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wat voor orde willen psychologen?
verantw.u itg ever: luk naudts
hoofdredakteur
koen raes

psychologie, »pais ze meestal
vordt toegepast of gedoceerd, is
e individualiserende wetenschap
ij uitstek. Zij poogt door 'oplossingen' voor te spiegelen de
’gevallen' enige tijd zoet te
houden. Dé manier om elk verzet
Op voorhand de kop in te drukken*
de maatschappij of omgeving raoeet
niet veranderd worden, het individu moet aangepast worden. Inspraak, laat staan beslissingsrecht, van de kliPnt wordt niet
geduld. Bovendien heeft ze de
pretentie politiek n leut raai te
sijn. üit het vorige blijkt duidelijk dat ze echter maatschappijbestendigend werkt door haar
'aanpassingspolitiek'.
Daarbij komt nog dat dé psychologie niet bestaat*
1* zij is niet af te bakenen t.o.v.
haar grensgebieden zoals fysiologie,' sociologie, psychiatrie...
2® zij bestaat uit een samenraapsel van verschillende scholen
en richtingen, dikwijls kontradiktorisch aan elkaar.
3° zij is tijdsgebonden : als je
ziet welke taboe's er in .
Freud's tijd «aren rond het
sexuele^ ig het niet meer
dan logisch dat zijn theorie
dit benadrukt.
4® zij evolueert voortdurend en
is kultuurgwbonden: wat in de
ene kuituur als'abnormaal'
wordt bestempeld, is in een
«ndere kuituur normaal.
•m domo redenen weigeren Nederlandse psychologen een definitie
te geven van de psychologie. Hun
Belgisohe kollega's, tenminste
enkele van hen, denken er blijkbaar anders over. Zij formuleerden voorstellen voor een statuut,
orde en deontologische kode. Het
statuut is zelfs al tot bij de
jttridiese dienst van de Ministeries
van Nationale opvoeding en Volksgeaondheid gesukkeld! Hun bedoeling is dus duidelijk* de orde
van psychologen. Deze orde zou
dan o6Ïc bepalen wat wetenschappelijke psychologie is. Dit zou niet
alleen nare gevolgen kunnen hebben
voor pedagogen, orthopedagogen,
socialo agogen, sociale assistenten, enz. maar ook voor psycholog e zelf. Wanneer een omschrijving
wordt opgedrongen, remt men het evslutief karakter van de psychologie. Ze wordt of blijft een behoudsgezinde wetenschap. Vanuit
^dezé visie is dan een orde van
.psychologen volledig ui£ den bo-
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st.pietersnieuwstr.45 gent,
korte meer 6 gent.

De orde van psychologen is geen
buitenbeentje. De ordes van genees-heren, apothekers, advokaten
«rchitekten, veeartsen... zijn
overbekend. Wat hebben al deze
verenigingen gemeen?
Bescherming van kliPnten, patiënten... is één van de bedoelingen
van de orde. De praktijk toont• *er aan dat alleen de belangen *an de leden worden beschermd.
De korooratistische idee is duidelijk'. ,Werken tegen terugbet al ingstbrieven is verboden. Alternatieven?, zoals pat i8nt enradert-,■•■koliek—
tieven enz., worden eveneens niet
toegelaten.
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Da * van een werkgroep concrete acties
verwacht worden in duidelijk.
De naara
•p zichzelf duidt een b e p a a l d e d y n a m i s che opstelling aan.
En het feit dat in
da recente acties (der t i g miljard, s t u diebeurzen, Decroo-Humblet ) de w e r k g r o e pen steeds meer naar voor k w a m e n en de
faoulteiten m o b l i l i s e e r d e n b e v e s t i g t die
tendens. Daarnaast zijn er n o g heel wit
terreinen waar de w e r k g r o e p e n a c t i e f in
varen, denken we maar aan de v e r k i e z i n gen van de facultietsraden on de w e r k i n g
rondos onderwijs, medische beurs, k e r n energie, enz.. Heel v e e l w o o r d e n over
ectiemogelijkheden m o e t e n we niet s p e n deren.
Er b e s t a a t g e n o e g goeie l i t e r a tuur daarover (Reckman bvb.) en elke
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Vermits aansluiting verplicht wordt
is een orde ir tegenspraak met art.
20 van de grondwet, dat handelt
over de vrijheid van vereniging..
/>a*isluiting wil zeggen dat de reglementen v®p de orde .moete'*’ nage—
volmd worden. Een nraciHt voorv epld
ven vrijheidsbeknottinm!
_ ,
Een orde beschermt een titel. Vie—’
mand mag een bepaald beroep uitoefenen zonder lid te zijn van de
orde. Niemand mag heelkundige ingrepen doen zonder geneesheer v°n
de orde te zijn. Voor ••*eneeskunde
lijkt dat misschien logisch.
?"aar rentr» zo^ls J \ n , ïnfo-^ru^d ,
Centrum voor Oeruele Vóórlichting
enz. pasaen na-choloriscl e r«»* kodes, nrincines e ^ t ec^^i pke'>i toe.
Bovendien, bereide»- 'f.e meer rr,enspn
de^ de psychologen. En juist deze '''

