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STEMPELVERPLICH- 
TING AFGESCHAFT!

Lino oktober werden de lokalen van de rektor gedurende korte 
tijd bezet door een 30—tal mensen van verschillende organi-
saties. Dit uit protest tegen de stempelverplichting en het 
verbieden van de Rooie Vlinder-affiche.

Aan c’e Studentenverenigingen van de 
R.U.G.

In de voorbije maanden is er heel 
wat te doen geweest rond de beruchte 
stempelverplichtinc. Affiches die 
niet afgestempeld waren door het 
rektoraat mochten niet uitgehangen 
worden in universitaireggebouwen. 
Censuur vanwege het rektoraat dus.

Half oktober werd er, zoals bekend, 
een affiche verboden van de homo-
seksuele aktiegroep Rooie Vlinder. 
Bijna unaniem werd er door de meest 
verschillende studentenorganisaties 
geprotesteerd. Zij interpreteerde 
het terecht als een aanval op de 
ganse studentenbeweging.
Er werden tal van akties gevoerd. 
O.a. een mini-bezetting van de 
lokalen van de Rektor. (Zie foto).

Dat heeft het rektoraat doen 
nadenken. En begin deze maand 
ontvingen we de hier afgedrukte 
brief;

Geachte Heren,

Na de herhaalde betwistingen in de 
voorbije maanden en gelet op de 
gebruiken in de andere Vlaamse Uni- 
versiteiten, zal vanaf heden volgen-
de regel tosgepast worden:
- affiches mogen zonder stempel van 
het Rektoraat uitgehangen worden 
voor zover er volgende gegevens op 
voorkomen:
a) de naam en het adres van de 
verantwoordelijke uitgever;
b) de datum tot waarop het wenselijk 
is dat de affiche uithangt.
- de affiches zonder vermelding van 
uitgever dienen zoals vroeger door 
het Rektoraat geviseerd en afge-
stempeld te worden.

Met achting.
D. Hoste,
Rektor.

nvdr.: Het rektoraat heeft kennelijk 
slechte juridische adviseurs. 
Affiches zonder vermelding van ver-
antwoordelijke uitgever zijn wette-
lijk strafbaar, met of zonder 
rektorale stempel.

BEHEERSSPROKKELS
Uist je al dat:

het nieuwe rektoraat een nieuwe 
garage heeft
dat er in- en uitritten zijn aan 
de garage
dat die een helling hebben van 
14 %
dat het glad kan zijn in de win-
ter
dat ze daarom verwarmd moeten 
worden
dat die verwarming 3,5 miljoen 
zal kosten
dat er dan nog elk jaar brandstof 
nodig is
dat de bouwkommissie dat allemaal 
goed vindt
dat wij nog altijd in een krisis 
zitten
dat je nu weet waarom 
dat we dus uiteraard gaan besparen 
op studiebeurzen en op 't RIZIV 
om maar iets te noemen

Uist je ook al:
dat er dus geld is voor de tand-
heelkunde
dat brieven van 't AZ naar het 
rektoraat meer dan 10 dagen onder-
weg zijn
dat de unief nochtans zelf een 
postdienst heeft
dat er dus iets anders misloopt.

Ook al gehoord dat:
ontlastingen voor proffen onwette-
lijk zijn
dat de raad van beheer er al veel 
heeft goedgekeurd
dat de minister dat ook nog tekent 
dat wij dat eigenaardig vinden.

jo maebe namens rita van dam 
johan desmedt 
patrick van de velde

ACHTER DE SCHERMEN
Tegen 20 januari '78 zou de RvB 
van de RUG een advies moeten geven 
aan Ramaekers over een "vooront-
werp van wet tot hervorming van 
het regime van het toekennen van 
de akademische graden".
Daarin staan een aantal dingen die 
ons niet direkt met blijdschap 
vervullen, om het eufemistisch te 
zeggen.

Ten eerste : de 38 cyclus wordt 
üëEïëTTjK“omschreven en ingevoerd 
De akademische graden (wetenschap-
pelijke, dit zijn niet-wettelike, 
graden) worden in het voorontwerp 
afgeschaft : benevens kandidaat, 
licenciaat en dokter worden 
"de graden van speciaal-licenci- 
aat die toegekend worden na aan-
vullende of specialisatiestudieën 
van de derde cyclus" ingevoerd.
De graad van ingenieur vervalt, 
de benaming wordt "licenciaat", 
ook in de toegepaste wetenschappen

Ten tweede : de studieduur.
geneeskunde wordt dit : 

eerste cyclus (drie jaar) + 
tweede cyclus (drie jaar) + 
doctoraat (drie jaar) = negen jaar 
Gawel. Art. 5 van het ' voorontwerp

Ten derde : " een student kan niet 
mëër-3an-2x in eenzelfde univer-
sitaire instelling of in verschil-
lende instellingen ingeschreven 
worden voor de cursussen, prak-
tische werkzaamheden en oefeningen 
voorbereidend tot een eksamen van 
de eerste of de tweede cyclus.
Dwz trissen onmogelijk, ook niet 
als je aan een andere instelling 
herbegint.

Ten vierde : "akkoorden gesloten 
met andelTë universitaire instel-
lingen kunnen (...) bepalen dat 
sommige cursussen, praktische 
werkzaamheden en oefeningen in die 
andere centra moeten gevolgd wor-4r 
den. Dwz dat we straks mooen cende

len daar waar op dit ogenblik elke 
unief wettelijk verplicht is in 
het onderwijs te voorzien, op elk 
nivoo.

Ten vijfde : zowaar één klein 
pTüspunëje. Uanneer ingevolge de 
bovenvermelde akkoorden "een lid 
van het onderwijzend personeel 
in verschillende instellingen on-
derwijsopdrachten uitoefent, 
worden deze beschouwd als één en-
kele onderwijsopdracht voor de 
vaststelling van de wedde", ...
Dwz aan een klein percentage van 
de kumuls wordt een mouw gepast. 
Maar aan het feit dat sommige 
proffen een klein dozijn "postjes" 
kumuleren wordt niets gedaan.

