
Dat is belangrijk omdat in de jaren '60 
blijkt dat aan de ekonomiese behoefte 
is voldaan. Er dreigt zelfs een over-
schot van universitairen en op dat moment 
duiken voor het eerst de voorstellen op om 
het studiebeurzenstelsel te vervangen door 
een leningenstelsel.

Ook op vandaag, denk ik, is de dreiging die 
boven het studiebeurzenstelsel hangt meer 
geïnspireerd door ekonomiese politieke over-
wegingen dan door budgettaire. Ik vermoed

dat men de deelname aan het hoger onderwijs 

wil ontmoedigen.
Dat is maar een eerste punt. Het recht- 
vaardigheidsperspektief was tweederangs, 
overwegingen van ekoncmiese politiek hebben 
gedomineerd. Vandaar de maatregelen die we 
vandaag kunnen waarnemen.

Ten tweede. Wat is het effekt geweest 
van studiebeurzen op de onderwijskansen 
van minder tegoeden. Tussen '54 en '76 
- want daarop hebben de cijfers waarover 
we beschikken betrekking - tussen '54 
en ('76 doen zich eigenlijk drie bewe-
gingen voor :
x van '5^ tot '62 stijgt het aandeel van 

lagere inkomensgroepen aan het univer-
sitair onderwijs

x tussen '62 en '66 vÉLlt die beweging 
stil

x en na*- '66 brokkelt dat relatieve aan-
deel weer af.

Een gegeven dat veel te weinig gekend 

is. En verleden week pas heeft Ivan De 
Lannoo de meest recente cijfers gepu-
bliceerd van de sociale samenstelling 
van de Leuvense Studentenbevolking.

Hij stelt vast dat het sociale her- 
komstpatroon voor '76 het best te ver-
gelijke is met het patroon van 15 jaar 
geleden. Haar dat aandeel van ée la-
gere inkomensgroepen nu ligt op het 
niveau van 1959 met andere woorden in 
tegenstelling met wat men vaak denkt, is 
de toestand de laatste 10 jaar niet 
verbeterd, de toestand is verslechterd 
en staat nu even ver, voor wat de la-
gere inkomensgroepen betreft, als in '59.

Eat betekent dat de studiebeurzen 
een aantal mobiliteitsrijpe gezinnen 
ertoe hebben gebracht hun kinderen naar 
het hoger onderwijs te sturen. Maar dat 
het studiebeurzenstelsel niet diep 
genoeg heeft gereikt om alle talent in 
die bevolkingsgroep te ontginnen, aan te 
boren.

En De Lannoo besluit, indien er zich geen 
nieuwe externe oorzaken of impulsen voor-
doen, zal het sociale herkomstpatroon op 
een langzame wijze terug evolueren in de

richting van het oude, dat is het voor-
oorlogse patroon.
Een merkwaardige voorspelling, een merk-
waardige progiose, geloof ik, die door 
zeer veel cijfermateriaal wordt beves-
tigd. Met andere woorden er is een twee-
de golf van demokratiserende maatregelen 
nodig, wil men die tegenbeweging neutra-
liseren.
U weet allen, u hebt het gehoord, die twee-
de golf is niet te verwachten, integen-
deel men wil de studiebeurzen omeetten 
in studieleningen.
Men mag drie effekten verwachten van die 
rraatregelen :
° het wegvallen van de beursformule zal 

voor vele gezinnen de onderwijsinves- 
tering te zwaar maken en dat zal dus 
de afname van het aandeel van de lage-
re inkomensgroepen in de studentenbe-

volking nog accentueren, nog doen 
toenemen. De spontane beweging die 
er een is van achteruitgang zal door 
die maatregel nog worden aangewakkerd.

0 Ten tweede. Er zal de studenten die 
die sprong wagen, een zwaardere studie-
druk wegen omdat bij eventueel mislukken 
de financiële sanktie, het terugstalen 
van de lening, wel erg zwaar zal wegen.

° Ten derde. Wij weten nu dat studenten 
uit minderbegoede gezinnen de studie-
richtingen mijden die naar het vrije be-
roep leiden omwille van de langere op-
leiding, omwille van de stage die dik-
wijls met dat vrije beroep verbonden is, 
onwille ook van de geslotenheid van die 
vrije beroepen.
We weten ook dat studenten uit minder 
begoede groepen het derde ciclusonder- 
wijs mijden, zich niet na het halen van 
een diploma verder scholen door het be-
halen van een tweede diploma of door een 
stage in het wetenschappelijk onderzoek.

ten mag aannemen dat het omzetten van de 
studiebeursformule in een formule van stu-
dieleningen dit mijden van studierichtingen 
met langere opleiding, net een stage, dit 
mijden van derde ciclus onderwijs nog zal 
doen toenemen. En het gevolg zal zijn dat 
die sociale geslotenheid van die topklasse 
ook nog zal toenemen, dat die toestand nog 
zal verergeren.

