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EXAM ENUITSLAG EN A A N

DE R.U.G.
o* - she's not there

IN '76 - '77.

In dit artikel zullen eerst enke
algemene gegevens over de samen-
stelling van de RUG-bevolking ge-
geven worden. l/erder zullen dan
verschillende klassen van studen-
ten bekeken worden. ( Er is geen
rekening gehouden met agregaten,
doktoraten, enz...)

I. ALGEMEEN.^

Aan da RUG hebben zich voor '76-r77
II. 101 studenten ingeschreven voor 
een gewone cyclus. 1/3 hiervan wa-
ren eerstejaarsstudenten. 650 van 
deze 11.101 studenten schreven zich 
niet in voor een eerste of tweede 
zittijd ( 6,6 $ ). TUEE DERDEN VAN 
DEZE 650 STUDENTEN UAREN EERSTE- 
3AARS.
Dit wil zeggen dat 10 op 100 eerste 
jaarsstudenten zijn/haar studies 
opgeeft voor de examens startenl 
Bij verderejaars is dit 3 op 100; 
dit is zo voor alle fakulteiten be-
halve deze van de rechten , waar 
7 op 100 studenten niet aan de ex-
amens deelneemt.
Het hoge cijfer niet-inschrijvin- 
gen bij de eerstejaars duidt er 
mijns inziens op dat nog heel wat 
nuttig werk kan verricht worden bij 
studen+^nOPVANG en studieBEGELEI- 
DING.
Alles wat nu volgt beperkt zich tot 
de 10.451 studenten die zich voor 
de examens hebben ingeschreven.

Verdeling v/d studenten per fakul.
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Dus 1 / 4 studenten zit in de fakul- 
teit geneeskunde.

Meisjesstudenten aan de RUG.
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II. EXAMENUITSLAGEN aan de RUG. 

Eerstejaars.
Het eerste aan de RUG is duidelijk 
een selektiejaar.
49 op 100 kandidatuursstudenten 
slagen. Dit $ ligt gevoelig hoger 
voor toegepaste wetenschappen (hier 
gebeurt nog een voorselektie: het 
toelatingsexamen!), farmacie en 

landbouw. SnDf?reC°°L
Een algemeen kenmerk is dat bij 
eerstejaarsstudenten, in alle fakul 
teiten, meisjesstudenten beter pres 
teren ($-gewijs) dan jongens!
Het idee dat meisjes minder studie- 
gemotiveerd zijn is dus wel dege-» 
lijk een vooroordeel zonder grond!

Verderejaars.
Hij de verderejaars slagen 89$ van 
de studenten, evenredig verdeeld 
over jongens en meisjes. De fakul-
teiten met de beste resultaten 
zijn: toegepaste wpt. en letteren 
en wijsbegeerte. De fakulteit met 
de slechtste resultaten is die van 
de Rechten.

jOt̂
lil.BEURSSTUDENTEN

In deze categorie vallen wel enkele 
merkwaardige constateringen te 
doen:
—Beursgerechtigde studenten halen 
betere uitslagen dan niet-beursge- 
rechtigde studenten(78,3$-71,7$) 
-meisjesstudenten halen beteee re-
sultaten bij de niet-beursgerechtig- 
den en omgekeerd.
Uit dit alles mag men waarschijnlijl 
voorop stellen dat beursstudenten 
meec gemotiveerd zijn dan niet 
beursstudenten. Voor de laatste 
cijfers(nml.dat bij beursstudenten, 
jongens betere resultaten halen 
dan meisjes(78,9-76,9) is niet di- 
rekt een verklaring te vinden.

IV. STUDENTEN met STUDIELENING.
ONLy A FOOI

Inderdaad: bij de Sociale Die nst,
aan onze RUG, kan men , voor wie
het nog niet moest weten. 2 typen
leningen aangaan:
*de terugbetaalbare lening
( deze wordt teruqbetaald zonder
intrest wanneer de studies gedaan
zijn ) (voorschotten op de studie-
toelage van het Mmi sterie v. Opv.
en Kultuur worden terugbetaald
wanneer de toelage is uitgekeerd ! )
*de omzetbare 1eninq#
Dit is een studielening die omge-
zet wordt in een studietoelage en
moet dus niet terugbetaald worden.

WPv*EH ^

V. HOMESTUDENTEN.

*Het aantal homestudenten dat zich 
niet inschrijft is normaal (tov. 
RUG-gemiddelde) behalve in home 
Vermeylen waar meer student en zich 
inschrijven dan verwacht.
*Daar het aanbod homekamers beant-
woordt aan de vraag kunnen we stel 
len:1)relatief gezien dubbel zoveel 

meisjes dan jongens op home 
gaan.

2) eerstejaars op home erg goed 
vertegenwoordigd zijn.

3) er meer beursstudenten dan 
verwacht, homebewoners zijn.

*0ok is het zo dat studenten uit de 
exakte wetenschappen over- en deze 
uit de geesteswet. ondervertegen-
woordigd zijn.
*Eerstejaars halen (in vgl. met het 
gemiddelde per fakulteit) voor de 
jongens erg goede en voor de meis-
jes eerder zwakke examenresultaten. 
Voor verderejaars beantwoorden de 
resultaten aan de verwachtingen.
VI. 30BSTUDENTEN.

Sex 'n drugs 'n rock 'n roll
Ongeveer 1 / 20 studenten maakt 
gebruik, van de jobdienst, en eerste 
jaars zijn in deze groep normaal 
vertegenwoordigd. Van deze groep 
schrijven (in vgl. met het univ. en 
fakult. gemidd.) veel meer studen-
ten zich voor de examens in dan 
verwacht.
Verhoudingsgewijs doen meer studen-
ten uit de geesteswetenschappen 
een beroep op de Dobdienst dan die 
uit de exacte wetenschappen(hier-
voor kunnen verantwoordelijk zijn: 
drukkere lessenrooster-praktika, 
repetities,partiële examens,de van 
de Sociale Dienst verafgelegen 
faculteitsgebouwen,de ingesteld-
heid van de studenten,de studenten 
geesteswetenschappen worden min-
der van thuis uit gesteund dan die 
uit de exacte wetenschappen)

Examenuitslagen bij de jobstuden-
ten liggen voor wat betreft eer-
ste. iaars iets lager dan verwacht 
en voor de verderejaars beantwoord-
den ze volledig aan de verwachtin-

gen^.o.v. facultaire gemiddelden) 
Voor jebstudenten die een bisjaar 
doen liggen de examenresultaten 
voor de eerstejaars veel beter 
dan verwacht en voor de verdere-
jaars liggen de resultaten ietsje 
onder de verwachtingen.

UIT DIT ALLES U0RDT HET VOOROOR. 
DEEL DAT 30BSTUDENTEN OF BISSERS 
MINDERE OF SLECHTERE STUD8MTEN ZI3N 
DUIDELI3K TEGENGESPROKEN.
Ue kunnen verder nog zien dat meer 
beursstudenten dan verwacht ge-
bruik maken van de jobdienst.

