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buiten hoste bee binnen
Ik word even voor negen wakker, juist op 
tijd om het radio-nieuws te horen 11 in 
Gent bezetten studenten het rektoraat".
Ik maak dat ik wegkom thuis en wanneer ik 
hijgend de lamstraat uitrijd zie ik een 
kordon politieagenten achter een hek staan 
ze menen het blijkbaar. Ik moet een ommet- 
jelangs de W. Tellstraat maken om aan de 
Brug te komen, ook de aan de plateaustraat 
staan er hekken. Het studentenhuis ziet er 
verwaaid uit: overal halflege spons-brood 
zakken, tassen, glazen, het is druk ge-
weest. R. ligt te slapen in het bureau van 
de FK-voorzitter. Het sekretariaat: wel 
15 mensen verdringen zich rond de telefoon 
Ik vraag hoe het gaat : de rektor heeft 
net gezegd dat er van onderhandelingen 
geen sprake kan zijn. De klik van zijn 
toestel was hoorbaar. Lichte ontgoocheling 
bij de omstaanders. L. wil het bericht 

•doorbellen naar het rektoraat, maar de 
verbinding komt niet tot stand, wachten 
dus maar op het regelmatige bellen van 
de bezetters. Er valt toch niets te doen 
op het sekretariaat en ik loop naar het 
technikum, de vuilbakken 'voorbij om zo 
op het terrasje te komen met uitzicht op 
ou en nieuw rektoraat. Maar vooral op een 
hele troep opgeschoten jonge mannen in 
burqerkledij -veel blue jeans en piloten-
vestjes- met een rode armband om. Ze staan 
op de hoeken van de lege parking en doen 
stoer: ik vermoed dat het een speciale 
brigade is van weet ik welk ordehandhaving 
apparaat. Ze hebben me n t gezien: ik ver 
beeld me dat de bezetters van hieruit na 
een lange ren zouden kunnen ontzet worden; 
onzin natuurlijk: ter hoogte van de Keet 
staan zeker 100 agenten. De armbandmannet- 
jes krijgen soep.
Ik ga terug naar het sekretariaat en voel 
me wat bedrukt: ik zie de ruggen van de a- 
genten ter hoogte van de plateaustraat: 
ik weet niet wat ik moet denken.
In de Brug nog steeds veel volk: er wordt 
gebel<f naar de krantenredakties en naar 
Hoste om de perskonferentie van 14u aan te 
kondigen. De koffie is op, maar dat drink 
ik toch m'et. E. heeft de telefoon over-
genomen. Er wordt een stencil getikt die 
de perskonferentie aankondigt.

10u15.
Plots, na een telefoontje van het rekto-
raat wordt er beslist zoveel mogelijk men-
sen te mobiliseren: er gaan mensen naar 
de psychologie en naar de Blandijn.
Ik kom ze wat later tegen in een lange 
rij richting Vooruit. Vijf minuten later
is net kruispunt Dezec. zo’n 200-300 hon-
derd man skanderen iets met Gestapo maar 
dat houdt gelukkig snel op. Wat later 
wordt er een zitstaking gehouden. Wij ho-
ren vanuit het rektoraat kreten. Ik ga 
terug naar de Brug om te horen of er iets 
veranderd is: de mensen in het rektoraat 
worden ongerust: het is tegen elven. Ieder-
een loopt naar de Blandijn nu: alle lessen 
worden stilgelegdOP een halfuur is aud. E 
bijna vol.P. zegt me dat in aud. B licen-
ties van de romaanse niet reageren. Ik 
duw de deur open en spreek ze toe: de 
trage trutten komen in beweging. De les-
gever geeft me een moreel steuntje: in een 
situatie als vandaag moeten alle studenten 
op straat komen. P. schetst voor de zaal 
de stand van zaken.

22.30 u. : Einde van de infoavmd van Ward 
Bosmans over een beurzensysteem 

dat noodlottig zijn doel voorbijschiet. 
Organisatie F.K. en zijn voorzitter van wie 
ik de rest van de avond en de daaroDvolgen- 
de aktiviteiten niets meer merkte.
23 u. : Ik mee naar de vergadering in de 

Brug. Voorbereiding prikactie : 
thema-bezetting rectoraat. Risiko's worden 
in groep afgewogen, mogelijke gevolgen be-
sproken (vervolging, schrapping rol etc.). 
We zouden het doen, vannacht nog. Een 
groep bleef in de Brug voor de aktie en in- 
formatiespreiding van buitenaf.
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nooit"). Ik waag het erop: zonder rezultaat. 
Zg kunnen me gestolen worden. Om 15u heeft 
1 kan THK les van V. Petegem: ik telefoneer 
hem en vraag spreektijd vóór de les: toege- '' 
staan. ;Tien minuten later sta ik met V. 
Petegem de studenten af te wachten: we prater 
gezellig. Rond 14u40 gaat hij de leszaal bin-
nen; L. en ik blijven aan de ingang. Wat la-
ter staat er zo'n 80 man in de gang. Ik 
spreek ze toe: er is een bezetting en V. 
Petegem zal niets zeggen als er afwezigen 
zijn. Instemming bij de studenten, sommigen 
gaan weg. Ik ben opgelucht. Ze komen één 
voor één de zaal inkijken en gaan dan weg.
We wachten tot 15ulO. Prof V. Petegem vindt 
dat ik het handig heb aangelegd.

Er wordt voorgesteld een betoging te hou-
den naar de veldstraat en de koornmarkt.
Ik ren terug naar de Brug om te zeggen 
dat er 600-700 man in Aud. E zit die gaan 
betogen. Het nieuws wordt doorgebeld naar 
de bezetters, ze reageren wat minder panie 
kerig.

Het is llu30 en ik bedenk dat de radio- 
omroep van de Overpoort kan gebruikt wor-
den om mensen aan te spreken om de lessen 
stil te leggen. Na veel geharrewar met 
sleutels toch in orde: M. vertelt tussen 
elk plaatje iets over de bezetting: . 
Vermeersch die als dekaan van de Letteren 
& Wijsbegeerte Hoste tracht te overtuigen 
on te onderhandelen, .Kruithof die meeliep 
in de betoging. M. vind het stom om daar-
tussen nog TD-berichten te lezen. Het 
nieuws van 13u zegt niets over de bezet-
ting, maar wel dat Vader Abraham zich 
kwaad heeft gemaakt.