c e n t r l T W r d e n g e t r o n e n door een
orde van psychologen...lijkt het
dan nog logisch?
De orde bepaalt ook de opleiding,
o.a. door verplichte stage
o .a . door verplichting van stage.
V o o r de psychologen zou na de opleiding nog 2 jaar stage volgen.
Zelfs de toepassingsmodaliteiten
ervan zullen worden vastgelegd.
Een stage is zeker niet af te keuren, maar nèt de opleiding is dat
al te laat. D&n maakt ze alleen de
tekorten van de omleiding duidelijk.
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Theorie en
I T» praktijk
moeten in elkaar V)|r 0Dgaan. Bir
ken de kwaliteit van de opleiding
verhoren,'. Een orde doet dat niet,
zij kamoefleert alleen een gebrekkige opleiding.
’-’r zijn nom andere argumenten
te formuleren tegen een orde.
Meer toch kan je al concluderen
dat een orde de verkeerde oolossinm is. Ze zorgt er niet alleen
voor dat de huidige (niet roosmxepri ge)toesten.d behouden blijft,
»e maakt het zelfs nog erger.
Vanuit deze, optiek wil KiinPP in
Sr ’netwerking met enkele afgestudeerden proberen de., legalisatie
van de orde van psychologen;te
verhinderen..
*i
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w e r k g r o e p kan Dick we I
-re i k o n . Ev
relevant kan zijn, ai is het ma a r om te
toch g r o f w e g een waar anaJ ;•
zien iioe v e r je gaat, wilt gaan.
v a n het begrip actie.
Het
rste is .-mi*
De eerste drie zijn v o > r de w e r k g r o e p e n
lee n d aan :. recht die uit
r van .mt
geen onbekend terrein.
Of het w e n s e l i j k
a ntal graden *v io I m c ” ' :
zou zijn v e r d e r te gaan is een andere
1. Het k r a c h t i g / r e s e n t e r m v an •■ush Les
vraag.
ae tijd v a n liet gueri tla-iiand—
(dis-uissie , s *e-.'Ch, artikels,
en.it,
boek en de bom om de l e g e r t e n t o o n s t e l —
p o l e m i e k ,—het v r a g e n van a a n dacht van
ïing schijnt opged o e k t te zijn.
Je
het p u b l i e k - )
tunt n a t u u r l i j k de controverse r o ndom
2, Het trot s e r e n v m n o r m a t i e f
rag
"hot gooien van b ommen in het b e w u s t z i j n
( demonstratie, iioycoi , sit-in)
\ a n de massa" V e r d e r zetten, maar, of
13. S c h e n d i n g van de wat lelijke norm
lat in de gege v e n o m s t a n d i g h e d e n wel
( dienstweigering, burger'i i,ii:e, on;»>iportuun is weet ik n o g niet.
Baader—
iioorza itidieid, bezetting)
/V.einhoff heeft in ..est-duitsland e erder
h . Opzettelijke
ng«»n tot iï.eïsc la-.le—
een r e a c t i o n a i r k l i m a a t gekweekt en het
ging
( ima- e b e •;c iade g1 i.g, sabotage ,
d o o r d r u k k e n v a n ronduit fascistische
kraking, verkeersonturici.t i.ngj
w e t t e n m o g e l i j k gemaakt.
Daarbij lat e n
5. Gueril ia-taittin k
we aan n o g alle mo r e l e kwesties omtrent
(overval, bom, gi.;ze iingj
"geweld" b u iten beschouwing. •
6. Oirekte p o g i n g Lot .•istcktsovorname
Oké, we go o i e n een p ak ei e r e n na a r d e (gevangenneming, bt'ZO-t i.jn.g, o n s e n a n ” —
er o o (kan jp drie m a a n d e f f e k t i e f koste)
lijk maken)
en hollen n a a r een a n der r e f e r e n t i e Dat die i n d e l i n g niet v o l l e n, o p g a 'I
kader.
üp wat v o o r door s n e d e (mautscapspreekt vanzelf.
»nar ligt <!<> n o r -, o >
nelijkj rich t e n we ons.
Op welk terrein
w e l k o g e n b l i k o v e r s c h r i j d e n we ie w e t t e — werken wc en wat is v o o r ons p r i o r i t a i r .
lijke n o r m ? T o c h is hot e-n kader dat
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Naar aanleiding van een tekening verschenen in Schamper nr.5 kregen wij enige verontwaardigde lezersbrieven (Zie deze en
vorige Schamper).
Er wordt ons o.a. verweten dat wij Franco,
de Ijzerbedevaart,het fascisme en de Vlaamse zaak op één lijn stellen,
öndat één en ander belangrijk genoeg is om
er niet te veel verwarring te laten over
bestaan willen wij hier een paar opmerkingen formuleren.
Eerst de Ijzerbedevaart.
De Ijzerbedevaart is een per definitie pacifistische manifestatie.Het staat trouwens
in 4 talen op de toren geschreven : nooit
meer oorlog.Het pacifistisch karakter van
deze aangelegenheid moet dan ook streng
nageleefd worden en dat niet alleen in de
toespraken die er jaarlijks gepleegd worden.
En precies hier gaat het mis.
De Ijzerbedevaart en het hele opzet ervan
geraken gediskrediteerd door de incidenten
die zich de laatste jaren onder de toren
voordeden.
Even het geheugen opfrissen.In 1974 is er
herrie omtrent het aantreden op het podium
en het opstappen in de stnot.VMO.Were-di,
rexisten en Britse neo-nazi's willen defileren.De ordedienst funktioneert niet.Regisseur Wal ter Boni wordt tegen de grond geslagen.
In 1975 krijgen Pol Van Caeneghem en andere
leden van de Werkgroep Arbeid zware klappen van VMO en Were-di.
Progressieve én linkse organisaties krijgen geen toestemming om aanwezig te zijn
terwijl Britse en Duitse fascisten ongestoorc
in militaire paradepas hun nummertje op voeren. Dat terwijl bepaalde leden van het bedevaartkomitee.naar het schijnt,positief stonden tegenover de aanvraag van linkse groeperingen al was het maar om het afglijden
naar rechts van de bedevaart tegen te gaan.
Geef toe dat dit alles regelrecht indruist
tegen de vredesgedachte.Wil het bedevaartkomitee het opzet van de hele manifestatie
geloofwaardig houden dan dient het tegen
!v olgendé keer grote kuis te houden in de
deelnemerslijst.
Ten tweede de Vlaamse zaak,meer algemeen.
Hier kan zonder omwegen gezegd worden dat
de Vlaamse Beweging nog altijd prioritair
is in België.Er dient wel bijgezegd dat wij
Vlaamse Beweging verstaan als sociale beweging,als bevrijdingsbeweging.
En een bevrijdingsbeweging heeft tot taak
te strijden voor rechtvaardigheid en zolang
de Vlamingen niet rechtvaardig behandeld
worden moet er voor hun rechten gestreden
worden.
D eze strijd moet echter gezien worden als
onderdeel van de strijd voor de bevrijding
van alle sociaal verdrukten.
Dergelijke zienswijze botst frontaal met
het rechtse nationalisme in Vlaanderen.
De meest flagrante vaandeldragers van het
rechtse nationalisme zijn VMO en Were-di (
ideologie zie boven).Daarnaast,maar minder
opvallend,zitten TAK en een deel van de VU
in dezelfde schuit.Deze rechtse nationalisten zijn gedreven door een fanatisme voor
vervolg op blz.2

al wat Vlaams is en gefixeerd op de taaleisengZe zien echter de Vlaamse Beweging niet als ,5
M*
een sociale strijd.
,§
Vaak hoort men degenen die in deze hoek z it- ®
ten zeggen dat ie een derde weg voorstaan en ^
dat ze zowel anti-kapitalistisch als anti- ^
marxistisch zijn.Dergelijke uitlatingen doen °
alleen dienst als rookgordijn om fundamente- ^
le opties op sociaal en ekonomisch vlak te §
ontwijken.Dat zogezegde solidarisme van hen er
1s klasse ver zoenend en bijgevolg maatschappljbestenÜgend.
->•
Welnu,beste verontwaardigde briefschrijvers,
als Vlaamse Beweging voor jullie betekent
het zopas geschetste rechtse nationalisme
dan zijn wij daar Inderdaad tegen.
Wij hebben het nu eenmaal meer voor de andere opvatting zoals die ook verdedigd wordt
door groepen zoals Arbeid en De Witte Kaproenen (met het blad Het Pennoen).
Deze groepen zien het nationalisme namelijk
niet in de traditionele betekenis van verabsolutering van nationale waarden maar in
een links bevrijdlngsperspektief.
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VLAAND* REN MOET HAAR
FRUSTRATIE(S) MAAR EENS
KWIJTRAKEN...
WIJ BIEDEN ALLE LEZERS
MET EEN GLIMLACH 1 EI AAN
OM ONZE WARE BEVRIJDING
TE SYMBOLISEREN.
BROEDT HET NIET UIT U I
GEBRUIK HET.
OP IEDERE ROOKGRANAAT
IEDERE TRAANGASBOM
IEDERE MATRAKSLAG
IEDERE BEDRIJFSSLUITING
IEDERE AANHOUDING
IEDERE BENOEMING

Jr /e\ gcOir ’utrir’i . .ij , belang pilj.;e
informatie u:‘.tgewissfild en het besluit
van Go
dag' was Gat er tijd te kort
wr s , on we wc er morsten Samenkorne n .