Ten zesde : de vakken die niet 
ëüof“3ë“wet vermeld worden, maar 
toch deel hebben uitgemaakt van 
een proêf of een examen zullen 
niet op het diploma worden ver-
meld .

Ten zevende : het al dan niet 
’üóëRëFTR5n_üan akademisch graden 
en de daaraan verbonden diploma's 
wordt verbonden aan de voorwaarden 
dat "een bij KB vastgelegd gemid-
deld aantal studenten per cyclus 
regelmatig ingeschreven is"._ 
Studierichtingen die niet leiden 
tot het toekennen van een akade-
mische graad worden afgeschaft. 
Heel wat studierichtingen worden 
dus afgeschaft.
Tot zover de zaken die bij een 
eerste lezing in het oog springen. 
Het belangrijkste in het ontwerp 
is wel dat de derde cyclus wordt 
gedefinieerd als een speciale of 
aanvullende licentie. Deze derde 
cyclus-licentiaten zullen in 
nijverheid en openbaar ambt een 
soort hoger kader vormen. Ze wor-
den de elite van morgen. Geselek- 
teerd en uitverkoren. Mooi zo !!

Stef Debusschere
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Het natuurreservaat "De Blankaart" 
geleden in het bekken van de I3zer 
is een vijver met laagveenmoeras, 
die sinds 1959 beheerd uordt door 
de "Belgische Natuur- en Vogelre-
servaten". Deze v.z.u. is speci-
fiek gericht op behoud, beheer en 
bescherming van natuurgebieden in 
ons land. Momenteel heeft de ver-
eniging een 2000 ha. in beheer, 
circa 75 ha. als eigendom, en 
telt ze reeds meer dan 5000 leden. 
Het reservaat De Blankaart bestaat 
uit een ondiepe vijver en een 
belangrijke rietkraag met een op-
pervlakte van 68 ha., en daarnaast 
een oud kasteelpark. Het domein 
heeft een zeer grote natuurwaarde, 
vooral op ornitologisch vlak. 
Regelmatige broedvogels zijn: 
de bruine kiekendief (dit jaar 
minstens 3 paar). blauwe reiger 
( een kolonie van zowat 120 broed- 
paren), rietvogels zoals de kleine 
en grote karekiet. cetti1s zanger, 
snort wouwaapje en roerdomp. 
^srinplantingsprocessen worden 
ondernomen met de aalscholver, die 
hopelijk binnenkort terug een re-
gelmatige broedvogel wordt. 
Daarnaast is het gebied tijdens de 
winter een toevluchtsoord voor 
duizenden esnden .
Op botanisch vlak zijn o.a, moeras-
lathyrus en grote boterbloem te 
vermelden.
De aanwezigheid van o.a. water- 
spitsmuis , hermelijn en de zeer 
zeldzame otter duiden op de zoolo- 
qische waarde van het reservaat.

Daarnaast heeft het gebied een be-
langrijke sociaal-edukatieve funk- 
tie. Immers, op regelmatige tijd-
stippen of, voor groepen, op aan-
vraag zijn er geleide wandelingen 
in het reservaat.

AKTIE UATERLANDSCHAPPEN *

In het kader van het jaar van de 
waterrijke gebieden werd het re 
servaat uitgeroepen tot één der 
waterrijke gebieden van ons land 
met internationale betekenis! ! ! 
Tevens werd besloten om tot de 
aankoop over te gaan van het re-
servaat (vijver + rietkraag) om 
DE VEILIGSTELLING EN HET DUURZAAM 
BEHEER OP LANGE TFRMI3N mógelijk 
te maken. De aan koop van een na-
tuurgebied van 68 ha. is een zwa-
re dobber en kan ENKEL worden 
gerealiseerd als we een beroep 
kunnen doen op een massale mede-
werking van een ruim deel van de 
bevolking.
De veiligstelling van dit gebied 
op lange termijn hangt daarom mee 
af van je medewerking en ook van 
je financiële steun! Daar het re-
servaat reeds sinds '59 beheerd 
uordt door de "Belgische Natuur- 
en Vogelreservaten" is het logisch 
dat deze vereniging nu ook haar 
verantwoordelijkheid opneemt en 
zich inspant om te komen tot een 
definitieve verwerving.

H U L L P !
3e kan de vereniging op verschil-
lende manieren helpen:
*door verkoop van stickers.
*door lid te worden

studerend lid 150Fr
werkend lid 250Fr
beschermend lid 1000Fr 
je ontvangt dan:
-een rijk geïllustreerd drie-
maandelijks kontaktblad met 
mededelingen, aktualiteits- 
artikelen over natuurbehoud 
en met data van de talrijke 
excursies,die je ,deskundig 
geleid met het ganse gezin 
gratis kunt meemaken in de 
verschillende reservaten van 
ons land.

-een verzorgd jaarbulletin met 
meer omvangrijke artikels. 

*Door qiften die kunnen qestort 
worden op „220-0003668-1 8 
van de 'BELGISCHE NATUUR-en VOGEL 
RESERVATEN'

Konjev DESENDER 
Speruerstraat,10, 
Gent

* Tijdingen, nr. 7 oktober 1977. 
Baertsoenkaai 3 , 9Q0D Gent.
Uordt gratis tcegezonden op aan-
vraag .

Tijdingen wordt gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Studie van 
het Universitair Onderwijs. Het was 
dit bureau dat enkele jaren geleden 
het (onder professoren) ophefmakende 
rapport uitbracht "Problematiek van 
de examenuitslagen aan de RUG" , waar-
in werd aangetoond dat studenten niet 
dommer zijn dan vroeger , maar dat 
integendeel het onderwijssysteem 
verkeerd is, nl. docentgericht i.P.v. 
studentgericht.