Veel mensen komen zeggen welke jaren nog 
les hebben deze namiddag. Om 13u40 fiets 
ik terug naar de Brug om mensen te vragen 
om in de lessen te gaan spreken. Ik rij 
met L. naar de Ledeganck: de moeilijkste 
fakulteiten. Onderweg komen we G. tegen 
die zegt dat er 18 overvalwagens + 2 water-
kanonnen van de Rijkswacht aan de Pasteur- 
laan staan. Wie spreekt hier van een poli-
tiestaat ?
In de Ledeganck zien we dat le kan biologie 
niet doorgaat, ondanks repetitie. Mijn 
vooroordelen krijgen een knauw. Dan snel 
naar tweede kan geneeskunde die les heeft 
van Fautrez: het lijkt er op een Vlaamse 
kermis: praesidiumleden verkopen er T- 
shirts. In de zaal een geraas van jewelste 
Deze mensen steken me tegen en onmoedigen 
me. We wachten Fautrez op : ja we mogen 
spreken maar niet te lang en hij zal geen 
sankties nemen tegen afwezigen("dat doe ik

23.30 u. : Op een draf naar het rectoraat.
Ik met enkele broden onder de 

arm - in de achterste linie. De deur wordt 
ingedreund. Twee flikken en een meute BOB- 
ers die zich binnen ophielden vluchten ver-
schrikt weg, allerlei spullen achterlatend. 
Deuren en ingangen worden stevig gebarrica-
deerd. Laat ze nu maar komen. Het traditi-
oneel verrassingseffect verraste andermaal. 
Hoera, het is gelukt : tijd voor enkele eu- 
foristische kreten en slogans tegen de 
verwenste 10000 .
24 u. : Scanderen voor de ramen. Opge-

past voor flitsende foto's.
"Salik - RBP - Rectoraat : één front" 
"Ramaekers of John Travolta : John Travolta" 
Dan op zoek naar frisdrank in de rectorale 
fri go's.
00.15 u. : Rector Hoste daagt op.

Goeienacht Hoste.
Onderhandelingen dan met de flikken. We zul-
len voorlopig met rust gelaten worden als 
ze hun spullen terugkrijgen. "En geen bal-
dadigheden hé jongens", maant de comissaris 
aan. 7ijn woorden zijn nog niet koud of 
daar keilen twee bloempotten (potjes) om-
laag : per ongeluk vielen die naar beneden 
bij het dichtslaan van een raam en het uit-
spannen van de slogans. Ongelukje.
00.30 u. : Vanuit de eerste verdieping wordt 

de zendanparatuur en ander flik- 
kenspul teruggegeven.

Hoewel die walkie-talkie kan nog wel van 
pas komen. Met een touw wordt het spul neer-
gelaten (men wilde er eerst mijn sjaal voor 
gebruiken).
Iemand vindt nog iets : een notitieboekje 
van een nette Bob-er (W.de G.). Merkwaardig.
01.00 u. : Puur spontaneïsme op straat en 

een zitstaking.
Het wordt tijd dat ik me wat nuttig maak.
Grasduinen op het buro van de vice-rektor.
Wat vind ik daar :
- netjes gebundeld het Humo-feuilleton over 

"corruptie aan de universiteit"
- fotoalbum (wit-zwart) over de plechtige 

opening van academiejaar 77-7B in de Aula.
- dat één editie van het veertiendaags 

tijdschrift 'BRUG' (universitair nieuws) 
zomaar 80.000 frank kostte.

- een zwarte lange protoco1mantel met bij-
passende muts. Even aantrekken en de 
clown uithangen.
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01.15 u. : Iedereen is druk doende. De boek-
jes van de burokratie worden o- 

pengelegd : ontstellende wetenswaardigheden 
over enkele hoge torens uit het professoren-
korps - Del va, Beyaert, Vlerick, Van Meer-
haeghe__  Vooral de regeringscomissaris
bezit een schat informatie, netjes nebundeld 
alles per rubriek, piekfijn hoor. Al wat 
nog kan dienen voor later (je weet nooit) 
wordt gefotocopieerd. We houden nog iets in 
petto mijne heren.
01.30 u. : Even verpozen met een drankje uit 

de ijskast van de regeringscomis-
saris en een sigaar van de rector.
02.00 u. : Ik hang nog wat rond, consumeer

nog enkele sigaren op het buro 
van de rector en terwijl een koppeltje el-
ders gaat verder vrijen, vlei ik me neer in 
de canapé, diep wegzinkend voor een verre 
slaap.
06.00 u. : ALARM . ÓPSTAAN !!!

Ik draai me noa even.
DE FLIKKEN KOMEN !!!

Ik doe mijn ogen open en ruik de muffe geur: 
met een ruk veer ik recht. Gedachten flitsen 
me door het hoofd : rectoraat - flikken - 
bezetting , terwijl ik gauw mijn schoenen 
aantrek en mi; . broek dichtknoop.
Flauwe grap overigens zo'n vals alarm.
Maar wel efficiënt : iedereen klaarwakker 
en oaraat.
De straat voor het rectoraat word met drang-
hekkens afgezet. Steeds meer flikken rond" 
het gebouw. Maar geen inval. vervolg p. 2
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We bedenken ons maar horen opeens lawwai 
op straat: de betoging is daar, en zonder 
één enkel agent. Ik stap mee op, het gaat 
in de richting van de Kattenberg en verder 
naar de plateaustraat. Vooraan loopt P. Met 
e*n groot spandoek "10.000 nooit". P. ver 
telt dat er onderhandeld wordt door Kruit-
hof. De sliert (ik schat zo'n 1200 man) gaat 
zitten voor de Plateau en begint een fluit- 
koncert. Er komt nauwelijks iemand buiten. 
Dan verder de Guimardstraat af tot aan de 
sataanstraat en rechts naar deMinard. Een 
korte aarzeling (universiteitsstraat of 
niet ?) , een tomaat op een mercedes; het 
is spitsuur. Naar de Vooruit. Het ziet 
zwart voor ons. .De spanning groeit. De 
voorste rvjen houden stil ter hoogte van de 
krantenwinkel. De agenten vinden het tijd 
om te chargeren: iedereen stuift achteruit, 
richting Zuid of Minard. Na wat aarzelen 
sluit de groep zich weer. We gaan weer tot 
aan de Vooruit: de hekken gaan opnieuw open: 
Er wordt opnieuw geklopt. Ik zie een oude 
vrouw een matrakslag krijgen; klootzakken 
denk ik, dèt durven ze wel.
Opnieuw naar boven. P. is opgepakt.
We wachten omdat we weten dat de onderhan-
del ingen met de 'vice-rektor V. Looy bezig 
zijn en dat het ultimatum van de bezetters 
om 5u afloopt (nl. het verstrooien van 
dosiiers). Soms komt iemand met een bericht 
van de Brug, maar er is geen megafoon en zc 
is het moeilijk mededelen. De berichten 
worden gewantrouwd: onderhandelen betekent 
immers kapituieren. P. regelt het verkeer: 
hevige diskussie met enkele "harden".
Ik ben bijzonder zenuwachtig en bedenk 
wat het in een diktatuur moet zijn. De 
groep wordt kleiner. D. komt met het 
bericht dat er een kans is dat de bezet-
ters vrij kunnen zonder paskontrole, als 
de studenten zich wegtrekken. Ongeloof.