Paul Geeraert.

koningen-studenten
___ -i mi ocohion nipt. Di i’ pht.Qnfit.rniii.i en uol eerbied kn

De studentenbeweging heeft het moei-
lijk. Er zijn immers zo veel dingen 
waar ze zich niet akkoord mee kan 
verklaren, zo veel dingen die ze an-
ders zou willen. Helaas is het hart 
groter dan haar kracht. Het is nu 
eenmaal een (pijnlijke) vaststelling 
dat nu, d.i. november 1977, grote 
studentenmassa's niet zo maar zijn 
uarm te krijgen voor een aktie, en 
vandaar ook het dilemma.

Ue zitten met een opkomend verzet 
tegen de studieleningplannen, maar 
komt daar nu niet een koningenduo 
naar Gent, koningen die op zich al 
een symbool zijn van een anachron-
isme, zonder dan nog te spreken over 
hun banden met politieke en ekono- 
mische kringen.

Uat was er nu mogelijk bij dit be-
zoek van de koningen,? Er waren 
drie reakties mogelijk:
1° het koningenbezoek vergeten.
2°het bezoek aangrijpen als middel 

in de studiebeurzenaktie.
3°een aktie voeren tegen koningen 

als instituties.
Laten we wat verder ingaan op de 
verschillende mogelijkheden.
1 “Men kan zeggen dat dit bezoek 
helemaal niets te maken heeft met 
de hele studenten problematiek en 
dat het dan ook geen zin heeft in 
te gaan op dit bezoek of er aktie 
rond voeren.
Een andere redenering houdt voor 
dat de aandacht van de studenten 
op deze manier wordt verschoven

naar problemen die misschien niet 
minder belangrijk zijn, maar min-
der relevant zijn in de studenten- 
strijd.
2°Een meer pragmatische aanpak 
zegt dat men alle aanleidingen 
moet gebruiken om het doel (hier: 
de studiebeurzenaktie breder ma-
ken) te bereiken. Er is altijd wel 
een verbalid te leggen tussen beide 
zaken: men kan wijzen op de reden-
en van de studievoorstellen, nl. 
bezuinigen op onderwijs ten voor-
dele van voornamelijk de produk- 
tieve sektoren,en de symboolwaar-
de van de koningen die als sta- 
bilisatiefaktor in het beleid 
wordt gehanteerd enerzijds, ander-
zijds met zelf een groot aandeel 
in de kapitaalmarkt,d.w.z. met 
al dan niet rechtstreeks invloed 
op het beleid in de 'vrije markt- 
ekonomie'.Een vrije marktekonomie 
die eerst en vooral gericht is op 
korte termijndoelen, nl. winst en 
dividenduitkeringen, iets wat 
regelrecht in strijd is met de 
noden van een ernstig onderwijs-
beleid dat het moet hebben van een 
ruime visie op lange termijn met 
een inherente neiging tot ver-
betering .
Deze benadering gebruikt dus het 
bezoek als een kapstok waaraan de 
lopende aktie kan wordm gehaakt.
Dit houdt natuurlijk het gevaar 
in dat door het leggen van ogen-
schijnlijk futiele verbanden gro-
te delen van de studenten niet 
meer kunnen "volgen".
3° kan men een aktie voeren tegen 
het feit dat er nog koningen besta 
staan. Zeker een terechte houding, 
maar de vraag rijst of het wel zin 
heeft zo'n disparate aktie te voe-
ren. Misschien is het wel efficiën-
ter deze problemen aan te pakken 
wanneer ze met meer kans op slagen 
kan gevoerd worden.

en nu het spel

Op het einde van de vergadering in 
de Blandijn werd eindelijk duidelijl« 
wat er zou gebeuren: Rita Van Dam 
(vertegenu. RvB) gaat de open brief 
afgeven tijdens de receptie; buiten 
gaan de studenten betogen.
Terwijlbetogers tussen de bosjes 
agenten de weg naar de Volderstraat 
zochten, vluchtten een paar "studen-
tenleiders" om hun sloddertrui te 
vervangen door hemd, das en vestje 
(het doel heiligt de middelen ?) en 

om aaarna nun plaats in te nemen 
in de Aula. Vele charmante hoste o 
sen,instant glimlach, drentelden 
rond om duidelijk te maken dat pe 
persoon één zitplaats was voorzif 
wat logisch lijkt.

Plichtsgetrouw en vol eerbied knip-
te de zaal recht tden de beide ma-
jesteiten de zaal binnen kwamen; na 
enig geaarzel om uie-neemt-uelke- 
stoel barstte een spontaan applaus 
los: hoe gewoon deden deze konin-
gen toch !

Nu was het de beurt aan enkele pro-
fessoren om een tekstje te debite-
ren: Hoste mocht als rektor de wens 
uiten dat Uuan's bezoek de start 
mocht zijn van "nieuwe, intensieve, 
kulturele en wetenschappelijke ban-
den tussen Spanje en onze universi- 
teit".

Dan prof. De Bruyne een half uur 
Spaans.
Prof. Vlerick somde zijn verdiens 
ten op, o.a. gematerialiseerd in 
het Seminarie voor Produktiviteits- 
studie- en onderzoek. Een filmpje^ 
volledig belangeloos door IBM ter 
beschikking gesteld, illustreerde.

