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SCHAMPER het maandblad met vier edities.

INLEIDING/
Zich inuerken in de sociale sektor,
en in het bijzonder de restaurantafdeling, is geen gemakkelijke taak.
De hele zaak is vertechniseerd. Uij
hebben ons toch de moeite gedaan om
in de paperassen te snuisteren en •
Van Espen (de beheerder van de restaurants) een paar vragen te stellen
omtrent zijn beheer.
Ue hebben voor de duidelijkheid de
dingen onderverdeeld in verschillende artikels. Dat dit aan de ongelooflijke soep van problemen ge-

weld doet, is duidelijk. Het personeel is gebonden (of wordt gebonden) aan de infrastruktuur, de
kosten per maaltijd hangen samen
met het aantal personeel, en ook
de vakbond en het beheer hangen
zeer goed samen. U ziet, de soep is
zeer dik. Maar overtuig er u zelf
van. Hebben meegewerkt aan deze
artikelenreeks: -Carlos De Backer
-Hare Gauderis
-Frank Lateur
-Dan Van Braekel
-Rik Van Nuffel
-Dan Strobbe.

PERSONEEL
Een overzicht geven van de sit uatie van het personeel in de restaurants, zou eigenlijk het beste
kunnen gebeuren door de mensen in
de situatie zelf. Nochtans kunnen
wij, als buitenstaanders, misschien
gemakkelijker een overzicht krijgen van alle restaurants, en kunnen wij met cijfermateriaal in de
hand, vragen stellen aan de beheerders .
Het personeel in de restaurants
werkt onder privé-kontrakt.
a. Van onbepaalde duur: dit is
een full-time tewerkstelling.Men
kan niet afgedankt worden, enkel
'afgevloeid'.
B. Van bepaalde duur: dit is
een half-time tewerkstelling van
4 uur .per dag, gedurende 10 maanden. De vakbond heeft bereikt dat
na één jaar automatisch een nieuw
kontrakt wordt aangeboden.
Het geheel van restaurants is een
bedrijf, een op winst gericht systeem binnen een sociale sektor die
zich demokratisch opstelt. Een kontradiktie, die des te duidelijker •
wordt als men weet dat de restaurants deficitair (d.w.z.met verlies)
werken. Dat het een bedrijf is ,
brengt met zich mee dat de beheerders te kampen krijgen met typische
bedrijfsziekten: absenteïsme, ongein tere sseerdheid, werkongevallen,
slecht verlopende communicatie,
starheid van het systeem, . . .

Wij kennen de kampioenen, het zijn
altijd dezelfden. Ofwel zijn ze
inderdaad onbekwaam om dat werk
te doen, en dan moeten wij ze onbekwaam laten verklaren; ofwel ^
zijn ze wel bekwaam, maar dan is
het iets anders, dan moeten we
dat nagaan.
.
Wat ik tenslotte ook vaststel is
dat als je het absenteïsme bij de
ploegverantwoordelijken nagaat,
je een laag absenteïsmecijfer vindt
Dus vanaf het ogenblik dat ze verantwoordelijk zijn.

Daar vallen toch conclusies uit
te trekken?

Daar kan je twee conclusies uit
trekken. Ten eerste dat de mensen

AlrmfokMM.

We laten Van Espen (beheerder)
aan het woord.
Ge zegt dat er 5% absenteïsme~is.
Dat klopt niet volgens ons.

Wel, laten we het even uitrekenen.
Zo komen we aan 7,6%. Vindt ge dat
nu hoog?

Ja .
Wel, als ik dat vergelijk met de
meeste vrouwenbedrijven, ligt dit
cijfer relatief laag.

Maar er bestaat gewoon geen criteri urn.

Gij vindt dat hoog omdat ge zin- ^
speelt op de stress in het bedrijf.

Maar daar gelooft gij niet in?
Ik geloof daar niet erg in. Ten
eerste is er dqar nooit grondig
over geënquêteerd geweest. Ten
tweede, als ik zie dat er hier
mensen zijn die tot 170 dagen afwezig zijn-dat zijn er niet veel,
drie of vier— dan stel ik mij toch
vragen, hé. Dan loopt uw absenteïsme hoog op, en ten onrechte.

zich niet betrokken voelen bij
hun werk; de mensen kloppen hun
uren en bollen het af, en ik vind
dat geen stommerikken. Want ik
houd dus niet van 'de verbondenheid
met het bedrijf'. Ik ben voor die
mensen die hun taak aktief doen,
maar daarbuiten ook zeggen: punt.
Dat is duidelijk. Ten tweede dat
mensen die verantwoordelijk zijn
voor een ploeg, zelden afwezig
zijn. En die verantwoordelijken
krijgen slechts 400 fr bruto per
maand bij, wat een belachelijke
som is.

En vallen er daar geen conclusies
uit te trekken?

Zoals beloofd een uitgebreid artikel
over de restaurants.
Niet zoals beloofd geen artikel over
de konmissie Vercauteren, maar dat
komt nog.
En wat verder:
volgende week maandag 20 november
opnieuw TVR (Tematisch Verruimde
Redaktievergadering) en dat over het
onderwerp
LERARENOPLEIDING.
in de Brug.

Ja. Maar als ik aan de band sta,
dan moogt ge dat niet vergelijken
met een arbeider die aan de band
staat. Dat is totaal anders.
Trouwens, handwerk is voor veel
vrouwen veel aangenamer dan ander
werk, want ze moeten aan niets
anders denken dan aan dagdromen.
Bandwerk is dodelijk vanaf dat ge
er verstand bij gebruikt, dan wordt
het dodelijk.

Het typische Van bandwerk is dat ge
er uw verstand niet moet gebruiken.
Niet altijd. Kijk ge kunt diene
band afschaffen, maar de plateau's
moeten toch gedaan worden. Ge moet
toch serieus zijn. Allez, ge gaat
het systeem van de BRUG van vroeger
toch niet terug invoeren, waar de
mensen in de meest onmogelijke toestanden zaten af te wassen. Kent
gij de BRUG nog met het oude afwasmachiene?

Wat?

Jamaar, ge kunt een band maken met
oude afwasmachienes ook, of ge kunt
zonder band werken met nieuwe
machienes.

Gij doet aan medebeheer. Maar dat
is dom, wat nut heeft dat? Gij
maakt u nogal illusies, gij wilt
dit bedrijf hier vormen tot een
eiland in de oceaan.

Maar allez, het hele systeem van
de band, waarom zijt ge daar zo
tegen? De band in de landbouw 'mag
niet! Ge zijt tegen het principe
van de band? Ge zegt uw absenteïsme
is te ,wijten aan het feit dat de
mensen niet gelukkig zijn; dat is,
au fond, wat gij suggereert.

Wij doen niet aan beheer...

Ik denk niet dat ge de mensen kunt
motiveren tot medebeheer in een
bedrijf waarvan ze zich niets aantrekken, maar ik denk wel dat er
kwestie van organisatie, van werk
dat er daar iets aan gedaan han
worden.

Dat absente'isme heeft te maken met
het feit dat de mensen niet betrokken zijn met hun werk, en in de
tweede plaats dat ze overspannen
zijn.

Ik heb mij daar al dikwijls vragen
over geste ld...

Bvb. het werk aan de band in de
restaurants, dat is iets dat de
onbetrokkenheid in de hand werkt.

Denkt ge dat?

Ja natuurlijk. Hebt gij al aan de
band gewerkt?

Het antwoord van Van Espen op deze
prangende opmerking kunt u lezen op
blz. 2.

Gelooft gij dat? Neem nu eens de
Hutsepot, denkt gij dat het personeel daar overspannen is? Ik vraag
mij toch af, als dat personeel hier
zo overspannen is, als dat hier
z o ’n concentratiekamp is ... Neen,
ik kan daar niet tegen dat gij altijd zo: "DE ARBEIDER", en van
"ELKE INTELEKTUEEL ZIJNEN ARBEIDER".
Laten we het eens re'êel beschouwen:
het systeem van de half-time, is
er nu in de huidige maatschappij
een beter systeem voor vrouwen die
willen werken? Ik zal u zelfs meer
neggen: de vakbonden waren er in
het begin zeer sterk tegen, en nu,
zijn ze er heel sterk voor. Waarom
denkt ge?

Daar zit het niet alleen.

Een personeelslid dat binnenkomt,
(als er nog binnenkomen(?), krijgt
een brutoloon van 23.729 f r ., dit
onafgezien of ze geschoold zijn of
niet. Later kunnen de geschoolden
examens afleggen om een verhoging
van wedde te krijgen.
Er schijnt zoiets te bestaan als
een examensysteem om loonsverhoging te krijgen?