Voor dit artikel heb ik me gesteunc 
op het eerste deel van het jaar-
verslag van de Sociale Dienst voor

Nu in '76- '77 hebben 78 studenten studenten aan de R.U.G. .Ik vond
een studielening aangegaan, wanneer dit vooral nuttig omdat enkele
ongeveer de helft omzetbare lenin- vooroordelen uit de wereld geholp
gen waren. worden op basis van het uitgebrei
Er is wel een moeilijkheid om de cijfermateriaal.
resultaten te vergelijken ivm. Tenslo te wens ik erop te wijzen
examenuitslagen omdat het hier in dat er een controlecommissie be-
grote mate gaat om mensen die bis- staat die na zal gaan inhoeverre
sen en aldus hun beurs kwijt raak-
ten.
Toch enige opmerkingen: 
-eerstejaars doen veel beter dan 
verwacht > zou worden ( in vgl. 
met het gemiddelde).
-verderejaars presteren iets minder 
dan verwacht.

de examencode voor de examinatoren 
en examinandi wordt nageleefd.
Nog een goeie blok en een geslaagd 
examen.

3ohan De Smedt 
(voorzitter Sociale .(*> 
Raad theAIB ««***

paragraaf een.

In het studentenhuis staan 5 telefoon-
toestellen die op één buitenlijn aange-
sloten zijn. Deze toestellen worden 
gebruikt, zoals wel meer gebBurt.
Maar, niet alleen door daartoe bevoegde 
personen -t.t.z. de konventsvoorzitters 
en de studentenbeheerder- nee, ook het 
gewone aktieve volkjé mag die kleinoden 
bezigen, hoewel, met mate.
Want, geld speelt nog steeds een belang-
rijke rol in deze laat-kapitalistische 
maatschappij, en dus ook in het studen-
tenhuis .
De studentenbeheerder, aangesteld door 
daartoe zeer bevoegde personen, regelt 
de geldzaken, en ''dat houdt o.a. ook de 
telefoonrekeningen in.
Want wat is er van de kwestie ?
Van de kwestie is dat er voor veel meer 
geld getelefoneerd werd dan het budget 
van 50.000,- fr. toelaat. De rekeningen 
die betaald werden bedroegen samen 
30.000,- fr., en dat nog maar tot eind 
februari. Wat de mogelijkheden wat het 
telefoneren betreft drastisch beperkt voor 
de rest van het jaar.
Wbt doet nu de studentenbeheerder ?
Hij koopt zo’n bijzonder handige en dure 
sloten waarmee het zeer moeilijk wordt 
te telefoneren , tenzij de bestemmeling 
het nummer 11.11.11 heeft.
Een drastische oplossing, als het ware, 
en vele gesprekken gaan de mist in.

paragraaf twee.

Op het studentenhuis zit een full-time 
sekretaresse. Haar taak is de adminis- 
stratieve verwikkelingen vanwege de 
konventsvoorzitters met grote ijver 
haar toegewezen, te ontwarren.
En wat doet die sekretaresse dan alle-
maal: zij typt, verslagen van verga-
deringen, brieven naar hier en ginder, 
voorziet jan en alleman van allerlei 
formulieren, enz...
En dit alles onder het bevoegd-verklaarde 
oog van de studentenbeheerder.
Handenvol werk dus voor de sekretaresse 
en een sekretariaat als een duivenkot.
Een van de redenen voor het uitbreiden 
van de verzameling telefoontoestellen 
was het eindeloze in»en uitgeloop in 
het sekretariaat.

Toch zijn er dagen dat er minder werk is. 
Dan is het vakantie of examenperiode.
En dan... kan men zien dat de sekretar-
esse jaarwerken van de studentenbeheer 
der typt.
Nu zal men zeggen, en de studentenbeheer-
der zal dat zeggen, dat hij geen tijd
meer heeft en dat hij ook niet graag 
gebuisd zou worden. En daar valt 
natuurlijk wel iets voor te zeggen, 
maar straks volgt meer.
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WIE BLÖ̂ T *... _WEET_Z§KER_PAT_HTJ_VOPT_ ƒ _}GeAmaanA Reek}

Ife woon -cn een u n i v e r s i t e i t s s t a d .  Midden i n  h e t  s tu d e n te n -
k w a r tie r  h e e f t  m ijn  vrouw i i n  w in k e l t j e  & daar kan h d i n i i n  
b i j  i i n  ta s  o p lo s k o f f l e  z i j n  zongen z u l l e n  v o o r  een  
o p lo s s in g .
L a a ts t  was en een s t u d e n t  I n  de m e d ic i jn e n  d i e  z i j n  m e is je  
een boekenbbn C een doos bonbons had g e s tu u r d  m et de  
t e k s t  : Een bon, bonbons & de bons.
Z i jn  va d er  I s  m i l j o n a i r  6 h e t  o n g e k ra a k t h o o fd  van een  
s l u i k s e  a b o r tu s k l in ie k  I n  L u ik .
H ij  z e i  me : Ik vond het heel leuk in de villa van Liesbeth, 
al had ik best eens wat anders dan de slaapkamer willen 
zien. B i j  m ij  kwam h i j  m et z ’n prob leem  I n  d e  f a u t e u i l s  
t e r e c h t .  H i j  had h e t  m e is je  I n  d e  l e n t e  le n e n  kennen & 
daardoor waó d e  a a n loop  s l e c h t s  20 m in u te n  g e w e e s t.
Do o k  h e t  warme w eer z a t  z i j  I n  een  t e x t l e l v l t r l n e  & h i j  
had w e in ig  m o e ite  om d i e  2 s t u k j e s  n a a s t  z i c h  n e e r  t e  
le g g e n . G edurende de  daa ro p vo lg en d e  maanden hadden z i j  
e lk a a r  b e te r  l e r e n  ken n en . Ve 1 s te  dagen g in g  h e t  gewoon, 
boven op e lk a a r ,  zagen , za g en , w ledew ledew agen, maar 
'v a r ië r e n d ' sp ra k e n  z i j  s l e c h t s  nog t o t  e lk a a r  " van horen  
zeggen  " ,  In  de  k o r s t  m o g e li jk e  t i j d  was z i j  op haar 2 3 s te  
38. Tegen h e t  e in d  van d e  2d e  z i t  g a f h i j  haar een b u is  & 
z i j  kon m et een  g e t u i g s c h r i f t  van 3 k u n s tm a tig e  I n s in u a t i e s  
naar h u ls .  Had h e t  nog la n g e r  geduurd  dan was h e t  S a k s is c h  
p o r c e l l j n  van L ie s b e th 's  ouders e r  ook aangegaan.
Hu z a t  h i j  m et de n a zo rg . Ga maar na :
1 s c h o o l ja a r  n a u w e li jk s  h e e f t  h e t  geduurd  maar h e t  was een  
s c h o o lv o o r b e e ld  van "gegarandeerd  m is lu k k e n " .
Ha 40 ja a r  zou  h i j  e r  nog aan d en ken . T edere  man C Tedere  
vrouw  h e e f t  een  l i j s t j e  o n th o u d in g  :
"Die rooie" o f "Ingrid van de Rechten". Tk z e i  hem d a t  h i j  
m o est d enken  d a t  h i j  haar nam om b i j  t e  benen b i j  de  
benen . H le ts  h i e lp .  H ij  wou haar h u lp . Hlemand kon zo 
g e z e l l i g  so k k e n  v e r s t e l l e n  t e r w i j l  h i j  z a t  t e  b lo k k e n .
Of I k  n i e t  wou b em id d e len . H i j  zou  hun 1 s te  k in d  m ijn  naain 
sc h e n k e n . V a t wou h i j  z e l f s  k o n t r a k tu e e l  te k e n e n .
In d e  z i n  van : H ie r b i j  d e  s c h r i f t e l i j k e  b e v e s t ig in g  d a t  b i j  
d e  to ts ta n d k o m in g  van een  h u w e l i jk  t u s s e n  L ie s b e th  i  Jan , 
h ie rn a  genoemd d e  o u d e rs , d e ze  hun 1 s te  k in d  Guldo z u l l e n  
noemen. Zo h e t  k in d  een m e is je  z i j n  z a l ,  z a l  z i j  Gerda 
h e te n .  2° T ndlen  d e  ouders b in n e n  een  r e d e l i j k e  te r m i jn  van  
15 ja a r  v r u c h te lo o s  b l i j v e n  v e r v a l t  d i t  k o n tr a k ! .
Met h e t  oog op een  m o g e li jk e  I n f l a t i e  van d e  v r ie n d sc h a p  
tu s s e n  b e ld e  k o n tr a k ta n te n  w o rd t een  c la u s u le  to e g evo eg d  
d a t  geen  d e r  b e ld e  p a r t i j e n  daden van v e rv o lg in g  z u l le n  
ondernem en. Tk te k e n d e  i  v e r l i e t  m ijn  d iv a n . Van haar kreeg  
I k  d e  w are w a a rh e id  w ant h i j  b le e k  n i e t  d e  w are p re m ie r , 
maar d a a r in  I s  h i j  n i e t  de 1 s te .  V olgens haar was z ’n va d er  
s l e c h t s  een  m i l j o n a ir  i n  l i r e s ,  z i j n  oom d i k t a t o r  i  was h i j  
even  v a l s  a l s  z i j n  g e b i t .  Z ’n d a g in d e lin g  was om 2 u 
a r r iv e r e n ,  n euken  i om 3 u w eer de  bus op . H ij nam tu b e s  
t a b l e t t e n  V ita m in e ’s  C t e g e l i j k  en dan kon h i j  z ’n sperma  
ophouden zo la n g  h i j  wou. T kke , I k k e ,  I k k e ,  was z i j n  d e v ie s .  
Wat g a f h i j  ? M s  h i j  bloem en b ijh a d  m o est z e  z e  I n  een  
vaas z e t t e n  vo o r  z i j n  m oeder. H ij  was s l e c h t s  o n tw ik k e ld  
aan z 'n  p ie m e l i  t r a l a l a ,  chachacha.
S l o t : Tk p a k te  a l  haar g e ld  a f ,  g in g  e r  mee naar bed  
t  z e  le e fd e n  nog la n g  l  g e lu k k ig .
Zo h o o r t  h e t  I n  d e ze  m a a tsc h a p p ij : Wie n i e t  v o e le n  w i l ,  
m oet v a l l e n .  Ve mensen d ie  m ij  v e r w i j te n  d a t  i k  d ie  
s c h e id in g  voorgoed  heb verm oord v in d  i k  bu itengew oon  
o n s p ^ t l e f .  Tk heb to c h  s c h u ld e n .
Tk ben een  h e te ro g e n e  homo s a p le n s .

