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MICHEL : «Toelagen? 
Af schaffen!*

Na de (simpatieke) verklaringen van Jos 
Ramaekers voor de pers op 22 nov. was het 
voor de Vlaamse studenten blijkbaar duide-
lijk : er is geen vuiltje aan de lucht. 
Ramaekers verklaarde dat de studiebeurzen 
behouden blijven en dat leningen hoogstens 
als aanvulling worden voorzien, nl voor 
mensen die ofwel geen beurs kunnen krijgen, 
ofwel een te kleine beurs krijgen. Op het 
eerste zicht : tamelijk positief.
Herinneren we er even aan dat op 9 nov. het 
Voorlopig Nationaal Studentenfront op een 
een persconferentie te Brussel voor 23 nov. 
een antwoord had geeist van de regering op 
de vraag : "Worden de studiebeurzen door de 
regering al dan niet afgeschaft?" De stu-
denten eisten ook FORMELE GARANTIES van 
de overheid dat de beurzen behouden zou-
den blijven.
We kunnen zeker niet zeggen dat de rege-
ring op onze vraag niet is ingegaan.
Even voor de gestelde datum worden we 
inderdaad overstelpt met verklaringen van 
Ramaekers, Vande Ven, dit is een medewer-
ker van kameraad jef , en last but not 
least Michel.
Het blijkt nu dat deze verklaringen elkaar 
tegenspreken, en bovendien strijdig zijn 
met de feiten. (Binnenkort brengt het 
Nationaal Studentenfront een volledig 
overzicht van de woorden van deze he-
ren).
Twee zaken komen duidelijk naar voor :
1° art 173 en 174 die het recht op toe-
lagen ontnamen, zijn voorgoed uit de 
programmawet gedicht en komen in deze 
vorm niet in de Kultuurraden. Beide mi-
nisters verklaren dat de artikelen op-
gegeven worden.

2° de regering werkt aan een dossier 
over de studiefinanciering, en dat zal 
niet mals zijn voor de studenten. Dit 
wordt door Ramakkers echter ontweken.
Ramaekers beweerde voor een groep stu-
denten van de VUB op 23 nov. dat de hele 
beurzenzaak voorgoed opgegeven werd, 
dat NIETS naar de Kultuurraad ging.
Zijn eigen handlanger Vanderven, beweerde 
op 22 nov. nog dat de zaak "studietoe-
lagen" naar de KUltuurraad moest. Het 
standpunt van Ramaekers valt, kjlobaal 
genomen, te resumeren als : "aan de 
beurzen wordt niet geraakt : ik ben ertegen" 
Aan de VUB-studenten vertelt hij nog 
"de BSP is ertegen". Dit is voor de stu-
denten heel belangrijk. Ramaekres heeft 
ZICHZELF ertoe verbonden niet aan de beur-
zen te raken, doch laat verstaan:"De BSP 
zit  niet alleen in de regering". Dat is 
wat Vander Ven voor ons opmerkte. Doelende 
op de tekst van 173/174, waar het subtie-
le woordje "kunnen" aan de tekst van de 
oude wet ('71) werd toegevoegd, alludeer-
de Vander Ven op het fe it  dat we Nederlands 
konden lezen en verstaan, dit wil zeggen 
- vrij vertaald - "Jongens, pas toch op, 
de regering is iets van plan, de tekst 
van 173/174 wijst op hun bedoeleingen en 
is eigenlijk maar een voorproefje".
(In dit verband moet gezegd worden dat 
neit Ramaekers 173/174 heeft tjebrouwd, 
maar Eyskens en Geens).
Terwijls Ramaekers in alle talen zwijgt 
over de werkelijke bedoelingen van de 
regering, is zijn Franstalige kollega 
heel wat spraakzamer. Hij zegt heel 
duidelijk dat hij de "toelagen" ("allo- 
cations") wil afschaffen. Hij beweert 
dat woord voor woord. In de plaatq daar-
van wil hij een beurzenstelsel ("des 
bourses") instellen.
Wat is het onderscheid tussen een toela-
gen, en een beurs? Volgens de huidige 
wet bestaan er TOELAGEN. (In het studenten-
taalgebruik wordt evenwel 'beurs' gezegd)
Een toelage is iets waar je RECHT op hebt, 
als je ouders minvermogend zijn. Dit is

dus eén wettelijk gewaarborgde uitkering, 
te vergelijken bvb met een andere so-
ciale voorziening, de werkloosheisuit- 
kering. Een beurs daarentegen, is voor 
degene die de beurzen toekent, veel vrij-
blijvender.
Michel zégt dat : de regering een dos-
sier voorbereidt over de studiefinancie-
ring van de studenten. Volgens hem zou dit 
t ussen februari en april moeten bekend 
gemaakt worden. Volgens Michel is de 
hoofdbekommernis van de regering de werk-
loosheid onder de universitair-afgestudeer- 
den tegen Ée gaan. Daaronder kunnen we 
verstaan : We moeten het aantal studenten 
verminderen. Konkreet s te lt  hij voor 
alle toelagen op te heffen voor bepaals 
de richtingen die meer mwerklozen pro-
duceren : vb leraars talen, staats- en
sociale, geschiedenis, edglm----
Dit zou voor gevolg hebben, aldus Michel, 
dat minder studenten deze richtingen zou-
den volgen.
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Terzelfdertijd zou er een beurzensis- 
teem komen voor andere richtingen: 
bvb toegepaste wetenschappen. Dit wil 
zeggen een grotere toeloop naar deze 
fakulteiten. Voorzichtigheidshalve 
voegt hij eraan toe dat dit slechts 
een persoonlijk projekt is.
Het belangrijkste in de verklaringen 
van Michel is : 'het toelagenstelsel 
wordt afgeschaft. Nu nu. We bereiden 
een grondig dossier voor, dat in de 
lente voor de Kultuurraden komt." 
Belangrijk is dus dat,IN TEGENSPRAAK 
MET WAT RAMAEKERS LIET VERSTAAN, de 
Regering verder sleutelt aan een 
'oplossing' (zoals dat heet).
Als de REGERING echter met zo'n 
voorstel op de proppen komt, dan bete-
kent dit dat die zaak zowel in Vlaan-
deren als in Wallonië voor de Kultuur-
raad komt. Op dat ogenblik zal Ramae-
kers zich kunnen verschuilen achter 
de regeringsfacade, en zeggen 
dat hij de meerderheid moet volgen.
We vragen ons afof de BSP, die tegen 
een afbraak van de studiefinanciering 
is ,  zal dulden dat de regering ons 
op die manier een loer draait. Er 
staat immers niets over de studiefi-
nanciering in het regeerakkoord tussen 
de verschillende partijen, en dat zou 
in een "loyale" regering tot een KRISIS 
kunnen leiden.