Nu konden de studenten hun rolletje 
spelen :

DE BRIEF.

Vooraf was door het rektoraat be-
slis t wie belangrijk genoeg was om 
de koningen een hand te mogen geven 
Deze gelukkigen werden in allerijl 
de Aula uitgeloodst, hen achterna 
om in de hall te handschudden. De 
openbrief werd afgegeven en Rita 
Van Dam werd door de vriendelijke 
zorgen van de veiligheidsagenten 
weggedrumd("ge hebt nu wel genoeg
m n n p n  H n e i - ' h

BUITEN

Het druilde regen en slechts echte 
koningenfans waagden zich buiten; 
vandaar ook het Frans dat niet uit 
de lucht was.
De studenten-betogers waren doorge-
sijpeld tot de Volderstraat en ont-
rolden hun spandoeken, ja ze begon-
nen zelfs te skanderen, tot grote 
ergernis van de fanklub.
En hoewel de politiefilmklub ook 
aanwezig was hebben de studenten 
hun pret niet la ten verstoren; 
blij en tevreden keerden de kame-
raden terug naar de Brug. (wanneer 
de volgende aktie ?)

Tekst Rik Van Nuffel 
foto's Frank Lateur

Rolf Van Steenkiste 
Lieven Vanden Abeele.



WIJNEN VOOR DE ZWIJNEN

16 november 1977, Een regenachtige mor-
gen als alle andere. Zo lijkt het ten-
minste tot een uur of elf. Dan gebeurt 
het ongelooflijke : het Academisch Zie-
kenhuis opent zijn sluizen, en uit zijn 
machtig reservoir spuit een onafzienba-
re stroom van studenten de straten op.
Op minder dan géén tijd ziet het kruis-
punt van de Zwijnaardsesteenweg en de 
De Pintelaan zwart van het volk. Auto's 
heffen de eerste noten aan van een 
toetconcert, chauffeurs slaken een ge-
smoorde vloek, wijl de meeste wandelaars 
in de huizen vluchten. Ergens slaat 
iemand snel een kruis. Want uit het 
helse rumoer ziet men de massieve ge-
stalte opdoemen van een reusachtig 
monster. 'Wanstaltig ploft het gedrocht 
neer temidden van het kruispunt, en vat 
vlam. Terwijl zwarte rook tussen de 
huizen omhoog walmt, zwelt het gedruis 
tot een hoogtepunt. Dan bestijgen 
de duistere scharen hun ijzeren rossen.
Een stalen slang kronkelt de binnenstad 
in, om overal op haar weg verschrikking 
te zaaien.

Het Einde der Tijden ? Het vervolg op 
King-Kong ? Een staatsbezoek van de Ko- 
ning ? Neen, niets van dit alles ! Het 
zijn gewoon de studenten geneeskunde die 
betogen, op het kruispunt aan 't A.Z, 
een pop van Dokter Wynen in brand ste-
ken, en daarna met zijn zeshonderd langs 
de belangrijkste kranten van Gent fiet-
sen, tot groot jolijt van alle flikken.

Jawaade, studenten geneeskunde die 
betogen 7 Welke gesel mag er wel over 
de wereld heersen, dat de natuurlijke 
orde in het heelal op zo'n wrede wijze 
verstoord wordt 7

paniek  in het 
ziek en h u is

Men herinnert zich wellicht nog de 
opschudding die ontstond toen Dokter 
Wynen in de lente van 1976 aankondigde 
dat voor kandidaat-huisartsen een post- 
graduaat van twee jaar zou ingesteld 
worden. Door alle medische faculteiten 
van het land voer een siddering. Met 
één klap werd men zich bewust van wat 
wij natuurlijk al lang wisten : dat de 
faculteiten jarenlang verwaarloosd hadden 
ook maar één hand uit te steken om binnen 
het zevenjarig curriculum te zorgen voor 
een serieuze opleiding tot huisarts. Men 
was er traditioneel (de geneeskunde is 
een kwestie van tradities, meer dan van 
logica) van uitgegaan dat, wie beslagen 
was in de 'algemene geneeskunde' en te 
weinig kans of centen had om te speciali-
seren, rijp was voor een huispraktijk.
Nu gooide Wynen met zijn veelbelovende 
uitspraken een stok tussen de kippen !
Dit onguur heerschap had hier zo zijn 
eigen bedoelingen mee. Bedoelingen die 
zich als poliepen vertakten in een duis-
ter verleden en een lichtloze toekomst.

van centen  en 
procenten

■ In 1964, tijdens de Grote Artsen-
staking die twaalf jaar later Tinde- 
mans nog het bloed in de aderen zou 
doen bevriezen, en die door de mannet-
jes van Wynen op touw was gezet, waren 
de Syndicale Artsenkamers erin geslaagd 
een groot aantal specialisten 'binnens-
kamers' te krijgen. Huisartsen daaren-
tegen bleven nogal schuchter staan te-
genover de idee van syndicalisering, 
onder andere omdat de meeste van hen 
geconventioneerd waren, en dus hun so-
ciale zekerheid betrokken via het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering.