In de namiddag vore! c r gewerkt aan een
stu k je s tra a tto n e e l over w erkloosheid,
d a t aan de cl oplok.-,1eo kan gespeeld worden.
Overal in ons land beginnen actiegroepen
te ageren rond w erkloosheid. Gust en
mensen van Proton (P ro le ta ris c h Toneel
u i t B ru sse l) .erken orrond. D iezelfde
zaterdag kwam "De B arst" u i t G in t-h ik laas
voor h e t Gents Doppersk o n ite e hun stu k :
"Drie handen op enen buik" sp elen , waarin
ook een stille over 'den dop' gespeeld wordt
Ook in ITedcrl nd z ijn h e e l wat groepen
a k tio f ronc. deze problcn: tie k (GL 2 on
Proloog hebben een stu k in voorbereiding
te r w ijl o n ctempelkoor van
r :
geren a l ja ren r.k tie f i s ) .
U it de stu k je s d ie d ie dag te Antwerpen
werden u itg e w e rk t, ongevoerd en besproken,
bleken de m oeilijkheden, nogelijld.ied.on van
d i t so o rt to e te r . Br kwan zeker bruikbaar
n a to r i a l u i t de bus voor de groepen die
zoals "iet Gust k nkre-nt beginnen te werken.
:s en .ixe mee:
form atie w ille n over zo'n
.oneer: "11: of die a k t ie f w ille n meespelen
met Gust rs kon ta k t opusmen.
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Het is me deze week zeker niet voor
de wind gegaan, geachte lezer; een
IEDERE REGERÏNGSMEDEDELING
paar feiten hebben me nogal pessiIEDERE WET
mistisch gestemd over de Vlaamse
IEDERE VERKIEZING
mensheid! Maar ja, wie tegen de
Qtroomioproèit, moet tegen een
IEDERE AUTORITAIRE DAAD
stootje kunnen, nietwaar?!
IEDERE SCHOOL
Het begon allemaal toen ik maanIEDERE LES
dagmorgen gewoontegetrouw het ouder...ANTWOORDT MET HET
lijk huis verliet, om naar de welVRIENDELIJKE,LEVENSVATBARE,
bekende universiteitsstad Gent te
ONAANGETASTE
pendelen. Met dié bedoeling begaf
ik mij naar de garage van on£ karEI
tonnagebedrijf, teneinde met de oude
GOEIMORGEN t 9 9
trouwe volkswagen' van mijn moeder
weg te rijden.
Tenminste, dat had ik gedacht!
Want nu bleek dat de heren arbeiders
in staking waren gegaan. Op zich
is dat niets bijzonders; mijn vader
werkgroe p - w ekgroep vervol;; blz 1
regelt dat wel even met de syndikaweegt zien vo o r a l op het tweede n i v e a u
Wat k u n n e n we a a n .
le délégees, en meestal zijn ze
en v o o r een deal met k n i p o o g j e s n a a r het
1. iiet v l a k v a n de ©m c e l i n g : het ik,
diezelfde middag alweer aan het werk.
.erde.
Het feit a l l e e n al v a n het r e de e x i s t e n t i ë l e p r o b l ematiek.
Maar deze keer waren ze verder gegaan
cr u t e r o n en het w e r k e n in en rond de
2. Het g r o e p s n i v e a u
ja, ze hadden het .bedrijf "bezet"!,
faculteit duwt de w e r k g r o e p n a a r de
3. Het s o c i a a l - e k o n o m i s c h n i v e a u
en zelfs de garage hadden ze met een
specif i e k e m o e i l i j k h e d e n v a n een 1g r o e p ;■
4. Het w e r e l d v l a k
groot hangslot afgegrendeld.
of dat nu de gevangenen, de dokters, de
V o o r v e r d e r b e s p r e k i n g en u i t w e r k i n g
Ik begaf mij onopvallend in de muipillenslikkers, de advocaten, de ingeni-/
tende menigte, om eens te horen wat . v a n dit .:odel üan je lereciit bij Ta b u l a
e u r s , de k i n d e r e n v a n vrij en v r o l i j k of!
k a ( e ) s a v a n S c hamper 2 en bij prof.
ze zo allemaal van plan waren, maar
de leraars zijn.
V o oral op die p r o b l e Kruithof.
To c h even de w e r k g r o e p e n
toen moet er hun toch iets opgevalmat i e k con c e n t r e e r t zich de w e r k i n g v a n •
situeren.
Ik g eloof p e r s o o n l i j k dat
len zijn, want een van hen schalde
het spe c i f i eke terrein v a n de werkg r o e p
de w e r k g r o e p net m e e s t a l toch (gelukkig);
plotseling luid:"He, Jef Plastron!"
het tweede n i v e a u is.
de ..eeste w e r k e?n b r u g n a a r het derde (en relevante)
waarna ze allemaal in koor patrong r o e p e n si tueren zich niet op het e e r n i v e a u v a n waaruit de m a u t s c h a p p i j v i z i e
plastron begonnen te zingen.
ste w a a r de e n k e l i n g centraal staat (met vertrekt.
iet derde n i v e a u is het
Nu ben ik gewoonlijk een zeer rustig
u i t z o n d e r i n g y pn de w e r k i n , v a n ue wecs- vl a k v a n de econo m i s c h e sociale klassen,
mens, maar dien raddraaier zou ik
win.iel. en v an de T a n n s n v an iiet K r app
:iet v l a k van ue harde p o l i t i e k en de
\
eeker een mep verkocht hebben, ware
om zoiets als een p e r m - m e n t i e oo ..•syc.no- k l a s s e n s t r i j d . jat concreet geen enkele
het niet mijn oude schoolvriend Luk
peciagogiscii v l a k te ;aan h o u d e n ).
van de
ents© w e r k g r o e p e n daarop o p e r Goetgebuur geweest.
Slec h t s enkele werk roe .»en rich t e n zien
eert is ao'; ma r goed ook, d a a r kom je
Dat luk zich bij een of ander duisop
iiet
v
i
e
r
d
e
niveau.
je
w
e
r
k
g
r
o
e
p
uirect
in
c;e arena v a n de politieke
ter partijtje had aangesloten, wist _
"w e r e l d w i n k e l - u n i f " zal wel e en b u i t e n partijen.
vr 'lat hoeft een werkgroc
ik al lang. Hij had al een paar
beentje zijn (het is t r o u w e n s •de enige
allerminst té zijn.
jaar geleden de universiteit verw e r k g r o e p die niet « t een be./a 1de
laten; om om God-weet-welke reden
;ïi 11 e n Oebeucke .1aere
faculteit vernonnen is,i. Je rest
op de fabriek te gaan werken. Al‘
jtsmegt''tsmsk '
tssn®* *<§»)&?••*»
=hs »o ^ c^t»«st*
•
leen wist ik niet, dat hij bij mijn
eigen vader in dienst was.
De arme jongen, die vroeger op het
kollege en op de universiteit een
niet onaardig figuur sloeg als student, was door de dolle heen. Hij
beschuldigde mijvan allerlei bezigheden, (uitbuiterij, profiteren,
enz...) die de mijne niet zijn,
mijn vader kreeg toen ook een veec
uit de pan, en zelfs Rusland (.?!?)
kwam er niet smetteloos vanaf.
Ik heb hem maar rustig laten uitrazen, en toen hij eindelijk klaar was
met zijn indoktrinatielesje^ heb ik
hem heel bedaard een dichtbundel van
A. Rodenbach, die ik gelukkig toevallig bij me had, in de handen
gestopt, met de raad dat boekje eens
rustig door te nemen. De jongen was
plots van stomheid geslagen, en ook
op de minder ontwikkelde opstaander s
heeft mijn gebaar wel indruk gemaakt.
Hoop ik.
Ik kan niet nalaten hierbij te wijzen op het belang van Rodenbachs
werk voor de Vlaamse volksontwikkeling. Vooral in deze jachtige,
en (ook ekonomisch) troebele tijden,
kunnen gedichten zoals het studentenlied uit 1872:
"Doedele, bommele, rom-rom-dom"
onze harten uitstekend verwarmen, en
ons nieuwe en juistere paden aanwi jzen !