gu ld o  la u w a e r t ( e e r l i j k e r  dan d e  koriing)

SOCIOLOGIE, WETENSCHAP 
ZOTHEID ? 
OF ALLEBEI

Alhoewel de sociologie de laatste 
decennia sterk gepopulariseerd is, 
komen bij het publiek toch steeds 
bepaalde vragen terug :
WAAR HOUDT DE SOCIOLOGIE ZICH IN 
FEITE NEE BEZIG ? en vooral 
WAT KAN DEZE WETENSCHAP ONS LEREN 
DAT ANDERE WETENSCHAPPER! OF ONS 
GEZOND VERSTAND NOG NIET WISTEN ?

De akademische socioloog wimpelt 
deze vragen meestal af met een 
argument van "onbevoegdheid". Noch-
tans weet de doorsnee man r.meestal 
niet welke bestaansgronden de so-
ciologie heeft, terwijl hij meestal 
wel een algemeen beeld heeft van de 
dokter, de psycholoog, enz...
En toch beeldt de socioloog zich in 
dat de sociologie, die toch de HENS 
in relatie tot zijn sociaal milieu 
bestudeert, nut heeft voor de mens, 
zelfs wanneer hij dit nÊ t beseft. 
Deze duidelijk paternalistisbhe 
kijk op de sociologie, impliceert 
dat bijvoorbeeld arbeiders, en de 
doorsnee man in het algemeen geen 
enkel recht heeft om zich geksche-
rend te uiten over de sociologisch e 
onderzoekingen, zoals bijvoorbeeld 
tot uiting komt in een volksgrap:
"De socioloog is iemand die 100.000 
$ uitgeeft om uit te vinden waar in 
de stad de bordelen te vinden zijd'. 
Deze zelfde vragen die iedereen 
stelt, stellen wij, studenten van 
de sociologie iopnieuw.
Het feit.,<aat we hier nog geen ant-
woord op'gekregen hebben wordt mede 
bepaald doordat de sociologie af-
hankelijk is van de rechtsfakulteit 
#n ons pro=?gramma dan ook ®n dui-
delijk juridisch tintje krijgt. 
Wanneer wij hier verder op door- 
borduren komen we enerzijds nood-
zakelijk op ons zeer eng-duidig 
huidig onderwijssysteem en anderzijds 
op de geschiedenis van de sociologie 
In haar nooit aflatende poging om 
"objektief wetenschappelijk" te zijn,

kommissie 0 sociaal
Kommissie sociaal is, voor wie het 
nog niet wist, de werkgroep die zich 
bezig houdt met de Sociale Sektor 
( S . S . ) ?AME «-0 SOAK,

K.S. is Interfaku1tair, democratisch 
pluralistisch en vooral ijverig.
Nu hebben ze toch wel de jaarversla-
gen van de verschillende diensten 
van de SS uitgeplozen zekers.
En daar gaan ze een boeiende roman 
in schuifkes van maken : "de werking
van onze Sociale Sektor" in 1978 .

- STAVIN̂alivs
Aflevering I : het P.A.S.

gezongenjtoor• [psychologisch advies
voor studenten) .

qezunycM ~—
ka t e busH

TAAK van het PAS :
-1- Moeilijkheden van eerder psycho-

logische aard behandelen.
1“-individuee1 via gesprekken 
2°-preventief aan andere instan-

ties signaleren welke veran-
deringen noodzakelijk zijn. 

-2- üp het PAS zit ook de studenten 
arts [werkt aan terugbetalings-
tarief) . °h l y

Dit begint reeds bij de aanvang van 
de sociologie: ze ontstaan als 
krisiswetenschap in een opkomende 
industriële maatschappij die een 
wetenschap nodig heeft die de 
reële strukturen "objektief" kan 
bestuderen. Ze wil dus de werkelijk' 
heid kennen op zichzelf staand, los 
van enig belang of nut. Het objek- 
tiviteitsidee impliceert dus dat de< 
meest efficiënte manier tot het op-, 
lossen van konkrete problemen pree 
cies die kennisverwerving inhoudt 
die los van konkrete problemen 
kennis verwerft om de kennis.
De metode die de sociologie gebruikt 
om deze werkelijkheid teonthullen 
is overwegend kwantitatief. Bij ha 
haar talloze onderzoekingen van 
verschillende deelgebieden gaat ze 
uit van het beginsel dat de versch 
schillende resultaten uit de onder-
zoekingen zich laten optellen tot 
een betrouwbaar kennisveld van de 
samenleving.
Om nu een antwoord te krijgen op 
deze vragen hebben de studenten 
van de sociologie het voorstel geop 
perd voor een kolloqium. Dit zal 
doorgaan op donderdag 20 april 
in de E)landijn.
Om 10 uur spreekt prof Van Parijs, 
als enige prof van de sektie socio-
logie zelf, over de empirische be-
nadering van de sociologie.
Om 11 uur is prof R. Boehm uitgeno-
digd om te spreken over het nut van 
de sociologie, voor wie is ze en 
waarom?
's Namiddags herbeginnen we terug 
om 2 uur met prof 0. Kruithof die 
zal spreken over sociologie en 
maatschappijkritiek.
En om te sluiten om 3 uur dr R. 
Pinxten, antorpoloog, die het dilenr 
ma van de sociologie nader zal be-
lichten: hoe overbrugt men de kloof 
tussen het individu en struktuut?