Wynen, die op niet meer of minder 
dan de absolute macht inzake ziekte en 
gezondheid in dit land (en daarbuiten l) 
aasde, zon op middelen om zijn invloeds-
sfeer te vergroten. Einde '72 sprong 
hij op een dag plots op uit zijn bad, 
en riep luidkeels "Eureka" (in 't 
Frans), Hij had het gevonden.

In het daaropvolgende jaar wist hij 
in de paritaire commissie artsen-zieken- 
fondsen iets ongelooflijks te realiseren : 
hij slaagde erin van de ziekenfondsen 
gedaan te krijgen dat aan alle gevestig-
de huisartsen die 100 uren zogenaamde 
'bijscholing' zouden hebben gevolgd, het 
certificaat van 'huisarts-specialist' zou 
worden verstrekt, tezamen met een hono- 
rariumverhoging van twintig percent, in 
volle crisistijd, en terwijl het RIZIV 
kampte met een miljardendeficit alstem- 
blief ! De bijscholingslessen zouden 
overigens door de Syndicale Kamers zelf 
worden georganiseerd.

Reacties bleven niet uit. Het alge-
meen ongeloof sloeg aldra om in verbitte-
ring. Meerdere sociale groepen wetten 
hun zwaarden, en zelfs conservatieve re-
dacteuren stortten banvloeken uit over 
het hoofd van onze schalkse vriend.
Deze, onverstoorbaar zoals Pachydermen 
plegen te zijn, zocht naar een systeem 
om de toegestane privileges onaantast-
baar te maken door ook voor toekomstige 
huisartsen plannen uit te werken. Het 
resultaat was zijn project voor de in-
stelling van een postgraduaat, dat de 
lengte van de studies voor huisarts op 
negen jaar zou brengen (zonder de mo-
gelijkheid van een studiebeurs de laat-
ste twee jaar !).

en sk iv a k a n tie s
Jos De üaeger, toendertijd Minister 

van Volksgezondheid, had intussen aan 
de zogenaamde 'Hoge Raad voor Genees- 
heren-Specialisten' gtvraagd 'erkennings- 
criteria' op te stellen voor de huis-
artsen die op dat ogenblik al hun bij-
scholing (al dan niet verworven op ban-
ketten en skivakanties) hadden voltooid. 
Deze Hoge Raad toog onmiddellijk aan 
het werk. Grensoverschrijdend werk, 
want vermits zowel de voor zitter als 
de ondervoorzitter en de meeste leden, 
dienaren van Wynen waren, interpreteer-
den zij hun opdracht als een vraag naar 
de gedetailleerde uitwerking van een 
postgraduaat.

De studenten hadden dit in de gaten.
Van alle universiteiten in Vlaanderen 
en Wallonië uit werden er commando-ac- 
ties georganiseerd die keer op keer 
de vergaderingen van de Hoge Raad fy- 
sich onmogelijk maakten. Twee, drie 
keer stroomden duizenden studenten 
naar Brussel om te scanderen : "Hoge 
Raad onbevoegd", ten teken van hun ge-
loof in de gedachte dat het medisch on-
derwijs de opdracht van de universitei-
ten was, en niet van beroepsverenigingen. 
Toch wist de Hoge Raad af en toe voorstel-
len te lanceren, het ene al dolzinniger 
dan het andere, Qnder druk van de stu-
denten veranderde de Hoge Raad van sa-
menstelling als haar leden van onder-
broek, maar niets mocht baten.

op het thuisfront 
reeds
De faculteiten werden tijdens de-

zelfde periode echter zo duchtig door de 
studenten bewerkt, dat zij zowat allemaal 
de optie namen hun curriculum zodanig aan 
te passen dat een volwaardige huisartsen-
opleiding binnen de zeven jaar mogelijk 
zou worden. Een herdenking van de zeven 
lag immers voor de hand, vermits hier, 
mits schifting van een aantal irrele-
vante vakken, nog een zee van mogelijkhe-
den voor de invoering van specifieke 
huisarts—vakken open lag. Bovendien kon-
den ook de professoren niet velen dat het 
geneeskunde-onderwijs hen uit de handen 
zou worden genomen door sinistere corpo-
ratistische gewrochten. Met name in Gent 
werd sindsdien duchtig gewerkt aan dit 
nieuwe curriculum. Het uiteindelijke 
resultóat, het geesteskind van de 'Com-
missie Vermeulen', werd na een moeilijke 
tijd van onderhandelingen en geschipper, 
op 9 novemver laatstleden door de Facul-
teitsraad der Geneeskunde aanvaard.