Het is 16u30. G. komt met het nieuws dat 
de zaak rond zou zijn: ik roep het nieuws 
rond met veel voorwaardelijke wijzen. 
Weinig reaktie, ik geloof het zelf niet. 
Ik kan het niet uithouden en loop naar 
de Brug. Daar hoor ik inderdaad dat V. 
Looy en Kruithof, na de schade te hebben 
geschat, een overeenkomst hebben bereikt: 
a31e studenten weg, alle flikken weg en 
dan de bezetters vrij. Ik weet niet wat 
doen, of toch: ik heb nog niet gegeten 
vandaag: een broodje kaas dan maar.
Het wordt stilaan donker. Ik ga op het 
balkon van het studentenhuis staan en 
zie zo 20 combi's + grote vlekken zwart: 
ik walg. Het wachten is zenuwslopend: ik 
denk- dat ik ga schreien van opluchting 
als de bezetters vrij komen. Ik denk...
R. staat naast me: we praten om aan iets 
anders te denken. We kunnen niets meer 
doen. De studenten trekken traag weg, 
naar de Blandijn.

Eindelijk vertrekken de eerste combi's.
De eerste hekken gaan weg. Dan toch ? 
Steeds meer wagentjes rijden weg? Het 
is nu donker. Er val Rauwelijks nog iets 
te onderscheiden. Onzekerheid.
En dan: daar lopen ze op het voetpad in 
een lange rij. Ik dacht niet dat ze met 
zoveel waren. Ik slik mijn ontroering wèg. 
en zoek bekenden, F., C., F. Ik zie ze 
niet. Het is voorbij, zoiets lukt nooit 
meer.

Ik ga dan ook maar naar de Blandijn, aud.
E zit weer -vol. Enorm gedruis, de helden 
op het podium, demogogische kreten, Kruit-
hof, en de rest,... dit hoeft niet meer 
voor mij, ik zet de ramen open, ik zweet. 
Ik ga mijn fiets halen aan de Ledeganck.
De dynamo is kapot? Ik rijd door het 
park en de bomen zijn kaal.

08.00 u. : Ochtendnieuws.
" Studenten van de Gentse Rijks-

universiteit hebben deze nacht de gebouwen 
van het rectoraat bezet. Ze willen hier-
mee protesteren tegen de verhoging van het 
inschrijvingsgeld en de verlaging van de 
universitaire werkingstoelagen. Ze dringen 
erop aan dat rector Hoste een daad van 
burgelijke ongehoorzaamheid zou stellen 
door het niet innen van de bijkomende 
5000 fr. collegegeld ". Basta.
Verder nog een hele morgen koffie geslurpt, 
terwijl ik dit verslag neertyp.
Zeg maar tegen de verveling.
Langs deze ook de respektievelijke personen 
bedanken voor hun ongevraagde gastvrijheid 

, en/of hulpvaardigheid :
- een secretaresse van de regeringscomissa- 

ris voor het lenen van de elektrische 
schrijfmachine (IBM heeft hier een goede 
klant).

- zelfde persoon voor het typpapier.
- idem voor de koffiezetmachine.
- de rector : voor zijn canapé en zijn si-

garen ( en ik heb in zijne W.C. gekakt).
- de flikken voor het helpen doen slagen 

en het nodige rumoer rond de hele actie.
Dankbaarheid.
11.00 u. : Betoging met naderende slogans

wordt door fel opzittende flik-
ken uit mekaar gedreven. Enkele studenten 
worden opgepakt en er vallen enkele rake 
klappen onder luid 'Gestapo'-geroep.
12.0b u. : Twee boterhammen met konfituur.
13.00 u. : Luieren in de zon.
14.00 u. : Met-spiegel-in-de-ogen-van-de-

flikken-de-zon-doen-schitteren. 
Altijd leuk.
14.30 u. : Daar komt hij : vice rector Van

Looy. Hij heeft een boodschap 
bij zich en een droog kostuum aan. Een 
emmer water maakt hieraan een eind.
15.00 u. : Verdere onderhandelingen.

Jaap Kruithof komt het rectoraat 
langs een raampje binnen, legt de houding 
vaneen opvallend afwezige Hoste uit en 
inspekteert het aebouw : de schade is klein.

15.30 u. : Betoging aan Vooruit en Brug .
Opnieuw enkele studenten opge-

pakt (afgeslagen en meegesleurd) .
1G.00 u. : Dan daagt de vice rector weer op.

Ditmaal vergezeld van het hoofd 
van de technische dienst. Op hun beurt 
stellen ze vast dat de schade in het gebouw 
miniem is. Onderhandelingen voor de vrije 
aftocht. Alles is nu geregeld.
Van Looy belt naar comissaris Mortier 
terugtrekking van alle flikken en geen i- 
dentiteitskontroles.

En dan gaat het snel.
De betoging aan Vooruit en Brug wordt 
ontbonden. Allen naar de Blandijn.

17.00 u. : Onder het zingen van strijdlie-
deren verlaten de bezetters het 

rectoraat. Solidariteit van de straat.
17.30 u. : Allemaal samen, gezellig in de 

Blandijn.
Einde.
Applaus.
Hoewel, het rectoraat is nog 
geen Bastille. En dan nog.

r e g e r i n g s c o m m i s s a r i s

onderwijs dag vvs
Met VVS werken we al een tijd in de richtinc 
van het projekt van een permanente studen- 
tenbeweoing. Het is ook rond die centrale 
as dat de programmas van de TENDENS zich 
opstelden. Het projekt dat we met de Ten-
dens, die VVS leidt, dit jaar aanpakken, is 
de oprichting van een studentenvakbeweging.
Een afspiegeling van de struktuur en de 
werking van de arbeiders- en bediendenvak-
bond willen we in geen geval. Dergelijke 
gedrochten zijn overgeleverd aan bureaukra- 
tische sleur.
Een vergelijking met de Studentvakbond die 
in '69 onder leiding van Paul Goossens en 
Ludo Martens opgericht werd, gaat niet op, 
tenzij de naam. <
Aan de grondslag van die permanente studen-
tenbeweging en de SVB ligt in de vaststel-
ling dat bij iedere aanval van de regering 
op het onderwijsvlak (en daar niet alleen) 
alles van vooraf aan dient te beginnen.
Dit geldt niet alleen voor nationale aange-
legenheden, maar des te meer ook voor de 
aanpak van problemen die ziqh binnen de 
fakulteiten aftekenen.
Die SVB zal gedragen worden door de studen-
ten binnen de fakulteiten die de noodzaak 
aanvoelen om zich te organiseren om konkre-
te zaken (studie-inhoud, onderwijsvorm, 
studiedruk, hervormingen) te analiseren en 
">m te ijveren dat de geformuleerde alter- ' 
natieven gerealiseerd worden. Dit mag niet 
gebeuren in een struisvol gel politiek-strate- 
gie. Een globale analise van het onderwijs 
binnen het huidig bestel en het duiden van 
de alternatieven binnen een vizie die breekt 
met het huidig onderwijs en maatschappij 
is allernoodzakelijkst.

ten akkoord niet rond een ideologisch af- 
gelijnd programma, maar wel rond een mini- 
mumprogramma dat een uitgewerkte eisenbun- 
del omvat en een individueel lidmaatschap 
zijn ons insziens de mun,ten die voor aan-
sluiting bij de studentenvakbeweging (in 
wording) in aanmerking komen.