u i t te k n ip p e n

ZONDER TABOE OF BA
Er zijn zekere delikate zaken, zoals
abortus en voorbehoedsmiddelen, waarvan
men niet dan met kiese bewoordingen
rept. Ik heb dan ook, lang nagedacht ■vooraleer ik besloot het onderwerp dat ik
thans wil behandelen aan te snijden, te
meer daar ik vermoed dat vele lezers
"Allemaal Nep" doornemen tijdens het
nuttigen van hun maaltijd (om geen tijd
te verliezen).
Wij zijn allen opgevoed in de kultus van
het eufemisme, en lopen allen min of
meer gebukt onder de fatsoenstaboes.
Dit is er de oorzaak van dat het mij no
de uit de pen wil vloeien dat ik het nu
oVer het W.C. wil hebben en wat daarbij
hoort, d.i. hetgeen het Nederlandse
volk met een keurige aliteratie "pies
en poep" noemt.
Wat hebben we nou, zal men zich afvragen. Zakt schrijver dezes, ooit een
fijnbesnaard wetenschapsman, soms af
naar het niveau der dorpskermisgrollen,
waar b.v. een vent in een lange onderbroek reeds een bron van jolijt is?
Neen, want ik kan onderhavige verhandeling op aannemelijke gronden rechtvaardigen. Om te beginnen ben ik niet de
eerste in de wereldliteratuur die het
genoemde onderwerp behandelt. Ik kan
volstaan met te verwijzen naar het voorkristelijke werkje "Ars Defaecationis"
van een Latijns schrijver die anoniem
is gebleven. (-En dat is maar goed ook,
-beweren sommige kenners. Ik wil hier
echter alleen vermelden dat het werkje
bestaat; van de diskussie der kenners
houd ik me afzijdig.) Voor wie dit nog
niet overtuigend genoeg is, wil ik graag
het geschiedkundig overzicht even verdei
ontwikkelen. Het onderwerp is immers
kontinu in de literatuur aanwezig gebleven tot en met de 17de eeuw, zij het dan
eerder in de sfeer van de klucht en de
boert. Terloops gezegd, het is via een
deskundige analyse van zijn kluchtig
œuvre historisch vast komen te staan,
dat Bredero bij tijd en wijle bij manier
varf spreken naar het W.C. ging. Wat Bredero's tijdgenoot Vondel betreft tast
men dienaangaande echter nog in het
duister. Na de 17de volgden enkele
preutsere eeuwen met een woordenschat
die zo gezuiverd was dat zelfs het woord
purgeren er niet meer in voorkwam.
Neerlandici vermoeden echter dat er in
de subkultuurlagen nog flink naar 't W.C.
werd gegaan. Heden ten dage dan bespeuren wij enige grote voorvechters, waaronder de populaire Wolkers, die het onderwerp voorzichtig in ere proberen te
herstellen.
Overigens moet ik laten opmerken dat er
lieden zijn die over de Belgische politiek schrijven, anderen over de Vlaamse
show-business en ik heden over kak.
Eigenlijk wou ik alleen maar vertellen
dat de loodgieter onlangs bij mij thuis
een nieuwe W.C. geïnstalleerd heeft, omdat het doorspoelmechanisme van de oude
het finaal had laten afweten. Enfin, dé
details doen weinig terzake, maar wel
belangrijk is, dat het toilet (wegens
mortel die eerst nog moest verharden)
drie dagen buiten gebruik geweest is.
De gevolgen daarvan op mijn psychische
gesteldheid waren verschrikkelijk. Ik
moest me die drie dagen nl. behelpen met
een antieke po, zo'n ijzeren omgekeerde
bolhoed met een grotesk oor eraan. Instinktief vond ik het een weerzinwekkend geval. Ik achtte het zelfs in die
mate weerzinwekkend, dat ik een strategie toepaste die ik de kodenaam "Gefrustreerde Getuige van Jehova" gaf: ik
dwong mezelf mijn grote boodschap niet
kond te 'doen, als men begrijpt wat ik
bedoel. Helaas, uiteindelijk moest ik
me dan tóch telkens weer op dat ding
neerlaten, met de tranen in de ogen.
Daar zat ik dan, diep mistroostig omdat
ik, die zo graag zuiver geest zou willen
zijn, in deze onkomfortabele toestand
zo brutaal herinnerd werd aan belache•lijke lichamelijkheden.
Ondertussen is deze ellende vergeten en
het nieuwe W.C. met de nodige-plechtigheid in gebruik genomen. Het is een
gladde, sneeuwwitte, ja gestroomlijnde
installatie die welhaast doet vergeten
dat het een W.C. is. Ik ben gelukkig,
maar ik weet dat ik het eigenlijk niet
zou mogen zijn omdat ik, na herlezen van
al het bovenstaande, besef min of meer
slachtoffer te zijn van, ten minste
sterk gekonditioneerd te zijn door wat
men beschaving noemt. Het wegmoffelen
var doodnormale lijfelijkheden en het
niet noemen van sommige zaken bij hun
naam wordt inderdaad nog door niet weinigen voor beschaving gehouden. Maar ik
zal mijn best doen om me volledig van
alle taboes te bevrijden. Lees dus volgende week mijn pamflet: "De scheet als
hefboom tot het afwerpen van het kulturele juk."
Erwin
Penning.

Reinhout De Smet.
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In vorige schamper oen
zo slin geweest eer.
i
kje te beloven niet de «
utie ven ce ince.cs en i
de prijzen^ van het «ter. »
Na een zeer leerzame Korresponcentie net een kiecietbankinstellinr waai*van ik- de rx arr. niet ca takend maken heo ik de boel
net.ies op miliöieterpapie:
overgebracnt on tot dekonklusie te konen d.-t ze »•'•**fiek niets spektakulairc
om publiceren niect:
De indeks sti.iet, ut p-iit
van bet eten stijft on cie
stijging kont notal overeen
Stuaenties sparen wel wat
geld uit dank zij hei vertragingsmekanisme (de rest.orantprijzen slaan slecntr.
één keer per .iaaiNof zo op,
namelijk als de inceks
reeds vijftien punt restegen is).
Een interessanter tabelletje zou wel ue yergeli.ikin,.
zijn tussen ce stijging vt-i.
de indeks en ae stijging
van ce toelage van ue staat
voor de sosjale voorzieningen van de studenten.
Dat grafiekje beloof ik tan
maar voor volgende keer.
Zo heb ik dan maar wee1- een
reden om Schamper te blijven usurperen.
Dat volgenc grafiekje Kan
inderdaac cetekenisvoiler
worden. Want de sosjale ,
sektor zit in finansjele
moeilijkheGen, en daar kan
het eventueel sneller stijgen van de maaltijeprijzen
dan de inaeks weinig aan
verbeteren.
Vroeger (toen de dieren nog
spraken) hac de sosjale begroting nog, overschot.
Nu, ondanks inkrimping van
sommige diensten (Stuuentenaktiviteiten bv.), on-

danks het wegvallen van een
aantal personeelsleden,
ondanks.het opdrijven vau
de produktiviteit van het
•personeel (zo bv. in het
restorant wapr één perso- »
neelslid 14.3°1 maaltijden
per jaar produceert in
plaats van 9.6*0 in 1°71),
ondanks een steeds strakker inkoopbeleid, ondatiks
alle mogeliilke bezuinigingen kan de begroting amper !
nog in evenwicht gehouden
worden. Dus moét er ergens
wel iets schorten aan de
etaatstoelage.