Toch wel. Wees daar maar zeker van.
Als gij denkt dat ge het absentéisme kunt verlagen door de band in
de Overpoort en de BRUG af te schaf
fen, wel begint er maar aan.
Dat zijn eigenlijk ideologische
dingen. We kunnen het daar een
andere keer>
hebben...

Ja. Dat is officieel verplicht,
wij hebben er niets mee te maken.
De vakbonden hebben dat in de tijd
natuurlijk goedgekeurd.

Ik weet het niet.
Gewoonweg, omdat dat het eenvoudigste is. De vrouw vervult in onze
maatschappij twee taken: ze gaat
gaan werken voor bijkomstigheden,
en ten tweede vervult zij huishoudelijke taken. Ze begint om llu,
ze krijgt dan eten en begint te
werken om halftwaalf; ondertussen
heeft ze 's morgens alle huishoudelijke taken gedaan. Om halfvier
heeft ze gedaan. De kinderen aan
school halen en vader zijn eten
klaar maken. Is dat niet mooi?

'T is prachtig!
Ja, ge zijt er tegen, maar vraag
eens aan die vrouwen of ze het
niet graag hebben?

Ik heb maar één ding vastgesteld:
vorige week waren er tien zieken
in de OverpvDort, en dat die mensen
niet te dodm waren.

Juist. Dat is droevig.

WERKONGEVALLEN.
Wij hebben gezien dat de cijfers
van werkongevallen stijgen.
Neen, wij weten daar niets van.
Wij bekijken dat ieder jaar en
we verschieten dat dat er zoveel zijn. Als ge kijkt naar de
aard, dan ziet ge dat dat altijd
stomiteiten zijn. Uitslieren, enz.
dat kunt ge praktisch niet vermijden. In de homes zijn er praktisch
geen werkongevallen. In de restaurants: 5, 8, 6, 9, IS werkongevallen. Daar stijgt het van 64,
73 tot nu 187 dagen werkonbekwaam.

Is dat niet in het voordeel van
de verklaring die wij geven aan
het hoog absenteïsme?

Neen. Ik heb daar ook aan gedacht.
Ge moet eens goed kijken wat de
oorzaken daarvan zijn. 'Vinger gekwetst onder vallende gasfles',

Dat kan toch door overhaastig
werken?
'Hand geklemd tussen muur en
vuilniskar', is dat ook door overhaastig werken?

Ik denk van wel.

’Uitgegleden in restaurantzaal ',
dat is ook door overhaasting?

Waarschijnlijk wel.

Alles is voor het beste, de mensen
werken en er komen geen klachten
binnen. Naar boven toe wordt er
zeker niet geklaagd. U hoort het
zelf uit de mond van de beheerder.

Hoe zit het contact personeel en
s taf ?
Slecht. Zeer dramatisch, maar het
contact verloopt slecht. Dat is
tot uiting gekomen in een enquête
over personeelsleden.

En hoe verloopt het contact normaal gezien?

Ja, wé kunnen het niet weten na-tuurlijk.

Jamaar, het kdn zijn dat ze volgend jaar dalen...

Ten eerste wij zijn verzopen onder het papier, en ten tweede de
ligging van deze burelen. In de
tijd zat-en wij in de BRUG, waar nu
de sociale dienst zit, en dan waren wij praktisch gedwongen om
's middags door het restaurant
te gaan. En dan praat ge automatisch met mensen over gelijk wat.

En als ze plotseling stijgen?

Die mensen waren overspannen. Maar
tien zieken, dat is heel normaal?

mistige Kazzen of Koo tijdens optreden van gelijknamige personen.
( Blandijn"bezetting").

Strikt hiërarchisch: personeelslid .
ploegverantwoordelijke, hoofdkok,
produktiechef en dan naar mij.
En dat verwijten ze ons; de stap-^
pen zijn te groot. En ook dat wij
ons niet genoeg vertonen in de
restaurants. En dat is waar.

Jamaar pas op. Stel dat dit jaar
onze arbeidsongevallen plotseling
dalen, dan staat gij daar.

Tank van het Belgisch Leger, bij
het wegvoeren van het St. Pietersplein, na een overtuigende tentoon
stelling in deze stad.

Natuur!ijk?

Hebt ge al in de rapte een nagel
in de muur geslaan? Dan klopt ge
zeker op uw vinger, nietwaar? Ge
zit daar al met een overzicht van
5 jaar; wanneer gaat ge stoppen
met veronderstellingen te maken,
en eindelijk eens uw conclusies
eruit trekken?

En hoe komt dat?

'T is te zeggen, der zijn altijd
zieken maar niet altijd tien.

Vorige week was het dan wel het
toppunt?

Ja, maar er blijven altijd zieken.

Nu wij denken als ge de mensen in
een minder gespannen toestand laat
werken, dan krijgt ge minder zieken.
Natuurlijk zijn er ook de kampioenen van afwezigheid-mensen met 170
dagen-.
’T is niet omdat ze kampioen zijn
in afwezigheid dat ze niet minder
lui kunnen zijn.

Ten tweede, de mensen zijn niet
bij hun taak betrokken. Ge zegt
zelf dat als iemand verantwoordelijk wordt gesteld, hij dan minder
afwezig is.

Ja.

Hoe zult ge uw personeel nu bij hun
werk betrekken?
Daar zullen we dan een paar psychologen of sociologen moeten op
zetten.

Maar het is toch niet nodig om een
speciale studie te laten doen.
Ja, ik zeg niet dat dat nodig is.
Voor mij is dat niet nodig.

Jamaar, ge zit daar met dat hoog
absenteïsme!

Een absenteïsme

van 7,67%.

Maar in andere bedrijven zitten
ze ook met dat absenteïsme. Hoeveel studies zijn er al niet gemaakt en hoeveel managementboeken
bestaan er niet om er iets aan te
doen?
Wilt ge daar iets aan veranderen
en dan nog', dan moet ge uw totaal systeem veranderen. Dat begint bij de opvoeding.

WIJ HEBBEN
ALLES

GEAUTOMATISEERD

behalve
HET ONTHAAL
Reeds binnen het personeel kan
er weinig sprake zijn van openheid
Bvb. de full-timers en de halftimers slingeren elkaar praktisch
dezelfde verwijten naar het hoofd.
Zulke ruzies houden de verantwoordelijken graag in stand. Want hoe
meer ruzie er is , hoe meer zij te
weten komen over hun personeel.
Ook binnen deze twee kampen verloopt niet alles vlot. De één en
de ander verwijten elkaar van goed
te willen staan bij de bazen, of
van te verklikken, of van enkel
aangename werkjes te doen, enz..
Van solidariteit bij het personeel kan er weinig sprake zijn,
(zeker niet na de laatste mislukte
staking).
Bij de vakbondsafgevaardigden moeten ze ook niet afkomen, want die
zitten lekker koffie te drinken,
ja te knikken op de sociale raad,
en te kletsen bij de ’bazen'.

De mensen komen hier (Vermeylen)
niet graag binnen. We zitten hier
i'n een ivoren toren, er is eerst
een receptie, enz..

Wel uit gebrek aan iets beters.
Loonsverhoging krijgt ge om de
twee jaar, als ge van kategoriè
wilt veranderen dan moet ge een
examen afleggen. 'T is alleen de
vorm van de examens, dat vind ik
totaal stompzinnig. Ik vraag mij
nog altijd af waarom een adjunktcorrespondente die hier hele dagen
zit te typen, die hele rim-ram
van wetteksten moet zitten leren,
wil ze dan geschoolde zijn. Maar
daar zitten wij voor niets tussen.
We hebben ons daarnaar te schikken,\

DeTroMxyncW
Dat de vakbonden hun leden laten
stikken, hebben we o.a.uit het
voorgaande kunnen merken. Dat zij
weinig effektief werken blijkt
ook uit het volgende.
Er is een raming geweest van de
personeelsonkosten en er blijkt
op het einde van het jaar toch
een overschot te zijn. Dit zou te
wijten zijn aan het niet toepassen
van bepaalde overeengekomen voorzi eni ngen?
Als wij een raming opstellen dan
gaan wij eerst naar de vakbonden
om te horen welke plannen zij hebben voor het volgende jaar. Wij
houden rekening met de eisen die
de vakbonden zullen stellen , en
die berekenen wij in de begroting.
Ze zijn er dat jaar niet in geslaagd, tot mijn grote spijt.
Jaja, ik ben ook gesyndikeerd.
Jullie zien mij als de privêkapitalist, dat is niet waar.