Het kolloqium is dus geenszins 
alleen voor studenten sociolo-
gie bedoeld, maar staat open 
voor iedereen vertrekkend van-
uit de vragen die elkeen zich 
stelt over de sociologie.

Wat voor boeiends staat er nu in 
dat verslag ?

S<*r*e*
“Grappen van de administratie. 0f>LD 

vb. Rector Devreker vraagt op basis 
van een ministrieël schrijven alle 
lonen op de post "Wedden” te zetten 
vb. De administratieve dienst van 
het rectoraat betaalt alle lonen 
(welke lonen ?), behalve die van het 
vast personeel, uit het budget van 
de "Werkingskosten”. In juli werd de 
post "Werkingskosten” geblokkeerd, 
omdat dat budget overschreden werd. 
IN november was dat opgelost. REEDS!

“Dat het aantal aktiviteiten stijgt, 
te wijten aan de hulp van de gewetr 
tensbezwaa rde). Nu 1 258 , waarvan 
472 raadplegingen voor Teledienst- 
Eksamen, 'OmLy

A *Oot
“Dat PAS dapper kampt met personeel 
gebrek : dat komt tot uiting in 
het inhuren van losse medewerkers 
tijdens overbelastingsmoment en . 
Verder ook een daling van de kwali-
teit van de gesprekken, in de ziek-
teperiode van de gewetensbezwaarde. 
Dan stijgt ook de kategorie van de 
korte gepsprekken, en dit ten nade- 
1 e van de kategorie standaardge — 
sprekken. OOK meer overuren van de 
vaste psycholoog....

“Dat PAS tussen 2 stoelen zit. 
Enerzijds zijn ze aangewezen op de 
goede wil van verschillende diens-
ten om studenten te helpen, ander-
zijds dienen ze soms wantoestanden 
aan te klagen, wat dan hun imago 
bij de andere diensten kan schaden. 
Daarom stellen ze voor per fakul- 
teit een ombudsman aan te stellen, 
die daar aan de direkte klachten 
van de s t uden t en j-:ge vo lg kan geven.

2.109.000'
MONEY,

HONEY
AMATEURS STUDENTENBE HEER DERS

Rond 10 mei zal het vergelijkend 
examen voor de job van studenten-
beheerder ingericht worden. 
Kandidaturen- voor dit examen moe-
ten binnen zijn vöór 1 Mei bij

Johan De Smedt 
vz. Sociale Raad 
St-Pietersnieuwstraat 45 
9000 GENT

De Job van studentenbeheerder kan 
enkel uitgeoefend worden door stu 
denten ingeschreven op de rol van 
de R.U.G. .
Er wordt rekening gehouden met de 
kennis van boekhouden en de Soci-
ale Sektor. Ook wordt, bij ge-
lijke beoordeling,rekening gehou-
den met de sociale situatie van 
de student.
De studentenbeheerder moet regel-
matig aanwezig zijn op het stu-
dentenhuis .en krijgt een vergoe-
ding van 85.DD0 B.Fr. per jaar.

De kandidaturen moeten vergezeld 
zijn van een curriculum van de 
gedane studies .

Johan De Smedt 
vz. Sociale Raad

“Dat de eksamehkode werd toegepast; 
=op voorbeeldige wijze ^  

Rechten
HlK 0 jP

= bijna helemaal
Ekonomie, Lafidbpuw, HlLO, 
PPW, Diergen., en Toeg. Wet. 

= gedeeltelijk 
L 8 W

= bijna niet r*w»v»,
s h o r t pe o pl e  Geneeskunde en Wetenschapper

Helaas (en dus jammer) maar de 
geest van de «ksamencpde is ner-
gens aanwezig. ( ? nvdr )
KOmt daar nog bij dat PAS de bedoe-
ling niet had om de toepassing var 
de eksamencode te controleren : 
ze zijn slechts terloops tot deze 
conclusies gekomen toen zij gingen 
kennismaken met die nieuwe secre-
tariaten.

“Dat het project om eerstejaars PPW 
te begeleiden volledig in handen van 
de studenten gegeven is.
Redenen : past niet direkt in de 
doelstellingen van het PAS, en per-
soneelsgebrek; natuurlijk.

’Dat ze voorstellen om :
1-op korte termijn een infrastruc 

tuur ter beschikking te stellen 
voor onthaalaktiviteiten in al-
le fakulteiten. sew t ime w t a l  l a d y  

2 - op half-lange termijn een over-
koepelend organisme "coordina-, 
tie en vormingsbureau voor ont-
haal en begeleiding" op te 
r i c h t e n .  Isn't it time

3-op lange termijn: opnemen van 
eerstejaarsbegeleiding in een 
groter geheel van loopbaanbe-
geleiding.

“Dat de studentenarts 732 keer ge-
raadpleegd is (meer dan vorig jaar!) 
PAS stelt voor om een groter aantal 
spreekuren te geven,"dit om een be-
tere spreiding te krijgen, en meer 
tijd aan de student te kunnen beste-
den ! (Nu soms 18 konsultaties op 
2 uur ofte 6,6 min/s t u.dB nt) .

“Dat TENSLOTTE Homestudenten meer 
de studentenarts bezoeken dan andere

WE ARE THE CHAMPtONS
Tot daar K.S.

Dat in ' t  vervolg zijn artikels g.v.d. 
eens mag herlezen:18 schrijffouten,6 
taalfouten en 7 zinnen op zijn kop met 
daarbij overal onduidelijke toestanden.

TROUW EN?

gein in het trein

BOODSCHAP

1

Bewaar hél figuur van je 20 jaar.

VERHUIS VAN DE SOCIALE DIENST

In de hoop aan de studenten een 
betere dienstverlening te bieden, 
verhuist de Sociale Dienst voor 
Studenten vanaf MAANDAG 10 APRIL 
naar het RUG-restaurant de 
B.R.U.G. op de Kafetariaverdie- 
ping : St-Pietersnieuwstraat 45 

9000 . ‘ (GENT
V , ; V . _ ■

Noteer ook de nieuwe tel’, nummers

- 091 / 23.55.82 -
- 091 / 23.92.32



KLEINE STELEN .

