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TITEL
Vorige week woensdag schoot de 
platoo in aktie : de lessen uerden 
geschorst, er ging een informatie-
vergadering door en het geheel 
uerd afgerond met een wandeling van 
zowat 800 ingenieursstudenten naar 
het rektoraat om er een brief af te 
geven. En dat alles in verband met 
het beruchte voorontwerp van Ramae- 
kers over de akademische graden.

De dag erna kwam een aktiekomitee 
bijeen ; de ganse dag werd er ge-
praat en geschreven. Het resultaat 
was een tekst met de titel "Titel", 
die aan alle platoogangers uitge-
deeld werd. Hier volgt het belang-
rijkste uit die tekst, —hier en 
daar ook samenvattend weergegeven.

Uat je hier leest zijn een aantal 
voorlopige opmerkingen die wij 
(het aktiekomitee) nu al kunnen 
maken over het beruchte voorontwerp;

De volksvergadering van woensdag-
morgen was noodzakelijk als start : 
een zo objektief mogelijk inlichten 
van de platoobevolking. Maar enige 
meditatie in het aktiekomitee 
bracht volgende ideeën aan het 
licht :
—tot nu toe is de aktie alleen ge-
richt op één enkel puntje, nl. de 

kwestie van de titel. Dit heeft tot 
gevolg :

*de buitenwereld heeft de indruk 
dat wij nogal dikke nekken hebben 
door ons kennelijk zo superieur te 
vinden tov de 1 licentiaatjes* .

*indien de minister morgen op de 
radio of tv verklaart : "OK de ti-
tel van burgerlijk ingenieur blijft' 
dan zakt gans de aktie als een 
kaartenhuisje in elkaar zonder dat 
er iets aan de rest van het voor-
ontwerp gewijzigd wordt.
-enige studie op het voorontwerp 
wijst uit dat het ware kwaad veel 
dieper en beter verborgen zit.
Zoals de dekaan het uitdrukt : "De 
kwestie van die titel is slechts 
een valse schietschijf, die heel 
wat ergere dingen tracht te ver-
bergen!"

Uii vinden dan ook dat deze nauwe 
aktiebasis moet uitgebreid worden 
en wel naar die 'ergere dingen' 
toe (voor zover ons die nu al dui-
delijk zijn) .

demokratisering teruglopen en dus 
zal een aantal mensen eenvoudig 
geen.kans krijgen de graad van 
ingenieur te behalen.

Daaruit concluderen uij dat beiae 
problemen gekoppeld moeten worden. 
Het gaat immers niet op enkel het 
behoud van het diploma van de meer— 
begoede studenten na te streven.
Uij willen er dan ook niet aan twij 
felen dat die meerbegoede studenten 
de rechten van hun minderbegoede 
kollegas op dat volwaardig diploma 
zullen verdedigen.

Om samen te vatten ; iedere bekwa-
me student heeft recht op de graad 
van burgerlijk ingenieur en dus 
moeten studiebeurzen blijven 
bestaan !!!

Een nog grotere druk wegens het 
totaa 1 ontbreken van studiebeurzen 
maakt de derde cyclus in de prak-
tijk ontoegankelijk voor minderbe— 
goeden . Daaruit volgt dat het ho-
gere kader( = speciaal - licentia-
ten), dat de uiteindelijke beslis-
singsmacht heeft, enkel toeganke-
lijk is voor de hogere sociale 
klasse. Dit maakt de verdere demo-
kratisering van de kaderfunkties 
totaal onmogelijk .
Uij verwerpen de wettelijkeinvoe— 
ring van de derde cyclus omdat een 
gedemokratiseerd kader enkel moge-
lijk is wanneer iedereen , die be-
kwaam is, kan doorstoten tot dit 
hogere kader ongeacht zijn finan-
ciële mogelijkheden en ongeacht 
zijn diploma.