Helaas ! op 29 juli, in volle vakantie- 
tijd, had de Hoge Raad een voorstel aan-
vaard dat inhield dat voor alle studen-
ten die vöér 1981 afstudeerden, een wacht-
tijd van twee jaar zou worden ingesteld, 
te combineren met 200 uur bijscholing.
En dit zou nog maar een overgangsmaatre-
gel zijn : niemand kon vooralsnog zeggen 
wat er zou gebeuren met de afgestudeerden 
van na '80, maar alles wees in de richting 
van het langverwachte postgraduaat,

naar een echt 
gezondheidsbeleid

Hoe is de toestand nu 7 Te Antwerpen 
en Gent zijn serieuze stappen gezet ter 
creatie van een specifieke huisartsen-
opleiding. Ook Leuven werkt er hard aan, 
terwijl Brussel een beetje achterop 
hinkt. Eén ding is echter duidelijk : 
de faculteiten hebben zich bereid ver-
klaard binnen de kortste keren de verlo-
ren tijd in te halen en inzake artsenop-
leiding hun verantwoordelijkheid op te 
nemen. Ondertussen maalt de waanzinnige 
molen van syndicaten en ziekenfondsen 
voort. Als onze waakzaamheid ndi verslapt, 
dan is al onze moeite voor niets geweest.

0d 16 november hebben wij getoond dat 
wij nog leven en nog altijd achter onze 
eisen staan, nu wij het derde jaar van 
onze verbeten strijd voor een degelijkere 
opleiding ingunn.

Laat het voor Wynen en zijn kliek ééns 
en voorgoed duidelijk zijn dat zijn twin-
tig procent en zijn huisarts-specialist- 
uitvinding voor onze part naar Gaturnus 
mogen gelanceerd worden,
“ij willen een goede en verantwoorde op-
leiding tot huisarts, één die ons in staat 
stelt te voldoen aan de noden en eisen 
van deze tijd, deze mensen.

De universiteiten hebben reeds de 
eerste stap gezet. Na de actie van 
woensdag heeft een interuniversitaire 
afvaardiging een gesprek gehad met Mi-
nister Dhoore en met hem een afspraak 
gemaakt voor nu dinsdag, voor verder over-
leg. Wij zullen de minister verzoeken 
de adviezen van de Hoge Raad naast zich 
neer te leggen, en zich te schikken naar 
de wensen van de universiteiten.

Na jaren van moeizame strijd, zullen 
wij de minister confronteren met de 
vraag : "Wie bepaald er eigenlijk het 
gezondheidsbeleid in ons land : het 
Ministerie van Volksgezondheid, of 
een aantal corporatistische, blinde 
en hongerige pressiegroepen 7"

Jan Bosmans

1,8 bedraagt. Dit betekent dat de 
financiële en sociale kloof tussen 
de medicus en de man-van-de-straat 
steeds toegenomen is en dat nog meer 
zal doen als straks de loonsverho-
ging er komt. Dan zal dr. Wijnen nog 
eens met fierheid kunnen herhalBn: 
"Het artsensyndicalisme heeft op 
vijf jaar méér resultaten bereikt 
dan de arbeidersbeweging op vijftig 
jaar tijd".
Het spreekt vanzelf dat iemand die 
7 jaar studie achter de rug heeft 
en bereid is om 24 uur per dag voor 
de gezondheidszorg in de bres te 
springen, recht heeft, op een eer-
lijk loon. Maar zij die aan de 
"medische roeping" beantwoorden 
moeten steeds idealisten blijven en 
geen
overdadige betaling eisen. 
Daartegenover staat dat ue ons op de 
honoraria niet blind mogen staren. 
Als faktor van het RlZIV-deficit is 
het zeker niet de belangrijkste.
Of zoals Koninklijke Commisaris 
voor de hervorming van de ziekte-
verzekering 0. Petit stelde: " De 
prijs van de farmaceutische produk- 
ten en van deligdag in de zieken-
huizen moetvfiér de geneesherenhono-
raria worden aangepakt".

Huisarts : 
7 + 2 jaar ?

De studenten geneeskunde zijn vorige 
ueek in grote getale op straat ver-
schenen om er hun grieven aan het 
grote publiek kenbaar te maken. 
Diegenen die de evolutie van nabij 
volgen slagen er blijkbaar tot nog 
. e vrij goed in om allen van de 

nieuwe moeilijkheden op de hoogte 
te houden.Daardoor kunnen zij op cru-
ciale momenten zoals nu dan ook 
steeds op een massale medewerking 
van de studentengemeenschap rekenen 
om aan hun interventies het nodige 
geuicht te geven.
Dat gebeurde in het nabije verleden 
troüuens niet zonder resultaat!
Op aandringen van de studentenverte-
genwoordigers aanvaarde de fakulteits 
raad praktisch unaniem dat al het 
mogelijke gedaan moet uorden om dmv 
een polyvalente en gedifferentieerde 
opleiding een voluaardige huisarts 
te vormen BINNEN 7 JAAR. Tevens uerd 
het ontwerp van curriculumhervorming 
aanvaard,opgesteld door een commissie 
olv Prof. Vermeulen.
Zoals in Schamper nr 41 reeds door 
Geert Laleman uerd uitgelegd,is de 
hele zaak mbt de verlenging van onze 
opleiding in feite terug te leiden 
tot een loonsverhoging van 20% die 
de Syndicale Artsenkamers van Dr Wij-
nen uillen doordrukken.
Vandaar dan ook dat de ruim 500 stu-
dent en,vooraleer ze per fiets langs 
de verschillende kranten reden,voor 
het AZ Dr Wijnen himself verbrandden 
en daardoor eens te meer kennis gaven 
aan hun fundamenteelste eisen, 
faar alles is nunog niet geuonnen! 
Ondanks de resultaten binnen onze f a - 
kulteit zullen uij blijven strijden 
tegen de loonsverhoging met 20r".