GROTE STELEN HET
• MEEST

Hen zegt dat de kriminaliteit hoog-
tij viert. Bekijk maar eens de 
krantekoppen: moord, kaping, ontvoe-
ring, diefstal, prostitutie, drugs... 
Allemaal niet zo mooi natuurlijk, 
maar doorgaans wel te verklaren uit 
de maatschappelijke situatie van de 
daders. Waar men echter liever over 
zwijgt is over de "gitte-boord-kri- 
minaliteit". uaar de daders vrijuel 
altijd aan elke sanktie ontsnappen. 
Zomaar enkele voorbeelden:

Voor een onderneming blijkt de 
winsthonger belangrijker te zijn dan 
het welzijn van tewerkgestelde en 
klant. Arbeidsgeneesheren vinden de 
produktiviteit belangrijker dan het 
leven van de arbeider (cfr. de dood 
van Marie-Beanne Bodson in FN-Herstal 
op 31 augustus- 1977, een "werkonge-
val" zoals er dagelijks gebeuren).
,De Ford Motor Company rust de Ford 
Pinto uit met een goedkope doch ge-
vaarlijke benzinetank, en spaart zo 
11 dollar per wagen uit. Dagelijks 
barsten en ontploffen deze tanks, 
waarbij jaarlijks zo'n 2D00 a 350D 
mensen verkolen. Ford wijdt daar een 
studie aan, en konkludeert koudweg 
dat de schadevergoeding aan doden en 
verminkten stukken goedkoper uitkomt 
dan een duurdere benzinetank (zie 
Rood, 17 februari 197B, blz. 1; de 
kranten hadden toen hun pagina's vol 
met Bespers—nieuws, dus zwegen ze er

Ĥfln naam van de vrijheid (en in het 
belang van een handvol multinatidnale 
ondernemingen) installeren of steu-
nen de Verenigde Staten rechtse dik- 
taturen in o.m. Zuid-Amerika. Kost-
prijs: het leven van tienduizenden, 
onderdrukking en- sociale achteruit-
gang voor honderden miljoenen. Maar 
ook woekerwinsten voor United fruit 
Company, ITT, en de anderen. Als 
bonus een Nobelprijs voor de vrede 
voor Kissinger.

In naam van de vrede draait de 
oorlogsindustrie op volle toeren.
Ons wereldje beschikt reeds over 
zo'n 1G0 000 atoomwapens. Voortdoen 
zo, de winst vaart er wel bijl De 
werelduitgaven voor bewapening zijn 
ongeveer twintig maal zo hoog als 
deze voor ontwikkelingshulp. Hoeveel 
miljoenen zijn er reeds omgekomen 
door deze wapens, hoeveel miljoenen 
sterven er van honger ?

Eén van de dingen waarin ons klein 
landje groot is, is zonder twijfel 
de belastingsontduiking. Omdat deze 
fraude in België een werkelijk kol- 
lossale vorm aanneemt* vond ik het 
nuttig om er dit a'rtlkel aan te 
.wijden. De enige degelijke studie 
over dit onderwèr’p is deze van de 
ULB-professoT MAX FRANK (La fraude 
fiscale en Belgique, Tïïitions de 
l'Université de Bruxelles, 1977), 
een werkelijk hallucinant boekje 
dat iedereen eens ter hand zou moeten 
nemen. De resultaten van het onder-
zoek van FRANK hebben betrekking op 
twee belangrijke aspekten van de 
fiskale fraude: de omvang en de 
spreiding over de bevolking.

■. '4

1j t  Corruptie viert hoogtij in het 
politiek en ekonomisch wereldje.
Nixon en Bernhard tonen wellicht 
enkel het topje van de ijsbergi Ze 
lopen trouwens nog steeds rond. 
Blijkbaar is een biefstuk pikken in 
de Grand Bazar ernstiger dan illegaal 
gegoochel met miljoenen.

Allemaal harde realiteit, doch waar 
men liever niet over spreekt. Geef 
de mensen voetbal, Bespers en Egmont- 
pakten, dan kijken ze wel niet ver-
der. Men zegt ons: "Vrienden, het is 
krisis, laten we met z'n allen de 
riem toetrekken, anders zitten we 
binnenkort helemaal aan de grond."
Dit is nog zo'n staaltje van uitte- 
boord-kriminaliteit: maak maar lek-
ker brokken en laat de anderen er 
voor opdraaien. Onafhankelijk van de 
diskussie of er nu al dan niet een 
krisis is, is de ganse krisis-ideolo- 
gie in feite één grote mystifikatie, 
een bewuste verdraaiing van de werke-
lijkheid. Uant men wil de brokken 
doen betalen door de loontrekkers, 
diegenen die helemaal geen ekonomi- 
sche macht en dus ook geen schuld 
aan de krisis hebben, terwijl de 
bovenlaag van ons landje wel genoeg 
middelen achter de hand houdt om 
haar positie in stand te houden.
De fiskale fraude is één van deze 
handige middeltjes.

ï A N_DE_F ISK A LE_FR AU DE .
De cijfers van FRANK hebben slechts 
betrekking op 75 % van de belastings-
inkomsten (met name personenbelas-
ting, vennootschapsbelasting, BTU, 
suksessierechten en belasting op 
onroerende transakties) .
Voor 1977 krijgen we volgende schat-
tingen :

Bestudeerde belastingsinkomsten:
622,3 miljard 

Ontdoken belastingen: 146.9 miljard 
% ontduiking: 18,2 %

Dit betekent dat de fraude, dus het-
geen in de zakken van bepaalde men-
sen blijft zitten èn niet naar de 
schatkist gaat, geschat wordt op 
146 900 000 000 frank. Om de omvang 
vah zo'n bedrag duidelijk te maken 
moet ik opnieuw in een pamflettaire 
stijl vervallen. 147 miljard bete-
kent bijvoorbeeld:
-120 000 sociale woningen 
-10 maal het bedrag van de Belgische 
ontwikkelingshulp 
-mogelijkheid tot het creëren van 
minstens 100 000 nieuwe werkplaat-
sen

-alle werklozen en loontrekkenden 
(+ 3 miljoen) meteen een loonopslag 
geven van 50 000 frank per jaar.

Het gaat hier dus helemaal niet om 
een peulschilletje. De cijfers van 
FRANK worden echter pas interessant 
wanneer de verdeling van de fraude 
over verschillende groepen van de 
bevolking onderzocht wordt.

s*
ALE_FRALJDE

Stel eventjes dat de personenbelas-
ting verdeeld wordt in stukjes be-
taald door telkens 10% van de belas- 
tingsbetalers, te beginnen met de 
10% die het minste belasting betalen, 
tot de 10% die het meest betaler.
Dan krijgen we voor 1977:

-de 10% die het minst verdienen en 
dus ook het minst belasting betalen, 
frauderen:

0,2 miljard, of
617 fr. per aangifte (belastings-

brief)
-de 10 % die het meest verdienen en 
dus ook het meest belasting betalen, 
frauderen:

KHê  TS IN &E HO E b'?']

74,7 miljard, of
200 698 fr. per aangifte.

Hieruit kan dus een belangrijke 
konklusie getrokken worden: fraude 
bij de lage inkomensklassen is onbe-
staand of verwaarloosbaar klein, 
terwijl bij de hoogste inkomensklas-
sen deze fraude in de honderdduizen-
den of in de miljoenen loopt !
Bedenk uel: belastingsontduiking is 
in feite niets anders dan diefstal 
ten nadele van de schatkist of de 
gemeenschap. Deze diefstal komt voor- 
al tot uiting bij de deftige dames 
en heren met de witte boord. Willen 
de echte kriminelen rechtstaan ?