In nr 7 staan volgende artikelen: 
l)"Klachten van studenten in blok- 
en examenperiode aan de RUG"
Hierin worden de resultaten samengevat 
van een onderzoek van een projektgroep 
in de sociale geneeskunde, bestaande

* T e k s t  van vijf p r o g r a m m a ' s  over de 
p o s i t i e  van de l e e r k r a c h t e n  in het 
K a t h o l i e k  O n d e r w i j s  in België. 
U i t g e z o n d e n  in het V P R O - m a a n d a g m i d d a g -  
p r o g r a m m a  op Hilversum 1 , t ijdens de 
maand - o k t o b e r  1977.
Ue tekst kan aangevraagd worden op 
dit adres: VPRO Radio Vrij België 

Postbus 685 ,9000 Gent 
De kostprijs bedraagt 70 fr.

Hier volgt een uittreksel (p.27-28).
Na zeven jaar werd de vaste betrekking 
opgezegd van een leraar, die zich 
volgens de direktie zou hebben schuldig 
gemaakt aan "kommunistisch anarchisme" 
of zoiets, rood was het 'in elk geval, 
leraar:
"Er is geen enkel dokument uit heel dat 
dossier dat dat bewijst. D'r is maar 
één tekst die daar betrekking op heeft, 
en dat is, laat ons zeggen, een... be-

_L I I Li ei bULIdlc UBI IBCOMJI iuc • uco vquuuo • . _ i , , i

uit eerstedoktoraatsstudenten genees—  schuldiging van een kollega, ïema
de lagere school, enfin... het is niet 
omdat hij van de lagere school is... 
daar zitten ook sympathieke en eerlijk# 
mensen tussen... die zegt, dat hij» 
ondergetekende, die en die, dus mij aan 
het kuitureel centrum heeft zien staan 
met een blad, waarvan het opschrift 
R O O D  was, ziet ge... dat beschouwen 

de: het aantal klachten neemt toe naar- zij als een voldoende bewijs om te zeg- 
mate men verder studeert. Daarbij neemt gen dat is een anarchistisch kommunist!
het gebruik van opwekkende, kalmerende,getuigenis is het enige bewijs ? 
slaapmiddelen toe, evenals het verbruik

kunde. Zij gingen uit van de veronder-
stelling dat gewoonten en dagindeling 
van de studenten tijdens de examenper-
iode veranderen, en dit een belasting 
betekent voor de studenten. Er werd 
een.enquete gehouden bij 1200 studen—  
ten in verschillende fakulteiten en 
jaren. De resultaten waren de volgen-

van koffie, tabak en bier. Gevraagd 
naar oplossingen voor hun problemen 
suggereerden de ondervraagden de ex-
amenregeling te wijzigen.
• 2) "Het effekt van introduktiedagen 
' akademiejaar 1976-'77"
Door verwerking van 717 antwoorden op

3a. Bewijsmateriaal hé! Affirmaties.
Dat wil zeggen...kijk ge kunt heel het 
dossier rustig voor mijn part doorhemen. 
Ik zal zo enkele affirmaties noemen. Het 
zijn dus affirmaties, die niet gestaafd 
zijn door feiten hé!
Bijvoorbeeld de direkteur die dus zegt,

1 365 verzonden vragenlijsten aan eerst- zoncj8r jat te staven door gelijk welk
jaarsstudenten werd een beeld gevormd 
.van het oordeel over de introduktie-
dagen. (De enquete gebeurde in maart, 
d.i. 6 maanden na deze introduktie- 
periode).
Konklusies die konden getrokken wor- 
den:-de introduktiekursus bereikte 
slechts 60 % van de eerstejaarsstuden-
ten.

-kennis over het intern funktion- 
eren van de unief is niet qeweldig:
,bv. 70 % weet niet hoe men geslaagd 
is voor een examenperiode; 50 % weet 
niet wat de funktie van de rektor in-
houdt.

-de introduktie wordt over het 
algemeen als neutraal tot lichlges 
positief beoordeeld, wel huttig' maar 
nogal bppervlakkig'.

-informatie over de meeste aspekten 
van de opleiding wordt als onvoldoende 
beschouwd(doelstellingen,inhoud, metö- 
des, kriteria examens,...) enkel over 
de globale inhoud van de opleiding en 
over het studentenleven had 50 % vol-
doende informatie gekeegen.

3) fenalyse van een examenuitslag:
1Ê kand. diergeneeskunde 1975-'76".

4) "Competency-based teacher education: 
een alternatieve vorm van lerarenop-
leiding" .

5) "Begeleiding van begeleiders in het 
projektonderwijs sociale geneeskunde.

6) "Een poging tot organisatie van 
maximale deelname bij wetenschappelijke 
studiedagen.

feit, dat ik, voortdurend en in de uit-
oefening van mijn ambt, de leerlingen 
de ideeën verkondig van de Grote Revol-
utie Van Het Marxistisch En Anarchis-
tisch Marxisme, voila, nu wat'dat bete-
kent, den duvel mag het weten, maar ik 
weet het niet, hé!
(...)"

EN ZAL VERSCHI3NEN...

Rooie Vlinderkrant nr. 5, Met 
o.a. volgende artikels: fascis-
me en de onderdrukking van 
homoseksualiteit, Hoste haat 
homo's, Breendonk, Bots of hoe 
naai ik mijn kameraad, ik ben 
vrouwelijk..., 1 jaar Rooie 
Vlinder, homodag, 1 op 1007, 
enz. enz.
Eén nummer kost 20F + 5F ver-
zendingskosten. Een abonnement 
van 5 nummers kost (verzendings-
kosten inbegrepen) 100F. 200F 
onder gesloten omslag.
Dit te storten op A.S.L.K.- 
nummer 001-0481359-24 van de 
Rooie Vlinder»visserij 132,
9000 Gent.

geachte schamperlaars,

Ik heb een paar opmerkingen over 
die film over Gunther Ualraff en 
zo. Met veel tamtam werd uitgeba-
zuind dat een film over G. Ualraff 
en de rechtse Sringerkletskoek.zou 
vertoond worden, die op de Duitse 
TV verboden werd, met de nadruk op 
dit laatste gegeven. Honderden 
mensen zijn in deze kloterij gelo-
pen. De film heeft namelijk geen 
informatie gebracht waar de kijker 
wat aan heeft, ofschoon de publi-
citeit dit wel had gesuggereerd.