Volgens het statistisch jaar-
boek van België (deel 9) 
verdiende een dokter in 1970 
nl. 2,3 maal meer dan in '58 
daar uaar deze ratio voor de 
doorsnee uerknemer slechts

Er is dus nog heel uat uerk op de 
plank en het ziet ernaar uit dat de 
geneeskunde-studenten zich door de 
veelzijdigheid van het probleem 
niet laten afschrikken. De Vlaamse 
Geneeskundige Kring zal ook in de 
toekomst alles in het uerk blijven 
stellen om elk initiatief aan te 
sporen dat de aftakeling van onze 
gezondheidszorg uil tegengaan. Ook 
de andere fakulteiten kunnen daar-
toe hun steentje bijdragen, niet 
alleen door hun morele steun, maar 
ook door goede ideeën of positieve 
kritiek.
Voor alle geïnteresseerden nog even 
dit: op donderdag 8 december organi-
seren het VGK een groot debat uaar- 
op syndikaatsleiders, proffen, stu-
denten en volksvertegenwoordiger 
dr. Valkeniers zullen spreken over 
het onderwerp "HUISARTS WAARHEEN ?"

Iedereen is natuurlijk 
uelkom, en gratis.
Ons adres is, VGK

A.Z. DePintelaan 135 
9000 Gent 

Rodolphe Liagre 
Praeses V.G.K.



Iclootarti k e lt je

Graag wilden uij even ingaan op 
een lezersbrief van Legrand Robert 
(Schamper n° 42) waarin deze ge-
stoord is in zijn diep menselijke 
moraliteit: dat Schamper een beetje 
heel cynisch doet met wijlen mijn-
heer Schleyer, noemt hij onverde-
digbaar .

Om te beginnen geeft Robert toe 
dat hij niet veel weet over het na- 
zi-verleden van Hans Martin. Inder-
daad, dit bruine verleden schreeuwt 
men niet uit over de daken, maar 
toch lijkt er ons geen enkele reden 
te bestaan om dit verleden te ver-
doezelen c

Want wat lezen ue zoal in onze 
goede burgerlijk pers over H.M. : 
niets dan goed ! "Geboren op 1 mei 
1915« Hij studeerde rechten en pol 
en sok. Na de oorlog kwam hij in 
de nijverheid terecht" of " een ge-
respecteerd woordvoerder van de 
duitse ekonomie0 Een topman, recht-
lijnig en fair" enzv. ...

Maar zie je, daar zit een gat. 
Een duister gat. Er zijn dingen 
van Schleyer die men niet zegt. Zo 
bracht het deze knaap het in de ja- 
ren dertig bij de Hitlerjugend 
tweemaal tot voorzitter van de 
NAZI-studentenbeweging. Als SS-Fu- 
hrer droeg hij het SS lidmaatschap- 
nummer 227D14. (de SS was toch ook 
niet zo'n nette club) H.M. was te-
vens voorzitter van het presidium 
van de centrale industriebond in 
Praag.

Dat Schleyer dus zomaar passief 
werd meegesleurd in de "massa-hys- 
terie"van het derde rijk, mag je 
wel vergeten Robert. Hij was één 
van de brouwers van die massahyste-
rie.

En dat je veronderstelt, Robert, 
dat na de oorlog zijn ogen zijn o- 
pengegaan en dat hij dan' "het licht" 
heeft gezien klopt ook niet. In het 
voorjaar van 1963 heeft de betreur-
de overledene het over zijn hart 
kunnen halen om circa 440 000 me-
taalarbeiders een lock-out op te 
leggen : H.M. als " gerespecteerde 
woordvoerde van de duitse ekonomie" 
Hans is een harde kerel gebleven.

am nesty  

in tern ation a l

Zou er iemand van jullie graag ge-
vangen zitten en eventueel gefolterd 
worden louter en alleen omwille var 
je politieke of godsdienstige over-
tuiging of om je gelaatskleur ?
Ua1 en als je gevangen zou zitten 
zou je dan niet wensen dat andere 
mensen die veilig in hun huisje zit-
ten, bekommerd zijn om je lot ?
0a toch zelfs nog een stapje meer, 
namelijk dat ze een beetje van hun 
televisietijd of kafétijd opofferen 
om mee te ijveren voor je vrij la 
ting ?
Zo zit een Marokkaans student, Driss 
Radouane, behorende tot de Frontis- 
tische beweging, op 15 januari 1977 
tot 10 jaar gevangenis veroordeeld 
door het hof van beroep wegens "lid-
maatschap van een illegale vereni-
ging" en "samenzwering tegen de vei-
ligheid van de staat.
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tentoon ; *  ;
Fotomontages van Oohn Heartfield

van 18 november tot 10 december in

de Akadenie, Akademiestraat van

10 tot 12 en van 14 tot 17u.