Het wordt helemaal interessant 
wanneer FRANK de fraude inzake per-
sonenbelasting gaat verdelen over 
verschillende socio-professionele 
groepen. Voor 1970 krijgen we vol-
gende cijfers:

-loontrekkers frauderen gemiddeld 
2,1% van hun inkomsten 
-gesalarieerden 1,2%
-gepensioneerden 0,8%
-geneesheren en tandartsen 22% 
-advokaten 25,8%
-notarissen 19,7%
-andere vrije beroepen 25,4%
-land- en tuinbouwers; 59% 
-handelaars en onafhankelijke am_ 
bachtslui 25%.

Wat zien we dus ? Loon- en wedde- 
trekkenden frauderen weinig of niet, 
terwijl de, fraude een kolossaal 
volume aanneemt bij middenstanders 
en vrije beroepen.

Hoeveel bedraagt die fraude nu per 
belastingsaangifte in de hoogste 
socio-ekonomische groepen ? Ue be-
schikken hiervoor enkel over de cij-
fers van 1970. die je dus gerust kan 
verdubbelen voor 1977 of 1978:

-handelaars en ambachtslui frauderen 
in 1970 gemiddeld 37 840 fr.

-land- en tuinbouwers 47 491 fr. 
-andere vrije beroepen 50 390 fr. 
-advokaten 96 398 fr.
-geneesheren en tandartsen 137 364 fr 
-notarissen 238 547 fr.

Zelfs als we deze cijfers verdub-
belen voor 1978 blijven de getallen 
nog relatief. Het gaat enkel over 
personenbelasting, dus onze vriend 
handelaar fraudeert tegelijkertijd 
ook nog met de BTU en misschien met 
de erfenis van zijn moeder, om maar 
iets te noemen. Bovendien gaat het 
nog om een "braaf" onderzoek, dus 
de werkelijke cijfers zijn wellicht 
nog hoger.

Grote konklusie uit het onderzoek: 
de kleintjes stelen soms een beetje, 
de groten stelen alti.jd veel.
Deze konklusie krijgt een biezondere 
betekenis in de huidige krisis-ideo- 
logie. De meest reaktionaire laag 1 
van de bevolking, middenstanders en 
vrije beroepen, eisen langs de mond 
van hun geestesgenoten in regering, 
parlement en patronaat, matiging en 
soberheid. Maar juist deze heren 
gaan terzelfdertijd meer belastingen 
ontduiken dan de doorsnee-loontrek- 
ker verdient ! Met andere woorden: 
deze heren zijn aan het zeveren, en 
trachten de werkelijke problemen te 
verdoezelen. In het licht van de 
ganse fraude-problematiek krijgt 
volgende slogan een heel reële be-
tekenis :
HET GELD HALEN UAAR HET ZIT !!!

KUinSTIES'

Je ziet het.
KUNSTBES l/INDT ZICHZELF(UEER)

Halfweg de paasvakantie en nag 
heeft Kunstjes de goede plooi niet 
gevonden; plooien vindt men niet 
zomaar,goede plooien nog minder. 
Zoalé^wel meer studenten heeft 
Karei zich ingeschreven voor de 
examens die doorgaan zo rond het 
schoonste moment van het jaar,zo-
als algemeen aanvaard wordt door 
schoonheidskundigen. Is hij dan 
een zelfpijniger dat hij de Mooi-
ste dagen van het jaar verkwist * 
aan het te woord staan van seniele 
proffen en het opbeuren van debie-
le studenten? Is hij brdodschrijve] 
die stof zoekt in het leed des an-
deren? Is hij xlllf of dlfljljljè- 
tuetftdfetgyrhfurjfurlioupdferdzfs- 
ghfyrh of fgrydluohl(ghrutjgidkidc- 
fgrudn gjhkjkhkhkhvtxx;n;:! ökl? 
Uie zal het zeggen?
Feit is dat Karei Kunstjes zich 
bij de meute heeft geschaard en 
hij voortaan zorgvuldig de con-
sequenties van deze daad zal dra-
gen: nauwgezet worden de voorberei- 
selen van dit ritueel getroffen.
En dat zijn er vele:om maar enkele 
op te noemen:kafeegesprekken worder 
beperkt tot het uitvragen van bis-
sers en anderen naar wetensuaardi- 
ge nonsens,of in het beste qeval 
het oprakelen van eigen vertellens-
waardige niemendalletjes. Het 
studeerhok wordt uitgemest en een 
voorschot grote ruimte wordt vrij-
gemaakt.'- En nog zo wat...
Er wordt weer een voorraad capta-

K t
gon en valium opgedaan,het derde 
middel waarmee hij uit zijn slaap 
moet gehouden is hij vergeten ; 
de dokters van het leger van Wij-
nen zullen weer schitterende zwar-
te zaken doen.
De lezer zal zich afvragen wat die 
Kunstjes wel studeren kan, en kor-
zelig antwoordt hij dan dat hij' 
universitaire wetenschappen stu-
deert,meer in het bijzonder volgt 
hij de richting fakulteitsweten- 
schappen, wat slechts door bijzon-
dere elementen wordt gevolgd,daar 
kan hij van meespreken.
En daar kan Karei Kunstjes toch 
énige troost in vinden, al is het 
maar povere.
En terwijl Karei dit stukje neer 
typte luisterde hij naar "wat iq 
er van de sport",het programma 
op BRT 1 waar nog zinnige praat 
te horen valt. Maar wat is de ver-
wondering groot wanneer er daar 
een oproep wordt gedaan naar vrij-
willigers om de Belgische voetbal-
lers,die,ter vervanging van de 
Nederlandse ploeg die niet meer 
naar Argentinië durft gaan, als 
lijfwacht te omringen en dit volle-
dig gratis,het vliegtuig wordt 
door de Belgische voetbalbond 
betaald. Verbazing en ongeloof 
nemen de overhand in Kareis hoofd. 
Uat voor onzin is dat nu,Ban Uaut 
sorry Ban Uauters is er eens niet 
en zijn ongedisciplineerde disci-
pelen profiteren ervan om onver-
bloemde reklame te maken voor Ar-
gentinië , het is ver gekomen!
En pas uren later, wanneer de be- 
zinningsstonde is aangebroken be-
gint Kunstjes te dagen: het was 
vandaag 24 uren lang 1 april,datum 
waarop grappenmakers argeloze 
kunstenmakers in het ootje mogen 
nemen,zonder dat deze laatsten 
zich kunnen beroepen op partijlei-
ders en andere fanaten om de be-
heerraad van de BRT op deze an-
archistische indoktrinatie te wij-
zen, het is ver gekomen!
Kunstjes let op uw zaak.
Melden we nog dat er in het stu-
dentenhuis op 10 april een spon-
tane staking is uitgebroken onder 
de Schamper-lay outers. Dank zj 
de bemiddeling van hun vakbonds-
afgevaardigde van het ABVV R.H. 
werd het conflict spoedig in het 
voordeel van de lay-outers beslech 
sorry beslecht.

van Karei.

Bef Nys 
Uerkgroep Ekonomie Je ruikt het.



BRIEVEN-
BUS .

Ort*
po«T\e*

Ik heb altijd gedacht dat het enkel in geval van 
wettige zelfverdediging aanvaardbaar was een mens 
te doden of te verwonden, maar blijkbaar mag je 
tegenwoordig ook rustig mensen doorkerven die er 
andere gevoelens en levenswijzen op na houden dan 
jij wel zou willen.
Ik sta gewoon perpleks wanneer ik de verdikten van 
twee assisenzaken van deze week naast mekaar zet: 
een man die zijn vrouw vermoordde en een andere 
man ernstig verwondde - déérover geen twijfel - 
wordt onschuldig bevonden en gaat vrijuit, daarbij 
zelfs algemene sympathie wegdragend, terwijl twee 
vrouwen die een pasgeboren baby, waar ze geen raad 
mee wisten, doodden, liefst 10 jaar gevangenisstraf 
krijgen MITS verzachtende omstandigheden !!!
In beide gevallen staat het vast dat de beschuldig-
den de moord wel degelijk gepleegd hebben en in 
beide gevallen werd de vraag gesteld van voorbe-
dachtheid.