téert zelfs m e t meer tegen de te lage>t!ipelaee.
Vorig jaar konefen'we het
trt6g’meemaken cat onze neren 'qeheeraers (onder oruk
■tfan dé sosjale diensten
in Leuven) toen nog een •
perskonferentie inrient-' :
ten om op non moeiiijkhecen te -Wijzen.
Nu geen kik meer.
Vöor volgend jaar Kr i j gen,ze. een paar honderdduizend frank meer en ze zijn
al kontent.
de-zaak kabbext rustig cooï
de lopende zaken worden
afgeharjcield, en elk nieuw
initiatief worct bij voorbaat ingetroKken omcat er
toen geen geld is.
Niets is nog ekuut: het
personeel dat wegmoest is
weg, wat kon uittespaard
woxden is uitgespeurd.
J

ELITE -TROEPEN

Be kunstgeschiedenis moest zonodig ook een
werkgroep hebbent MKI - moderne kunstinformatie . Het uitzicht en werking daarvan lijkt
ons meer op een ouverture tot de carrière.
Waarom t omdat deze werkgroep samengesteld
is uit een zeer beperkt aantal mensen, en.
kom auh niet af niet het argument dat er geen
belangstelling Voor is». Be vergaderingen
worden wel zo geregeld dat geen kat dan ooK
maar van iets op de hoogte is» Is er dan al
eens iemand^die vraagt hoe htft alt, wordt
hij vriendelijk verzocht zich niet te moei-*
en met deze elitaire bezigheid.
Bat elitaire komt op versohillende punten
tot uiting, niet teveel mensen hé, want daa
wordt de kans op een jobbeke veel te klein»
Bijgevolg wordt je ’gevraagd' om deze elitetroep te vervoegen en doe je dit niet uit
eigen bewegingJDe happjrVsfew-toestand moet
zich na de werkgroep zonder onrust kunnen
verder zetten in het 'leven'
Want wie zijn deze mensen» een bendeke
kunstmysterie! die van het woord link» niets
afweten, tenzij dat dat altijd progressief
klinkty zo kan je je bezighouden met ultra*
moderne kunst, waar niemand de kloten nog
van verstaat» Maar dat doet er niet toe,
hoe minder hoe liever, zo ben jij; weeral
die vooruitstrevende verlichte geest, met
de reoenste stromingen bezig» En maak je
dan maar kwaad dat de rest ( of zijn jullie de rest) toch zo dom is, je doet er alles voor dit zo te houden»
Wat doen deze mensen t zij organiseren toestanden met mensen die het op kunstgfbied
ver? gebracht hebben. Op die avonden*tnag*je
op den uil komen toekijken hoe ene blonde
engel de handen drukt: van schilder zus en
galerijhouder zo» Blijk jezelf ook zo iemand te kennen, uit de kleuterklas bv, ben
jeplots goed genoeg om als zoveelste relatie te dienen.
Kortom wij hebben geen werkgroep, als
de elite-leden van MKI daar anders over
denken, is in Schamper plaats genoeg
di-fc te weerleggen.

Dit alles ous als overEn die toelage is er wel
g ng naar het volgend arnodig, en moet eelfs vertikeltje waarin nog maar
hoogd worden: de lamlendigeens zal geprobeerd worden
heid van de sosjale raad
iets relevants boven te
staekt nogal kras af t.o.v.
de mogelijke initiatieven • halen uit een grafiekje.
die nog zouden moeten geno , Hopelijk mislukt het aan
men worden! een kurs.usdienst niet zo erg als deze keer.
een meoiese dienst, een
LEVE KOMMISSIE SOSJAAI
degelijke huisvesting vopr
WE STIKKEN VAN PRETENTIE 1
studenten (en geen auivehokken zoals de hoorns nu),
een jobdienst met meer per
Joris Van Cauter.
soneel en weet ik veel allemaal.
Dit kan allemaal in teg en- •
spraak lijken met vorig
'
artikeltje, waar beweerd
werd dat de kloten van de
sosjale raad nog bezuinigen als er overschot, is.
Hfant er is inderdaad overschot aan de staatstoelage
maar dat zegt dan meer
iets lover de inspiratieloosheid van de sosjale
raad dan over de behoeften
van de studenten.

Er is geen werkgroep als de bedoeling
daarvan Is te floreren in artistiek»; en
andere kringen, met het oog op hot opties nemen op kunstwerken, de fin flexr»
te leren kennen van kunstkritiol, Zijn
voorkeur-voor een bepaalde kunst te aio»
tiveren ( zacht gezegd) op koste van
'r
budgetten die ook nog voor wat anders
kunnen gebruikt worden.
Wij hebben niets tegen een aktivatie,
wel als zij behouden wordt voor ingewijden, en wij dan de betalende toesohoswêg
moge wezen .op jullie gesophiatieeerd*
debatavondeny moetend aanhoren ddt we
weeral een tentoonstelling 'gemist' hebben, met loodae stilte moeten aanhoren
wie wie ontMaft heeft.
Zondag 18 jamfari , Jan en alleman , onderwerp t dé aankoop van een 'ding' vaas
PANAMARENKO door het Museum voor Moderne
Kunst te Sent voor het bedrag van 700.000»
K.Geirlandt» het is een Belg, het moetRB
niet altijd buitenlanders sljny Fermeke
aanvaardde men ook niet in fijn tijd»
Tegestander Jageraau i men wenst sle|| niet,
te vergissen op het ministerie, men fc»*«*
alles.
Jan Van Rompaeyx het is het «eMfcpMIivt
gemeenschap.
xJfüfiek na dit gesprek: Givè jp* a e*U*>

De sosjale raad is het al
zo gewoon geworden van te
bezuinigen dat het helemaal niet in haar hoofd
opkomt om nog iets nieuws
te beginnen ^ ^ 4 0 protes«wssmsRfReooooHonai