Ik vind niet dat men over de grens 
moet kijken om een bedrieglijke 
sensatiekrant aan de schandpaal 
te binden Ue kunnen ons wel ver-
helpen met onze pers. Indien de 
film GEGEVENS had gegeven zou ik

het niet zo erg gevonden nebben, 
doch ue krijgen alleen wat imptes- 
sies van enkele personen die "het" 
afstompend werk vonden. Veel zijn 
ue echter niet te weten gekomen 
over "het".

De inrichters die zich keren tegen 
de Duitse sensatiepers zouden 
beter even op eigen borst kloppen 
in verband met de bedrieglijke re— 
klame die ze rond de film hebben 
gemaakt.

Ik hoop dat Schamper wat zal doen 
aan de lakunes die de inrichters 
van de film hebben gelaten.
Het zou trouwens tijd worden 
dat Schamper wat serieuzer zou 
worden. De wekelijkse 
nieuwtjes over Hoste en andere 
artikelen over gemakkelijke 
onderwerpen als Eritrea.
Ik begin het een beetje kenmerkend 
merkend te vinden voor Scte m- 
per dat ze het zich niet te 
moeilijk vinden.

3. Vande Voorde.
e

1 lic. algemene 
ekonomie.

UJL y L jJ lX tv ) G TA h  d e u *.
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Foto :

Frank Lateur.



SCHAMPER OVER NE GOMT
(De Nieuwe achterna ?) ^

ARBEID:
JDnlangs richtte Arbeid-VSB een 
■gvonu xii uverTnet Egmontpakt, 
Antoon Roossens gaf toen een 
uiteenzetting, waarin hij een 
sociaal-ekonomisch kader scet- 
ste, uaarin het akkoord tot 
stand is gekomen. Aan de hand 
van zijn uiteenzetting en een 
artikel in het Vlaams Marxis-
tisch tijdschrift, proberen ue 
zijn interessante visie ueer 
te geven.

Reeds tijdens het Ancien Ré-
gime was in Vlaanderen een 
taalkloof merkbaar: de hoog-
ste stand (de grondadel) on-
derscheidde zich o.a. door het 
taalgebruik van de andere stan-
den. De leidende klasse had 
het Frans aangenomen als om-
gangstaal.

In 1830 heeft de opkomende in-
dustriële en kommerciële boer- 
geoisie dit karater van de a-" 
del overgenomen. Omwille van 
het sociaal prestige bootste 
ze het kultuurpatroon van de 
aristokratie na.
Staat en administratie werden 
franstalige instellingen. Na-
dat de administratieve, regle-
menterende en verzorgende ta-
ken van de kapitalistische 
staat uitbreiding nefoen, heeft 
de gewone man meer last met 
het vreemd taalgebruik en wordt 
de taalkloof tussen de heer-
sende boergeoisie en de onder-
liggende sociale klassen steeds 
scherper aangevoeld als een a- 
nomalie.
U
■et fcijn vooral kleinburger-
lijke intellektuelen die voor-
aan staan in de bewustwording 
van het probleem, maar zij zien 
het niet anders dan een louter 
taal- en kultuurprobleem. De 
bewustwording van die proble-- 
als een wezenlijk klassenkon- 
flikt bleven uit, o.a. omdat 
er in Vlaanderen een erg be-
perkte arbeidersklasse was. 
Vandaar dat de Vlaamse beweging 
voornamelijk een taal- en kul- 
tuurbeweging zal blijven, maar 
daarom wordt de situatie van 
die beweging niet minder be-
paald door de evolutie van de 
ekonomische krachten.

'I. Vooreerst is er de ekono-
mische krisis van de 20en en 
dertiger jaren: vooral de klei-
ne ondernemingen hebben met 
grote moeilijkheden te kampen 
en verdwijnen (dit waren voor-
al familiebedrijven). Dit heeft 
voor gevolg dat de Brusselse 
holdings monopolies worden; er 
komt een overheersing door het 
gecentraliseerde, Brusselse 
grootkapitaal. Een ander gevolg 
is dat de lokale boegeoisie 
verzwakt: haar ekonomische, so - 
ciale en politieke macht is 
gebroken. Daardoor wijzigt het 
Cultureel evenwicht en komen 
de taalwetten van 1932 tot 
stand, die een vervlaamsing 
van het politiek-administratief 
leven voor gevolg hebben. Door 
de steeds groter wordende ver-
zorgende rol van de staat was 
er trouwens een zekere ver-
vlaamsing nodig.

Van toen af is er in Vlaande-
ren een positieve evolutie 
merkbaar (op taalgebied toch)
, in Brussel (tot de |3Der ja-
ren een Vlaamse stad, enkel 
de hoge en de middenkaders wa-
ren verfranst) zal de verfran-
sing gaan toenemen. Doordat het 
ekonomisch zwaartepunt op Brus- 
was komen liggen, was er een

grotere ekonomische centrali-
satie en een uitbreiding van 
de boergeoisie in Brussel, wat 
enkel maar de versterking van 
de franstalige elementen in 
Brussel betekende. Ook is toen 
de beruchte sociale verfran- 
singsdruk begonnen. De leden 
van een onderliggende sociale 
klasse beginnen met het imite-
ren van de bovenliggende klas-
se, om een snelle individue-
le promotie te bewerkstelligen. 
Niettegenstaande er in Vlaan-
deren op taalgebied wat veran-
dert', blijft de kulturele 
ontplooing van de arbeiders-
klasse achterwege. De Vlaamse 
kuituur is veroordeeld tot 
een laag provinciaal niveau, 
immers, de blijft het centra-
le staatsapparaat in al haar 
facetten beheersen.