Michel heeft de vingen op de wonde 
gelegd : afschaffen der beurzen ge-
beurt omdat w men minder studenten 
wil, niet omwille van budgettaire 
redenen. Dit is selektie, financië-
le dan nog. En dat stemt wonderwel 
overeen met de resultaten van wetens 
schappelijk onderzoek ivm studei- 
financiering (cfr Prof. Luc Huyse 
Schapper 43).
De werkloosheid fungeert als alibi,  maar 
in heel de maatschappij heerst werkloos-
heid. Het minst, (procentueel gezien), 
van al bij de universitair geschool-
den, die nog altijd gemakkelijkst een 
job krijgen. De huidige krisis in de 
kapitalistiese ekonomie heeft enorme 
werkloosheid teweeggebracht. Men 
kan die werkloosheid echter niet op-
lossen door minder mensen te laten 
studeren.
Zo bereikt men -hoogstens- méér onge-
schoolde werklozen, (mensen die vanaf 
hun 18 direkt naar de dop moeten).
Aub mijne heren de ministers, als jullie  
IETS willen doen aan de werkloosheid, 
zorgen jullie  dan ervoor dat er meer 

'arbeidsplaatsen komen (voor alle sek- 
toren, beroepen, diploma's) in plaats 
van minder diploma's.

Wat Michel voorstelt, sloeg bij de Waalse 
studenten in als een bom : onmiddellijk 
werden algemene vergaderingen gehouden.
In Luik, Namen en partieel ook opde UCL 
werd gestaakt op 23 november. Er had-

den spontane betogingen plaats. Zo gin-
gen de Luikse studenten met een vijf- 
honderdtal naar burgemeester Close 
(PSB), om uitleg te vragen over het 
standpunt van zijn partij in deze a 
zaak. Close verbrandde echter zijn 
vingers niet, en zweeg. Pe waalse 
studenten wijzen erop dat als men 
Michel laat begaan, men naar de regel-
rechte afschaffing van de beurzen gaat. 
Michel behoort tot de CEPIC-vleugel in 
de PSC, waarvan VDB voorzitter is. VDB 
verklaarde zich jaren terug (regeringsver-
klaring '66) reeds voorstander van de af-
schaffing van de studiebeurzen. VDB is 
bekend om zijn conservatieve opvattingen, 
maar men kan zich afvragen waar hij zich 
eigenlijk mee moeit : laat hij verder met 
zijn worstenfabriek en zijn kanonnen spe-
len, maar dat hij het onderwijs met rust 
laat. Per slot van rekening hebben wij 
ook niets mogen zeggen over zijn F-16‘s 
(de beroemde dertig miljard, die nu al 
overschreden zijn).

BESLUIT
De situatie is dus alarmerend. We mogen 
ons geenzins op sleeptouw laten nemen 
door de verklaringen van Ramaekers.
De studentenbeweging heeft, wa t Ra-
maekers betreft, in SCHIJN, een slag 
thuisgehaald, maar het gevaar is 
niet geweken. Het gevaar is groter 
dan ooit : als de regering in de lente 
met een grondig voorbereid voorstel 
afkomt, dan moet de studentenbeweging 
op d at ogenblik klaar staan. De mi-
nisters zijn echter ook niet van gis-
teren (dit zijn veere de grootste lof- 
woorden die men voor hen kan vinden) :
ze zullen wachten tot de blok,___
En dan : vaarwel onze beurzen.
In de aktiekomitees werd het probleem 
gondig besproken. Op het Nationaal 
Studentfront werd beslist een brede 
info-campagne te lanceren, om de ver-
klaringen van de respektieve ministers 
bekend te maken. Er werd immers gekon- 
stateeed dat eeen zekere ontmoediging 
was ontstaan door het optreden van 
Ramaekers.

oken blijven van 
iend informatie- 
u niet geabonneerd 
en wij er voor 
ook u uw winter- 
gt -Tibet, Gent, 
mere Donk- de 
er de bus intui- 
schaamte dus, 
dres weten en 
e rest.

Uij zeggen maar

Schamper in de bus 
maakt het reizen knus.

o, ja.
En wanneer je nu vooralsnog 
abonneert, kan je ook gebruik 
maken van deze service die we 
onze lezers bieden;
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vijftig frank plus vermelding van 
je adres.

Delegaties zullen de ministers om uit-
leg vragen. Verder moet erop gewezen 
worden dat aan de volgende eisen :

-tijdige uitbetaling van de toelagen 
(3/4 per 1 januari)

- idn
-indexering van de toelagen en de 
inkomensbarema's

- gelijkschakeling NUHO/Unief
- aanpassing van het budget voor de 

toelagen
nog geen gevolg is gegeven. Het is 
het moment om met de studenten in het 
OFFENSIEF te gaan.
De zaak is aktueel, we kunnen de RE_̂  
GERING tot precieze en FORMELE ver-
klaringen dwingen. Maar daarvoor moe-
ten we met de studenten de grootst 
mogelijke eenheid bereiken. Aan de 
Waalse Universiteiten hebben de kringen 
het voorbeeld gegeven. De aktiekomitees 
van Gent vragen zich af, waar dat het 
grootste deel van de fakulteitskringen 
b lijf t .  Onze eisen zijn gerechtvaar-
digd. Iedereen kan daarmee akkoord 
gaan. Een brede aktie is dus moge-
lijk.

Zolang we geen PRECIEZE klaarheid hebben 
over de bedoelingen van de regering, 
moeten we doorgaan. Om onze eisen 
kracht bij te zetten, zullen we de 
zaak grondig moeten aanpakken. Wat 
de regering met de studiefinancie-
ring van plan is ,  is geen eksklusieve 
aangelegenheid voor de beursstudenten.
De verworvenheden van heel de studenten-
beweging en arbeidersbeweging staan 
op de helling.

STEF DEBUSSCHERE.



Aan Leo Uohlhutter 
en Uilly Steinmark

Dank voor uu antwoord op mijn brief 
("Over god en schleyer", nr 42) 
en vooral voor de bijzonderheden 
over het naziverleden van H.M. 
Schleyer. Zo heb ik vernomen dat 
hij leidende funkties heeft vervuld 
in de hitlerjugend en lid was van 
de SS. Dat is inderdaad uel grof, 
maar verandert toch niets wezenlijks 
aan de beweringen die ik uitte in 
mijn brief ( zie deze brief in nr 
42). Kleine rechtzetting: ik heb 
nooit geschreven dat hij "zomaar 
passief werd meegesleurd" zoals in 
uw antwoord staat, maar wel (en nu 
citeer ik letterlijk!):"... dat 
H.M. Schleyer in zijn jeugd zoals 
miljoenen anderen aktief heeft deel-
genomen aan de georganiseerde massa-
hysterie" enz. Uel ben ik het er 
mee eens dat het betreurenswaardig 
is dat een groot deel van de pers 
gezwegen heeft over Schleyers akti- 
viteiten vdiör *45. Denk nu niet dat 
ik ook vlugvlug over dat verleden 
wil heenglijden. Aleen vind ik het 
een onbevredigend argument om dat 
klootartikeltje goed'te spreken. 
Tweede rechtzettinkje: de aanha-
lingstekens rond "het licht" (5° 
alinea van uw brief) zouden de in-
druk kunnen wekken dat dit een ci-
taat is uit mijn brief: nee, zo'n 
mooie poëtisch-religieuze uitdruk-
king staat er nergens in te lezen.