PSYCHOLOGIE ALS
VRIfETIJDSBESTEDING
De populariteit van litteratuur die ergens het 'geestelijke' van de mens tot
thema heeft,is opvallend.Psychologie en
existentiele filosofie zijn renderende
bedrijvigheden,waarrond zich een hele
industrie aan het ontwikkelen is,soms
met de bedoeling nog iets te doen ook.
Moet Je maar een boekenwinkel-van-hetbetere— genre voor binnenstappen.Hele
rekken hangen er gebogen onder de pennevruchten van Rogers,Szatz,Fromm,Perls
en de hele resem gespecialiseerde mensenkenners .Heerlijke boekjes die in
zekere zin de Courths Mahler van de
intellektuele jeugd aan het worden zijn.
De psychologie heeft al meer problemen
gecreëerd dan het zelf aankan.Want de
ziens ls één probleem,één vraagteken
waarrond in mystieke vervoering 'wetenschap' bedreven wordt.
Vanwaar die belangstelling?
Het is een klassieker dat onze materialistische wereld geen oog meer heeft
voor spirituele geneugten.Dat niemand
xichzelf meer is.Dat wij worden meegesleurd door het tempo van deze tijd.
In de westerse wereld heeft een relatieve bevrediging der materiele behoeften
de mensen ertoe aangezet zich nu maar
met existentieel gesmurf onledig te
houden.Opgemonterd door de overwinning
op een voorwaar on—menselijk fascisme
werd over 'vrijheid' gefilosofeerd.
De wetenschap kwam ter hulp gesneld en
alras kon je in menige universiteit te
weten komen hoe het allemaal in je binnenste functioneerde,en hoe dat bij
anderen niet het geval is.
Ware begrijpers van hun maatschappelijke
funktie stelden tests op om de voorhoede
van het achterland te onderscheiden.
De normale,doorsnee persoon,werd een
soort Uber-mensch model waar ieder best
xe snel mogelijk naar streefde.Daar
stak de psycho-therapie dan wel een
handje bij.Hoe leer ik mij op de juiste
kromme in grafiek y van statistiek z
van test x voortbewegenTHet medisch
model van het autoritarisme werd ijverig
toegepast en niet zelden hupsen psychologen in witte kiels rond hun 'gevallen'
Dokter,hoe wordt ik terug normaal??
Tja,wat verkiest u? De normaliteit van
de psycho-analyse,de Gestalt-therapie

of de Rogeriaanse congruentie-aanpak?
Dokter,ik heb linkse afwijkingen!!! U
lijdt aan oedipale depressies,waarde
klient.Het wordt tijd dat u
uw al
te sterke moederbinding omzet in em—
pathische gevoelens voor je medemens,
meer in *t bijzonder onze lieve maatschappij .
In het achterland van delinkwenten en
psychopaten,homoseksuelen en neurotici
werden de vruchten van Freud welig verspreid. De gemarginaliseerde werd een
zieke.
Tal van mensen konden hun leven terug
zin verlenen door de wondere wereld
van de psychologie.Op de universiteits—
banken wordt de identiteitskrisis voortbeleefd. lederen Belg zijn therapeut.
De V e r wissenschaftlichung van dat alles
is v a a k grof.Psychologen kunnen zelden
hun d oel,noch hun middelen duidelijk
a f b akenen.En hun studie— Objekt is al
even vaag.

De belangstelling voor al wat maar even
naar psychologie ruikt vindt zijn oorsprong in een religieuze behoefte van
de mens zich te situeren in tijd en
ruimte.Is het niet vanuit kristelijke
hoek dat Freud zijn revival beleeft,
op Sartre wordt voortgebouwd,ondanks
hun beider afkeer voor godsdienst.Stelt
Szatz 'mentale ziekte' niet gelijk met
'zijnsproblematiek' waarover reeds de
kerkvaders schreven.Nu vinden alle wetenschappen wellicht hun ontstaansgrond
in religieuze overpeinzingen.Maar in
de psychologische litteratuur komt dat
wel het sterkst naar voor.Hoeveel psychologen nemen de godsdienst overigens
niet als thema-zelf of allerhande psychedelische drugervaringen,wat op hetzelfde neerkomt.

Een ander vat van verwarring is dat
sies en toepassingen menen te mogen fortussen empirisch feitenmateriaal,en de
muleren.Freud heeft hoop en al 50 vroudaaruit getrokken waardegeladen concluwen in het Wenen van de 19 eeuw ep visies .Waaruit de politieke bedoeling van
site gekregen.Rogers werkte enkel met
de psychologie duidelijk blijkt.Het be1 kandidatuur psychologiestudenten.
grippen-arsenaal is etisch.Men heeft
Eysinck vertrok van het reflex-model
het over gezond en ongezond,goede en
in het oog.Schutz zette nooit een voet
slechte Individuen,gekken en gestoorden.
in de derde wereld.Allen menen de hele
Wie daarbij onthoudt dat driekwart van
maatschappij in hun aldus ontwikkelde
de psychologische aktiviteit in Amerika
kadertje te mogen vatten.
wordt bedreven hoeft er niet aan te
Maar er is meer.De psychologie heeft
twijfelen welke ideologie verborgen
in onze wereld een funktie verworven
wordt ingelepeld.
die ze aan geen kanten aankan,tenzij
Ondertussen levert de psychologie strijd
vanuit een ongebreidelde autoritaire
om haar imago,en maakt daarbij zowat
pretentie.Haar invloed is ftet in alle
alle moeilijkheden mee ,waarmee de filo»
intituties doorgedrongen.In gerechtzalen en bedrijven,scholen en de media,
sofie een hele geschiedenis vulde.En
wordt het magere materiaal gemanipuleerd,
dan maar mijmeren over de enige,echte
in funktie van een westerse ideologie.
zuivere immateriële geest,in onbewuste
Ganse groepen worden gestigmatiseerd.
onderbewuste,verdrongen,gesublimeerde
Iedere
test is een misbruik van macht.
en andere toestanden.
Iedere therapie politieke endoktrin&tie.
Ieder rechtgeaard psycholoog is tegeLaten we serieus zijn.Geen wetenschap
lijkertijd sociaal hervormer,socioloog,
zonder poen en waar komt die vandaan?
politicus,filosoof enz.Prachtig niet,
Onze maatschappij en meer bepaald haar
zo'n interdiscipliaire aanpak?Alleen
machthebbers heeft nood aan een meer
weten deze heerschappen over tal van
kultureel verantwoord varrirn k k «yzaken geen bal af.Schutz wil alle koude
oorlogen uit de wereld helpen door een
del,dat meegaat met de noden van de beheerlijk partijtje sensitivity tussen
volking. Die noden zijn reSel.Er is verFord en Bresnjef.Harris vindt de hele
vreemding ,vervel ing ,apathie ,spanning
wereld best O.K,als jij je maar O.K
en wat niet nog allemaal.Waar gaan gevoelt.Maak dat een Biafraan duidelijk.
lovigen meer worden gevonden is men
Andere boekjes handelen over 'rosé gar—
dan maar 'gevallen' gaan zoeken.Eb iedereen is zot als hij erom vraagt,ren
dens',de eeuwige liefde,communicatie, ~
ieder mankeert wat hls hij dat wil.En
communicatie en comm unicatie.De plechtige communie vervangen door een face
èf erom gevraagd wordt.Liever onverantwoordelijk, dan moet ik niets doen.Llotot face gesprek,client-centered wel te
verstaan.
»ver gek,dan word ik geknuffeld en moet
Men moet duidelijk voor ogen hebben met
niet uit werken gaan.Liever dom,dan
welk onderzoeksmateriaal deze specialismoet ik niet weten.
ten van de nieuwe religie welke concluDe toename der vrije tijd loopt zowat
parallel met de stijgende produktie
van psychologische litteratuur,en de
opkomst van trainings-centra.Het is
duidelijk dat een maatschappij van orde en rust het zich niet kan laten welgevallen dat mensen in hun vrije tijd
eender wat uitspoken.Da's te gevaarlijk,want mogelijke voedingsbodem voor
kreativiteit,en wat dan?Daarom werd
een vrijetijdsindustrie opgezet .De TV
endoktrineert en de psycholoog vangt op.
Ieder mens krijgt het recht,onder de
leiding van daarvoor speciaal opgeleide
specialisten in de materie,over zijn
'wezenlijke ik» na te denken.Vragen en
antwoorden staan reeds bij voorbaat
in de boekjes.Test uzelf,wees uzelf enz.
Psychologie is niet ontstaan uit een
meer humanistische kijk op de dingen.
Het is een politiek van interesse— duiding geworden.Nog altijd beter dat je
je problemen over jezelf maakt dan over
andere zaken.Wanneer we Je voldoende
levensvragen aanbieden blijf je wel
zoet.En oplossingen hoef Je toch niet?
Want wat doe je dan nog in je vrije
tijd?