Het organiseren van die onderwijsdag, of 
hoe je het ook noemen wilt, zien we als een 
konkrete stap naar de realisatie van die 
SVB. En dit om verschillende redenen.
° Diskussies zoals die zich in het verladen
rond de globaliteit van de studentenbeweging 
de strategie, de organisatie enz afspeel den 
stimuleerden de betrokkenheid met en de 
verantwoordelijkheid in de studentenbeweging 
niet. Heel dikwijls was het een woorden-
strijd tussen de diverse stromingen. Daar-
door stokte het inhoudelijk duidelijker stel-
len van tema's die onder studenten regelma-
tig aan bod komen.
De onderwijsdag steunt voornamelijk op de 
werksessies. De diskussies die volgen op 
de inleidingen zouden moeten resulteren in 
het aanpakkon van initiatieven.

° De SVB moet naast de konkrete belangen-
strijd (cfr beurzen, inschrijvingsgeld...) 
ook de optiek van het studie-inhoudelijk 
werk duidelijker stellen.
Op dat vlak kan werkelijk een offensieve 
opstelling van de studentenbeweging tot uit-
drukking komen. Die draai van de studenten-
beweging (want studie-inhoudelijk werk 
kwam, globaal genomen, slechts fragmenta-
risch aan bod) betekent werkelijk een se-

1970

rieuze vooruitgang. En daarenboven situeert 
dat werk zich in het dagelijks werkveld van 
de student. Het failliet aantonen van 
heel wat kursussen en onderwijsmetoden op 
teoreties vlak alleen slaat niet aan.

° De lezingen van RUDI DUTSCHKE zullen het 
kader waarin de studentenbeweging opereert 
duidelijker stellen.
Vooreerst moet de studentenbeweging de in-
vloed van de ekonomische ontwikkelingen op 
de vorm en de inhoud v an het onderwijs be-
studeren met de bedoeling tegenzetten te 
doen die het technokratiseringsproces een 
halt toeroepen. De voorstellen van Fabri- 
metal om de opleiding van de ingenieurs*te 
hervormen houden enerzijds rekening met de 
noden van het bedrijfsleven en anderzijds 
met de ontwikkelingen van de onderwijstech-
nieken (teamwork__) Op die wijze hoopt
de patroonsorganisatie van de metaalindus-
trie haar greep op de opleiding te verste-
vigen. Dit is een konkreet strijdpunt 
voor de studentenbeweging.
De studentenbeweging moet, en daar is geen 
ontkomen aan, rekenschap nemen van de klas- 
sepositie van de student, die in het onder-
wijsproces een overgangsstadium doormaakt 
naar een hoger maatschappelijke positie..

PS Over de klassepositie van de student 
heeft VVS twee jaar terug een studie-

tekst uitgegeven. Die zal binnenkort op-
nieuw uitgegeven worden.

PS 2 : Over het nrojekt van de studenten-
vakbeweging komt in de laatste week 

van november een brochure uit. VVS roept 
alle werkgroepleden, komiteel eden, simpati- 
santen en kritici op om dat projekt ernstig 
onder ogen te nemen en de konklusies eruit 
te trekken.

Geeraert Paul

Lezing van Rudy Dutschke.
In de uitnodiging voor de lezing over de 
relatie universiteit, wetenschap en m'ij 
vroegen we een keuze te maken uit de vol-
gende specifieringen:
- de praktische gevolgen van de onderzoeks- 
" en onderwijsopdracht van de proffen..
-de relatie tussen onderzoeksprojekten aan 

de unief en de ontwikkeling van de laat-1 
kapitalistische ekonomie en staat.

- de strategie verschillen tussen alfa- en 
beta-wetenschappen voor militante studen-
ten aan de unief.

- de politieke gevolgen van de toename van 
wetenschapsbranches voor de studenten.

- de politieke implikaties vanajie verander-
de arbeidsmarkt voor intellectuele arbei-
ders.

- de rol van kritische onderzoeksprojekten 
in onderzoek en onderwijs.

- de rol van het marxisme in de kritiek van 
de studentenbeweging op de kapitalistisch« 
universiteit aan kapitalistische weten-
schap. (vb. sociologie en ekonomie).

PROGRAMMA.

ofkandag 4 december: lOu

Vrouwen en studentenbeweging, 

in de Brug, studentenhuis.

°Dinsdag 5 december om lOu

lezing door Rudy Dutschke over de 
relatie uni versiteit-wetenschap-m' ij .

om 14u30: Projektonderwijs
met een staflid Sociale 
Pedagogiek Leuven.

om lBu : Naar een ander studie-
finacieringsstelsel. 
m.m.v. Lieven Dheedene 
sociale dienst RUG.

om 17u30: werkloosheid en akade-
mische werkloosheid, 
mmv. studiedienst A B W  

Bruno Monteyne.

om 2 Ou : meeting met Rudy Dutschke
en Jean-Pierre Van Rossem 
ever de rol van de intel-
ligentsia in de emancipa-
tiestrijd.

alles in de namiddag in de Blandijn.1935



Hoe gaat dat dan in ' t  echt ?

Sinds enkele weken bestaat er in Louvain- 
la Neuve een vrije radio: RADIO LLN.
En Schamper ging er kijken. 
Louvain-la-Neuve is een splinternieuwe 
stad midden de golvende velden. Geen 
steen staat er al langer dan 10 jaar op 
een ander. De straten zijn auto-vrij en 
kronkelen de heuvelruggen op; het lijkt 
er gezellig en er lopen veel mensen (stu-
denten) op straat. Dit is België niet 
meer. Het heeft meer weg van een skivakan- 
tiedorp in Zwitserland, waar men zijn 
Ferrari of Jaguar veilig in de garage 
waant.

We lopen wat rond en zijn benieuwd hoe we 
de mensen van die radio zullen vinden. Al 
snel merken we dat veel winkels en huizen 
stickers hebben opgekleefd van de "Radio 
LibreM. Blijkbaar heeft het initiatief 
wel enige aanhang in de stad. En plots 
kijken we verbaasd op: de radiomakers heb-
ben zomaar een winkelpand voor zich. De 
ramen hangen vol artikels over de zender 
uit kranten en tijdschriften. Mensen lopen 
af en aan; we kijken binnen: over de denk-
beeldige toonabnk gaan vlot cassettes van 
de ene in de andere hand. We gaan binnen 
en gebeginnen een babbel.
Daarvoor lopen we wel opnieuw de straat op 
want "dat is de plaats waar er minst kans 
is dat men afgeluisterd wordt". We be-
amen.