Ik moet daaruit dus besluiten dat het leven van een 
volwassen vrouw, moeder van twee kindeiren, méér af-
hankelijk is van de goedwil van haar echtgenoot - 
vermits deze daar al naargelang zijn emotionele ge-
ladenheid mag over beschikken -, méér dan het leven 
van een pasgeboren baby afhankelijk is van de be-
reidwilligheid van zijn moeder om hem in leven te 
houden en op te voeden !
Ik moet daaruit nog veel meer besluiten: 
wie aan komt draven met rechten van de mens in onze 
samenleving - voor man én vrouw - verkoopt dus onzin 
als je ziet dat men een gehuwde vrouw, die inziet 
dar ze met de verkeerde man getrouwd is en verkiest 
samen te leven met een andere man dan haar wettige 
echtgenoot, eigenlijk net goed genoeg acht om af te 
maken.
Wat raaskal je daar over gelijkheid tussen man en 
vrouw in het huwelijk, als aan de man toegelaten 
wordt zijn vrouw het leven te ontnemen, liever nog 
dan haar een eigen leven te laten leiden !

Wie dacht dat het eigendomsrecht van de man ten op-
zichte van ZIJN vrouw oeroud en gepasseerd is, weze 
integendeel gewaarschuwd dat een verlaten echtge-
noot naar believen zijn "wederhelft" mag afstraffen.

Let op, gij vrouw, aie net aanaurrt met een andere 
man beter op te schieten dan met die JOUWE, want de 
JOUWE zou wel eens kwaad kunnen^- een vlaag van 
zinsverbijstering krijgen, noemt men dat dan - en 
je ongestraft vermoorden !
Let op, vrouwen, vooraleer je kinderen baart, want 
ook deze vallen onder de bezittingen van je man, 
waarvan jij er ook een bent, en kunnen een permissie 
zijn tot kriminele daden !
Leer uit de beslissing van deze 24 juryleden, mensen 
dat een woedende messenzwaaiende man bij de jury 
meer genade vindt dan twee vrouwen, die vanwege de 
illegaliteit van abortus in België, overgaan tot 
babymoord, want de eerste wekt alleen maar ontroe-
ring en medeleven, terwijl de laatsten 10 jaar de 
nor invliegen.

DAt is dus de moraal die achter het heilig huisje 
van "het gezin" steekt l
Nu, het spijt mij, maar dAt is een moraal driie mij, 
óók een vrouw, doet steigeren !

Ik zou het zeer op prijs stellen indien mijn grieven 
tegen een dergelijke rechtspraak in uw blad konden 
verschijnen.

Kati Couck

K n o r  IT fin r
K n o t  K n o r

Hier volgt de ontknoping van de 
spannende roman/lezersbrief van 
de enige echte maar echt enige

Knorrox
Bernard De Bruyn. >• * f»yc»*o killer

werkgroepen of de studentenvertegen-
woordigers .
Alle meningen moeten vri.1 kunnen wor-
den geuit, ook de mening van de "Scham- 
perredaktie”. Het is echter verkeerd 
dat enkel die mening naar voor mag tre-
den. Men schermt wel met het recht op 
antwoord via de lezersbrieven. De ru-
briek lezersbrieven is inderdaad vol-
ledig pluralistisch in de geest waarin 
SChamper in het begin van het akademie- 
jaar werd voorgesteld. De overige ru-
brieken zijn dat niet. Enkel één wel-
bepaalde lijn subsidiëren is een verfijnd 
de vorm van indoktrinatie. Om die zaak 
op te lossen heeft VDK voorgesteld dat 
de redaktie zou verkozen worden door 
het FK, Deze redaktie zou dan, mits ver-
antwoording vóör het FK, kunnen bepa-
len wat wel en wat niet in Schamper 
mag verschijnen. Dit voorstel werd niet 
aangenomen bij de stemming [zelfde op-
merking als bij de vorige stemming!.

Een ander voorstel van het VRG was het 
volgende: ”de voogdijraad, zoals voor 
de radioopiroep, wordt opgericht”. Deze 
voogdijraad bestaat uit de voorzitters 
van de 4 konventen , plus de studefiten- 
beheerder en de voorzitter van de Socialt 
Raad, dus in totaal 10 personen.
Dit is reeds een hele stap vooruit. Er 
moet evenwel gezegd worden dat enkel de 
FK-repren&atief voor de studentengemaan- 
schap kan worden genoemd. Dergelijke 
voogdijraad biedt dus niet de nodige 
garanties volgens ons.
Het is wel opmerkelijk dat in het 
Schamperartikel het voorstel tot op-
richten van een voogdijraad niet 
wordt vernoemd. Puur vergetelheid, 
waarschijnlijk.
Dit waren dan enkele verduidelijkingen 
bij de VDK-standpunten. Wij stelden 
voor dat er in de verschillende krin-
gen nog eens grondig over nagedacht 
en nagepraat wordt. J*sus0fC0„j

K n o r
Bruintje de beer of de adder in het gras 
Als De Bruyn de passie preekt...
Rosblonde,kortgeknipte,blauwogige jonge-
ling (oef) treedt binnen in het auditorium 
slaat de hakken tegen elkaar en brengt met 
de rechterarm de bekende groet aan het gan 
se auditorium. ’Heil den Führer.’ Hierop 
volgt algemeen gelach:’Hij kan toch grap-
pig doen,die Bernard.’ Dit is typisch voor 
de figuur van Bernard De Bruyn: hij over-
drijft zodanig dat niemand het hem kwalijk 
neemt.De nauwlettende toeschouwer zal be-
merken dat het allemaal niet zo onschuldig 
grappig is.
Over de representativiteit van Bernard De 
Bruyn voor de studenten diergeneeskunde: 
Bij de fac-raadsverkiezingen in '75 was 
hij verkozen omdat er voor 2 zetels slecht 
2 kandidaiten waren,in '77 had hij slechts 
59 stemmen op plus minus 600.Hierdoor kwam 
(jij automatisch in het VDK-presidium,waar 
hij als enige belangstellende zich naar 
het FK liet afvaardigen. Het is op deze 
basis dat hij meent de spreekbuis der 
peerdepieten te zijn.(kèt er door de buis 
komt zullen we elders zien) Op de fac 
Diergeneeskunde in ieder geval,valt meerde 
re malen het 'führer' (als hij de praeses 
aanspreekt). We zien dat de demokratie 
voor BDB maar een erg vaag begrip is. 
Informatie ligt hem echter nauw aan het 
hart:tijdens de hetze door Alternatief op-
gezet tegen het PK over de zogenaamde ver-
duistering van 200.000 fr hing hij bij de 
peerdepieten een grote collage waarop al-
leen maar de beschuldigingen,sterk omlijnd 
voorkwamen.Maar nergens de weerleggingen 
die in Schamper verschenen. De afficheer 
meldde als verantwoordelijke uitgever zo-
wel Bernard De Bruyn als Werkgemeenschap 
Alternatief! Dus wel informatie,maar ver-
tekende .
Uit gans zijn optreden en handelen blijkt 
dat hij duidelijk in een bepaalde richting 
^rijft,bepaa1de politieke bedoelingen 
heeft.Welke?Dat blijkt uit zijn engagement! 
Hij was of is lid van TAK,KVHV,Alternatief.

enkele studenten dierge- 
geneeskunde. .

toneel
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B ernhardt...