FACE TO FACE

OF HOE LEER IK LIEGEN DAT MEN DENKT
DAT IK N IET LIEG
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20.00.De eerste reeks voorstellingen
krijgen we aangeboden op 2 7 januari
om 20.00.Volgende reeksen vinden
plaats op 28 en 2 9 januari telkens om
1 4 .0 0 en om 20.00.Alle voorstellingen
zijn uiteraard verschillend.
De voorstelling die spesiaal voor kinderen ineen zal worden gestoken vindt
plaats op 29 januari om 1 4 .0 0 uiteraard ook voor. volwassenen interessant.
Een welgevuld programma dus,waarvan de
details evenwel niet dan op het laatste
ogenblik bekend kunnen worden gemaakt.
Wel wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling der manifestaties over
der verschillende avonden van het festival .
De toegangsprijs voor elke voorstelling
bedraagt slechts 25.- (onze avant garde
wil wat dat betreft zeker niet elitair
zijn).Abonnementen waarbij de prijs
van het uitvoerig programna is inbegrepen kosten 1 5 0 .— .terwijl steunabonnementen worden verkocht aan 500.-.

Belangrijk bericht van sociale dienst
voor studenten betreffende de betaling
van het inschrijvingsgeld.
Door de diensten van het Rectoraat werden tal van studenten aangeschreven met
verzoek tot betaling van het saldo van
het inschrijvingsgeld(3 5 0 0 .-)verschuldigd door studenten die niet gerechtigd
zijn op een studietoelage.Deze brieven
werden gestuurd aan de studenten die op
hun inschrijvingsformulier hebben vermeld geen studiebeurs te hebben aange—
vraagd.
Dit heeft voor gevolg dat ook sommige
studenten die wel degelijk.eventueel
laattijdig,een aanvraag tot het bekomen
van een studietoelage indienden,verzocht
werden 3*500.- te betalen.Indien u in
dit geval verkeert,neem dan zo spoedig
mogejiijK
KontaKt met sociale dienst-afdienst—ai—
mogelijk kontakt

^3.

cQ __
V e l e ^ o n g e r e n denken
onmiddellijk aan het "testen" slaan
of dat je hen moet raadplegen als een
"voorloper" van de psychiater. Bij de
studentenpsycholoog gaat het er heel
wat eenvoudiger aan toe.
Je
komt gewoon even binnen lopen
. ---deling studietoelagen(Kantienberg 4 0 ,elk« (groene poort naast de Sociale Dienst)
wanneer je om het even welke moeilijkdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 1 7 uur
heid ondervindt (de vijf weekdagen van
behalva woensdagvoormiddag).Enkel als u
9u. tot 12.30u. en van 14u. tot 17.30ti4
met ons kontakt opneemt,kunnen wij de
Tot kijk ?
0 onze informatiemogelijkheden kunnen
Rectoraatsdiensten verwittigen;de vraag
Zoal* vorige jaren zal ook nu weer dit
UMG
jullie heel wat tijd besparen en reeds
tot betaling van het inschrijvingsgeld
uitgesproken festival van het werkeGodfried—Willem
vele problemen voorkomen (bv.informatie
zal dan in beraad gehouden worden tot de
lijke eksperiment ln het marginale
i.v.m. "gewoonten" aan «Je universiteit,
Raes
Dienst voor Studietoelagen antwoord op
plaatsvinden ln de gebouwen en in het
repititoren, rechten van de jongere,
Uw aanvraag tot het bekomen van een
bijzonder ln de zwarte zaal van de
i.V
Vrijetijdsbesteding.enz . ..).
studietoelage gegeven heeft.
gontse akademie voor schone kunsten.
* een regelmatig kontakt met ons zal Je
-Ô.
Vergeleken bij vorig Jaar kunnen we
Sociale Dienst.
*
vlugger doen thuis voelen in de nieuwe
eens te meer een grote stijging kwa aren vreemde studieomgeving; wanneer Je
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Je las het 4 I, haarfijn uitgelegd, in vorige
Schampers: men beweert dat de studenten andermaal meer moeten betalen en minder krijgen voor
hun geld; men beweert dat hoewel de prijs van
de groenten en de aardappelen stijgen, de grondstoffenprljs van de maaltijd vrijwel ongewijzigd
blijven; men beweert dat men het bloed van onder je nagels bezuinigt. Kortom de sociale sector stroopt je vel over je oren of. . . of toch
niet?
Deze boude beweringen hebben alle een grond
van waarheid, maar worden naar mijn smaak in
een verkeerde kontekst geplaatst. De sociale
voorzieningen hebben het inderdaad moeilijk,
maar de schuld daarvoor in de schoenen van de
sociale raad schuiven 1s vergezocht. Het mechanisme is gekend: stijgt de index met 5 pnt.
dan stijgt de maaltijdprijs met $ frank. Op
het eerste zicht lijkt dit een mln of meer aanvaardbare formule: de index 1s sinds '73 met
45 pnt. gestegen, de maaltijdprijs is met 50%
naar omhoog gegaan en blijft gelijk tot dezelfde Index een stijging van 60 pnt. zal hebben
bereikt.
Men kan zich evenwel afvragen of dit administratieve prijzenboompje wel met de werkelijkheid overeenstemt? Men moet immers erkennen
dat de laatste jaren de kwaliteit der maaltijden en zeker de aangeboden variatie aan voedsel niet denderend is verbeterd, integendeel !
Welnu een nota die opgemaakt werd in overleg
met andere universitaire restaurants toont over
de periode 70-74 de volgende evolutie
prijsstijging aandeel in tofca'71 - ‘74
le prijs '74
grondstoffen
+29,1%
48,29%
niet-grondst.
+30,3%
6,48%
energieën + ij(|- +11,3%
5,61%
wedden & lonen +82,2%
39;62%
In concreto betekende dit dat de totale kostprijs der maaltijden gestegen was met 49%.
Vóór 1975 was de stijging al niet veel rooskleuriger, zodat je kan stellen dat eind december één maaltijd ongeveer 58 frank kostte
en voor 1976 rustig op 66 S 67 frank mag worden geschat.
Een andere merkwaardige evolutie is de verandering van het aandeel der verschillende deelposten 1n de totaalprijs: terwijl"energieën"
ongeveer het zelfde aandeel behoudt is er een
beduidende achteruitgang van de grondstoffen
ten voordele van wedden en lonen.
Je vraagt je wellicht af hoe het verschil tussen