De e e r s t e  bedoe l ing  was de radio  
v r i j  maken. Wij vinden dat i edereen  
het  recht  heef t  om radio te  maken 
en we w i l l e n  af van het monopolie  
van de s t a a t s z e n d e r s . We gaan u i t  
van a r t i k e l  10 van de rechten van 
de mens waarin de v r i j h e i d  van 
mening s t aa t  bepaald.
Wij z i j n  ui tgegaan van de s p e c i f i e  
ke s i t u a t i e  d ie  Louvain- la-Neuve i s  
en waar het m o e i l i j k  i s  om de men-
sen te  bere iken .  Wij hebben deze  
idee toege pa s t  op Louvain- la-Neuve:  
wij w i l l e n  met deze zender ener  
z i j d s  in for mat i e  geven over wat er
aan de un ie f  gebeurt ,  de banden 
van de s tudenten en de s t udenten-  
groepen wat nauwer aanhalen om ze 
t o t  samenwerking te  brengen en
anderzijds willen wij ook de inte-
gratie van de unief met haar 'onmid* 
d̂ lijke buurt.
Het i s  n i e t  de bedoe l ing  de n a t i o -
na le  zender konkurrent ie  aan te 
doen.

Wij zenden nu al  dr ie  .maal per 
week u i t :  dinsdag,  woensdag en dondeï  
dag van 18u t o t  19u of  19u30 alnaar  
gelang we mat er ia é l  hebben.
•s Woensdags hebben we u i t s l u i t e n d  
muziek,  de beide andere u i t ze ndi n-
gen worden voor een groot  dee l  gevuld 
met programma's die  ons werden bin-
nengebracht .  Dat gaat over aparthe id  
, over i n t e g r a t i e  met de buurt ,  over 
van a l l e s  en nog wat.

Er komen voorbijgangers meeluisteren. Eén 
ervan vraagt of, wanneer hij een bandje 
over new wave maakt, dat zal uitgezonden 
worden.
Na tu ur l i jk ,  a l l e s  komt e r i n .  Wij 
s e l e k t e r e n  a l l e e n  op reklame en op 
propaganda.  Wanneer de bakker van om 
de hoek z i j n  p e t i t - f o u r s  wi l  aanpri j-
zen dan halen wij  dat e r u i t .  Maar 
verder kan a l l e s  e r i n .
Wij hebben zoveel  bandjes l i ggen  op 
d i t  moment dat we overwege'n om ook 
op maandag u i t  te  zenden.

Als er nu een extreem-rechtse groep een 
bandje binnenbrengt, gaan jullie dat ook 
uitzenden ?

Ja, n a t u u r l i j k ,  a l s  z i j  dat maar 
doen in e igen naam. Als andere men-
sen of  groepen z ich  n i e t  kunnen ak-
koord verklaren met wat er v e r t e ld  
werd, dan kunnen z i j  op hun beurt  
een bandje i n l e v e r e n .

Waarom zenden jullie op FM uit ?

Wij p l e i t e n  voor k w a l i t e i t  en dat  
kan met FM; daarenboven hee f t  FM 
s l e c h t s  een beperkt bere ik ,  wat onzt 
bedoe l ing i s ,  en op d i e  manier kun-
nen we geen andere zenders s t or e n .  
Wij hebben een v r i j e  f rekwent ie  
u i t g e zo c ht  op de FM-band en daarom 
z i t t e n  we op 102 MHZ. Wij hechten 
vee l  belang aan k w a l i t e i t .

Jullie hebben wel al last gehad met de 
overheid ?
Ja, enke le weken geleden werden we 
ontdekt  door een kaptat iewagen van 
de RTT. Onmiddelijk hebben we de 
l u i s t e r a a r s  opgeroepen om op s t r a a t  
te komen. Zo werd de wagen omsingeld 
en kon er n i e t  opgetreden worden.
Maar de s o c i a l i s t i s c h e  p a r t i j  h e e f t  
onze e i s en  voor een v r i j e  radio ( 
z ie  verder)  in haar kiesprogramma 
opgenomen en binnen kort gaan we 
spreken met de m i n i s t e r  van Franse 
kui tuur Dehousse.

Hoe kan in Gent een dergelijk initiatief 
van start gaan ?
Jull ie zullen een sterke zender moeten 

hebben omdat Gent groter  i s .  Daarbij  
moeten j u l l i e  proberen zo hoog moge-
l i j k  u i t z en d p l a a t s  te  zoeken omdat 
één van de k a r a k t e r i s t i e k e n  van FM- 
zenders i s  dat ze s l e c h t s  t o t  aan de 
horizon draagt ,  en dat ze net  a l s  
l i c h t s t r a l e n  n i e t  door een muur gaan. 
Maar je  moet in het begin er zeker  
voor zorgen voortdurend' van zend-  
p l a a t s  te  veranderen (a lhoewel  wij  
nu een vas t e  zendplaats  zoeken) ,  om 
n i e t  gemakkel ijk ontdekt te  worden.

Bedankt en nog veel sukses.
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Louvain-la-Neuve.

De zes hoofdpunten van RADIO LLN :

1° GEEN WINSTOOGMERK.

de initiatiefnemers willen zich organise-
ren in een PVBA of een koöperatie om zo 
inmenging van financi i le en/of kommerciële 
groepen te verhinderen.

2° GEEN BETUTTELING.

radio LLN verwerpt elke politieke of 
universitaire inmenging, zowel van de 
autoriteiten als van de algemene studenten-
raad. Op die manier wil radio LLN een 
totele aktievrijheid behouden.
Dit , impliceert niet dat er geen ruime 
samenwerking zou zijn met de studenten 
of met de bevolking.

3° PLURALISME.

een essentieel  doel i s  een ware demokra- 
t ie  in de kommunikatie te bereiken. Ieder-
een zowel groep als individu, kan zich 
uiten tijdens de uitzendingen. >

4° BEPERKT ZENDBEREIK.

slechts enkele km. rond LLN.

5° PARTICIPATIE VAN DE LUISTERAARS.

de luisteraars zijn niet enkel passieve 
deelnemers, maar worden uitgenodigd deel 
te nemen aan de uitzendingen op gelijk 
welke manier.

6° INSTELLING VAN EEN TOELATINGSPROCEDURE.

Deze toelating zou moeten toegestaan 
worden door de gerechtelijke autoriteiten 
van de plaats van uitzending. Zij zou er 
zich toe beperken om de vi j f  voorafgaande 
voorwaarden te eisen en een kontrole op 
een korrekt gebruik van de golflengte.

Er zijn 4 konventen op deze universiteit, 
nl het politiek, het kultureel, het 
werkgroepen- en het fakulteitenkon vent.
Al deze konventen hebben één of meer 
voorzitters. En daar gaat het nu over: het 
voorzitterschap.