Uij mogen verder niet uit het oog 
verliezen dat
-trissen volstrekt onmogelijk wordt.
Er zijn geen uitzonderingsclau- 

sules voorzien, wat tot zeer dra-
matische toestanden kan leiden 
(bvb slepende ziekte van een laat-
stejaars) .

-kleine inrichtingen bedreigd 
worden. Het gemiddeld aantal 
studenten dat noodzakelijk is 
om die richtingen te mogen 
organiseren, wordt bij KB 
vastgelegdr Dit kan tot mani-
pulaties leiden. Beter ware 
door onderling overleg de 
universitaire instellingen 
zelf te laten beslissen 
over die rationalisatie.
Nu beslissen de harde 
cijfers.

3an en Dirk.

vooreerst
LICENTIAAT ipv INGENIEUR ?

FOEFELAAR ipv MINISTER

Uij vinden dat de problematiek rond 
het voorontwerp niet volledig los 
mag gezien worden van die rond de 
studiebeurzen. 50 % van de studen-
ten op onze fakulteit genieten im-
mers van een studiebeurs. Daarmee 
hebben we de eer de meest gedemo— 
kratiseerde fakulteit te zijn.
Nu wil de regering die studiebeur-
zen vervangen door studieleningen : 
dit betekent dat die groep studen-
ten waarschijnlijk toch een diploma 
van burgerlijk ingenieur (indien 
onze aktie slaagt) zal behalen, 
maar dan ten koste van een schulden 
last.
Verder zullen de minderbegoede stu-
denten afgeschrikt worden om onze 
zware studies aan te vangen. Er 
enerzijds een grote drempelvrees, 
anderzijds een grotere studiedruk 
owv het financieel risiko ingeval 
men‘;mislukt. Uie toch volhardt, 
heeft ')een zware financiële last op 
een zeer ongelegen ogenblik 
(dienstplicht - werk zoeken - 
trouwen) . Oo die manier zal de

verder
Ue lichten nu een tweede ondemocra- 
ties aspekt toe. Het voorontwerp 
van Ramaekers wil de derde cyclus 
wettelijk maken .
Uettelijk wordt het dus mogelijk 
gemaakt de hogere kaderfuncties 
voor te behouden voor die speciaal 
licentiaten. Men kan dan bvb staats 
eksamens uitschrijven die enkel 
toegankelijk zijn voor die mensen, 
hetgeen nu onmogelijk is. Na korte 
tijd zal voor het hogere kader en-
kel nog grekruteerd worden uit de 
speciaal licenties. Tegen deze 
gang van zaken zijn fundamentele 
bezwaren in te brengen. De verlen-
ging van de studieduur voor die 
kaderfuncties brengt automaties een 
sociale selektie mee. De minderbe-
goede student kan zich bijkomende 
studiejaren moeilijk veroorloven 
owv financiële en familiale druk.

Niettegenstaande de alomheersen- 
de ekonomische depressie heeft 
de Schamperomanie tot ongekende 
fenomenen geleid. Nauwelijks te 
geloven, maar te waar om te ont-
kennen, Schamper is goud waard.
De feiten kan men elders vinden.

Maar het is toch de moeite waard 
er enige mijmeringen aan vast te 
knopen, in deze vunzige dagen van 
kerst- en andere dagen.

Neem nu, dat op een dag iemand 
de ganse oplage van een Schamper- 
editie meepakt vooraleer ze kan 
uitgedeeld worden, zodat duizen-
den studenten hun verzameling 
onvolledig blijft en het onmoge-
lijk blijft de jaargang in te 
binden op snee.

Uelnu, na enkele jaren komt daar 
een onguur figuur zowaar te voor-
schijn met , hoe is het mogelijk, 
de verloren gewaande Schampers. 
Hoe groot zal de blijdschap niet 
zijn van de lezers, om toch nog 
het ontbrekende nummer te kunnen 
verslinden. Niettegenstaande hun, 
terechte, verontwaardiging over 
dit snoodaardig plan, zullen zij 
er toch zwaar geld voor over heb-
ben om dit exemplaar nog te kun-
nen bemachtigen. Misschien zeer 
laat, maar toch nog...