2. Na U.O.II doet er zich een 
nieuwe grote struktuurwijzi- 
gong voor in de ekonomie.
Het geografisch zwaartepunt 
van de ekonomische aktiviteit 
verschuift van Wallonië naar 
Vlaanderen. Dit is niet het 
werk van de Belgische hodings, 
wel van de multinationals, op-
gezet met Amerikaans kapitaal. 
Door de sterke groei van de e- 
konomische aktiviteit in Vlaan-
deren komt er een nieuwe soci-
aie klasse van managers opzet-
tenjp die aan belangrijkheid
wint. Er Vormt zich een finän-
cieel-ekonomisehe elite die zal
proberen Politieke macht te
krijgen. Deze opkomende klasse
zal de Brusselse francofone
boergeoi sie relatief verzwak-,
ken.

In de 60er jaren is er een
duidelijke versterking van de
Vlaamse beueging (marsen op
Brussel) > waarbij o.a. sterke
eisen voor de ekonomische ont-
sluiting Van VIaanderen naar
voor kwamen. De Volksunie kwam
van de grond, steunende op die
nieuwe elite. In de Vlaamse
beweging tekenen zich twee ten-
denzen af: een burgerlijke die 
de politieke leiding over de 
Vlaamse beweging heeft, en een 
progressieve die o.a. door de 
Leuven-Vlaams affaire van een 
louter Vlaams probleem radika- 
liseerde naar een globale 
maatschappijkritiek. Tussen de 
politieke leiding en de jonge-
ren is er een kloof gebleven 
zodat de laatsten in andere 
politieke richtingen evolueer-
den (o.a. maoïsten).

Sindsdien is de Vlaamse eliti
aan andere oplos singen gaan
denken voor het Vlaams pro-
bleem. Uas er door de progre;
sieve tendens dui d e 1 i j k V O O T '

opgesteld dat de Brusselse
boergeoieie en het holdingka- 
pitaal moesten bestreden worden 
en dat daarom een band met de 
arbeidersklasse moest gescha-
pen worden, de burgerlijke 
tendens stelde het omgekeerde 
voorop: door haar groeiende e- 
konomische macht poogde de 
Vlaamse elite gelijkheid af te 
dwingen met de Brusselse boer-
geoisie (om later een overheids-
positie te willen bekleden) 
zonder de Belgische eenheids-
staat af te breken.

Ondertussen had zich in de 60er 
jaren in Brussel een belang-
rijk fenomeen voorgedaan: de 
verfransing was min of meer 
stopgezet. Verder was er ook 
een toevloed van jong Vlaams 
kaderpersoneel en bedienden,-
die vooral op kultu reel gebied
een belangrijke rol gingen
spelen. Sindsdien is er ook'
de harde FDF reakti e. Het FDF
bestaat immers voor een groot
dee1 ver frandte Vlamingen van
de eerste of de tueede genera-
tie , mensen die zieh laten
verfransen hebben om tot de
middenklasse op te klimmen.
Zij merken dat er toch een aan'
tal posities uorden voorbehou-
aan nederlandstalig en (o.m.
door de pariteit in Brussel
tussen nederlandsta ligen en
f ranstaligen, die verkregen
werd voor een pariteit op na-
tionaai vlak), zodat die menr-
sen weer in hun promotiekan-
sen gehinderd worde n. Nadat ze

MASOCHISME...
Het MASOCHISME in Vlaanderen neemt 
toe!!!!!!!!

Ik wil jullie geen blabla over ge-
neeskunde of THK opsolferen,maar 
ga schrijven over een oude Vlaamse 
ziekte: " Het geven en toegeven ".
Dat de ziekte in een acuut stadium 
is getreden blijkt uit het EGMONT- 
:ACT. De Egmonters houden nog steeds 
koppig vol dat hun stommiteit een 
stap vooruit is. Natuuuurlijk?... 
maar in de verkeerde richting! DE 
ons bekende "Vlaamse"onderhande-
laars geven zelf toe dat er "zwa-
re toegevingen omtrent Brussel" 
werden gedaan.Doch de plausibele 
verklaring,menen zij,is dat je 
iets moet geven voorwat je gekre-
gen hebt.Zij betalen erg erg duur 
(zeker door de inflatie!)
Toegeven aan de arrogantie vd Frans 
-taligen door nieuwe faciliteiten 
(vb.lager onderwijs)in te voeren 
in vroeger volledig Vlaamse ge-
meenten rond de hoofdstad is een 
wijdgaande vergissing.Het inschrij 
-vingsrecht,verleend aan de Frans- 
taligen uit de randgemeenten, is 
er enkel op gericht de Vlaamse min-
derheid bij verkiezingen procentu-
eel nog meer te verdrukken.Wanneer 
je 200.000 VLAAMSE BRUSSELAARS zo 
maar voor de leeuwen in het circus 
gooit,dan noem ik het Egmontplan ' 
een absurd en totaal irreëel ding.
Ik spreek van masochisme wanneer 
ik zie dat Vlamingen,vanuit hun 
onderdanigheid,steeds weer aan de 
ronde tafel verschijnen met de voor 
-ingenomenheid van"wat zullen we 
nu weer toegeven".Steeds geraken 
ze onder de indruk van het impo-
sant eisenpakket van Franse zijde.
Die sukkels zijn het noorden kwijt 
en zo geven ze in de mening gekre-
gen te hebben.Wij missen de ARRO-
GANTIE, het LEF,HLA GRANDE GUEULE", 
het MEERDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX,en 
de GROOTHEIDSWAANZIN waarmee zo-
vele francophonen zijn uitgerust.
Wij zijn een GEMINORI3EERDE MEER-
DERHEID en we pijnigen ons zelf 
door bijna vrijwillig concessies 
te doen.
Waarom moet Vlaanderen zwaar be-
talen voor het federalisme,waar-
van Wallonië al even bezeten is. 
Wallonië krijgt het zonder enige 
toegeving!!!