Dat Schleyer met een staatsbegrafe-
nis vereerd werd schijnt ge dus 
ongepast te vinden, omdat hij 
1) ooit een lock-out heeft uitge-
vaardigd, 2) geschreven heeft dat 
hij voorstander was van Berufsver- 
bot, ontneming van de burgerrechten 
aan "vijanden van de demokratie" en 
het radikalenbesluit. Hoe spijtig 
ook, een lock-out maakt deel uit 
van de rechterlijk toegestane druk- 
kingsmiddelen in vele parlementai-
re demokratieën. En voor wat zijn 
geschriften aangaat, kan ik slechts 
opmerken dat hij heeft gebruik ge-
maakt van zijn demokratisch recht 
op meningsuiting, dat in de Bonds-
republiek nog altijd gewaarborgd 
is zowel voor een Schleyer als voor 
een Ualraff, een Böll, enz. Dat 
dit alles bij hem zou wijzen

op een onverbeterlijke antidemokra- 
tische ingesteldheid overgehouden 
uit de dertiger jaren ("Hans is een 
harde kerel gebleven") lijkt me dus 
onjuist.
Ik meen te verstaan dat we uit het 
(zeer onvolledig) beeld dat ge 
schetst van die man en zijn geschrif-
ten, verondersteld worden te beslui-
ten dat het maar OK is dat hij ge-
ëlimineerd werd. Ik citeer: " .. de 
linkerzijde en andere échte demo- 
kraten niet in staat zijn over de 
dood van meneer Schleyer te rouwen." 
Uie zijn de échte demokraten? RAF 
en een aantal numeriek kleine uitersl 
linkse groeperingen? Of de meerder-
heid van het Duitse volk met vak-
bondsleiders, progressieve schrij-
vers (Günter Grass). anti-nazi vete-
ranen (Uilly Brandt) en zoveel andere 
demokraten op kop, die wel konden 
rouwen over de dood van Schleyer, 
ook al waren ze het niet altijd met 
hem eens geweest in het verleden, 
verre van. Ze konden nl. wel rouwen 
omdat door de moord op Schleyer de 
strukturen van hun bondsrepubliek 
rechtstreeks werden aangevallen. Nu 
kan men uiteenlopende meningen heb-
ben over de eigenschappen van die 
Bondsrepubliek. Maar een ding moet 
men respekteren: de klaarblijkelijke 
uil van de meerderheid om het huidig 
staatsbestel te behouden en binnen 
het kader van deze o zo verguisde 
demokratie voortdurend te werken aan 
de verbetering en vervolmaking ervan. 
Totdaar voor de "hypokriete boel".

Tenslotte nog dit: buiten onze 
Schamperofilie, hebben we minstens 
nog 1 ding gemeen, Leo en Uilly: 
we trachten beide échte demokraten 
te zijn.

Robert Legrand, 3°j„ landb.ii
Brugsepoortstr. 22

Om aan zekere behoeften te voldoen hebben 
wij het wenselijk geacht deze necrologie 
te publiceren.

Hans Martin Schleyer werd op 1 mei 
1915 in Offenburg geboren. Hij studeerde 
rechten in HeideTberg en promoveerde in 
Innsbruck. Hij was reeds sedert 1931 lid 
van de Hitlerjugend en later van de SS en 
de NSDAP. Tijdens zijn studie was hij 
"Amtsleiter van het Nationaal-socialisti* 
sche "Reichsstudentenwerk", een organisa-
tie die volgens een publicatie in het 
weekblad "Die Zeit" een camouflageorgani- 
satie was van de Sicherheitsdienst. In 
1938 werd hij leider van het Nationaal- 
socialistische Reichsstudentenwerk in 
Innsbruck, in 1945 was hij actief als SS- 
führer en als leider van het hoofdbureau 
van hef'centrale verbond voor de industrie 
in Bohemen en Moravië" in Praag.

Na de oorlog in 1951, kwam Schleyer bij 
Daimler-Benz. In 1963 werd hij lid van de 
raad van bestuur van dit concern. Daarna 
verplaatste Schleyer zijn activiteiten st 
steeds meer naar de werkgeversverbonden 
in de metaalindustrie. In 1973 werd hij 
als opvolger van Friderichs gekozen tot 
voorzitter van de Westduitse werkgevers-
vereniging en aan het begin van dit jaar 
kreeg hij ook de functie van President 
van het Westduitse Verbond voor Industrie.

(Keesings Historisch Archief 28 oktober 
1977 )

T.H.K.
De beroering in de tandheelkunde 
is nu wat geluwd: er zijn formele 
beloften gedaan en daarmee schijnt 
de grootste noodgelenigd.(alhoewel 
afwachten maar).
Even dieper ingaand op hoe dit alle-
maal kon gebeuren, kwam ik tot de 
volgende bedenkingen.

1°.De bevoegdheid over het beheer 
van RUG is toevertrouwd aan ama-
teurs. Hoe is het anders te verkla-
ren dat de problemen van de THK, 
die nu al jaren aanslepen, nog nooit 
globaal zijn besproken op een RvB 
(Raad van Beheer)-vergadering,
Voor de meeste leden nl. van de RvB, 
is hun aktiviteit aldaar één van de 
vele klusjes die ze maandelijks moe-
ten opknappen. Dat dit soms nefaste 
gevolgen heeft, hoeft dan ook eigen-
lijk niemand te verwonderen.

2°.De stiefmoederlijke houding van 
de fakulteit van de Geneeskunde 
tov de THK. Hier blijkt dus nog 
maar eens dat in onze o zo demokra-
tische struktuur, mensen die geen 
macht hebben (lees THK) nauwelijks 
of niet aan bod komen.

3°.De onpersoonlijkheid van de hele 
adrinistratieve rompslomp. Misver-
standen gaan jaren mee, via brieven 
heen en weer wordt de kloof mooi 
verder uitgediept, tot niemand nog 
iemand vertrouwt en men verzinkt in 
een moeras van achterdocht en wan-
trouwen.

4°.De vaststelling van het feit dat 
een onderwijsbeleid in dit land nau-
welijks bestaat. (Om van een beleid 
in de gezondheidszorg maar te zwij-
gen) . Niemand weet waarheen:"we bou-
wen niet voor de THK, want binnen 
5 jaar kan alles daar leeg staan bij 
gebrek aan studenten; tandartsen 
hebben we niet nodig in dit land, 
er is toch geen enkele Belg die op 
zijn gebit let" Ministers vinden 
dan financieringswetten uit die ner-
gens op slaan tenzij op besparingen. 
Het zijn enkele van de zovele uitin-
gen van een beleidschaos.