ï f

Deze voorzitters worden verkozen wanneer 
de vorige er mee ophoudt. Meestal is 
dat na 1 of 2 jaar, wanneer ze het beu 
zijn of wanneer ze denken iets beter te 
kunnen doen.
Wat nu o er aandacht aan te besteden?
Het is Eddie Vansant die het wat te bont 
heeft gemaakt.
Eddie Vansant deelde vorig jaar samen met 
Dirk Van Braekel het voorzitterschap 
van het Werkgroepenkonvent (WK). Dat 
gedeelde voorzitterschap is een mooie 
zaak maar resulteert in inaktiviteit 
doordat "de ene (voorzitter) dacht dat de 
andere (voorzitter) het ging doen".
De waarheid wordt geen geweld aan gedaan 
als er gezegd wordt dat het WK als kon- 
vent geen werking had: er gingen geen 
initiatieven uit van de algemene vergade-
ring. Hiermee wil niet gezegd zijn dat 
het WK overbodig is en evenmin dat de 
werkgroepen niets gedaan hebben - daarvoor 
moet méar verwezen worden naar de goed- 
funktionerende werkgroep Landbouw, Sojuwe, 
Krapp, Rooie Vlinder.
Iets over het voorzitterschap: die funk- 
tie moet aanzet geven-.tot gezamenlijke 
aktiviteiten van de werkgroepen en daar 
is niets van te merken geweest; de verga-
deringen van het WK waren enkel een over-
schouwen van de financiële toestand, en 
niet te vergeten werden de statuten ge-
wijzigd.

De vakantie begint, de zomer die geen zo 
-mer is en het wordt herfst. Dirk Van 
Braekel geeft zijn medevoorzitterschap op 
(hijzelf is afgevoerd van deze unief) zo-
dat Eddie Vansant er alleen komt voor te 
staan. Een zware opdracht voorwaar; zijn 
eerste taak is dan ook een eerste ver-
gadering van dit akademiejaar samenroepen, 
op woensdag 18 oktober. Uitgerekend de dag- 
dat de betoging tegen de 10000 te Gent 
plaatsvindt. Op de vergadering is er 3 
man (te weinig om te kaarten).

Die eerste vergadering komt er dan toch: 
op 9 november óf de zesde week van het 
akademiejaar. Zoals wel meer studenten 
zullen weten, zijn de eerste weken van het 
jaar zeer belangrijk om initiatieven te 
nemen em zo de werking van een groep, 
hier het WK, inhoud te geven. Tot nu toe 
niets daarvan.
En wat staat er in het verslag van WK 
van 9 november, onder punt 5: 
verkiezingen nieuwe voorzitter: 
ondergetekende neemt ontroerd afscheid. 
NIEUWE TAKEN WACHTEN HEM (gehoofd!et-
ter Hl

tn dan het verslag van het Kultureel 
Konvent (KK):
wordt verkozen tot voorzitter, in opvol-
ging van Stef De Vocht, EDDIE VANSANT 
(eveneens gehoofdletterd).

Oren tuiten, monden vallen open, ogen 
rollen: wat gebeurt hier allemaal ?

Wel inderdaad: wordt verkozen tot voor-
zitter van het KK: Eddie Vansant.
Is het dezelfde ? Is het de Vansant die 
het WK laat slabakken omdat er hem 
nieuwe taken wachten ?
Ja, dames en heren: het is dezelfde.
Want: staat er niet in het vorige KK- 
verslag: wordt opgenomen als nieuwe groep 
in het KK: de Anti-Seksistische Kultuur- 
groep (ASKG). En wie maakt ook deel uit 
van het drietal (de groep telt drie le-
den) ? Eddie Vansant. Doel van de groep: 
het seksistisch gedrag aan de kaak stel-
len en andere omgangsvormen naar voor 
brengen.
Eddie Vansant laat een gans jaar WK op 
zijn beloop gaan, legt het nieuwe wer-
kingsjaar lam (hij had evengoed in 
april ontslag kunnen nemen) en vindldan 
wel tijd om het KK-voorzitterschap op te 
nemen, een konvent waar hij al 1 ver-
gadering lid van is. Wat bezielt hem om 
zich daar geroepen te voelen ?

En weer even terug.
Eddie Vansant geeft het WK op en op de 
WK vergadering van 22 november werden de 
nieuwe voorzitters verkozen: want het 
zijn er opnieuw twee: Paul Geeraert 
(werkgroep Landbouw) en An Lowagie (Do ie

Mina). En vraagt de aandachtige lezer 
zich af: was Paul Geeraert niet voorzit-
ter van PK (als lid van Arbeid)? Dat is 
inderdaad zo, maar blijkbaar geen be-
zwaar. Nu heeft Geeraert het niet zo grof 
gespeeld als Vansant en heeft hij niet 
eerst een groepje moeten oprichten om in 
het WK binnen te geraken - toegegeven 
zelfs: Geeraert is een van de stuwende 
krachten van werkgroep Landbouw, en hij 
is enkele jaren geleden reeds WK-voor- 
zitter geweest met enige blijk van initi-
atief. Dit alles doet tchterln'ets af 
aan de grond van de zaak: wanneer zij 
lid zijn van groepen die zich links noemen 
en wanneer zij dat links omschrijven als 
"zoveel mogelijk mensen nemen deel aan 
zo veel mogelijk beslissingen", dan doen 
zij op deze manier het tegenovergestelde.

Zij nemen beiden hoge funkties in binnen 
de studentenorganisaties - de een met be-
tere resultaten dan de andere - maar hoe 
dan ook, zij beletten op die manier dat 
iemand anders het zou doen, die het mis-
schien evenmin goed zal doen, maar Vansant 
deed dat ook niet (dus daar zal het ver- 
schi1 ook niet 1iggen).

De vraag blijft dus: waarom moeten kon 
ventsvoorzitters opnieuw konventsvoorzit 
ters worden ?

Rik Van Nuffel



uit de marge
Maandagavond was er nog een vergadering 
van de kontrolekommissie van de radio- 
omroep. Onderwerp : wijziging van de 
statuten op voorstel van het F.K. .
Niks bijzonders overigens, alleen enkele 
opmerkingen in de marge (hoewel dit neemt 
veel plaats in en hier voor de gelegen-
heid dan maar in de volle breedte over 
de kolom a.h.w.) .

Punt a.

De kontrolekommissie telt volgens de 
(oude) statuten 13 leden. Allen behalve 
2 personeelsleden van de restaurants 
(waarom..j;ij niet, Dirk Vereeken ?) werden 
schriftelijk uitgenodigd.
Twee leden daagden op : F.K. vz. Vereeken 
en Johan Desmedt (RvB) . In een ander 
artikel lees je hoe druk het leven van 
een konventsvoorzitter is, die zich voor 
dergelijke zaken niet kan vrij maken, 
laat staan iemand anders als afgevaardig-
de sturen.
En waar zat Sis de studentenbeheerder.

Punt b .

Dan maar met zijn twee, plus 4 radio- 
omroepers en hun raadgevende stem.
Pikant is hier dat de trouwens achtbare 
Johan Desmedt in 4 hoedanigheden de ver-
gadering bijwoonde. Met name :
-als afgevaardigde van Kommissie Sosjaal 
-als vz Sociale Raad
-als studentenvertegenwoordiger R.v.B.
-en als jobstudent.
Reeds.

Punt c.

Dirk Vereeken houdt er eigenaardige idee- 
en op na van wat zo'n vergadering mag 
zijn. Geen dialoog. Hij had zijn stand-
punt vooraf bepaald en herhaalde steeds 
weer dezelfde argumenten, wat hiertegen 
ook werd aangevoerd.
Hierbij ontpopte hij zich als een fervent 
verdediger van het S.K. (seniorenkonvent)
-die vooraf niet alleen clandestien de 
ex-SK voorzitter en huidige pro senior 
seniorum in de radioomroep wist te lood-
sen ( met alle achting voor deze laatste 
en het weze gezegd, geholpen door het 
toeval) - en nu heeft hij ook openlijk 
dit S.K. een duwtje in de rug (R.U.G.).
Duidelijk bewust van zijn machtspositie 
in de vergadering.