Wij moeten de EISENDE PARTIJ wor-
den en we hebben daar zelfs eco-
nomisch de wind in de zeilen.WIJ 
moeten gaan eisen,en zelfs dineen 
die we nooit kunnen krijgen,enkel 
maar om de euforie van het franco- 
phonisme in te tomen.Bijv."Facili-
teiten voor de duizenden Limburgers 
in Luik". Akkoord? Vanaf vandaag 
doen wij ook zot!
Schreeuw vanaf NU :"Egmont nooit!" 
Schreeuw het op anti-Egmont beto-
gingen! Kortom,schreeuw tegen het
VLAAMS MASOCHISME! Schreeuw je ge« 
zond!

Van Steenkiste Mark

ueest zijn. Die lieden kunnen 
dan terecht bij het FDF die 
elke "Vlaamse opdringerigheid" 
bestrijdt.

3. Ondertussen is er de ekono-
mische krisis van de jaren 70. 
Deze krisis treft vooralde 
traditiongie Belgische bedrij-
ven; voor de multinationals is 
de krisis minder erg, er zijn 
uel wat filialen die verhuizen 
of sluiten, maar de minst van 
de multinationals is groter dan 
ooit. Om de krisis te bestrij-
den probeert de staat aktief 
tussen beide te komen: bepaal-
de Sektoren uorden afgebouud 
andere uorden gestimuleerd, er 
is een herstructurering van de 
ekonomie met staatsgelden en 
staatsinterventie. Bij deze in-
grepen hebben tueegroepen baat: 
het traditioneel Belgisch hol- 
dingkapitaal en het internatio-
naal kapitaal dat vooral vesti-
gingen heeft in Vlaanderen, 
waarbij Vlèmingen (uit zowat 
alle kringen, maar VU en VEV 
zijn hier belangrijk) op de 
hoge posten staan. In de kris 
sisperiode hebben deze groepen 
dezelfde fundamentele belangen 
te verdedigen: nl. het kapia- 
listisch karakter van de ekono- 
fnie , waarbij de
staat nog meer de kapitalis-
tische belangen zal moeten die-
nen.
Uat is nu gevaarlijk om de rol 
van de staat te doorbreken?
Het federalisme. Als Vlaamse 
én Uaalse arbeiders samen fe-
deralisme zouden eisen, zou er 
een overdracht van reële be-
voegdheden naar beide volks-
gemeenschappen kunnen gaan. 
Omdat er toch een oplossing 
moet komen van de "kommununau- 
taire problemen" moet er een 
kompromis afgesloten worden 
dat geen federalisme mag zijn. 
Het akkoord (dat al lang aan't 
broeden was en dat een verwe- 
zijnlijking kreeg in het Eg-
montpakt) houdt in dat de 
Vlaamse elite (of toch een be-
langrijk deel ervan) opgeno-
men wordt in het establish-
ment, mee mag participeren
aan de macht, maar daarvoor
moet België ekonomisch en po-
litiek unitair blijven.

De Vlaams e boegeoisie (die een
zetbazenboer geoisie ‘ is : ze wen-
sen meer politieke macht ten
voordele van kapitalisten , waar
voor zij knecht mogen spelen)
doet zonder meer toegevingen
aan de franco f one boergeoisie,
d-it is duidelijk 9ebleken bij
de totstandkoming van het Eg~
montpakt. Bij een volgende ge-
Iegenheid komen we daar eens op

met veel moeite op een ander
kultuurpa troon overgeschakeld
zijn (uit kruiperigheid) kun-
nen ze de gedachte moeilijk
verwerken dat het allemaal wel

0 ja, Krapp ( Kritische Aktiegroep 
Psychologie en Pedagogiek) brengt 
deze week het zevende nummer van 
haar tijdschrift "Oawaade" uit.

De artikels handelen over volgen-
de onderwerpen:

* programmauijziging : een door-
lichting van redenen waarom en 
Krapps voorstel.

*een bespreking van Piet Reckmans 
voordracht in Brugge over "multi-
nationale en sociale aktie".

*een grondige analyse van de 
banden die er bestaan tussen 
ekonomie en onderwijs.

*verslagen van vertegenwoordigers 
in de fakulteitsraad en onderwijs- 
kommissie.
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DE BEESTEN GAAN AF 
OF DE PERSKLKKER  

B L A A S T  QP.
Ik ben student diergeneeskunde en 
had wel enige bedenkingen. De fei-
ten zijn tamelijk bekend. De doop 
van studentenclub VDK uerd gefilmd 
door de "Gentse filmaktualiteiten" 
die er stukken uit zou uertonen 
in het filmjournaal in de Gentse 
commerciële bioskopen. Ze beslo-
ten deze beelden niet uit te zen-
den in bioskopen uaar kinderen, 
d.i. onder 18 of 16 jaar, uel toege' 
laten waren. Zo kuam dit dan de 
kranten ter ore die het sensatio-
neel genoeg vonden om er een arti-
kel van te maken. De Gentenaar en 
zelfs de Standaard blokletterde 
'Gentse studentendoop bij de bees-
ten af', doelend op Bert Haanstra's 
film van voor vijf jaar. De hila-
riteit overal werd nog^groter, 
zelfs zo groot dat Dan l/an Roinpay 
zich meende te moeten mengen in dit 
proces van 'opblazing der dingen' : 
zondag 3 december haalde hij 'Gent-
se filmaktualiteiten' voor de 
mikrofoon in zijn programma Dan en 
alleman waar werd aangekondigd dat 
een perskonferentie zou belegd wor-
den.
Bedenkingen bij dit alles : voor-
eerst, deze doop was in verre na 
niet van die aard als al deze ont-
wikkelingen doen suggeren. Het is 
een feit, de peerdepieten zijn be-
kend als ruwe en ongure elementen, 
mau., zijn berucht als de varkens 
van de universiteit. naar is dit al- 
alles niet ietwat overdreven ? Omdat 
de veearts in de .praktijk, uel dege- 
iijK met een varken te maken heeft, 
daarom is ie het nog zelf niet.
Hij kan neigingen vertonen op be-
paalde gelegenheden, maar welke stu- 
dentenklub houdt er geen doop, met 
soms praktijken die ver buiten de 
normale denYbereld liggen van de 
doordeweekse mens, die de studenten 
wel op straat ziet lopen maar hen 
eigenlijk niet kent als hij 's a- 
vonds om 10 of 11 uur in bed ligt?

film
Studioskoop

van 9 tot 15 dec. 
zaal 1. 20u.