5°.Ik vind het dan toch ook maar 
ontzettend triestig dat men de men-
sen slechts nog kan motiveren door 
hen onder druk te zetten. Dat bijv. 
een firma slechts hard ddorwerkt om-
dat er een dreiging wordt uitgespro-
ken, en niet omdat er anders_mensen 
in de knoei geraken. De arbeid

(met het eraan verbonden loon) is 
een doel op zichzelf geworden; de 
diepere zingeving ontgaat ons: ver-
vreemding heet zoiets...
Maar ja, het is te begrijpen; je 
weet toch niet voor wie je werkt; 
de ruimere zin ontgaat je helemaal; 
en achteraf zullen die tandartsen 
je ook wel vanuit de hoogte gaan 
bekijken en wordt hun herwaardering 
ook alleen maar geldelijk meer ge-
regeld...

Do Maebe

Kunst is niet een geisoleerd ver-
schijnsel, maar het eenvoudig ond-
erdeel van gans het bestaar. Het 
artistieke moet in het bewustzijn
gebracht worden want zonder dat 
kan de mens niet. leven.

Met informatieve groeten,
de redaktie.

jjsseph feeuys: ereatMtelfe
Beuys is op de eerste plaats een 
opvoeder(en daardoor toch een 
kunstenaar', want in zijn wereld 
zijn alle mensen kunstenaars) Hij 
is de katalysator die ons opvoedt 
tot een meer volwaardig " e n s .

Uitgangspunt daarvoor is de vrij-
heid, die uitstijgt boven het maat-
schappelijke en boven het kollek- 
tieve. De vrijheid is de v eest 
geevolueerde waarde die uitgroei-
de tot -het bestaan van vrije 
individuen, van unieke mensen. 
Vanuit deze positie kan hij iets 
opbouwen om een andere betere 
wereld op te bouwen. Een wereld 
die berust op zelfbestuur en de-
centralisatie .

Deze .vereld is vrij, democratisch, 
en socialistisch. Vrijheid door 
zelf-determinering en deelname op 
cultureel gebied (kunst = leven), 
demokratie door opbouw van de wet-
ten en socialisme: interatie op 
economisch gebied. Maar deze 
omschakeling van het culturele he-
den naar de toekomst is niet anders 
mogelijk dan door een nieuwe op-
vatting van economie en kunst.

Ten eerste de economie die ruimer 
moet gezien wordeh dan het produ-
ceren van louter materiële goede-
ren. Kunst-, wetenschaps- en gel 
oofs-akten moeten als produktie- 
methodes fungeren zodat ze een 
goed, een koopwaar produceren die 
een mehselijke bevoegdheid kan 
ontwikkelen die op alle levens-
gebieden werkzaam is en die men de 
"ekonomie voor de produktie van de 
fysÊche goederen noemt". Alleen 
als aan zijn behoefte aan geeste-
lijke opleiding ruimschoots voldaan 
is verwerft de mens het vermogen 
een ekonomie
te verwezendlijken op het gebied 
van democratische goederen n l ; : 
zelfbestuur en medezeggingschap. 
(Daarom ook vindt Beuys de opvoedin 
zo belangrijk)

Ten tweede wenst hij een verrui-
ming van het begrip kunst. De 
kunst die heden de enige evolutieve 
en revolutionnaère kracht is, moet 
het uitgangspunt zijn voor een 
culturele revoltie. Kunst moet 
volledig geïntegreerd worden in 
het leven. Iedereen moet via zijn 
vak tot menswaardige kennis gebrach} 
worden• Daarbij behoort het hele 
leven, ook het politieke. Iedereen 
is kunstenaar, maar het moet ont-
wikkeld worden (=de taak van Beuys) 
'Kunst en de uit de kunst gewonnen 
kennis betekent een terugvloeiend 
element naar het leven* zegt Beuys.

Beuys wil duidelijk terug naar de 
oervorm, zoiets wat we vandaag de 
'natuurvolkeren' noemen staat als 
ideaal voorbeeld. Hij wil met zijn 
akties de kreativiteit van ekl 
individu vrijmaken om te komen tot 
een universele kulturele revolutie 
en een nieuwe maatschappij. In 
dergelijke maatschappij bestaat 
er dan eigenlijk geen kunst, of 
liever : alles is kunst. Elk men-
selijk weren is een kunstenaar die 
vanuit zijn standpunt van vijheid- 
het vrijheidsstandpunt dat hij al-
lereerst aanvoelt- andere stand-
punten leert bepalen en het. tote.le 
kunstwerk van de toekomstige maat-
schappelijke regeling.

Wanneer we van deze vooropstelling 
uitgaan, dan klopt er iets niet 
wanneer Beuys zijn werken tentoon-
stelt in het muzeum voor Schone 
Kunsten : nl; het feit dat hij 
tentoonstelt. "Hij wil met zijn 
akties de kreativiteit van elk 
individu vrijmaken* Kunst is daar 
slechts een onderdeel van gans die 
aktie. De tentoonstelling koncen- 
treert zich enkel op de tekeningen 
collages enz., en het verfilmen van 
een happening (wat eigenlijk ook al 
fundamenteel tegenstri Iding is met 
de bedoeling van de happening nl: 
bij de aktie zelf betrokken zijn, 
er deel van uitmaken).

R.v.B. 18-11-77.
a) Tandartsen. Van bij 't begin was het 
reeds rumoerig. José vroeg om als eerste 
punt op de agenda een bespreking van de 
problemen in de tandheelkunde.

De schriftelijke voorbereiding was 
goed uitgewerkt en we zagen er geen graat 
in, om met 2/3 van de aanwezige stemmen 
dit punt op de agenda te zetten.

De regeringscommisaris (de man die 
moet nagaan of alles wat aan de universi- 
te it  beslist wordt wel wettelijk in orde 
is) had echter " groot bezwaar ". Hij 
moet namelijk elk te bespreken agendapunt 
minstens v ijf  dagen op voorhand in bezit 
hebben,anders is dat niet wettelijk.
(noot v.d. auteurs: bij nader inzicht 
blijkt dat problemen met hoogdringendheid 
wel zo kunnen besproken worden)
Wanneer José dan vraagt of cumul en ont-

lasting wettelijk zijn antwoord de rege-
ringscommisaris dat de wetten in dat ver-
band veel te vaag zijn zodat er altijd  
achterpoortjes overblijven.
Besluit: Een behandeling van het probleem 
op de volgende R.v.B. (december)
b) Affiches. Vooreerst beweerde de rec-
tor slechts één affiche verboden te hebben.

Tentweede beweerde hij dat het probleem 
helemaal niet ter sprake kan komen op een 
raad van beheer ( de wet natuurlijk ),  
maar hij was wel zinnens de studenten per-
soonlijk uit te nodigen.

Ten derde werd dan toch bekomen dat de 
afficheaffaire zou besproken worden op de 
volgende R.v.B. .