Hoe gebeurt dan de kontrole op
het personeel?

Wel de kleinere eenheden werken
al zonder prikklok. In de Overpoort is er teveel personeel.
Dat is dus op het gebied van werktijden. De kontrole op het absenteïsme is gewoon, de fiche komt
binnen; wij gaan de regelmatigheden na, we weten welke de kampioenen zijn.
Wat er wel is en dat ontkennen wii
niet, is dat er soms gegronde
klachten zijn van het personeel
die niet door de normale weg geraken en dus niet bij ons binnen
komen. Wat ik nu gevraagd heb,is
aan de bedrijfsmaatschappelijke
assistente van Dr. Moerman om zitdagen te houden, zodat ze tegen
iemand kunnen praten van buiten
de organisatie over allerlei dingen, dus niet enkel over het werk,
maar ook over moeilijkheden thuis.
Uit die enquête van Moerman bleek
dat wij in fout waren.

Moeten de verantwoordelijken verslagen maken over de personeelsleden?
Neen. Er zijn geen

'merit ratings '

(=verdienstenschalen)

Gaat ge regelmatig in de verschillende restaurants eten?
Neen, ik heb er gewoon geen tijd
voor.Ik had graag gewild iedere
dag in een ander restaurant te
kunnen eten. Maar ze storten hier
gewoon papier binnen met hopen,
en dat papier moeten we hier
buiten krijgen.

gezocht : VEGETARIERS
opnieuw:
vegetariërs en andere intellektuelen
die iets weten over of mensen kennen
die iets weten van "hoe bereid^ ik
vegetarische maaltijden voor grote
mensenmassa's, meer bepaald op de
studentenrestaurants”, welnu deze
mensen kunnen zich nog steeds
bereidwillig ter beschikking stellen van de volgende instanties dan
wel personen, in volgorde van typen:
- Johan De Smedt elke maandag te
bereiken in zijn bureau om 19u
en dat is in de BrugC 1 verd.)
- Kommissie Sosjaal,

en die v e r -

gadert elke veertiendagen ook
op maandag om 20u in de Brug.
- Van Espen , diensthoofd van het
eten en het .slapen,
home Vermeylen, stalhof 6.

MEDE
BEHEER ?
Alle problemen i.v.m. het beleid
van de restaurants worden teruggebracht tot technische overwegingen, omdat er geen andere mogelifck
heden zijn ?
Men is er in geslaagd om een zeer
strikte struktuur op te stellen.
Ik denk dat er nergens aan de
rijksuniversiteit zo'n organisatie
is waar je inzicht krijgt in alle
dingen.
Dat is onder invloed van
de studenten gekomen. Nu krijgen
de studenten inzicht ; dat belet
niet dat je diensthoofden niet
moet kontroleren, want mensen krij
gnn machtsneigingen vanaf dat ze
in een hoge positie komen. Maar
men weet niet goed meer wat aan—
vangen met die Sociale Sektor. En
ik denk nietdat men op het univer
sitaire vlak moet blijven, de so ■
aiale sektor moet uitgebreid worden. Wat wij doen is niets anders
dan behe.pr -de .politieken die be
slist gdtkorden zijn- uitvoeren.

Wij doen aan medebeheer.
Ge moet niet medebeheren. Ge moet
enkel kontroleren. Ge moet dat eens
af Ier en van te willen medebeheren.
Dat is fout. Als ik nu zeg: tussen
die twee muren daar moogt ge medeheheren. Dan zit ge gevangen, want
buiten die muren kunt ge niet. In
de sociale sektro zit ge ook gevangen: ge zit gevangen tussen de
25Ü miljoen inkomsten en de 250
miljoen uitgaven, en dat moet
kloppen.

Zou er dan minder volk komen eten ?
Ten hoogste zijn er nu 4000 eters. Per
toog kan je op 2ul/2 1500 mensen erdoor
jagen
krijgen» Maar men zit met pieken van
verbruikers. Dus als je een verdiep sluit
dan sluit je twee togen af en dan kan
je maximaal nog 3000 mensen krijgen.

W ij nemen graag
tijd voor u !
Kunt ge subsidies krijgen voor nieuwe
gebouwen ?
Natuurlijk.

Nu pleit ge steeds voor kleine een
heden in de stad. Als ge één verdiep in de Overpoort sluit, dan zou
zoudt ge toch zulke eenheden kunnen
zetten ?
Ja dat zoudt ge kunnen.

Is er daar n o o i t aan gedacht ge
weest ?
Daar is wel aan gedacht geweest,
maar ge ziet dat niet hé! Men heeft
dat nooit durven overwegen.

Valt er niets met de Overpoort
aan te vangen ?
Wel we hebben er al eens aan gedacht. De Overpoort is in de tijd
gebouwd geweest volgens de plannen
Van een architekt die het .wel
gotd voor had, maar voor dienen
tijd. De tijden zijn veranderd en
men wil rustiger eten. De Over
poort had zo moeten gebouwd worden
(hoewel ik nooit merr z o ’n groot
gebouw zou zetten; bv. als de
band stil valt is dat gewoon een
ramp): benedenlaag vestiare en
kafataria zodanig dat het kafe de
hele dag kan openblijven. Eên
verdiep erboven, meer niet, een
restaurant en dan kleinere eenheden in de stad.
Met een grote
centrale keuken.

ER wordt op het ogenblik gezocht
om mensen aan te trekken buiten
de universiteit. Maar het is de
vraag of je de infrastruktuur
moet gaan veranderen, en niet het
volk aan de infrastruktuur?
Ja, dat zou kunnen.
Je kan een
verdiep als restaurant afschaffen
en daar bv. een cinemazaal of
sportBaal van maken.

foto van optreden van Strop Jazzband,
in de Blandijn tijdens de “bezetting".

Zijn er daar voor de toekomst geen
plannen voor ?
Het enige dat bestaat is de verbouwing van de landbouw.

Is dat door tijdsgebrek dat er niet
gepland wordt...?
Welnee, dat is niet door tijdsgebrek. Dat is door inertie van het
beheer.

Het beheer dat is toch de staf
hier ?

d e k
13,90; spruiten 8,00-15.00; witloof 40,0055,00; sjalotten 20,00-27,00; schorseneer
11,00-15,00; peren 8,00-22,00; appelen 6,0022,00; druiven 35,00-65,00.
Uitheemse produkten: ajuin 4,00-9,00 kg.

5.90; schorseneer 2-13,40; witte selder s t
050-12.70; kropsla o. glas 40-148; veldsla
vlgd 38-59; veldsla o. glas 47-62; spinazie
1430-18.10; spruiten 3.40-2250; tomaten o
___ —
.
«on

Aanvoer. 459. waarvan 21 levend en 438
*esl“ h)
* 178 minder dan vonge
' T k: Markttendens onbelangrijk
, , Pr"“ n P°r k* : extra * «»varkens
b/m arkt geen kwot; extra vleesvarkens
maaltijden is de som van bui-

De kostprijs van de
d e kostprijs van de grondstoffen,niet-grendstoffen,energie en personeel die gebruikt worAndijvie 1,30-620; bloemkolen 3,60-24; den bij de produktie.(niet-grondstoffen zijn
witte kolen 3,50-5,30; rode kolert 3-5,80; posten zoals:vaatwerk,bestek,vaste inrichting
savooikolen 3,90-5,40; groene selder 0,903,10; witte selder 6-9,50; knolselder 1,90- keuken, onderhoudsprodukten). De afschrijving
12,10; peterselie 27-35; komkommers 4- van de gebouwen komt niet ten laste van de
ST.-KATELIJNE-WAVER
C en trale voor
glasgroenten

17,50; kropsla -?5-125; veldsla 25-44; prei
y
qi
j.
6,60; farnmenas-2,10-520; rapen 020-2.
•
per
serresia 16-94; volle grond sla
3,60-1820; spinazie 820-10; spruiten o O C 'U X IsC o e o
8,10-16; tomaten a 1-31-10; wortelen 9,9070-80.
Witloof; ie kW.38,60-44.70; 3e kW. 2050-30.
per busse, . zi|verui 7 . kervel 2M.5 . prei
11,17.
050-1450j peterselie 1-220; radijs 2,40-3;

Zoals je ziet slorpt vlees en aanverwanten 56 % van het totaal budget
voor voedingswaren op, terwijl groen
ten en fruit slechts 14 % krijgen,
bat is voor KS een argument om vegetarischen maaltijden in te voeren : die zijn niet allee^ gezonder
maar ook voordeliger aan grondstof.
b) Kostprijs niet-grondstoffen
Totaal : 6.955.664 fr.
Gemiddelde kostprijs per maaltijd :
5,24 fr.
Belangrijkste posten :
vaatwerk en bestek : 1.455.459 fr.
m.a.w. er wordt bijna evenveel uitgegeven aan vaatwerk en bestek als
aan verse groenten.
Denk daaraan
als je nog iemand messen en vorken
ziet meenemen.
vaste inrichting keuken : 1,146.335
onderhoudsprodukten :
1.364.516

Wel ik heb er een hele tijd in
geloofd. Ik dacht dat het kon bijdragen tot de demokratisering van
het onderwijs. Maar het is niet
waar. We blijven stilstaan: nog
altijd maar 8 % lagere klaasen
sturen hun kinderen naar de unief.
Het enige nut is misschien : hoe
veel lagereklassestudenten zouden
er minder gekomen zijn moest het
niét bestaan ? Maar "nobody knows”
en verder demokratiseing zie ik
niet.