Bovendien, misschien niet 
onbelangrijk het hier evn en 
onevn te vermelden, dat dit 
de laatste Schamper zal zijn 
die gelayout wordt met zonder 
lichtbak. Voortaan zullen de 
kolommen scheef geplakt worden 
dankzij dit stukje technische 
vernuft. Kortom, dit is de 
laatste ambachtelijke Schamper, 
wij gaan nu het industriële 
stadium binnen.

Schamperomanen, Schamperofielen, 
lezers, niet-lezers. en anderen,, 
dit is een unieke kans, uit er-
barmen voor uw waarschijnlijk 
zeer gehavende geldbeurs,

ut*™ iijn t.\r nji.-.



JEF de zeventiende,
goochelaar-m  in ist er

De minister van Nat. opvoeding,
Def Ramaeckers, kwam op vrijdag 9 
december te Leuoen zijn onderwijs-
politiek toelichten. Althans dat 
had hij aangekondigd, maar na
zijn speech en na zijn antwoorden 
op onze vragen zijn we nog niet 
veel wijzer geworden.

Uat betreft de beurzen is hij dui-
delijk geweest: leningen alleen 
ter aanvulling. Hij schaft de beur-
zen niet af, daar is hij tegen, de 
BSP ook. En verder staat er niets 
in de regeringsverklaring over de 
studietoelagen. "Ik zal het dus 
niet doen", zegt hij, en hij voegt 
eraan toe: "ik weet echter niet 
wat mijn opvolger zal doen." Hij 
wijst op de moeilijke positie van 
minister van Nat. Opv., wiens macht 
en middelen beperkt zijn.

De begroting is beperkt: 85 % ervan 
bestaat uit wedden, werkingskosten, 
werkingstoelagen. LJat de schoolpo-
litiek betreft, is hij gebonden aan 
de unanimiteit van de schoolpakt- 
kommissie.

"Ik ben sedert de bevrijding de 
zeventiende minister van Nationale 
Opvoeding". Hij heeft weinig tijd. 
"Ik moet tewerk gaan als een illus-
ionist".

Over de demokratisering zegt hij: 
"Tot nu toe dacht men aan cfe toegang 
tot alle onderwijsniveau's. Men 
heeft daarbij verondersteld dat ie» 
dereen gelijke kansen had. Dit is 
verkeerd. (...) Er zijn een hele-
boel faktoren: kulturele, ekonom 
ische, sociale..." en hij besluit: 
"de kosteloosheid van het onderwijs 
is in België een fiktie, en dit ia 
vooral waar in het sekundair onder-
wijs.'' En hij verwijst naar de dure 
boeken en de kleine beurzen(1200- 
1300 fr.).

Ook in het NUHO (Niet-Universitair 
Hoger Onderwijs) is er een diskri-
mi natie in vergelijking met de uni-
versiteit. En om het geheet af te 
ronden, haalt hij een citaat aan 
van Hendrik De Man: niet de toegang 
tot de universiteit moet men demo- 
kratiseren, maar de universiteit 
zelf!

Al wat hij ons kwam vertellen wist 
ten we onderhand al.
Preciese vragen werden hem gesteld. 
O.a. over de onrechtvaardige behan-
deling van het NUHO en of hij er 
iets aan zou gaan doen. Daarop 
kwam slechts een ontwijkend ant » 
woord.