Ten slotte heeft de rektor gezegd dat 
inmiddels geen enkele affiche zal gewei-
gerd worden.
c) De Saneringspolitiek. Over deze kwes-
tie zijn eigenaardige woorden gevallen: 
vb. om te berekenen hoeveel personeel er 
aan onze universiteit mag zijn heeft men 
bij 't opstellen van de wet blijkbaar 
slechts rekening gehouden met 4 i .p .v. 5 
universiteiten; zodat er eigenlijk een 
beetje teveel moet gesaneerd worden. Over 
kwaliteitsonderwijs gesproken!

De studenten zullen i.v.m. deze onder- 
wijsondermijnig een brief opstellen en ter 
goedkeuring aan de R.v.B. voorleggen.

Rita van Dam 
José Maebe 
Johan Desmedt 
Patrick Van De Velde.

Beuys wordt ons voorgeschoteld als 
een 'geïsoleerde' kunstenaar, die 
zijn kunstproduktie scheidt van 
het leven. Dit betekent dat zijn 
eigen teorie(waarvan hij zegt dat 
het geen teorieis maar een zoeken 
naar de werkelijkheid) wordt ver-
kracht .

Marc Leman.

Joseph Beuys 
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MAO NAAR DE ROMMELZOLDER ?

Na de dood van Mao Zedong werd diens 
katastrofale politiek -die nu de 
Bende van Vier wordt in de schoenen 
geschoven- verlaten om alle aandacht 
te koncentreren op de ekonomische 
ontwikkeling van China.
Een begin uerd gemaakt met de ver- 
uezenlijking van Zhou Enlai's op-
bouwprogramma. In feite bestond^dit 
ontwikkelingsplan reeds in1964 (*) 
maar de uitvoering ervan raakte op 
de lange baan door de Kulturele 
Revolutie en de innerlijke ver — 
scheurdheid die van deze beweging 
het gevolg was. Het programma bestond 
uit een aantal vijfjarenplannen, 
gaande tot het jaar 2000, jaar waar, 
in China's macht gelijkwaardig moest 
zijn aan deze van de twee grootmach-
ten of deze zelfs zou overtreffen.

Een grote populariteit kende vooral 
het programma van de "Vier Moder-
niseringen" -betreffende de ont-
wikkeling van landbouw, industrïe, 
leger, wetenschap en techniek- dat 
pas nu definitief gelanceerd werd.

Het is verheugend dat dit programma 
nu daadwerkenjk wordt uitgevoerd.
Van een energieke aanpak getuigen 
talrijke berichten in de Chinese en 
Westerse nieuwsorganen. Zo konden 
wij onder andere enthousiaste berich-
ten lezen over landbouw— en indus— 
triekonferenties, wetenschappelijke 
kongressen, bezoeken van buitenland-
se deskundigen. In verband met de 
modernisering van de landsverdedi-
ging is het recente bezoek van een 
militaire delegatie aan Frankrijk 
btekenisvol.

Wordt duidelijk Mao's politiek ter-
zijde geschoven, anders is het noch-
tans gesteld met de figuur van Mao 
zelf en met zijn theoretisch werk.

blemen. Nieh, die onlangs lid werd 
van het politbureau, schreef dat 
doktrines dienen te worden geinter- 
preteerd in het licht van de moderne 
problemen- een galante manier om 
Mao's opvatting dat mensen vooij^e 
oorlogvoering belangrijker zijn ma-
chines, naar de rommelzolder te ver-
wijzen".

e
Aan Mao zelf wordt niet graakt : de 
symboolwaarde van zijn figuur is een 
belangrijke troef in handen van de 
beleidvoerders en wordt politiek dan 
ook maximaal uitgebuit. De inter-
pretatie van de Mao Zedong-gedachte 
wordt steviger door de Partijleiding 
in handen gehouden.

Pekin^Information (***) meldt dat 
in een toespraak op het 11de Partij- 
kongres dat doorging begin augus-
tus van dit jaar, partijvoorzitter 
Hua Guofeng zei dat men Mao's oeuvre 
in zijn geheel moet bestuderen en 
de Mao-Zedong-gedachte als een sys-
teem moet beschouwen.
Bepaalde teksten uitkiezen en deze 
een grotere waarde toekennen dan 
andere is een misleidende taktiek 
die nog kort geleden door de "Benr!s 
van Vier" werd toegepast en voordien 
door Lin Biao.

In het dubbelnummer van Pekin-Infor- 
mation 37-38, d.d. 15 september '77 
wordt uitvoerig kommentaar geleverd 
bij de nieuwe richtlijnen in ver-
band met de tekststudie en inter-
pretatie van.Mao's werk: losweg 
situeren moet worden afgewezen,
Mao's uitspraken over een bepaald 
probleem moeten gezien worden in 
verband met dit probleem en in het 
betreffende tijdsbeeld; gedaan in 
een konkrete situatie, kunnen ze 
niet zomaar op een hedendaags ge-
beuren worden toegepast.

In Vrij Nederland van 1 oktober '77 
schrijft Frans Peeters? "Kort gele-
den stond in de RODE VLAG (**). 
het blad van de Chinese strijdkrach-
ten, een artikel van Nieh Oung-tsjen, 
een zelfs voor Chinese begrippen al 
wat oudere generaal die sterk is 
geïnteresseerd in technologische pro-

De "Mao Zedong-gedachte beschouwen 
als een geheel" en "interpretatie 
in het licht van de huidige toestand 
zijn richtlijnen die redelijk en 
aannemelijk klinken.
Toch moeten we hier enkele bedenkin-
gen opuerpen. De grondige studie 
van het gehele oeuvre van Mao Zedong

aesmt aanzienlijk meer tijd in be-
slag dan de studie van enkele losse 
teksten. Hoeveel boeren en arbeiders 
kunnen hiervoor de benodigde tijd 
uittrekken en de nodige energie 
opbrengen ? Hoe zit het met de 
interpretatie ? Wordt die aan het 
individu, of een boerenkolleitief 
overgelaten of wordt die opgelegd ?

Opvallend is in dit verband dat 
niet meer -zoals in het verleden- 
de massa tot deze zelfstudie wordt 
topgeroepen. Voornosmd artikel ui t 
Pekin-Information, dat in vertaling 
een editoriaal weergeeft dat in de 
belangrijkste Chinese kranten is 
verschenen, richt zich voornamelijk 
tot de partijleden,d.i. 35 miljoen 
op een bevolkingvan 800 miljoen.
Hen wordt op het hart gedrukt zich 
de MaoZed-ong-gedachte voor te stel-
len als een systeem van waaruit ze 
moeten vertrekken. In het bijzonder 
wordt aan het hogere en middenkader 
de grondige studie opgedragen van 
Marxisme, Leninisme, Stalinisme en 
de Mao Zedong-gedachte. Hierbij 
wordt dl rol benadrukt van de partij 
scholen, van belang voor het vormen 
van "een machtig kontingent marxis-
tische theoretici".

Ter zelfdBrtijd krijgen de partij- 
verantwoordelijken op de diverse 
niveau's opdracht de leiding en 
oriënta/iie van de politieke studie 
krachtig in de hand te houden.
Als besluit kunnen we stellen dat, 
zo de figuur van Mao de massa ter 
verering werd overgedragen, de 
exegese van zijn werk integendeel 
een monopolie van de partijleiding 
wordt.