Punt d.

Volgens de nieuwe statuten komen voor 
moties en stellingnamen door de radio in 
aanmerking : FK PK WK KK SK W S  Soc. Raad 
een RvB. Enkele radioomroepers menen 
dat S.K. in het rijtje niet thuishoort.
Eén van de argumenten van Dirk Vereeken 
(of was het een dreiging) : " Als het S.K. 
eruit moet, dan vliegt W S  er ook uit 
van mij ". Einde citaat.

Punt e.

Ook in de kontrolekommissie zou voortaan 
iemand van het S.K. zetelen.
Een radioomroeper brengt aan als tegen- '■ 
argument dat het niet is
a/ omdat het S.K. een zekere struktuur heef 
b/ studentenaktiviteiten organiseert en 

een groep studenten vertegenwoordigt , 
dat men daarom in die kontrolekommissie 
moet zetelen.
Er zijn genoeg andere organisaties met een 
zekere struktuur en studentenvertegenwoor-
diging, die er niet inzitten.
FK voorzitter Vereeken kan tegen dit ar-
gument niets inbrengen maar weigert koppig 
hiermee rekening te houden. " Nee, het SK 
moet er ook bij ".
Johan Desmedt zorgt tenslotte voor een 
tussenoplossing : SK met raadgevende stem.

Besluit.

De inhoud en het onderwerp van deze verga-
dering is bijzaak. Daar maken we geen 
punt van. Hoofdzaak is de manier waarop 
alles hier wordt bedisseld.
Vergaderen is een bezigheid die reeds in 
kleine dosissen serieus kan vervelen, en 
wanneer het dan nog eens een kontrolekom-
missie betreft, dan is de lethale dosis 
snel bereikt.
Dit om aan te tonen
dat de aanwezigheid van radioomroepefs 
zonder stemrecht enkel ingegeven werd uit 
bezorgdheid voor een goede werking van de 
radioomroep. Maw, je gaat naar zo'n verga-
deringen omdat je denkt dat je mening 
over of inzicht in bepaalde problemen 
van nut kunnen zijn.
Blijkt nu echter dat de heren stemgerech-
tigden niet eens willen luisteren - laat 
staan de problematiek grondig doornemen - 
en bij de stemming zomaar over elk 'advies' 
heenstappen.
Nee jongens, dan ga ik nog liever een 
koffietje drinken in het cafetaria.

De heren Dirk A. en Dirk V. 
(in alfabetische volgorde)

Ccrr̂JuUL
The Fantasticks
op 1, 2, 7, 8 dec om 20u15
Brei
op 3, 4, 6 dec om 20u15

Joseph in Egypte , . . . . . . .r Joost van de Vondel
op 1, 2, 7 dec om 20u
Radeis _ . , ,Teater zonder veel cinema
op 3, 4, 5 dec om 20u

4KVnaIiló
Steef Verwee, David Warwick en Bert 
Populier
met een poëtisch-muzikaal programma 
gewijd aan Hugo Claus 
op di 5 dec om 20u
in de gemeentelijke feestzaal  Wetteren 
80 fr (60 fr voorverkoop)

Rudi Dutschke
De rol van de student/intellektueel  in 
de emancipatiestrijd 
op 5 dec om 2Ou 
in d£i Jlandijn Aud E

Onze Nederlandse litteratuur in volkse zin 
door A. Demedts 
op woe 6 dec om 20u 
Kortrijksepoortstraat 4 (2° verdiep)

proka ----------------------------------------
Sor en zijn tijd 
door Monique Hanoulle (sopraan) 

Peter Pieters (gitaar) 
dinsdng 5 dec om 20u30 
Akademiestraat

ntg -------------------------------------------
Sacco en Vanzetti 
op 1, 2 dec om 20u 
op 3 dec om 15u

vooruit
om 19u
Jonas qui aura 25 en l'an 2000 
van Alain Tanner (Zwits. 76)
om 21u15 
Heinrich
van Helma Sanders (BRD. 77)

De jobstudentenvakvereniging breidt zich 
uit.  Het i n i t ia t i e f ,  dat zijn kinderschoe-
nen vond in Gent, krijgt langzaamaan na-
tionale inplanting.

Op maandag 20 november ging een eerste 
nationale vergadering door. Daar in de an-
dere centra (Antw /  Brussel /  Leuven /  
Kortrijk) de jobstudentenwereld niet zo 
georganiseerd is als bij ons in Gent, 
stuitten we op een aantal moeilijkheden.

Om overal vakverenigingen voor jobstuden-
ten uit de grond te stampen, zullen wij 
in Gent een informatiebrochure uitgeven 
met o.a. een planning van de werking van 
de National J.S.V.V. Deze zal voor i e -
dereen beschikbaar zijn, en ook toegezon-
den worden naar andere centra.

Ondertussen plannen we een algemene ver-
gadering voor al le jobstudenten. Dus zo-
wel deze werkzaam aan de universiteit  als 
deze in de privé-wereld. Deze vergadering 
i s  vooral bedoeld om de problemen die in 
het algemeen jobstudenten treffen,  boven 
water te laten komen. Alle jobbers die 
ingeschreven zijn in de jobdienst zullen 
een uitnodiging ontvangen. Maar ook job-
bers die niet ingeschreven zijn in de 
jobdienst worden verwacht.

In de s o c i a l e  raad (SR) ugn 
nov.  i s  er een stemming gew 
i . v^m. he t  p l aa t se n  van een
het re s t a ur a nt  Boerekot om 
t e a u ' s  af  t e  ruimen. 4 l ede  
de SR hebben voor de band g 
1 tegen en 3 hebben z ich  on 
Dit  s t u i t  ons h e f t i g  tegen  

1 e /  de s tudenten hebben z i  
ens hun vergader ingen  
v e rz e t  t egen het  bandu 
de r e s t a u r a n t s .

2 e /  kan er vo lgens  ons ue i  
ke z i j n  van vertegenuo  
van s tudenten of  perso  
a l s  ver tegenwoordigers  
inzage  nemen in de pla  
de verbouwing.