Max Havelaar 
F. Rademakers M .

22.30u.
Pat Garrett & Billy The Kid
S. Peckingpach USA

zaal 2. 22u.
Dood van een bureaukraat
T. Alea Cuba

^  De Andere Film.

Maar ja, de dierenartsen waren be-
kend, dus zij moesten worden ge-
filmd en als spreekwoordelijk voer 
dienen voor veelvraat "de burger- 
pers". Trouwens nun titel was ver-
keerd gekozen : met "bij de bees-
ten af" bedoelden zij het uas ver-
schrikkelijk, het liep de spui-t-ga- 
ten uit". Ze wisten blijkbaar niet 
dat bedoelde film van Bert Haanstra 
een uiterst subtiel en mooi beeld 
gaf van de vergelijking mens-dier, 
dus helemaal niet verschrikkeli ik 
of spuitgatend. uaar komt dan nog 
bij dat zij willen suggeren dat 
de faculteit diergeneeskunde één 
grote troep is, of ze troep zwij-
nen bedoelen laat ik in het midden. 
Ze schrijven letterlijk "van de 
Vlaamse Diergeneeskundige kring 
voor de Gentse Rijkuniversiteit 
kreeg zij de toelating om - film - 
te maken". De zinsbouw is slecht en 
de suggestie dat het VDK de facul-
teit diergeneeskunde vertegenwoor-
digt slaat helemaal nergens meer 
op. Deze heren van onze pers, 
journalisten genoemd, doen ofwel 
hun werk slecht ofwel zijn ze niet 
op de hoogte van wat universiteits-
leven is. Het VDK is een studenten- 
klub zoals er wel meer zijn, en 
die in onze faculteit ook wel 
eens verward wordt met "organisatie 
of vereniging ter afvaardiging 
van de student diergeneeskunde".
Dit is echter niet zo er zijn nog 
andere studenten, niet aangesloten-
en, die zich nu misschien gebla-
meerd voelen door al die publici-
teit. Misschien. Maar ómdat het VDK 
als enige groepering mensen bestaat 
in onze faculteit, en omdat zij 
dus als enigen naar buiten treden 
met hun studentenaktiviteiten denk-
en velen en dus ook onze slimme 
pers dat Vlaams Diergeneeskundige 
Kring = alle studenten dierenarts 
= faculteit Diergeneeskunde. Zij 
moeten 't natuurlijk weten als ze 
hun ogen niet open willen doen.
Dit waren mijn bedenkingen. Die 
kunnen alweer wel achterhaald 
zijn door feiten, d.i. de perskon- 
ferentie van Gentse filmaktuali- 
teiten. Maak er nieuws van jongëns, 
blaas de sensatie op tot ze zich-
zelf opblaast. Binnen 14 dagen is 
mijnheer Daskalides en zijn film- 
aktualiteiten, de Gentenaar en de 
Standaard weer alles vergeten en 
slaapt Dan Van Rompay weer op beide 
oren. Welterusten allemaal.

pee Verschueren 
student diergeneeskunde

E £ M
VOORBEELDIGE BRIEF

Aan een apologeet van de West - 
Duitse Sozial - Demokratie .
Robert !
Naast onze schamperofilie en onze 
democratofobie hebben wij nog dit 
gemeen : we zijn het duidelijk 
met mekaar niet eens...

AAN DE HEER STEF.
Verdient een student uel een 
beurs?
Hij/zij die zich ten eersten, 
(minstens) 4 jaar lang weigert in 
te laten met sociale problematiek 
(bv. de aktie studieleningen, 
-beurzen, de aktie De Croo-Hum-  ̂
biet). En ten tweede hij/zij die 
na zijn studies onverwijld aan de 
slag gaat, om zijn zakken te vul-
len (zoals bv. de geneesheren,
tandartsenT advokaten en vele an-_
dere universitaire zakkenvullers 
beroepen.
Volgens mij, verdienen dergelijke 
mensen geen beurs, zelfs geen 
studielening ! Ze verdienen even-
min uw aktie, want zij zullen bij 
een mogelijk (??) sukses profite-
ren, zonder één poot uitgestoken 
te hebben. ZjJ. zijn de ware para-
sieten van onze maatschappij en 
van uw akties (ipv. bv. de werk-
lozen). En geef'toe, Stef, (veel) 
meer dan de helft van de huidige 
beursstudenten handelen aldus. 
Daarom vraag ik mij af of je niet 
verkeerd aan 't werken bent. Ak-
koord, op wat Michel, Ramaekers en 
konsoorten in Brussel aan het be-
kokstoven zijn, moet op zijn minst 
een kritiek komen. Maar zo kan je 
elk jaar steeds weer opnieuw een 
aktie opbouwen en gelijk een Don 
Quichotte tegen windmolens gaan 
strijden, eeuwen lang. Omdat primo, 
het ónmogelijk i$ een konkreet 
resultaat te behalen met een aktie 
(men kan enkel schijnoverwinningen 
behalen). Secundo, met uw soort 
akties vergroot de studentenbe-
weging absoluut zijn basis niet! 
Daarom voer je dan eigenlijk nog 
akties# Om de kameraadjes van 
MLB een pleziertje te gunnen ?
Of aktie om de aktie ?