Katrien Brantas.

(*) Cheng Ying-hsiang / Claude Cadait 
Les deux morts de Mao Tse-Toung, 
Commentaires pour Tian'An Men l'em- 
pouprée de Hua Lin, Paris,
Ed. du Seuil, 1977, pp. 24-26

(**) onderstreept door Vrij Neder- 
land.

(***) Pékin-Information, nrs 37-38 
(dubbelnummer), 15 sept. 1977, 
vnl. het artikel "La pensée -mao 
tséto ung brillera à jamais" , 
pp. 21-24.

Het extra inter few met
Prof. Luc HUYSE

Schamper : Wat zou het effekt kunnen zijn van 
net formuleren van alternatieven rtaa-is studie- 
loon of gratis onderwijs op het demokratise- 
ringsproces? Zou dat veel betere stimulansen 
geven om te kanen tot een demokratisering 
niet alleen van de toegang tot het hoger on-
derwijs eng genomen, maar ook demokratise- 
ring van het onderwijs in het algemeen, zowel 
wat betreft de onderwijsinhoud als de onder-
wijsinhoud.
Zou dat implikaties hebben, zou men dat via 
een dergelijk middel kompleet kunnen hero-
riënteren?

LucHUYSE : Als we zien naar de evolutie van 
de herkoffit van de studenten, dan stellen we 
vast dat er een stijging is in het aandeel 
van de lagere inkomensgroepen tussen '54 
en '62. Wanneer we de oorzaken daarvan 
opsporen, dan wijst men gewoonlijk op 
een aantal lange termijn oorzaken onder 
meer de effecten van de leerplichtver- 
lenging tot ,14 jaar, effecten die zich 
het eerst lieten voelen na de eerste 
wereldoorlog. En het zijn in feite de kin-
deren van de ouders die van die leer- 
pliChtverlenging geprofiteerd hebben die 
in grotere mate doorgestoten zijn naar het 
hogere onderwijs.
De tweede oorzaak die men aanwijst voor 
die stijging tussen '54 en '62 is het 
studiebeurzenstelsel. Nu is uw vraag 
zijn er andere formules mogelijk, zijn 
er andere stimuli mogelijk. Want het is 
duidelijk dat met het stilvallen van die 
stijging, zelfs net het afbrokkelen van 
dat aandeel na '66 van de lagere inko-
mensgroepen, dat er een tweede golf van 
maatregelen nodig is.
Nu geloof ik zelf dat het studiebeurzen-
stelsel behouden moet blijven, men kan 
eventueel proberen om binnen het studie-
beurzenstelsel zelf maatregelen te treffen 
die bv vermijden dat teveel geld gaat 
naar mensen die het toch niet nodig hebben.
We weten dat 15% van de studiebeurzen 
gaat naar kinderen van ouders die zelf 
een universitair diploma hebben. Dit is 
heel het probleem van de fiskale aan-
giften en zo.
Behoud van het studiebeurzenstelsel is 
uiteraard een belangrijke faktor, maar men 
moet toch ook weer op zoek gaan naar lan-
ge termijn impulsen.

Ik denk dat de trage, maar veel in-
grijpender weg is om opnieuw de leer-
plicht te verlengen, eerst tot 16 jaar 
zoals nu principieel besloten is maar 
dan moet men ook werk gaan maken van 
de uitvoering van die maatregelen later 
tot 18 jaar.
Ik ben ervan overtuigd dat na een of 
twee generaties het effect van een 
dergelijke maatregel, veel groter 
zal zijn dan het effect van het studie- 
benrzenstelsel is geweest maak ik blij f 
erop hameren, als we op het relatieve 
belang wijzen van het studiebeurzen-
stelsel betekent dat niet dat het afge-
schaft moet worden. Het is een zeer 
belangrijke maatregel geweest, maar 
die vooral op korte termijn heeft gewerkt 
en die vooral gezinnen heeft aangetrok-
ken die al mobiliteitsrijp waren, die 
eigenlijk al bijna in de boot zaten, 
die al in de lift zaten. Verlenging 
van de leerplicht zou veel meer ge-
zinnen de kans geven om hun begaafde 
kinderen voortgezet onderwijs te la-
ten volgen en zou ook als effect 
veel meer een soort kollektieve eman-
cipatie betekenen dan datgene wat we 
in het^verleden gezien hebben, dat 
eigenlijk een individuele emancipatie 
is dan de vijf en tienduizend mensen 
uit die arbeidersgroep.
Scharaperu : Zou het geraadzaam zijn van
andere dingen te zoeken of de maatschappij 
anders te oriënteren om de statusincon-
gruentie, dié men bereikt als
kinderen uit lagere inkomensklassen een 
beroep net hoge status bereiken om dat 
tegen te gaan.
LUC HUYSE : Ja, de negatieve effecten van 
die situatie van onevenwichtigheid van 
maatschappelijke onevenwichtigheid, die 
zo tekenend is voor gepromoveerde arbei- 
derkinderen. Ze staan met hun ene been 
zeer hoog, maar van herkomst en in hun 
familiale kontakten zitten ze onderaan 
da maatschappelijke ladder. De negatieve 
effecten, van wat statusincongruentie 
wordt genoemd, worden j uist veroor-
zaakt door het feit dat de afstand tus-
sen de ouders en de kinderen te groot 
is en onvermijdelijk te groot wordt.
Als men de ouders tot 16 of 18 jaar 
zou kunnen laten schoollopen, dan is de

kulturele afstand tussen de ouders 
en de kinderenook in de arbeidersgroep 
veel kleiner. Ik zeg wel de kulturele 
afstand.
Ten tweede wij zien nu dat het hoger 
onderwijs de mensen uit de arbeiders-
groep die dan toch studeren vervreemdt, 
omlat het hele waardenpakket, dat in het 
hoger onderwijs ter sprake komt, dat is 
van de midden- en topgroep en.
Het naar de universiteit gaan houdt 
vaak in voor die arbeiderskinderen dat 
zij noodgedwongen de waarden van hun 
milieu van herkomst moeten verlaten 
en daar zou men maatregelen kunnen 
treffen, die toelaten dat die mensen 
hun waardengerichtheid bewaren, die 
toe la ten dat die mensen het kontakt met 
het milieu van herkomst niet moeten 
verbreken om te slagen in dit leven.
Dat zijn twee maatregelen die mogelijk 
zijn om die statusincongruentie wat te 
milderen.
D us het verheffen, kollektief van de 
arbeidersgroep en ten tweede de kans 
geven aan hongeren uit die arbeiders-
groep on in het Hoger onderwijs de kon-
takten, reëele en op het vlak van de 
waarden, met het milieu van herkanst 
te bewaren.