894.249 fr .
water.:
139.395 fr .
gas :
elektriciteit !: 2.525.889 fr .
1.054.769 fr .
stookelie :
4.616.293 fr .
totaal :
3,48i fr
per maaltijd :
d) Kostprijs p ersoneel
totaal .
per maaltijd :
30,94 fr.
Uerdeling »antal_full-timegrestatie
1,85 %
kassadienst
16 14,82 %
voorber. en bevoorr.
22 2.0,37 %
productie
29 26,85 %
afwas
29 26,85 %
distributie
3 2,78 %
transport, ber. maalt,
4 6,48 %
technisch onderhoud
_3
staf & administratie
108 100 %
totaal :
1 fulltimeprestatie = 8 uur werk
per dag.
Wanneer bv. voor "kassadienst" 4 mensen 4 uur per dag moeten werken is dat 4 x 4 = 16 uur
werk per dag ofte 2 fulltimeprestaslag enkel de gemiddelde kostprijs
van een fulltimeprestatie (d.i.
41.034.820 fr : 108 = 379.952 fr.)
Dat maakt dat we niet kunnen nagaan
hoeveel een bepaalde post (vb staf
en administratie) bijdraagt in de^
totale kostprijs, omdat de werkelijke kostprijs v a n ’een staflid wel
hoger zal liggen dan de gemiddelde
kostprijs.

p r é - r e v o l u t i onai re massa t i j d e n s
het p r é - r e v o l u t i o n a i r e f e e s t g e drui s van de p r é - r e v o l u t i o n a i r e
Bl a n d i j n - b e z e t t i n g .

u d

KAMPENHOUT
G roente veiling

Witloof; extra 43-45; kleinverpakking
36-44; le keus 36-43; 3e keus 20-28. (ver)

ZELLIK
Brusselse
Tuinbouwveiling
GROENTEN; Ajuin p. buss. 9-11; ajuin p.

kg 450-6; andijvie breed-blad 10-50; kampernoelies p kg 57-64; bloemkolen p. stuk
3-13; rode kolen p. stuk 4-7; witte kolen p.
stuk 2-6; groene kolen p. kg 550-750; spruiten p stuk 4-19;peterseliep. k g 8-22;peterselie p. buss 150-250; prei p. buss. 8-192%
radijzen p. buss. 8-11; rapen p. kg 150-420;
kropsla p. kist 120-137; veldsla p. kg 25-45;
soepselder p. pak 1-250; sjalotten p. kg
30-31; spinazie p. kg 5-13; tomaten serre p.
kg 12-23; witloof A 38-46; B 20-33; wortelen

) Kostprijs grondstoffen
v/h tot
3 langrijkste categorieën van de grondstoffen
29,53
) vlees
13,731.344 fr.
56,0l
15,56
) vleeswaren en gevog.7.235.146 fr.
10,97
5.103.987 fr.
) vis
8,24
3.831.438 fr.
) aardappelen
6^56
3.048.399 fr.
) groentenconserven
6,82
3.170.256 fr.
zuivelprodukten
4,63
2.152.572 fr.
vetstoffen
3,73
1.736.009 fr.
vers fruit
3,71
1.725.656 fr.
verse groenten
2,78
1.292.073 fr.
deegwaren
2,77
1.287.381 fr.
brood en gebak
4,30
2.021„574 fr.
andere
46.496.618 fr.
;aal verbruikte grondstoffen
33,22
KOstprijs per maaltijd
ital maaltijden : 1.399.742

Jaja, dat ben ik.

Wat is voor u het nut van de
sociale sektcr ?

n u m

Deficiet :
uitgaven voor produktie
inkomsten verkoop
deficiet :
deficiet per maaltijd :
snack niet inbegrepen,
vorige cijfers is snack
kend.

% in 1973
37,52
16,32
7,99
7,69
4,19
4,40
4.02
3,28
4,71
3.02
1 ,81
5,00

96661625 fr.
62101354 fr.
34560271 fr.
26,06 fr,
Bij al de
wel meegere-

Het deficiet hangt af van
1° uitgaven en 2° inkomsten.
1° uitgaven : Ondanks de daling van
het aantal geproduceerde maaltijden
stijgen de totale, uitgaven voortdurend door stijging van aankoopprijzen, indexering, lonen,...
2° inkomsten : Deze hangen vooreerst
af van het aantal verkochte maaltijden.
Dit steeg tot 1§73 en dan :
1973
1977
evol.
studenten
1199480
864430 —7.1%
niet-studenten 347702 419071
+20%
totaal
1 547182 1283501
-1 7%
Het deficiet neemt dus niet toe omdat de maaltijdprijzen langzamer
stijgen dan 'de uitgaven (integendeel : ze stijgen vlugger, zie boven) maar omdat het aantal verbruikers daalt.
Uant wanneer het aantal verbruikers daalt moeten de
stijgende totale uitgaven over minder maaltijden verdeeld worden, zodat het deficiet per maaltijd stijgt
(is met 97% gestegen : van 13,22
naar 26 fr.)
De gemakkelijkste manier om het deficiet te verminderen is de ™.aal- ■
tijdprijs verhogen : indien in '77
gemiddeld 76 fr. per maaltijd was
betaald dan was er geen verlies geweest.
Maar
elke prijsverhoging stelt de restaurants voor een
dilemma : de sociale sector is gebouwd als tegemoetkoming aan de
minst kapitaalkrachtige studenten,
(in het kader van de zogenaamde demokratisering van het onderwijs dus).
Uanneer de maalti jdpri js st*ijgt met
bv. 5 fr., dan is die stijging niet
voor iedereen even belangrijk.
De
studenten met het minste geld zullen
eerst door een prijsstijging afgeschrikt worden.
Maar het is precies
voor die mensen dat de sociale sector gebouwd is,
Maw. hoe duurder de
maaltijden, hoe meer de sociale sector zichzelf overbodig maakt.' Helaas kunnen er geen -gedifferiëntieerde prijzen ingevoerd worden in
de resto's : die zouden veel personeelskosten meebrengen en praktisch
onrealiseerbaar zijn.

KOMMISSIE
MENU

Bekijken we de procentuele verbruikverminderinq wanneer men 1973 met
1976 vergelijkt. (Tabel C)
De Brug verliest het grootste procent (-31,6%).
Dit is een verlies
van een derde van zijn cliënteel.
Na de Brug komen de Overpoort(-18,
en de Astrid (-17,6%).
De F0L
De FLU (landbouw) verliest slechts
4,3% van zijn verbruikers.

.OVERPOORT

'73

proef

BRUG
ASTRID

9,8 %

F.L.W.

6,0

%

1976

proef
6 3,9 %
19,3 %
6,9 %

V. Espen
65,4 \
15,2 %
10,1 %
8.1 %

proef
16,6 %
10,3 %
8.2 %

TABEL D.
Het procent verbruiksvermindering
in de verschillende resto's
gedurende de periode '73-'76

TABEL C.

De verdeling over de restaurants
van de verbruikers per verbruikersgroep
STUDENTEN.

VGL. 73-76

OVERPOORT

- 18,4 %

BRUG

- 31,6 %

ASTRID

- 17,6 %

FLW

-

4,3%

’76

'73
OVERPOORT
BRUG
ASTRID
FLW

60,5
20,6
9,8
7,1

%
%
%
%

9 B,0 %
ATP
OVERPOORT
BRUG
ASTRID
FLW

68,0
3.5
19,0
9,4

62,4 %
18,3 %
10,6 %
8,7%
100

%

'7€

'73
%
%
%
%

99,9 %

5 3,5
4.6
16,4
9,7

%
%
%
%

04,2 %p

NIET-STUDENTEN.