In samenwerking met de vereniging 
België - D D R . "

*

/
Joseph Beuys.
tekeningen, aquarellen, kollages, 
schilderijen.

Hij bleef steevast volhouden dat 
elke medezeggenschap van de arbei-
ders in de bedrijven een duivels 
kwaad was; In zijn boek "Das sozi- 
ale Modell" pleit Schleyer voor 
een verder doorgedreven en harder 
Berufsverbot; eist hij dat de 
"vijanden van de demokratie ( zijn 
demokratie) alle grondwettelijk ge-
waarborgde rechten moeten ontnomen 
worden" en hij is dolgelukkig met 
het Radikalenbesluit in Duitsland : 
het verdient navolging !!

Totdaar het beeld van een man 
die met een staatsbegrafenis werd 
vereerd. God hebbe zijn ziel.

Het moet ons dan ook niet ver-
wonderen dat in Duitsland ( en el-
ders) de linkerzijde en andere 
échte demokraten niet in staat 
zijn om over de dood van Mijnheer 
Schleyer te rouwen ! Dat moet men 
niet verwachten van mensen die dag 
aan dag door de machthebbers (met 
H.M. op kop) worden gediskrimineerc 
en verdrukt.

Dat Schamper daarover een stand-
punt inneemt en niet meedoet aan al 
die hypocriete boel vinden uij een 
goede zaak.

Dit maar om te bewijzen, Robert, 
aat dat klootartikeltje in Scham-
per ook weer niet zé onverdedigbaar

Maar ue hebden dit gemeen Robert 
we zijn ook Schamper-fans.

I U *°
Soc^'-'SnoS

Leo Uohlhutter 
Willy Steinmarck

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

in het muzeum van Schone Kun-
sten, Citadelpark. /

toneel * /
ZWARTE ZAAL

ZE BEZATEN ALLES IN GEMEENSCHAP

/

/dooru'het trojaanse paard' 
deze voorstelling wordt georgani«™ 
seerd door KK-toneel op uitnodiging^ 
van Proka op do 1,vrij 2 en ma 5 dec 
om 20 u.
Deze voorstelling gaat door in de 
Zwarte Zaal. 4
Houders van de KK-kaart gratis.

PROKA

"Alpha"

klassiekenprojekt

in regie van Franz Marijnen 
en produktie van Toneelraad 
Rotterdam

op woensdag 30 november om 20u.

NTG

Sint Baafsplein

"Het gezin van Paemel" 

van Cyriel Buysse.

vanaf 26 november tot 23 
december, telkens om 20u 
uitgenomen 's zondags om

/

/

/
#

/

/
1 5 u ?

Politieke achtergronden van Marokko.

In 1956 begonnen de onderhandelingen 
met de Franse regering die leidden 
tot de terugkeer van Sultan Mohammed 
V in Marokko, en in maart 1956, tot 
de onafhankelijkheid van Marokko als 
een onafhankelijke staat. De sultan 
die zoveel mogelijk macht in zijn 
handen wilde houden, vormde een 
koalitieregering: de Istiqlal, de 
grote nationalistische partij, en 
de Binnenlandse partij voor de 
Onafhankelijkheid.
In 1959 vormden vertegenwoordigers 
van de vakbonden en vroegere onaf-
hankelijkheidsstrijders die de 
Istiqlal uit protest verlieten, de 
UNFP (Union Nationale des Forces 
Populaires). Deze partij vormde 
de oppositie tegen het regime van 
de koning en bestond uit de kleine 
burgerij, boeren, arbeiders, het 
proletariaat en intellektuelen.

UNFP

In 1959 en begin '60 vertrouwde de 
koning de regering toe aan het UNFP 
maar al gauw zag hij dat zijn macht, 
gesteund op leger en politie, be-
dreigd was. De UNFP-ministers werden 
ontslagen en hun plannen om de ont-
wikkeling van hun land te koördinere 
eren; hun instellingen werden ont-
bonden. In 1962 volgde zijn zoon hem 
op en hoopte dat een nieuwe partij, 
de FDIC (front voor de van grond-
wetten jke instellingen), gevormd 
in '63, zou verzwakken. Velen 
werden gevangengenomen, gefolterd, 
gedood.

In 1yby verenigden de UNFP en de 
ISTIQLAL zich in hun oppositie tegen 
de koning; in '70 vormden ze het 
nationaal front.
Van toen af vonden er veel politieke 
processen plaats, waarbij de leden 
van de UNFP beschuldigd werden van 
"pogingen de staatsstruktuur te 
veranderen, vorming van staatsvij- 
andige groeperingen,enz". Leger en 
politie waren het middel geweest om 
de koninklijke macht in stand te 
houden. Duizenden studenten werden 
gevangen genomen en gefolterd. Na

Werkgroepen homofilie SAPPH0 &
GSWH : onthaal en informatie,
elke woensdag van 16 tot 17 en van 
19 tot 20 uur in het C.S.V. Willem 
Tellstraat 13 Gent ( tel. 250652 )