- Schamper ̂ : Kaar eenmaal dat de demo- 
kratisermg van de toegang tot het 
onderwijs een voldongen feit is, moet 
daarop dan niet een volgende stap op 
volgen, de demokratisering van het be-
roep omdat in het boek 'De Buitenbaan' 
aangetoond is dat er nog een tweede 
serieuze remming komt, na de studie, 
om dan in het beroepsleven te stappen.

LUC_HUYSE : ja natuurlijk, dat is po-
litiek gezien een veel moeilijker op- 
®tve. Men kan jongeren uit minder begoede 
gezinnen een duw in de rug geven om te 
gaan studeren. Dat is ook gebeurd.
Men kan_ _ van overheidswege bijna 
onmogelijk, mensen die sociale 
handicaps hebben een duw in de rug 
geven cm in het beroepsleven te slagen.
Ge kunt toch niet aan sommige verwijten 
dat ze kruiwagens gebruiken en aan andere 
die kruiwagens bezorgen. Het is voor 
de overheid bijna onmogelijk om op de 
arbeidsmarkt bepaalde mensen te steunen.
Ze kan dat wel op de- onderwijsmarkt, 
maar veel moeilijker op de arbeismarkt.
Dus dat zal een veel groter probleem 
zijn, dat opheffen van de geslotenheid 
van bepaalde sociale milieus. Ik g£ 
er eigenlijk vanuit dat het niet eens 
noodzakelijk is om de advckatuur 
en om het medies korps een andere samen-
stelling te geven als nu blijkt dat 
de meeste arbeiderskinderen, die uni-
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versiteit gevolg! hebben, in het onder-
wijs terechtkomen als leraar, als 
leerkracht en zich daar vaak ook thuis- 
voelen, dan vind ik dat een goeie zaak. 
Men moet die mensen niet uit het onder-
wijs halen en ze in de advokatuur gooien 
om de advokabuur te demokratiseren.
Ik vind als ze daar goed zitten, dat 

men ze best in het anderwijs laat als 
leerkracht maar wat ik verkeerd vind is 
dat een advokaat veel mser prestige, veel 
meer waardering, veel meer politieke 
macht, veel meer inkomen heeft dan die 
man of die vrouw die daar in het onder-
wijs blijft zitten. Dus het kant er 
niet op aan om die gelsloten sociale 
milieus open te breken, het komt erop 
aan hun voorrechten enigszins af te 
breken.

ŒERAERT PAUL.



mijn naam is rika

Ongelooflijk maar waar! iMa haar recente echt-
scheiding met zanger Oacques Brei, trad onze 
kultuurminister Rika de Bakker zaterdagvoor-
middag in het huwelijk met ons aller rektor. 
Dit in alle stilte, maar zoals je ziet uas 
Schamper ook van de partij. Het huuelijk werd 
ingezegend door Prof. Or. Balthazar. Getuige; 
Robert Van De Ueghe, kultuurschepen van Gent 
doet alsof zijn neus bloedt.

daar zit iemand met een pakje pam-
fletten in de zaal; Rik en Sjarel 
hebben zich in het diakotje verbor-
gen; een goede Sint met vuile schoe-
nen en een zwarte Piet staan zich 
wat te ergeren aan de deur. Baltha-
zar smeert een grote kwast stroop 
aan Rika's baard, aan zijn dankbetai 
tui gingen komt geen einde. Piet be-
gint te morren:"Duret nog lange, 
Patron? Diene stien weegt zwoar 
zulle."

10.36 u. Rika bestijgt het podi-
um en begint dadelijk en intensief 
de tekst van haar papier af te le -
zen. Ha, daar komt de Sint binnen-
gebogen (want de deuropening is te 
kort) en ook Piet komt niet recht 
tevoorschijn (vanwege de zware 
steen). Het dia-apparaat begint te 
zoemen. Iedereen kijkt verbaasd op, 
behalve de minister, want die is 
intensief aan het voorlezen. Zij 
houdt hiermee slechts op wanneer 
Piet met een verlicht hart en een 
zware bons een stukje gevel van een 
vers gesloopt huis op haar lees-
tafel neerslaat.

De Sint murmelt enkele vermanin-
gen en troont haar wat opzij, dan 
kan ze ook wat dia's kijken. Intus-
sen heeft iedereen een pamfletje 
gpkregen en begint het tot de kop-
pen door te dringen dat dit geen 
studentikoze grap is. Balthazar 
hpeft in ieder geval begrepen wat 
er aan de hand is want plotsklaps 
springt hij recht en als een kangoe-
roe huppelt hij drie treden ineens 
naar het diahokje, waaruit monumens- 
onterende beelden geprojecteerd 
worden.

MIJN NAAM IS HAAS EN IK WEET VAN NIETS...

Zaterd. 26 nov. 10.30uur

Niets vermoedend heet Prof. Balthazar 
de aanwezigen en heel in het bijzonder 
de minister, welkom op het congres voor 
industriële archeologie.

In en rond het auditorium heeft de MM 
(MonumentenMaffia) plaatsgevat; hier en

Intussen z it  de rector wat verdwaasd 
rond te kijken -is het een grapje of een 
gijzeling-. Voor Rika zijn de dia's niets 
nieuws; zij weet ook wel hoe de molen er 
uit zag na de sloping; Metseleershuis?
Ja, spijtig hé...

Samen met nog wat vermaningen kreeg 
ze van de Sint nog een Brelpee cadeau, 
wat aan de zaal een beetje hilariteit  
bezorgde.(toch een grapje dus-en de
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rector- hij lachte mee piep piep)

Uitgezwaaid door iedereen en met ver-
nieuwde beloften van Rika ( ' t  doeternitoe 
dewelke) verliet MM de zaal.

Rika ging weer zitten en las nog wat 
voor. Waarom toch ontervrededenheid rond 
het monumentenbeleid? België beschikt 
naar buitenlands voorbeeld over een uit-
gebreide façade - pardon, dienst voor 
monumentenzorg-. Die dienst is veronder-
steld te bestaan uit wetenschappelijk 
onderlegde integere personen. Deze ver-
onderstelling is fout : de dienst bestaat 
uit marionetten van bouwpromotoren en 
grondspekulanten.

Tom Roos.

steekproeven door de eeuwen heen:
a) Sloping van drie herenwoningen Sleep- 
straat, Gent.XVIé , XVIIIe en XlXe eeuw. 
Atn
Antwoord van het kabinet:"Er komt een .. 
blinde muur met volwassen boompjes in de 
plaats".
b) Sloping van een tiental herenhuizen 
begin XXe eeuw,hoek Kortrijkse stw., 
Astridln. Okt.'77 tot nu.

geen antw.:"Mijn naam is Rika, en ik 
weet van niets.