V. Espen

76

p roef

744.089

617.469

606.031

BRUG

224.654

224.274

143.441

151.166

ASTRID

95.406

116.765

115.765

95.406

F. L.W.

B0.172

80.182

76.771

TOTAAL

1185.712

1164.310

943.029

76.771
933.176

’73

'76

%
11,8 %
3, 0 %
1,0 \
99 ,8 %

86,3 %
6,9.%
.2,5 %
2,6 %

CD
-Ê»

OVERPOORT
BRUG
ASTRID
FLW

764.101

c

OVERPOORT

1973
V. Espen
64,4 %
10,9 %

O

De FLU heeft haar aandeel verhoogd
met één zevende (1/7). Ook de Astrid verhoogt, evenals de Overpoort.
De zwakke schakel is de Brug. (ca.
3%, d.u.z. 1/6 van 18,9%).

Het werkelijk verbruik per resto
V. Espen

TABEL B.

Bekijken we het procent van elk resto in het totale jaarverbruik.
(Tabel B).

Er ward een onderscheid gemaakt tussen de algemene totalen van dhr.
Vanespen en die bekomen door middel
van de deeltotalen (proef).
Bij het materiaal dat dhr. Vanespen
ons gaf, wordt het verbruik onderverdeeld in 3 categorieën :
- verbruik studenten
- verbruik ATP
- verbruik ni’et-studenten.
De dee-ltotalen zijn de totalen van
deze categorieën.
Zo bekomt men de
rubrieken Vanespen (gebaseerd op
Vanespens totalen) en proef (gebaseerd op de deeltotalen).
Het is verbluffend dat verschillen
van bvb. 20012 maaltijden voorkomen
(zie overpoort 1973) ! Nu ja, dat
is begrijpelijk.
Dergelijke sommetjes maken vergt enorme inspanningen : men moet op het juiste knopje
van zijn rekenmachine drukken !

TABEL A.

Het procent van ieder resto in het
totale jaarverbruik

o\°

In de tabellen wordt een vergelijking tussen de resto's gemaakt.
Men onderscheidt 3 delen :
-A- Het werkelijk verbruik per rest)
-B- Het procent van ieder resto in
het totale jaarverbruik
-C- Het procent verbruiksvermindering in de verschillende resto's
gedurende de periode 73 - 76.

Uit dit alles kunnen de volgende
konklusies getrokken.
Omdat de werking van Ie t voorbije
jaar niet schitterend was, mag daaruit niet afgeleid worden dat KM
dient opgeheven te worden. Men mag
het kind met het badwater niet buiten gooien !
Als student-lid pleiten uij voor
een verder bestaan ervan, want afschaffing betekent hoe dan ook verlies van inbreng en inspraak; een
verworvenheid waarvoor wij pis student moeten ijveren orrtfze te b-ehou-

LD
CD

den
v e rb ru ik

Bovendien' moet er een geregeld en
vooral tijdige bijeenroeping gebeuren in de toekomst opdat suggesties
mogelijk zouden wezen. Deze bijeenroeping zou telkens moeten uitgaan
van de sociale raad waaronder KM
ressorteerrt.
Voortaan dient KM ook onder Kommis.
sie Sosj^al te vallen en de leden
daaruit gerekruteerd. Op deze vergaderingen mag nog altijd iedereen
aanwezig zijn en kan zodoende eenieder daar ook zijn suggesties en
kritieken op tafel gooien.
Voor KM lijkt nog veel werk ueggelegd (zie o.a. naar de enquete van
KS , Schamper 67). Uanneer ze pas
goed op haar pootjes staat kan ze
terdege werk verrichten.
Dan zal het misschien gedaan zijn
dat enerzijds KM-leden als inbeciele
pottenkijkers en anderzijds als
gratisvretende jaknikkers worden
bekeken.

CD

M aaltij-

Heel veel redelijke voorstellen werden meestal afgeuimpels met de weinig spirituele argumenten van technisch niet realiseerbaar of een te
hoge kostprijs.
oorstellen blijven
dan steken voor een rookgordijn van
een of andere onmogelijkheid.
Een voorbeeldje: uij vroegen een
paar jaar terug naar betere en meer
verscheidene dèsserts. Dit uerd'öns
geweigerd want, beweerde men, dan
ging men het voorziene budget overschrijden. Na een hete' zomer en een
lange vakantie zagen wij , samen
met de Verandering van de Duizend
Bloempotten dat er wél betere desserts konden zijn. Moet er nog
zand zijn ?

o\°

Indertijd leek men de vertegenwoordigers wel au sérieux te nemen en
werd er in de mate van het mogelijke
naar verbetering gestreefd. De KM
vergaderde onregelmatig; ernstige
voorstellen werden weggewuifd en we
zaten er nog bij voor spek en bonen.
De studenten kregen meer de indruk
gebruikt te worden als schild voor
demokratische inspraak.

De menukommissie kreeg als dubbele
taak vooreerst het uitbrengen van
advies bij de menuopstelling alsook
het overmaken van klachten van de
verbruikers.
Als deze welomschreven, maar enge opdracht naar zijn praktische rezultaten moet worden getest, dan moeten
we konkluderen dat voor het tweede
semester van het voorbije akademiejaar de kommissiewerking een slag in
het water is geweest.
De redenen daarvoor zijn de volgende:
er was afgesproken dat men iedere
eerste woensdag van de maand bijeen
zou komen. Daarrond was reeds verwarring: moest men vanzelf bijeenkomen
of wachten op een uitnodiging daartoe ? Een slechte afspraak dus.
Voorts werd KM soms verdaagd naar
een volgende woensdag, dwz.
KM moest
wijken voor blijkbaar veel noodzakelijker dingen...
Dit had voor gevolg dat het advies
bij de menuopstelling altijd te laat
kwam, daar het menu reeds ingeleverd
was bij de drukker en niets meer kon
veranderd worden. Uij stonden voor
voldongen feiten geplaatst.

den. Uel moet de KM dringend gezond'
gemaakt worden. Bovendien moet zij
meer armslag kunnen krijgen én geloofd worden én geïnformeerd worden van wat op til is.

CD

Tot de vele kommissies en werkgro©
pen die onze unief rijk is, behoort
sedert geruime tijd ook Kommissie
'Menu.
Hoe lang ze juist bestaat ueet waarschijnlijk geen kat van buiten te
zeggen, maar haar werking was meestal stil en onopvallend, met de bedoeling over "des gouts et des couleurs" wél te diskussiëren. Tot
voor vier jaar was de hele kommissie
verwaterd en bij gebrek aan opvolging ten dode opgeschreven. De
nieuwe élan kwam er toen twee rak*
kers van de Boudewijn-home een pamflet uithingen onder het motto:
"MEER GELD VOOR MINDER ETEN!".
De prijs was toen ook opgeslagen en
bovendien was alles zo gerantsoer*
eerd dat het toen meer op biafraantjeskost leek dan studentenhaver
voor onze koene Vlaamse zonen en
dochters. Vanuit de Overpoort kwam
ogenblikkelijk een positieve reakties
de twee heibelmakers die "kulinairminded" leken, werden aangezocht om
terug iedere woensdagnamiddag langs
de konsumentenzijde van de vergadertafel te zitten. ALs kompensatie
kregen zij een gratis maaltijdenkaart.

[^e eerste opdracht konden wij dus
niet vervullen! De tweede taak was
het overmaken van klachten van verbruikers. Hoe kunnen de verbruikers
naar ons koment als zij ons niet kennen ? Of hoe kunnen uij naar de verbruikers toegaan als wij de middelm
niet krijgen ?
Uij hebben herhaaldelijk benadrukt
dat namen en adressen van de leden
van KM zouden bekend gemaakt worden
Vorig jaar ging de Sociale Raad zich op de maandelijkse menu's. Ook hebben
dan toch uiteindelijk met de zaak be- zij vroeger meermaals gevraagd
moeien. Op 18/1/'78 werd de KM terug ideeënbusjes op goed zichtbare plaat(maar dan officieel, hmhm...) ingesen in de restaurants aan .te brengen.
steld. De samenstelling was paritair; Niets daarvan werd toegestaan.
1 student lid van de Sociale Raad-,:
1 kotstudent en 1 student van Home
Baudewi jn.
Home Baudeuijn zag zich immers, bo
ven alle anders homes en studentenorganisaties, uitverkoren om zelf
een student-vertegenwoordiger te hebben. Waarschijnlijk was dit omdat er
dagelijks i 100 ontbijten en 140
avondmalen verbruikt werden.
Een
indrukwekkend aantal dat een soort
korporatisme mocht rechtvaardigen !
Voorts bestond de raad nog uit de
produktiechef en de twee hoofdkoks
(uit Brug en Overpoort).