de 45 frank die we betalen en de'65 frank die
de maaltijd kosten, wordt bijgelegd? Vrijwel
geheel met de toelage die door het ministerie
wordt uitbetaald voor de sociale sector. Nochtans is men door (al dan niet appreciëerbare)
bezuinigingen en een zeer strikte kontrole op
het onkostenbeleid, de vijf frank die we meer
neertellen vrijwel integraal te besteden aan
het opdrijven van de kwaliteit van de maaltijden. Er was inderdaad in eerste fase op de be-_
groting van de sociale sektor voor 1976 een
overschot, dat echter op voorstel van de studenten totaal zal worden besteed aan de kwaliteit van het voedsel. Je kan gerust stellen: de
maaltijden worden vijf frank beter.
Ten slotte nog dit: een aanvankelijk overschot
op de begroting voor 1976, betekent helemaal
niet dat het de sociale sektor voor de wind gaat.
Neen.de zeer strikte begroting laat geen enkele
ruimte meer tot kreativiteit en uitproberen van
nieuwe voorzieningen. De staatstoelagen worden
nog steeds op een onrechtvaardige manier uitbetaald, en hun aandeel in de begroting daalt van
jaar tot jaar. Maar anderzijds is er vanwege de
studenten zelf een hopeloos gebrek aan kreativiteit en interesse voor die sociale sektor.(denk
maar aan de zeer tamme aktie rond de studiebeurzen vorig jaar). Dit is deels te wijten aan
de ingewikkelde samenstellingsprocedure van de
sociale raad, zodat de student-leden vrijwel
geen verplichting tot kontakt hebben men de studenten, maar anderzijds zeker voor een even belangrijk deel aan de dodelijk inefficiënte werking van (wijlen^ Kommissie Sociaal.: door een
al te politiserende werking, ten dienste van
een minuscuul groepje extreme militanten (meestal
van een zelfde kommunistische splinterpartij)
werd het overgrote deel van de studentemassa afgestoten, en werd echt studiewerk rond de sociale problematiek van de student niet alleen
verwaarloosd, maar gewoon beschouwd als inopportuun. (Dat K.S.-militanten zeer aktief werk geleverd hebben rond De Croo-Humblet, kan hen persoonlijk tot eer strekken, maar is geen bewijs
van goede werking van K.S.) Het is opvallend dat
ook K.S. erkent dat de enige echte initiatieven,
nl.een studentendokter, en inzet voor gewetensbezwaarden, net niet komen vanuit de hoek van
(wijlen?) K.S., maar van de zgn. "bureaukraten"
die zich de moeite getroosten zich in te zetten
voor de studenten op het administratieve vlak.
Rekening houdend met het feit dat K.S. voor
1976 over een budget van 50.000 frank beschikt
en dat daarmee inderdaad heel wat zinnig kreatief werk kan verricht worden, roep ik het
fakulteitenkonvent en het werkgroepenkonvent
samen op om zich rond de sociale sektor te bezinnen en aan een vernieuwde sociale konmissie
të denken.
ARNOUD DE MEYF.R

Gent,14 januari 1976
Waarde redaktie,
Bij het lezen van het
laatste nummer van uw blad (Schamper
nr.5) willen we toch enkele bedenkingen maken.
1.Onderaan het jaaroverzicht van 1975
wordt een karikatuur van de ijzertoren
voorgesteld met de ondertekst "Franco
is dood,het fascisme niet3
Iedere student die iets van politieke
geschiedenis kent,weet dat de ijzertoren en de ijzerbedevaart respektievelijk een symbool van en een manifestatie voor de vrede,niets met fascisme te
maken hebben.
Het getuigd dan ook van kwade trouw jegens de Vlaamse beweging en jegens de
ijzerbedevaart in het bijzonder,dergelijke leugenachtige voorstellingen te
publiceren.
Of is het dan toch waar dat Schamper,
dat het blad van alle studenten zou
moeten zijn(daar alle studenten er
voor betalen0)eerder het blad is van
een groepje zelfverzekerde'demokraten'
en 'pluralisten'die alles en iedereen
welke niet in hun politieke ideologie
meevaren gemakkelijkheidshalve als
fascisten doodverven.
2.Op dezelfde bladzijde amuseert ene
Reinhoudt De Smet er zichzelf en zijn
linkse broeders mee,de vlaamse en
christelijke gezinnen door het slijk
te halen.Wij kennen de kameraad niet
die dit misbaksel heeft geschreven maar
het typeert du del ijk de ware aard van
dergelijke zogenaamd 'progressieve'
tiepjes.Met dit soort artikels kan
Schamper uitgroeien tot het grootste
snertblad uitgegeven aan deze unief.
Wij wensen de redaksie hierbij natuurlijk het beste...
Zonder al te ,veel hoogachting,
Miel Haverals
Walter Schelstraete
leden van VNSU GENT.

GEZOCHT
Mensen van de Vlaamse Geschiedkundige
Kring.Worden dringend verzocht kontakt
op te nemen met Luc Bloem,voorzitter
van het Fakulteitenkonvent.
Merci,Luc.

Het bijpassen van het inschrijvingsgeld.
Nog in verband met de in vorige schamper
gepubliceerde brief van de rektor,waarin studenten die nog maar een voorschot
betaald hebben(l920 frank)voor hun inschrijving op de rol,verzocht worden nu
nog 3500 frank bij te betalen.
Merkwaardig is dat ook somnigen die een
beursaanvraag richtten aan het Nationaal
Studiefonds,een dergelijke brief kregen.
Deze vermeldt dan dat ze voor een beurs
niet in aanmerking zouden komen.Hoogsteigenaardige doenswijze,vermits ze totnogtoe vanwege de betrokken instantie,
het NSF,geen bericht ontvingen dat ze
geen beurs zouden krijgen.Daarom is het
bericht van het rectoraat dan ook niet
meer dan een voorbarig gerucht dat in
elk geval door het NSF moet bevestigd
worden vooraleer ze tot bijbetaling moeten overgaan.Men betaald geen 3500 frank
op gronden van "horen zeggen".
Daarom volgende suggesties als je in
bovenstaand geval verkeerd,pen dan een
briefje in de aard van bet hierbij afgedrukte, en stuur het op of breng het mee
op 2 6 /1 .
St—Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent.
Gent,25 jan.L975.
BetreftsUw referte VD/VH/24/19.755-2303
Geachte Heer Rector,
Recent mocht ik uw schrijven ontvangen
waarbij ik vereecht wordt voor mijn inschrijving op de rol 3.500 frank bij te
passen,daar ik niet in aanmerking zou
komen voor een studietoelage vanwege het
Nationaal Studiefonds.
Uw schrijven verraste me,daar ik tot op
hei en vanwege het Nationaal Studiefonds
geen bericht ontving als zou mijn aanvraag niet weerhouden zijn.
Daar ik totnogtoe elk jaar van een beurs
genoot,ben ik zo vrij me ook nu nog als
beursstudent te beschouwen en de betalinf
waarvan sprake uit te stellen tot nader
bericht eventueel vanwege het NSF.
Met de interpretatie als zou ik mijn stu>
dies stopzetten kan ik dan natuurlij*
evenmin akkoord gaan.
met de meeste hoogachting."
Katholiek Universitair Centrum.