Onze argumenten s t u i t t e n  te  
muur van onbegrip en vooroo 
hi j  de l eden van de SR.
In de vergader ing  van j o hs t  
werd een p r o t e s t b r i e f  gesch 
naar de SR, met de e i s  dat  
s l i s s i n g  herz ien wordt,  in 
z i g h e i d  van jobs tudebten ui  
v e r s c h i l l e n d e  r e s t a u r a n t s .
10000 NOOIT..........  BANDUERK NIMMER!!

ma. 27 
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Nu de studentenaktie tegen de willekeu-
rige en selektionerende verdubbeling van 
het inschrijvingsgeld aan het verwateren 

is ....
( nvdr: zo begint de b r ie f  van Vdv; 
enigszins achterhaald dus. We slaan b i j -
gevolg een ferm stuk over, stuk waarvan 
we onthouden dat Vdv zich verheugt croer 
het fundamenteel demokratisoh verloop 
van de ak ties. We lezen verder vanaf . . . )

Mocht de Rijksuniversiteit te Gent toch 
de extra-5000 van de studenten vorderen, 
dan hebben de studentenvertegenwoordigers 
in de Sociale Raad en de Raad van Beheer 
reeds hun alternatief klaar: door het 
bewust 10000-KB is bepaald dat de extra - 
ontvangsten door de verhoging van het in-
schrijvingsgeld ten goede moet komen van 
de Sociale Sektor voor Studenten. Een 
deel van de gelden zullen waarschijnlijk 
als geaffekteerd patrimonium moeten be- 
■ schouwd worden, d.w.z. verplicht aan te 
wenden met een welbepaald doel.
Het ander (niet-geaffekteerd) deel mag 
echter door de unief gelijk welke be-
stemming gegeven worden. Het studenten- 
voorstel is: laat de Sociale Sektor een 
maximalistisch te bepalen deel van de 
extra-5000 gewoon terugbetalen aan de 
betalende studenten ...
Dit voorstel moet uiteraard juridisch en 
technisch uitgewerkt warden, en de goed-
keuring krijgen van de beheerraad des 

uniefs.

Dit laatste zal wel de grootste hinderpaal 
zijn, maar willen de rektar. het OP en 
het WP met hun verbaal geweld tegen 
Ramaekers en zijn politiek konsekwent zijn. 
dan moeten zij dit voorstel steunen.

Patrick Van de Velde 

(S.R. en RVB)

y i o j  f* * .
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studioskoop ------
zonder woorden

Op donderdagavond 23 november 
bevonden wij  ons ergens  in de 
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  toen  
een aa nta l  mensen lopend in 
n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g  ons v e r w i t -
t i g e n  dat het  rek to raa t  bezet

SCHILTZ... SCHILTZ...7 
Een debat,inqericht door VDS op ma. 27/11 
werd geboykot door een ruime groep stu-
denten. Dit alles in het kader van de 
aktie tegen de 10000.
Dit viel blijkbaar niet in de smaak van 
de aanwezige personaliteiten. Als hoofd-
vogels schitterden hieronder mevr. Herman 
Michielsen en Hugo Schiltz.
Onze Vlaamse Hugo is immers van mening 
dat de lOOOO-maatregel nog zo slecht niet 
is. Hij argumenteerde dit door erop te 
wijzen dat hij stamt uit een gezin van 8 
(lees acht) kinderen, die allen moesten 
werken gaan om te kunnen studeren. En nu 
is het onze beurt om ervoor te werken. 

Waarschijnlijk meent Hugo dat elk op zijn 
toer niets te veel is, en dat vertelsel - 
tje van die goeie ouwe tijd toen alles n 
zo goed was kennen we ook al lang.

was.  Nauwel i jks enke le sekon 
l a t e r  wapperden onze haren 
even in z u i d e l i j k e  rcht ing  te n-
gevo lge  van de e e r s t e  v o o r b i j -
s tu ive nde  kombi ' s .  Het was in deze  
r i c h t i n g  dat wij  ons met spoed 
zouden begpven.  Voor de gewraakte  
i n s t e l l i n g  had z ich  reeds een 
massa gevormd, bestaande u i t  s t u -
denten die  op de hoogte  waren,  
okkas i one le  toeschoywers  en s tuden-
ten die  aan de a k t i e  deelnamen , 
doch op het  l a a t s t e  ogenbl ik  te rug -
ges lagen  z i j n  geworden door de 
toestormende f l i k k e n .
Trouwens,  in verband met deze  
l a a t s t e n ( " d e  f l ik ken ")  was tr ou-
wens het  opzet  van d i t  a r t i k e l .  
Terzake dus: toen wij  spontaan een 
s i t - i n  or ganis eer den ,  probeerde de 
chef (van de p o l i t i e )  deze t e  bre-
ken door de in het  midden p l a a t s -
genomen studenten weg te  s l e u r e n ,  
t o t  z i j n  s p i j t  werden de p laa ts en  
t e l k e n s  door meerdere andere s t u -
denten t e l k e n s  terug ingenomen.
Geen enke le  van de toek i jkende  
agenten die op de gedachte kwam 
om z i j n  ove rs t e  een helpende hand 
t e  re i ken:  mijns i n s z i e n s  toch een 
s u b t i e l e  vorm van s o l i d a r i t e i t ,  
of  n i e t  ? In i ede r  geval  hebben 
jongens z i ch verwaardigd om vanui t  
de verworven m a c h t sp os i t i e s  
enke le  zeer provocerende l i e d e r e n  
t e  z in gen .  Het waren waarsch i jn-
l i j k  n i e t  de moedigst^n onder hen 
die  h i e r t o e  aans toot  Agaven. Later 
i s  dan toch een a g r e s s i e f  optreden 
ui t g e v o er d ,  waarbij  er een z i j n  
matrak bovenhaalde en op een 
meis je  begon te  kloppen.
Het i s  s p i j t i g  dat sommige i n d i -
viduen vergeten dat we een a k t i e  
voeren om z ove e l  moge l i jk anderen 
t e  s e n s i b i l i z e r e n , d i t  bereiken we 
n i e t  door ons a f  t e  reageren op de 
f l i k k e n  en evenmin op andere zaken.  
Terwi j l  ik toch bez ig  ben: aan de 
andere kant i s  e r r n i e t s  des truk-  
t i e v e r s  dan te  proberen"het  opkomer 
voor e igen rechten"in  de vorm van 
3,< t i e . t e  h e l p f t e n  a l t hans  het  t e
proDeren ( z i e  naive f o l a e r  van 
ALTERNATIEF u i t g e d e e l d  aan de 
r es t a u r a n t s )  Het i s  d u i d e l i j k  dat  
we a l l e e n  door onderhandelen met 
m i n i s t e r s  nergens komen 
De a k t i e  op z i c h z e l f  i s  reeds z i n -
v o l ,  d i t  mogen we 10 l / 2 '  jaar na 
mei 68 tpch wel onthouden. JDe mens 
i s  erdoor veranderd'

naam b i j  de
re da kt i e  gekend.

RECHTZETTING:
Er kan misschien een misverstand ont-
staan bij het lezen van de ondertekening 
van de reeks over de Medische Beurs. 
Daarom eventjes een toelichting:
Werkgroep Mordicus is een groep studenten 
geneeskunde die het met de huidige gang 
van zaken in de gezondheidszorg niet 
eens is en daarom zoekt naar alternatie- 
vien en verbeteringen ( en ze tevens 
vindt), wel wetende dat de wantoestanden 
in de gezondheidszorg niet los te kop-
pelen is van de politieke 
pelen is van het politieke bestel waar-
binnen deze wantoestanden tot stand 
komen.