Over d niet-indexering van de 
inkomensbarema's wist Oef te zeg-
gen dat dit gebeurde omdat men vo-
rig jaar de balastingscijfers van 
2 jaar ervoor genomen heeft, wat 
in feite een omgekeerde indexatie 
betekent. Dit neemt niet weg 
dat de indexering wettelijl 
ieder jaar moet gebeuren en dat 
de huidige toestand illegaal is. 
Volgens, onze berekeningen zullen 
3000 mensen die vorig jaar een 
beurs konden krijgen, er dit jaar 
geen ontvangen. Ook zal hij zijn 
best doen om de toelagen tijdig 
d.i. 3/4 voor 1 januari '78 en 
de rest vflftr 1 april te laten
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uit betalen. We zullen zien.
Maar het zou ons verwonderen dat 
de kameraad minister daarin zou 
slagen, gezien de spoed die 
men op het ministerie bij deze 
aangelegenheid pleegt aan de dag 
te leggen.

Een vertegenwoordiger van het 
Nationaal studentenfront wees 
op de tegenstrijdigheid in zijn 
verklaringen: hij beweert niet 
aan de beurzen te zullen raken, 
maar toch stond hij volledig 
achter de artikelen 173 en r/4 
in de programmawet, die precies 
het recht op toelagen afschafte. 
Ramaeckers' zalvende woorden 
staan recht tegenover de ver-
klaringen van zijn attaché en 
van zijn ambtsgenoot Michel.

Over het voorontwerp dat via de 
RUG in de pers kwam, weigerde 
Ramaeckers bijzonderheden be-
kend te maken. Hij viel scherp 
uit tegen wat hij noemde "een 
bepaalde vorm van joernalistiek". 
Hij vond het veel te vroeg om 
over het ontwerp te praten. Pro-
test uit de zaal. De universi- 
teiten en zeker de studenten 
moeten ook in dit stadium van 
het voorstel inspraak hebben.
Het gaat niet op dat de minister 
een wetsontwerp klaarstoomt en 
achteraf de "nemen of laten"- 
politiek toepast. Van zijn 
kant houdt de minister een plei-
dooi voor de goede kanten van het 
het dokument. En hij noemt o.a. 
het afschaffen van het amatu— 
riteitsexamen en het instellen 
van een Hoge Raad voor het 
universitair onderwijs.

Daarop volgde een nogal bewogen 
debat. Vooral het invoeren van 
de derde cyclus en het geknoei 
met de studieduur werd gehekeld. 
Volgens het voorontwerp worden 
rechten, farmacie, psychologie 
en landbouwop vier jaar terug-
gebracht. Antwoord: "Het is 
enigszins misplaatst nu reeds 
aan de minister vragen te stel-
len". Over het afschaffen van 
de titel burgerlijk ingenieur 
is hij nogal verzoenend: 't is 
één van de slechte kanten van he t 
het voorontwerp en er zal, 
aldus D. Ramaeckers een oplos-
sing moeten gevonden worden.

Geneeskundestudenten toonden 
aan dat het terugbrengen van de 
studieduur voor huisartsen en 
op zes jaar en het verlenen 
van de doktorstitel leidt tot 
het opleiden van twee soorten 
huisartsen, wat dan precies in 
Wijnen*s plannetjes past.

Ramaeckers' argumenten -voor
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*****************
DIEVEN U0RDEN OP **************** 

******** HETERDAAD betrapt ****** 
*******************

Vrijdagmiddag 9 dec. om 13.15 u 
werd een Aljternatief militant 
(naam + adres op redaktie bekend) 
op heterdaad betrapt toen hij, 
bij afwezigheid van de radioomroep- 
ers, een 50-tal schampers uit de 
radiocabiene meejatte.
Als motivatie voor zijn diefstal, 
gaf deze heer op *dat het maar een 
lolleke is ... '

We vermoeden dat de leuze 
"Alternatief voor vrijheid en 
demokratie", dan ook maar een 

lolleke is !!!

Week_yan_1_6_-_22_dec_.