W. Allaerts
<*©!*§>*> «XSMCgps .

VAN DE HEER STEF

Ik geloof dat niemand zal ontkennen dat 
tegen de voorgenomen afschaffing van 
de beurzen moet gereageerd worden. 
Evenmin zal men durven loochenen dat 
het beroepsleven niet demokratisch is. 
Ook het onderwijs, zeker het hoger 
onderwijs, is niet demokratisch: ieder-
een betaalt belastingen ervoor, doch 
slechts een klein percentage studenten 
komt uit lagere inkomensgroepen. Het 
aantal studenten uit arbeidersgezin-
nen in het universitair onderwijs is 
sedert '66 afgenomen.

Afschaffing van de beurzen nu, bete-
kent onvermijdelijk een nog minder 
demokratische samenstelling van het 
studentenpubliek.

Gedurende je studententijd ben je 
afhankelijk van wat je ouders verdie-
nen. Voor minder begoede gezinnen 
betekent dit een zware last. Beurzen 
zorgden ervoor, hoe onvolmaakt ook, 
dat deze financiële drempel wat lager 
kwam.

Leningen zijn een feitelijke verzwa-
ring van de lasten. De student moet 
later alles met een rente terugbe-
talen: qevolq is dat de studenten 
"renderende" richtingen kiezen 
(geneesk., rechten). Leraarsberoe-
pen zullen worden geschuwd. De af-
gestudeerde zal voor alles geld uit 
zijn beroep willen slaan. En zo 
verergert de situatie maar: DAT IS 
PRECIES WAT JIJ AANKLAAGT.
Wij nemen het zeker niet op voor 
de dokters a la Wynen, die de patie 
tienten uitzuigen. Wij wetBn ook 
dat heel wat studenten die richting 
opgaan. En daar zijn we öök tegen.
Maar objektief gezien, kunnen we 
daar weinig aan doen.

Nu, wat betreft die aktie: dit jaar 
had de studentenbeweging -na de 
bewogen jaren van De Crooheerschap- 
pij- gerekend op een kalmere periode. 
Persoonlijk dacht ik meer aan werk-
groepen en dergelijke meer.
Wat gebeurt er nu ? Ramaeckers blijkt 
een even groot gevaar te zijn als zijn 
zijn voorganger.
Als de studentenbeweging op zo'n 
grove aanvallen niet reageert, dan 
moet het voor mijn part niet meer.
Ik meen dat we als studenten ons 
bewust moeten zijn, dat als we 
aktievoeren, we op de regering pres-
sie kunnen uitoefenen. Meer nog, wij 
kunnen elke maatregel tegenhouden.
Maar dat lukt nu éénmaal niet door 
in het cafetaria of op ons kot te 
blijven zitten.

3Schijnoverwinningen" zeg je. Jawel, 
als we ons laten vangen, en als 
we geen alternatieven en eisen 
stellen. Op dit ogenblik behouden we 
een voorsprong, al is het een kleine: 
het Nationaal Studentenfront werkt 
aan een konkreet eisenpakket, dat 
vóór kerstmis zal bekend gemaakt 
worden.

laar het einde van je brief toe 
wordt het meer theoretisch. Aktie 
of geen aktie is een loze vraag: 
alles hangt af «an de omstandigheden. 
Er bestaat een dringender vraag : 
welke VORM van aktie ? en tot welk 
PUBLIEK richten we ons ? Wie zijn 
onze BONDGENOTEN ?
Dat wordt nu al bediskussieerd in 
de aktiekomitees.

Stef Debusschere,

die zich helemaal niet 
identificeert met het 
personage van Cervantes.

<*© «<§>>»

Dringend gesuchte Terroristen
Willy Steinmarck 
Leo Uohlhutter HEKSEN :

Im Zusammenhang mit dem

•  Morden Jürgen Pontoam 30.7.1977InOberureel

Helmuth

Schmidt

wij vreten: tentoen ; voordracht :
maa. 12 dec. 20u.

Tartuffe
F.U. Murnou Dtsl.'26 

woe. 14 dec. 20u.
Allonsanfon
gebtoeders Taviani Italie* '75

Vooruit.

de weeK van 9 tot en met 15 dec. 
16u.30 en 19u.45

Apocalypse 2024- A boy and his dog 
L.Q. Dones.
14u.00 en 22u.15 
Dr. Strangelove 
Stanley Kubrick.

Week van 12 tôt 16 december 
^■maandag 12/12.

kipperoomsoep- visbrocket met re- 
mouladesaus en sla/varkensrib met 
vichyuortelen.

^•dinsdag 13/12.
tomatenroomsoep- haan in wijn/ 
ravioli in kaassaus.

^»uoensdag 14/12.
crecysoep- braadworst met rode 
kool/lever provençale.

^ ► donderdag 15/12
Champignonsoep- hesperollatje 
met witloof/ cassoulet, 
vrijdag 16/12
pap/zurkelsoep- zeewolf met po- 
chouse saus/ hamburger met andij-
vie in soubisesaus.

^  V.L.K. presenteert: 
naa. 12 dec. 
Filmforum

"Harold & Maude " D£ L̂ Ç\tstç.

^  .

^•Fotomontages van Dohn Heartfield

van 18 november tot 10 december in

de Akadanie, Akademiestraat van

1D tot 12 en van 14 tot 17u. '

In samenwerking met de vereniging 
België - DDR.

^■Affichekunst in Duitsland.

in de gewezen St. pietersabdij, 
op het St. pietersplein 9 
toegankelijk, alle dagen van 
10 tot 12u30 en van 
14 tot 18u.

^-Duitse Textiel in beeld.

>̂-Paul Wunderlich.

gouaches, tekeningen, litho's 
en beeldhouwwerk.

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

^»■"Geloof en wetenschap"
Op dinsdag 13dec. om 20 u.
In aud. 1 van de Ledeganck. 
Met Prof. Vermeersch (R.U.G.) 
en pater Wildiers (K.U.L.) 
Organisatie W.W.

5» De Rooie Vlinder (socialis-
tische aktiegroep voor de 
oevrijding 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.