9 8.2 %

W aar iteuroosies bloeien
itflU^ie/cien
wem
in
A et^Q enfóe (een ^e^e^tuaeJ
Mendonk is een rustig boerendorp, niet
ver van Gent. Sinds enkele jaren is er
een therapeutische gemeenschap gevestigd, die zich tot taak stelt aan drugs
verslaafde en neurotische mensen op te
vangen. Onder neurotisch gedrag wordt
dan verstaan : een "onecht" gedrag, een
'gedrag dat niet kongruent is aan het g e drag dat de persoon in kwestie werkelijk
wil. Naam van de instelling (die een
soort landbouwkonmune is) : de Sleutel.

DEEL II : geen neuroos|es
zonder doornen !
Nacht de werkwijze ons door de verantwoordelijke van de instelling was uit eengezet, werd de kans geboden tot discussie.

Reeds in 1974 werd een werkgroep opgericht, die was begaan met bovengenoende
problematiek. Na enige tijd moest de
werking worden stopgezet : er was g e trek aan motivatie en men stak in een
impasse. Een zevental mensen werden aan
de deur gezet ; na een evaluatie en het
opdoen van nieuwe ervaring in Nederland
(de "Essenlaan", een gelijkaardig initiatief) ken opnieuw worden van start
gegpan. Definitief ditmaal.
9/11/78 : een fijne herfstdag. Zo lekker zelfs, dat de eerste licentie criminologie een studiereisje waagde naar
het reeds met name genoemde oord. Ook
Schamper-reporters waren weer eens van
de partii en lieten zich, naar men a c h teraf hqprde, terplaatse opmerken. Door
dit optreden was een deel van de nietsvermoedende criminologie-studenten (de
kandidaat-rijkswachtofficièren) een
weinig geschrokken ; dit bleek onder
andere uit een nogpl geanimeerde discussie qp de bus tijdens de terugreis.
Er waren geen incidenten.
In een eerste deel van de reportage
wordt getracht de door de Sleutel gehanteerde therapie uit de doeken te
doen, zoals die ons ter plaatse zelf
werd vocrgesteld. Dfearna. werd ons de
mogelijkheid geboden vragen te stellen
en/of kritiek te uiten. Daarvan maakten we gretig gebruik : zo zijn we.
Dit laatste is stof voor deel twee.

DEEL I : is een neuroos|e
een neuriënd roos|e ?
De door de Sleutel gevolgde werkwijze
laat zich opdelen in een drietal fazen ;
die worden doorlopen in (1) een introductiehuis, (2) de therapeutische gemeenschap en (3) een tussenhuis.
1. Het introductiehuis is gelegen in de
Tinnen Potstraat (nr. 35) te GEnt. Wie
in de Sleutel wil cpgenomen warden moet
eerst een zekere periode (drie a tien
dagen) kentakt opnemen met dit introductiehuis. Bedoeling hiervan : het
scheppen van motivatie bij de kandidaten. Het programma van de gpnse t h e rapie wordt voorgesteld. De behandelde
in spe komt elke dag enkele uren praten
en moet dan op het einde van deze eerste
faze een balans opmaken over zichzelf :
wat heeft me hier naartoe getracht ? ;
vaar sta ik nu na deze eerste kenfrantatie ? ; waar wdl ik naartoe ? Aangezién niet elk soort neurotici of verslaafden in een instelling als de Sleutel terecht kan, wordt hier tevens onderzocht of diegene die zich aanmeldt
niet beter met een andere behandeling
wordt geholpen. Zo ja, dan kan kontakt worden opgenomen met andere instellingen.
2. Is het onderzoek in het introductiehuis positief, dan wordt de persoon opgenomen in de therapeutische gemeenschap. Het is de bedoeling dat hij hier
zijn gedrag in vraag gpat stellen. Deze
gedragstherapie is gestoeld op voortdurende kenfrontatie van hij die opgenemen werd met zijn eigen gedrag. Bevorderlijk hiervoor is het kanstante
kentakt met de plusminus vijftien andere behandelden in de gemeenschap :
man woont samen ; men werkt samen ;
de samenstelling van de groep is g e mengd ...
Deze samenlevingsvorm is hiërarchisch
gestruktureerd : aan het hoofd staat
een coördinator ; een trapje lager
heeft man een hoofdverantwoordelijke ;
tenslotte staan daaronder drie ploegverantwoordelijken (er zijn drie ploegen : (a) huishoudelijk werk ; (b) veeteelt en landbouw en (c) kenstruktie,
die instaat voor reparaties en enderheud van getouwen). Deze verschillende
posten worden frekwent herverdeeld
tussen andere personen : iedereen moet
met elke job vertrouwd geraken. Een
gevolg van deze hiërarchische stniktuur
is dat er nogpl wat (autoriteits)konflikten optreden. Dit laatste wordt
als positief ervaren ; er ontstaan

1. Kan het werk dat de Sleutel doet
niet als oplapwerk gekarakteriseerd
worden ? Mensen kwetsen zich aan de ^
scherpe kanten van onze maatschappij
en laten hier (figuurlijk dan) hun
wanden genezen. Eens dat voor mekaar,
warden ze terug* de maatschappij ingestuurd ; er is echter aan de oorzaken
(een ziekmakende samenleving) helemaal
niets veranderd.

Tegenantwoord van ons : je moet opletten
als de overheid knipoogt uit goedkeuring,
Dit zou wel eens kunnen betekenen dat ze
jullie als braafjes aanziet, dat jullie
hoegenaamd niets-gevaarlijks kunnen betekenen en' dat zegt dan toch wel iets
over jullie werking. Kanflikten met de
overheid zijn dikwijls een symptoom
dat je met je werking naar de werkelijke
oorzaken van de problematiek toegaat en
dat zou dan toch de bedoeling moeten
zijn ! Trouwens : tevreden mag je ock
a l niet te vlug zijn ; al te vaak leidt
tevredenheid immers tot zelfgenoegzaamheid en is dit laatste geen bourgeoisde u g d '.?

(Sommige criminologie-studenten vinden
dat zo'n vreemde vragen ; je kan het
van hun gezichten aflezen.)

spanningen die men, ais ze grooi genoeg geworden zijn, tot explosie laat
komen op zogenaande "sessies". Een
sessie is een soort vergadering met de
groep waarop de hiërarchische struktuur even wordt opzij gezet : iedereen
mag iedereen terechtwdjz en, afkeuren,
positief beoordelen, enz. ... op voet
van gelijkheid. Kortcm : het betrachten
van een bevrijdende werking door het
uitpraten van de gerezen ken flikten.
Naast de sessies zijn er ook nog de
"bolwassingen" : expliciete momenten'
waarop iemand wordt gekonfronteerd met
zijn gedrag. Dit gebeurt dan door i e mand op een bankje te doen zitten,
waar hij tot bezinning moet komen over
zijn gedrag dat de rest van de groep
op dat moment niet meer ]<an uitstaan.
Na deze bezinning wordt het groepslid
in kwestie de situatie nog eens onder
ogen geschoven door twee andere leden
van de gemeenschap, die er met hem
over praten ; de behandelde heeft in
dit geval geen recht op tegenspraak.
Er zijn nog andere therapeutische middelen naast de sessies en dé bolwassingen. Essentieel evenwel bij dit a l les, is dat de persoon om wie het gpat
zich bij het gebeuren betrokken voelt ;
warmte en genegenheid onder de groepsleden is dan ook een noodzakelijke voorwaarde.

3. De behandeling in de therapeutische
gemeenschap kan zes maanden duren ; ze
kan eveneens langer dan het dubbele
duren : er is geen welbepaalde termijn
gesteld. Hoe dan ook, eens deze twEede
faze doorlopen, komt men in het tussenhuis terecht.
Hier beoogt men de link te leggen tussen de enigszins maatschappij -vreemde
situatie in de therapeutische gemeenschap en het terug gaan leven in de
maatschappij zelf. Een zes- a achttal
maanden verblijft "residentieel", in het
tussenhuis zelf ; dit laatste is nu
voorlopig ook nog gelegen in de Tinnen
Potstraat te Gent. Daarna is er nog een
periode van een drietal maand op k a mers : men spreekt van een "ambulante"
periode.