Zaal 1 : Rocky Avilson
om 20 u 
La bSte Borowczyck
om 23 u

Zaal 2 : Aguirre Herzog
om 22u

Week van 23 - 29 dec.

zover hij er had gebruikt- 
uerden ontkracht door gewoon 
uittreksels uit het rapport 
van de NAtionale Raad voor 
Wetenschapsbeleid en uit de 
beleidsnota van het Ministerie 
van Nat. Opv. voor te lezen.
Het rapport van de NRWB pleit 
o.a. voor de invoering van 
een selektiesemester en de 
derde cyclus, wat dan ook 
verwezenlijkt werd in de be-
leidsnota. Het opsplitsen 
van de studies in een tweede 
en een derde cyclus verloopt 
(naar het schijnt) volgens 
een EEG-plan. De derde cyclus 
bestaat nu reeds in Frankrijk 
en in Duitsland (cfr. de Hoch-
schulrahmengesetze). Het in-
voeren van een derde cyclus 
verwezenlijkt een dubbele 
sociale selektie:

1) De derde cyclus wordt door 
het verlengen van de studie-
duur slechts toegankelijk 
voor een financieel meer ge-
goede groep studenten. Tij-
dens deze studieperiode kan 
men nl. van geen studietoe-
lage genieten.

2) Derdecyclusstudenten zijn 
dus een elite, die achteraf 
op sleutelposities terecht-
komen. Sleutelposities die 
vroeger voor tweede cyclus-
studenten toegankelijk waren.
BV. bij staatsexamens of bij 
de nijverheid zouden kunnen 
bijkomende eisen gesteld worden 
den.
De derde cyclus past in de 
evolutie naar een verdere 
opsplitsing in het kader.
(zowel in staatsapparaat als 
in de industrie)?
Dit beantwoordt aan een techno- 
kratiseringstendens, waarbij 
het hoger kader steeds meer 
in handen gegeven wordt van 
hooggeschoolde élementen 
-die dan nog liefst uit de 
meer gegoede klassen komen-.
Het is in dat licht dat men 
de nakende invoering van o.a. 
"doktor in de toegepaste weten-
schappen ( 5 + 3  jaar)" moet 
beschouwen. Zij zullen het 
hoofd worden van de maatschap-
pij van de jaren 2000. Het 
vuile werk zal opgeknapt wor-
den door de "licenciaat-ingen- 
ieurs" of hoe Ramaeckers het 
ook wil noemen.

Het voorontwerp werd ondertussen 
sen al met kritiek overstelpt. 
Maar laat ons a.u.b. niet stil 
staan bij kortzichtige eisen 
i.v.m. beroepstitels en diplo-
ma's. Heel onze opleiding staat 
op het spel.

Stef Debusschere.
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K a mpa g n e  t e g e n

r u b e l l a ,
TUBERCULOSE 
e n  TETANOS

Gen week na de kerstvakantie begint er 
een aktie aan onze unief tegen boven-
genoemde ziekten. Dit gaat uit van de 
studentenarts in samenwerking met de 
dienst Sociale Geneeskunde.

Wat betreft Rubella betekent dit het 
volgende: onze lagere scholen worden 
in België + intens gevolgd door het 
ministerie van volksgezondheid en de 
vaccinatie tegen Rubella wordt op tame-
lijk grote schaal toegepast. Voor 
jullie, studenten tussen + 18 en 25 j. 
was deze vaccinatie nog niet zo veral-
gemeend in jullie jonge jaren en velen 
weten dus niet of ze tegen deze ziekte 
werden ingeënt. K.a.w., er blijft een 
grote risicogroep onder de meisjes die, 
als ze zwanger worden en niet immuun 
zijn tegen deze ziekte, een gehandi-
capt kind ter wereld kunnen brengen 
wanneer ze voor het eerst in kontakt 
komen met de Rubella-virus tijdens de 
eerste drie maanden van deze zwanger-
schap. Gezien er aan onze unief een 
uitgebreidere mogelijkheid bestaat 
tot sexueel verkeer door de grotere 
zelfstandigheid van de student en dit 
soms zonder het gebruik van degelijke 
anticonceptie, wordt het probleem nog 
groter. Daarom zouden we vooral aan 
de meisjes vragen eens langs te komen.