▲

wij vreten:
STUDENTENRESTAURANTS

MAANDAG 28/11 

waterzooisoep
gentse waterzooi / vissticks met 
gribichesaus en sla

k
DINSDAG 29/11

tomatensoep 
hesprolletjes met 
nasi goreng

▲
selder /

WOENSDAG 30/11 

seldersoep
hamburger met spinaziestamppot / 
lumpia in exotische saus.

donderdag en vrijdag zullen de 
studenten maaltijden worden 
voorgeschoteld waarvan de in- 
houd pas op het allerlaatste 
zal worden prijsgegeven. Dit 
om de grote fluktuaties in 
studententoeloop wat af te 
zwakken, en als je dit niet 
gelooft, dan vertellen we wat 
anders.

film  :

▲

▲

▲

k

k
VOORUIT.

van 25 nov. tot 1 dec.
- 14.00 en 22,15 uur

DE MESSIAS van Roberta
Rosselini

- 16.30 en 19.45 uur

VIRIDIANA van Louis 
Bunuel

STUDIO SK00P

Van Artveldeplein

k

k

k
van 25 nov. tot 1 december:

zaal 1 :-- Cria Cuervos.
Saura 1976.

2 Ou

-Clockwork Orange. 
Kubrick 1972. 

22u30

zaal 2 : -The General.
Keaton' 1 922. 

22u

▲

k

k

ds sterke achteruitgang van de UNFP, 
reorganiseerde zich uit het UNFP in 
'74 het USFP (Union Sgcialiste des 
Forces Populaires).
Sinds 1976 werden verkiezingen be-
loofd, en na heel watuitstel is het 
programma nu klaar. De onafhanke 
lijken_uonnen de meerderheid van de 
stemmen.

De gemeentelijke en parlemeantaire 
verkiezingen die in april '77 moes-
ten gehouden worden, werden niet 
voorafgegaan door een algemeee 
amnestie zoals door de grootste 
oppostiepartij geëist was. Integen-
deel vonden in de zomerperiode grote 
processen plaats.

WAT NU ?

HAALT DIT NU WEL IETS UIT ?

Hier dan enkele cijfers : in het 
jaar 1976-'77 hadden we 4011 ge- 
adopteerden, waarvan er 1498 vol-
ledig zijn vrijgekomen. In één 
jaar zijn er 68000 leden bijgekomen, 
20 landen en 668 adoptiegroepen.
De meest recente rapporten uit Lon-
den melden ons dat er de laatste 
tijd ongeveer 50% vrijkomen. Dit 
alles valt te r lativeren. We ijve-
ren niet alleen voor vrijheid, maar 
ook voor het verhinderen van mar-
telen en het verbeteren van de ge-
vangenistoestanden. Dit laatste be-
reiken we veel meer. Dit weten de 
gevangen zelf.

Voor meer informatie over 
Amnesty International wendt U bij 
Lut Ausloos 
Iepenstraat 26 
9000 GENT

voord rach t:

Amnesty International in samen-
werking met de Belgische Liga voor 
de Rechten van de mens organiseert 
de volgende voordrachten:
30 Nov. Apostel, mensenrechten.
1 Dec. Beckers, mensenrechten in 

West-Duitsland
6 Dec. Boehm. Conflict en geweld.
8 Dec. De Cock. Rechten van de 

vreemdelingen.
Dit alles in de Blandijnberg 2 
Auditorium B.om 20h00.

Verder is er nog een tentoonstelt 
ling: Kunstenaars en mensenrechten 
in de voorhal van de akademische 
RaadszaalII, Volderstraat.
Alle werkdagen van 10hü0 tot 17h30

WERKGROEP V00R INDUSTRIËLE ARCHE-
OLOGIE DER R.U.G.

30 nov. A. Linters : "Wetenschap 
en techniek tijdens de industriële 
revolutie"________________

op woensdag 30 november op 
het K .U .C.:

POLITIEKE VLUCHTELINGEN IN BELGIE.

18u30 : eucharistieviering "Evange-r 
lie en bevrijding". 
daarna broodmaaltijd.

20u00 : POLITIEKE VLUCHTELINGEN 
UIT LATIJNS-AMERIKA, 

met de medewerking van:
-Seul (Service européen univer-
sitaire Latino-Américain) 

-Collectief Psycho-sociaal(Leu-
vens team dat zich bezighoudt 
met de psycholigische opvang 
van politieke vluchtelingen). 

-Justitia et Pax.

Op de agenda:
-mensenrechten en politiek 
-de ballingschapsituatie en 
de opvang van pol. vluchtel. 

-muzikaal optreden.

1 dec : Gunter Walraff 
mét film .

In Blandijn om 20 u.

De sektie wijsbegeerte/moraal 
organiseert in samenwerking met 
de Vlaamse Kring Moraal :

spreker: Danton Urquieta
(Chileens vluchteling,docent 
politieke filosofie aan de 
Gemeentelijke Universiteit
A'dam)

titel: DE REVOLUTIONAIRE WIL EN 
HET AANVAARDEN VAN VERDAS 
GING OF UITSTEL VAN HET 
HUMANISME.

plaats: Blandijnberg 2 Aud. A 

datum: 8 december 20 uur.