■ ên voorst ander 
1 van de democrat!^ De brave soldaat

W ÊÊm

Schamper is het studentenweekblad van 
de RUG.Alternatief niet.Da's een wezen-
lijk verschil. Wij lezen jullie blad 
echter met een schamperige nauwkeurig-
heid.Zoals jullie - hopelijk- elke week 
het studentenweekblad lezen?Neen?En wat 
lezen wij dan in AlternatiefTDat Scham-
per geen ’pamflettenvuilbak is voor de 
verschillende politieke groeperingen’. 
Zeer juist.Daarom werd een 'werk' van 
Chris Hocepied niet aanvaard!We voelden 
ons werkelijk de koning te rijk toen 
datzelfde stuk verscheen als pamflet 
van Alternatief10h jongen wat vonden we 
dat fijn! In Schamper verschijnen abor-
tusadressen? Oh schandaligIMaar ook de 
brief van onze Chris Hocepied -die pre-
cies gebruikt wordt als de onwetende 
van Alternatief- mag zijn opinie ober 
abortus weergeven.In Schamper! Abortus-
adressen publiceren is strafbaar,zegt 
U?Ja,echt schandalig dat Schamper dat 
doet hé?Legalen! Ik vond die ujting van 
gefrustreerde diep'-kristelijk verkrach-
te en bevooroordeelde idee van Chris 
ook gewoonweg schandalig!Die lezers- 
brief van Chris-die zelf beweert dat hij 
zich ooit een lidkaart van Alternatief 
heeft laten aansmeren en daar nu maar de 
konsekwenties van trekt- werd opgenomen, 
als lezersbrief,omdat we 'onze seksuele 
voorkeur niet aan anderen willen opdrin-
gen’. Schamper 'maakt propaganda voor 
homofilie’.Kijk bests licentiaat Ger-
maanse, als 'ik een interview afneem 
met Freddy Maertens over de verwachtin-
gen die hij zich stelt over de Tour de 
France ... ga jij dan een koleirige le-
zersbrief schrijven omdat je gelezen 
hebt dat ik zeg dat Freddy Maertens de 
Tour gaat winnen?0f hoe je in je wish- 
full thinking artikelen over homofilie 
leest als propaganda voor homofilie!
Zalig de armen van geest...want zij le-
zen- wat ze willen lezen.Dank je dat je 
dat zinnetje over die 'lelijke loense 
lasterlulkoek’ publiceert in je citaten-
boek Alternatief.Spijtig dat je er niet 
bijzegt dat daarmee Alternatief bedoeld 
wordt! Kijk mijne heren,als redaktielid 
mag voor mijn part iedereen naar de Qnug 
afkomen. Jullie komen af -3 keer per 
jaar,-als Alternatief iets in Schamper 
wil hebben.Dat übkt nietlNet zomin als 
voor andere organisatieslElke week is 
het Schamperredaktie-maar Jullie plakken 
enkel als het om jullie sluikpropaganda 
gaat .Als sommigen zich dan niet willen 

gedegradeerd zien tot tiep-.plak- en uit- 
draagploeg van de ondergrondse propaganda 
van Alternatief dan is het opeens 'geen 
demokratie' meer! Dan slagen die heren 
van 'vrijheid en demokratie’ -waarvan elk 
lid om de 2 weken gekontroleerd wordt, 
dixit Johan Van Herreweghe op een debat 
op de Blandijn-erin om zichzelf gelijk 
te stellen met de 'overgrote meerderheid 
van de studenten’.Alleé zeg Alternatief!! 
Demagogie en demokratie beginnen wel met 
dezelfde letter,...maar Alternatief en 

hterbaks ook,

W

Salut en de kost,Ron Hermans.

voordracht et
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ARENA

Fando en Lis ( F. Arrabal )

Toneelstuk in 2 bedrijven... 
NOG op :
-Vrijdag 14 en
-Zaterdag 15 april om 20.15 u.

menu

MAdag : Aspergesoep / Pladijs met 
cocktailsaus - NasiGoreng 
Ijskreem of fruit.

DIdag : Water(zooi)soep / Gentse 
Water(zooi) - Paella / 
Voghourt of fruit .

WOdag : Groentensoep / Hesperol
met selder - Boerenomelet/ 
Rijstpudding of Fruit.

DOdag : Seldersoep / Varkensrib
Blackwell (Black & Decker) 
Griekse rijstschotel / 
Gebak of fruit .

VRdag : Tomatensoep / Vis op z ’n 
Florentijns (op z'n Bre-
toens) - Gegarnierde zuur-
kool / Mousse of fruit .

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april 
heeft in de Fakulteit Letteren en 
Wijsbegeerte een

(COLLOQUIUM E R N S T  B L O C H .  
plaats.

Het programma is als volgt: 

vrijda2 _2 1 _a£ril

film
STUDIO SK00P

Zaal I :

“Hiroshima mon amour 2D.00 u.
A. Resnais (1959)

“Sherlock Holmes smarther brother 
G. Wilder. (1 976) 22.30 u.

Zaal II :

“La strategia del ragno 
B. Bertollucci (1970)

VOORUIT

22.00 u

’Des Enfants Gates
B. Tavernier (1977)

’The Parallax View 
A .J . Pakula (1974)

19.45 u . 

22.15 u.

10u : H. Van den Enden (RUG)
"Algemene inleiding en 
situering van Bloch".

10u45 : L. Abicht (imavo)
"Ernst Bloch: de praxis 
van de filosofie".

14u30 : 0. Moltman (ïübingen)
"Philosophie in der 
Schuebe des Messianisrnus",

15u30 : L. Apostel (RUG)
"De kategorieënleer, het 
materialisme en de athe-
ïstische religiositeit 
bij Bloch".

zaterda2_22_a£ril

10u : K. Boullart (RUG)
"Esthetiek bij Bloch".

10u45 : E. Verhofstadt (RUG)
"Bloch en het expres- 
-sionisme".

14u30 : R. Commers (RUG)
"Bloch's utopisme als 
ethische dimensie van 
mens en maatschappij".

15u20 : E. Mandei (VUB)
"de 'Hoop' als kategorie 
van het historisch 
materialisme".

Dit alles gaat door op de
Blandijnberg nummer tuee.

Op Dinsdag 16 april :

” DE NIEUWE FILOSOFEN
IN FRANKRIJK ”

Door Ass. Angelet 
In Blandijn Aud. A.
Om 20.00 u.
Organisatie : Filosofische Kring

Op Zaterdag 15 april 
van 9.30 u tot 10 u.

STUDIEDAG :

INTERNATIONALE POLITIEK 
INFORMATIEMEDIA 
OPENBARE OPINIE

Met medewerking van ':
M. Doornaert, W. Zinzen, W. Cour- 
teaux, E. Gulcher e.a. ..

INschrijving voor deelname aan 
deze studiedag, door storting 
van 100.- Fr . op

Prk 000.0956015.80 
Inlichtingen bij Vrede V.Z.W.

Onderbergen, 51

u\lii'. .. . '«Wfci