Ten tweede wat betreft tuberculose: 
we hebben een "bijna vals gevoel van 
veiligheid" tegenover deze ziekte die 
vroeger enorm veel doden veroorzaakte 
en waarvoor men overal sanatoria bouw-
de. Ru komen er nog af en toe epide- 
mietjes voor, o.a. aan onze eigen 
unief vorig jaar, hetgeen voor sommi-
ge mensen betekent dat ze gedurende 
maanden antibiotica moeten innemen 
ofwel dat ze een jaartje in een sana-
torium kunnen doorbrengen. Wij kunnen 
nu, door een eenvoudig prikje in je 
huid nagaan of je reeds in kontakt was 
met een "Koch-bacil". Dit onderzoek 
toont veel efficiënter en veel vlug-
ger dan het gewone Röntgenonderzoek 
aan of je reeds immuun bent. Laat je 
daarom niet pramen en spring even 
binnen.

Het gezin wan Paemel 
van C. Buysse
op 16 17 19 22 23 december om 20 u 
en op zondag 18 dec om 15 u .

ARCA - NET

Zaal 1 : Violence et passion
om 20 u Visconti
Cabaret Fosse
om 22.30 U

Zaal 2 : Le mépris Godard 
om 22 u.

V00RUIT

Marat - Sade met Glenda lackson 
van Peter Brook

Last tango in Paris
met Marlon Brando/Maria Schneider
van Bern. Bertolucci .

Elke donderd, vrijd, zaterd, 
tot 7 januan om 20 u.
"De Bedelaar opera" 
van Rainer U. Fassbinder

menu
-_23_dec.

ma : cressonsoep - varkensrib met 
princessen / chop-soy 

di : ministrone - braadworst met 
erwten op z'n frans / vis-
sticks met gribichesaus en sla 

woe: erwtensoep - rundstong in ma- 
deirasuas / lassagne 

do : ajuinsoep - hesperolletje met 
selder / gegratineerde vis 

vrij : kipperoomsoep - varkensgebraad 
arlesienne / boomstronk

Ueek van 26 - 30 dec.

Dan nog een laatste woordje over 
tetanus: tegenover deze ziekte be-
staat er slechts één afdoende houding 
die tergelijkertijd zeer eenvoudig is 
en dat is: je laten vaccineren. Enkel 
dit kan verhinderen dat deze kiem, 
als ze je besmet, oorzaak kan zijn van 
geweldige spierkrampen en zelfs van 
verstikkingsdood door verlamming. De 
oorzaak van deze besmetting ligt soms 
in een "schijnbaar" onschuldige prik 
met een nagel.

Een uitgebreidere informatie met 
praktische wenken, i.v.m. waar en 
wanneer deze kampagne doorgaat, kan 
je vinden in een folder van "P.A.S." 
die na de kerstvakantie wordt ver-
spreid.

Veel groeten,
de studentenarts.

ma : gesloten
di : zurkelsoep - gemarineerde

varkensrib met grootmoedersaus« 
en gestoofde wortelen / lumpia 

woe: seldersoep - hamburger met
princessen / spaghetti milaneae 

do : groentesoep - kabeljauw met 
hollandse saus / broodvlees 
met bladspinazie in roomsaus , 

vrij : tomatenroomsoep - kippebil met 
portsaus en tuinkers - taart 
Feestmenu !

Nieuw type 
geslach tsziekte

OOK A l GEVALLEN IN BCLGN

Ia  negentien landen over de
De WereldgenondheideoeganlB*-

öe heelt al b ie r leden «een»-

riebt, in  eigen Und twrden de gonD5Tê

BrucarX

Sex Pistols