Film niet voor kinderen

Gentse studentendoop

„bij de 1tlr ten a f’
GENT. -  De filmploeg van de 

tweewekelijkse bioskoopru- 
brtek • Gentse Aktualiteiten• 
zit met een probleem Van de 
Vlaamse diergeneeskundige 
kring voor de Gentse Rijksuni-
versiteit kreeg zij de toelating 
om, in een achterzaaltje van 
een Gents café, de jaarlijkse 
«ontgroening• te verfilmen. De 
. doop •-praktijken tijdehs dit 
urenlange spektakel Weken 
echter zo gortig dat «Gentse 
Aktualitelten • voor bet eerst In 
zijn geschiedenis overweegt bet 
vertonen van zijn filmjournaal 
te beperken tot die bioskopen 
waar vanaf volgende week vrij-
dag een program «kinderen 
niet toegelaten • wordt ge-
draaid.

Producer Daskalidteg voelt 
zich niet geroepen tot eigen 
kommentaar op de beelden. Hl) 
wil de Gentenaars alleen tenen 
wat in hun stad gebeurt, om het 
even of het een koningsbezoek 
is of een studentendoop. M w  
hl] is wel beducht voor de reak- 
ties van het publiek — en van 
het g%pspbLtf-?*.als het « itg lW ' 
ningsgedeelte van zijn rubriek 
in een program kinderen toege-

laten'zou worden vertoond. 
is er alvast van opertuüd 
hi] duchtig in d e ppg WOHttft 
beelden zal moeten knippen.

Getuigen van de oo^ptip$ltiïi 
gewagen unaniem van wnnsfn*- 
kelijke tot gevaartti^e praktij-
ken. Toch komen pas nu uit stu-
dentenkringen protestreakttee 
los, en wordt klacht bij het par-
ket overwogen.

t

O

* Als gevolg van het rektoraatsbezet— 
ten ging op 23 november een spoedver-
gadering door over de toestand in de 
t a n d h eelkundeoplsidi n g.
In een stencil,die uerd ondertekend 
door de fakulteitskring Dentalia 
Ghendt v.z.u., gericht aan de studen-
ten staat daarover te lezen dat " na 
3 uur vergadering die zeer moeizaam 
verliep" bijna al hun eisen werden in- 
geuilligd en dat tegen 1 februari de 
ganse toestand zal genormaliseerd zijn. 
De studenten THK hebben dan ook beslo-
ten af te zien van verdere akties.
Ze konstateren daarbij dat de finan-
cieringswet een"duidelijke rem betekenl 
voor de organisatie van ons hoger uni- 
versitair onderwijs." Als oplossing 
zien ze het uitvaardigen van uitzonde-
ringsmaatregelen.

* In een mededeling van de Vlaamse 
Geneeskundige Kring verklaart deze 
zich volledig solidair met de akties 
der studenten in de THK. Zij zal, 
wanneer de toestand niet verbetert, 
al het mogelijke doen om de akties 
van haar medestudenten met de daad 
te steunen .

...................................... ...  Él I j g — — ■
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tentoon ;

rotomontages van Dohn Heartfield

van 18 november tot 10 december in

de Akadan ie, Akademiestraat van

10 tot 12 en van 14 tot 17u.

In samenwerking met de vereniqino 
BelgiS - DDR.

-Affichekunst in Duitsland.

in de gewezen St. pietersabdij, 
op het St. Pietersplein 9 
toegankelijk, alle dagen van 
10 tot 1 2u30 en van 
14 tot 18u.

-Duitse Textiel in beeld.

-De Messias.
Rosselini 

14u en 22u15

Studio Skoop

Zaal 1: 20u. L'Enfant Sauvage 
(Francois Truffaut)

22u.30:American Graffiti

Zaal2: 19u.30: Cria Cuervos

(Carlos Saura)
22 u. Le Fils d' Amr est mort

toneel :
ZUARTE ZAAL

bevrijding van de homoseksu-
aliteit) ;
- informatie & onthaal: elke 
donderdag van 20u tot 22u in 
de visserij 132.

-13 december: open vergadering 
rond het tema "verwijfd gedrag". 
Inleiding door Krist de Munter 
en Eddy Verfaille. In de 
jeugdklub, Hoogstraat 15.

-VRI3DAG 16 december: tweede 
Rooie Vlinderthé-dansant. 
Herhaling van het succes van 
de eerste RV-fuif. (Kwaliteit 
is onze reklame). In de 
jeuqdklub,hoogstraat 15 te

Gent. Iedereen welkom, ook de 
normale medemens (kinnen er 
ook niet aan doen).

voordracht:
-Paul Uunderlich.

gouaches, tekeningen, litho's 
en beeldhouwwerk.

Beide laatste tentoonstellin-
gen vinden ook plaats in de 
St. pietersabdij, tot 15 jan.

film :

ZE BEZATEN ALLES IN GEMEENSCHAP

doorn'het trojaanse paard' 
deze voorstelling wordt georganit- 
seerd door KK-toneel op uitnodiging 
van Proka op do 1,vrij 2 en ma 5 de 
om 20 u.
Deze voorstelling gaat door in de 
Zwarte Zaal.
Houders van de KK-kaart gratis.

VOORUIT

NTG

Sint Baafsplein

van 2 tot 8 december:

-Lumière.
Oeanne Moreau 

16u30 en 19u45

'Het gezin van Paemél'

Cyriel Buysse.

op 2, 3, 5, 8, 9 december om 20u 

op 4 december om 15u.

homoseksualiteit
De Rooie Vlinder (socialis-
tische aktiegroep voor de

"Geloof en wetenschap"
Op dinsdag 13 dec. om 20 u. 
In aud. 1 van de Ledeganck. 
Met Prof. Vermeersch (RUG) 
en pater Uildiers (KUL). 
Organisatie U.U.

" Recyclage en Revalorisatie van 
afval "

Op donderdag 8 dec om 20 u.
In groot auditorium, Blok A, in de 
Fac. Landbouw, Coupure Links . 
Organisatie Chemica - VCV.

U.I.M.-V.T.K. Studium Generale 
organiseert op woe, 7dec. om 
16 u. in de Blauuqe 
I6u. in de Blauwe Zaal , Pla-
teaustraat 22

"EUROPESE VERKIEZINGEN" door 
prof. H. Brugmans, met vooraf 
een filmpje over de Europese 
instellingen.

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 UIL EN 
HET AANVAARDEN VAN VERDAS 
GING OF UITSTEL VAN HET 
HUMANISME.

plaats: Blandijnberg 2 Aud. A 

datum: 8 december 20 uur.

Debat "Huisarts waarheen?" op 
donderdag 8 dec. 1977 
Blok A , A.Z., De Pintelaan 135 
20.OOuur.
Panelleden:
Dr. 0. Valkeniers

Volksvertegenuoor
ger

Dr. De Brabanter
Alg. Syndicaat

Dr. Dardenne
Syndic. Kamers 

Frank Dellaert
Student geneesk. 

Prof. Dr. De Schaepdrijver

Prof. Dr. G. Verdonck 

Prof. Dr. R. Derom

Moderator: 3-M De Meyer
bestuurslid V.G.K.

Op woensdag 7 dec. organiseert 
U.U. een info avond over land-
schapsbehoud (o.a. over De 
Blankaart) met Hublé , Kuyken 
en anderen (+dia's).
Om 20 u. in de Ledeganck , aud. 3