Antwoord : Dit is zo wanneer de maatschappij als eni ge of hoofdoerzaak
wordt beschouwd. Persoonlijk geloven
we echter dat een grote oer zaak bij de
mens zelf is gelegen. D uidelijk is
wel dat er voor een deel aan oplapwerk wordt gedaan ; we onderkennen
de maatschappij zeker ook als ziekmakende faktor : om dat aan te pakken
zien we echter p e n alternatieven.
2. Vfet is de zin van. de arbeidstherapie op jullie boerderij ?
Antwoord : De bedoeling van het werk
is, dat de mensen zichzelf leren b e vestigen in wat ze presteren i ze
zijn zelf fier over wat ze tot stand
hebben getracht en ze kernen daar ook
mee naar voor tegenover de andere
leden \an de groep.

/

Intussen is het tijd geworden on terug
naar Gent te vertrekken. De verantwoordelijke doet ons nog wat dekumentatiemateriaal aan de hand en bedankt voor
onze komst. Graag gedaan wat cn s be treft en misschien tot een volgende
keer ... mogelijks bestaan er dan wel
reeds alternatieven voor een en ander.
Roland
3. Is het niet paradoksaal dat jullie in
een ietwat maatschappij-vreemde leefgemeenschap iemand probeert terug "maatschappijklaar" te maken (los van de
vraag of zulks wel hoeft) ? Het maatschappij vreemde kan geïllustreerd werden
met volgende voorbeelden : lang haar en
baard zijn verboden ; sex is verboden
tijdens de behandeling (die imeer dan
een jaar kan duren), zelfs voor iemand
die gehuwd is.
(Meerdere criminologie -studenten fronsen
opnieuw de wenklrauwen ; ze horen echter
dat het over sex zal gaan en luisteren
zwijgend).
Sex verbieden, dat weten we, is een lacune in onze behandelingsmethode. Vfe
willen daar zo vlug mogelijk iets aan
veranderen, maar zien onszelf daartoe
voor het ogenblik nog niet in staat.
Daartegenover, wat betreft het verbod
van lang haar of een baard : daarmee
willen we "images" WEgwErken. Vfe willen
iemands gezicht zien ; hij mag zich niet
verstoppen achter zijn baard.

4. Vfat zijn de bekomen resultaten en
hoe kan je ze beoordelen ?

De behandeling wordt tenslotte als definitief gezien, wanneer de ex-neuroticus
of de ex-verslaafde terug een verzekerd
inkomen heeft of met een ander geldig
alternatief kan beginnen : opnieuw gpan
studeren bijvoorbeeld. Er wordt ook n a gegaan of men in staat is nieuwe relaties op te bouwen, of men in de mcgelijkheid is cm in zekere mate stabiel te
p a n leven. De faze in het tussenhuis
geeft de ex-behandelde de nodige bescherming terug om opnieuw een plaats
te p a n innemen in een "onveilige
maatschappij ".

(De verantwoordelijke lacht eventjes.
Sommige criminologen worden rumoerig :
ze vinden dat w e met onze kritiek niet
te voortvarend moeten zijn als we zelf
geen alternatieven kunnen bieden. Vfe
antwoorden hen met Boehim dat het niet
zo is "dat iemand die zelf èeen soep
kan maken, niet mag opmerken dat er t e veel zout in de soep is " j ze denken
na, de criminologen, en zijn dan weer
een ogenblik rustig).

Antwoord : De resultaten waarvan we
kunnen spreken, zijn slechts die van
de laatste twee jaar. Hoewel het bij gevolg voorbarig is daarover definitieve
uitbraken te doen, menen we dat ze
positief kunnen genoemd wo rden. Vóór
twee jaar was het hier n o p l chaotisch.
De Sleutel had bij de buren en de mensen van Mendcnk een slechte naam»:
daar werd gespoten en er zaten mensen
waarvoor je maar moest cpletten ! De
mensen lieten hun dochters niet meer
op straat na zeven uur 's avonds. Die
tijd is nu zeker voorbij : tijdens de
laatste opjen-deur-dagen kwamen hier
meer dan negenhonderd menóen over de
drempel ; vooral mensen uit het dorp.
Ock de overheid vindt goed wat we
doen : af en toe krijgen w e een knipoogje .van hen ; we houden kentakt met
mekaar. Al bij al kunnen_we stellen
dat we mogen tevreden zijn over al
die resultaten.

KUIIhlSTJES U
Het regende.
Maar dat deed niet veel terzake.
Karei uas zo in gedachten verzonken
dat geen enkele weersomstandigheid
hem kon afleiden. Onder 'in gedachten verzonken', moet ge u niet iemand voorstellen die ergens heel afuezig voor zich uit zit te staren neen, zo uas het niet. Karei uas
uel.altijd met iets bezig: lezen,
TV kijken, met de fiets een endje
gaan rijden, allerlei rommel opruimen ..., maar steeds uas d|.ar als
een soort achtergrondruis diezelfde rondgaande gedachtenëeueging
die hem afwisselend ongerust en tevreden maakte.
Ongerustheid uas echter uel hetgeen
hij het meest voelde. Hoewel, de
verveling speelde hem ook parten.
Hij voelde zich als een student die
na een drukke blok- en eksamenperiode plots niets meer te doen heeft:
in plaats van het vaste werkschema
komt er een enorme leegte. Bij Karei werd die leegte gevuld met
steeds dezelfde gedachten - feitelijk waren het een reeks van gedachten; soms vond hij er een
nieuwe bij, die dan in het vervolg
ook meecirkelde.
Eén van die gedachten uas dat het
zo niet verder kon blijven duren.
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Joêb tu tieitlvn

Misschien ueet je (nog) niet dat
er aan da RUG een aantal dagbla —
korrespondenten rondlopen die infor
matie verschaffen over het uel en
uee van het veelzijdige studentenleventje. Deze korrespondenten,_
Dirk Anseeuu voor "Vooruit", Dirk
Verhofstadt voor "Het Laatste
Nieuus", Peter Neirinck voor "De
Gentenaar" en Paul Uaeterschoot
voor "Het Volk" zijn zelf nog student en doen ook al het mogelijke
om zoveel mogelijk nieuus te verzamelen. Ze zijn echter van mening
dat ze daarvoor mekaar niet moeten
,bekonkurreren. Daarom dit gezamelijk
initiatief.
Ue zouden nl. uillen vragen dat mensen, groepen, én organisaties van
de RUG die één en ander kuijt uillen over allerlei (uan)toestanden,
gebeurtenissen enz... aan deze unief
dit voortaan zouden meedelen op he t
studentensekretariaat in de Brug,
St. Pietersnieuustraat 45. Aldus
zullen deze "pennelikkers" des te
meer ■ de gehele studentenbevolking
van inf^fmatie kunnen voorzie n.

Er uerken zo'n 80-tal jobstudenten
in de restaurants. Zij uorden meestal tijdens de pièkuren (s'middags
en s'avonds) ingeschakeld. Per uur
uordt zo'n jobstudent 137 fr betaald. A rato van 2 uren per dag
en 5 dagen in de ueek, uordt dit een
maandloon van plus minus 6000 fr .
Hoe uordt nu bepaald, hoeveel jobstudenten er in de verschillende
restaurants teuerkgesteld uorden.
Ten eerste maken de beheerders een
raming op van het aantal maaltijden
van het komende jaar . Daaruit leiden ze het aantal geuenste jobstudenten per restaurant , af.
Eenmaal zij een theoretische raming
hebben, gaat de beheerder naar de
ploegverantuoordelijke, en vraagt
hen hoeveel jobstudenten ze nodig
hebben. Aangezien het aantal volgens de beheeders meestal te hoog i#
uordt door hen een aantal bepaald
'rekening gehouden met de uensen
van de verantuoordelijke en de theoretische raming.'
Deze aantallen uorden dus in feite
volledig fiktief bepaald en nadien
slechts ueinig aangepast. Slechts
het personeel en de jobstudenten
kunnen deze toestand beoordelen.

1. 4 jobstudenten meer zouden komen
in de 0ver^oort
2. 2 jobstjdenten meer in de Landbouu
3. .1-;; jobstudent meer in de Campus
Verder eisten ue dat onze verzekering in orde uerd gebracht.
Waar het bij ons in de eerste plaats
ging om het verlagen van het te hoep
arbeidsritme, moesten ue .daarentegen',
knokken met het 'rendementsidee' vande beheerder. Alles is in orde, als
het maar geïnvesteerd kan uorden in
machines, en zolang het geen eisen
betreft voor 'menselijke arbeid'.
Toch hebben ue bepaalde dingen kunnen bereiken.
1. Tuee jobstudenten meer in de
Overpoort
2. Eén jobstudent meer op de campus
maar dit slechts de maandag

De verzekering uordt in orde gebracht.
Dus ueinig effektief bereikt, maar
ue vechten door. Er zijn op de
laatste vergadering, van de vakvereniging akties gepland.
cy

En dat hebben-de jobstudenten gedaan
Ze eisten, vanuit de pas opgerichte
vakvereniging, dat:

De S t ud e n ten k o rre sp ond en ten .
En dan
iets v o o r de n i e u w s g a a r d e r s : in h e t s t u d e n t e n h u i s
( S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r . 45)
is e r e e n S t u d e n t e n - I n f o r m a t i e ^
C e n t r u m . A f g e k o r t SIC.
Allicht.
In d a t SIC, dat g e l e g e n is o p h e t
g e l i j k v l o e r s en d a a r v a l t dage
li j k s
de h a g e l v e r s e p e r s te
lezen: w e n o e m e n op:
V o o r u i t , De G e n t e n a a r , De S t a n d a a r d , E c h o de la B o u r s e ,
Kna c k , H u m o , De N i e u w e ,
De
W e r k e r , De G r o e n e A m s t e r d a m m e r ,
De N i e u w e Linie, o m m a a r de
b e k e n s t e a b o n n e m e n t e n op t e
sommen.
Dus v a n 10 u u r ' s m o r g e n s tot_
v i e r u u r ' s m i ddags e l k e d a g in de
o f l i e v e r h e t Sic. G é r a a r d z o r g t
er a l sin d s j a r e n v o o r onze
d a g elijkse leesvoer, danke
Gérard.

La d e n t e l l i è r e .
van C l a u d e

TONEEL

Goretta.

o m 21ul5,
STUDIO

SK00P

VAN 17

tot

zaal

1:

zaal

2:

ARCA

23 n o v e m b e r :

20u
.
. .
B r u t t i , S p o r c h i e Cattivi
Etorre Etorre Scola.
22u30
2001: A space Odyssey.
Stanley K u b r i c k .
22u
Monty Python
H o l y Grail.

a n d the

INFORMATIE

de f u i v e r s .

De o p b r e n g s t van de P . P . W . - f u i f
van d i n s d a g 7 n o v e m b e r in de
K o o r n b l o e m , z i j n d e e e n b e d r a g van
4196 fr, g a a t i n t e g r a a l n a a r de
f i n a n c i e r i n g v a n de pas o p g e r i c h t e
j ob s t u d e n t e n v a k b o n d .
R i k Van

Misschien heb je Je de laatste tijd
ge3rgerd aan de slogan "NEEN AAN DE
10.000" omdat je vond dat daardoor
de hele aktie te sterk beperkt werd.
Je itioet echter weten dat met die
slagzin een groter geheel van maatregelen wordt bestreden. Laat ons
stellen: alle maatregelen die de
dejiokratisering van het Hoger Onder
wijs in de weg staan. Dat daarbij
de studiebeurzen een belangrijke ro
rol spelen is zonder meer duidelijk.
Vele van u weten onderhand ook wat
de naam Ward Bosmans in verband met
studiebeurzen en demokratisering
wil zeggen.
Deze Ward Bosmans ( sociale dienst
K.U.L. ) heeft met een studie over
geheel die problematiek in heel wat]
ministeries herrie geschopt.
Deze studie stelt niet alleen vast
dat de studiebeurzen op de verkeerd
de plaats terechtkomen, maar ook da
dat er een geen
degelijke onderwij
wijspolitiek is. De figuur van Ward
Bosmans boezemt de politiekers
schrik in. Verwijzen wij maar naar
de perskommentaren bij de publikatie van zijn studie.

De v r i j d a g e n v a n
vrijdag

't S t a p e l h u i s :

17 /ll:

20u

Dit als inleiding om te zeggen dat
deze Ward Bosmans naar Gent komt om
zijn studie even toe te lichten.
Hij zal hier zijn op
DONDERDAG 23 NOVEMBER
AUD. E iBLANDIJN.

k

FILM

VOLGENDE WEEK
volgende week zijn er gedurende
enkele dagen
Hongaarse f i l m s _
te b e k i j k e n , m a a r v r a a g ons n i e t
w a a r o f w a n n e e r w a n t e e n s te
meer
g e e n m e d e w e r k i n g v a n de
organisatoren.

sociaal

v r i j d a g 17 t o t

maandag

2 0/11

invitation.
van C l a u d e

d i n s d a g 21 t o t

donderd.

23.

23,

24,

25 n o v e m b e r

NTG
Von M u n c h h a u s e n .

op 17 en 18 nov.
19 nov. o m 15u.

o m 2 Ou en op

S a c c o en V a n z e t t i .
op

23 en

24

n o v e m b e r o m 2 Ou.

Brei.

d o o r W a l t e r Ertvelt.

op
19,
o m 2 O u i 5.

20,

22 n o v e m b e r

K A F K A -TE-ATER
Jeah-Jacques
op 17,
20u30.

22,

Rousseau.
23,

24 n o v e m b e r o m

THEATER SYMPTOOM
o p e n t e i g e n z a a l g e w a d nr.
met h e t s t u k

0

eetmenu's
v o o r de 20
t o t 24
november
ma'dag
tomatensoep
v a r k e n s r i b met s a v o ö i e n stamppot / visbrochetten
met r e m o u l a d e s a u s
i j s k r e e m / fru i t
di'dag

zurkelsoep
b r a a d w o r s t met b l o e m k o o l
in r o o m s a u s / g e g r a t i n e e r
de m a c a r o n i
y o u g h o u r t / fru i t

wo'dag

dubarrysoep
hongaarse goulash
i
c h o p soy
r i j s t p u d d i n g / fruit

do'dag

goulashsoep
varkensgebraad orloff /
z u u r k o o l m e t s p e k en
worstjes
t a a r t / fru i t

Goretta.

La S a l a m a n d c e .
van A l a i n T a n n e r .
o m 19u.

?

SMIKKELEN,
SMAKKELEN,
SMULLEN...
SMURRIE

o m 19u.
van

op 17, 18,
o m 2 Ou.

van d e n Vondel.

ARENA

2 Ou

voorzien

I n f o r m a t i e - a v o n d o v e r de t o e s t a n d
in h e t Gent s e .

VOORUIT
van

zi j n w e

6

E e n f i l m v a n N o u c h k a Van_ B r a k e l
over het ouder worden, van daar
de t i t e l w a a r s c h i j n l i j k .
Dit w o r d t g e o r g a n i s e e r d d o o r _de
Nat. V e r e n i g i n g v o o r G e e s t e l i j k e
G e z o n d h e i d s z o r g (de n a a m a l l e e n
a l is g e z o n d m a k e n d ) en h e t V P P K
en h e t g a a t d o o r op d o n d e r d a g
30 n o v e m b e r in de B l a n d i j n .

L'

G

v r i j d a g 24 n o v e m b e r :
Hoe

Ouder W o r d e n .

om 20u

Dat dit interessant zal worden
hoeft niet vermeld.
De mensen die als voorbereiding de
studie willen inkijken kunnen er
eentje komen afhalen in het Studentensekretariaat bij Leentje.

met J a n B u n d e r v o e t , K U L - s o c i o l o o
V i c Devo s , h o o f d a f g e v . _Sidma bkro Van R i j s e n , e k o n o m i s t .

BUggenhout.

Y ^ Y ö^ fd ù Y &

van Joost

Freiherr

Industriesyndikalisme: 1
arbeiders, bedl.enden een bond ?
bericht aan

J o s e p h in E g y p t e n .

vrijdag

groentensoep
gegratineerde visschotel/
h a m b u r g e r met sprui t e n
c h o k o l a d e p u d d i n g / fru i t

Als

de vos

5.

de p a s s i e p f e e k t

een werkstuk over o n d e r o n t wikkeling.
op

18,

22,

24 n o v e m b e r o m 20u.

Ka-theater

op m a a n d a g 2 0 en
d i n s d a g 21
n o v e m b e r in de z w a r t e Z a a l
v a n de A k a d e m i e :
zij g e v e n
hun stuk

v o o r s t e l l i n g e n van

de o n g e l o o f l i j k e en d r o e v i g e
g e s c h i e d e n i s van o n s c h u l d i g e
Erendira en
harteloze grootmoeder.
en d i t om 19u30.

