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Knoop waar even uw dasje goed,heer V.M.,we
komen eventjes b ij u langs.
We lezen uw artikeltje dat u publiceerde
in Trends: ,'/

Er moet rekening worden gehouden met
de oneindige verscheidenheid van het
menselijk geslacht. De moderne egalitaristen menen dat niet de erfelijkheid,maar het milieu verantwoordelijk
is voor deze diversiteit. Talrijke onderzoekingen hebben echter uitgewezen
dat genetische factoren zowel de intelligentie als de persoonlijkheid voor
circa 80% bepalen.
Vele onderzoekingen hebber, overigens
aangetoond dat de g e m i d d e 1 d e
intelligentie van het zwarte ras kleiner(ca. 15%) is dan dat van het blanke
Toch worden de betrokken resultatenzelfs door zgn.wetenschapsmensen-zonder meer verworpen want dsrgelijke onderzoekingen zijn onvermijdelijk het
werk van racisten en dus uit den boze.
Alsof er geen verschillen zijn tussen
de rassen en de studie van die verschillen een racistische houding imVv'vj
pliceert !

Prof. Dr. M.A.G. Van P'leerhaeche
Uij lazen het in de Schakel, een
blaadje voor Belgen in Arqertini’
e
dec. '73 nr.275-275. Het uiterst
rechtse blaadje nam het over uit
het dito blaadje 'Trends'.
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Liefste,

het is hier zo koud
dat mijn liefde voor u onherroepelijk aan
warmte verliest ondanks de "zuivere
scheerwol" die mijn billen omklemt.
Het is hier bar koud, moeders permanente
wave dreigt over te gaan in een eeuwige
wave. Bij ons thuis is het heel s til, vader kan niet meer spreken want zijn (valse)
tanden zijn kapot gevroren in het glaasje
op het kastje naast zijn bedje.
Kakken kan b ij ons al lang niet meer op
het w.c., mijn strontje van op oudejaarsavond ligt gegrepen tussen klio's pakijs,
broertje is zijn flaporen kwijt, h ij kreeg
van moeder een paar meppen rond zijn oren
toen h ij strooizout bij de patatten deed,
gelukkig bloedde het niet en h ij voelt

.Verschil van gemiddelde intelligentie

Selectie_en_ elite_
De samenleving heeft er belang bij dal
dat er een selectie’ gebeurt en de bekuaamsten de bedrijven beheren, de
bruggen bouwen en de dijken aanleggen
de zieken verzorgen.
Vandaar dat velen met verbazing en
ongerustheid vülgen wat er in het
middelbaar onderwijs van ons land en
in sommige buitenlandse universitairs
instellingen gebeurt:selectie is van
geen belang.
Punten worden riet meer gegeven,daar
waar de anti-selectiemethoden niet
worden toegepast,worden de punten van
de leerlingen toch in alfabetische
orde gegeven:degenen met weinig punten zouden frustraties krijgen!
Thans duikt overal een nieuwe mode
op:het groepswerk(in feite)komt het
erop neer det één leerling of student
werkt en. de anderen weinig of niets
doet ).
De universiteiten zijn er om een elite te vormen er, niet om aan zoveel
mogelijk,en liefst aan alle studer.ter
een diploma "te bezorgen.
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Dat een zwarte gemiddeld 15% minder in te lligent is gelooft u ze lf niet,hopen we. U
weet best dat de intelligentietesten volledig op Westerse leest geschoeid zijn en
dat die testen op generlei wijze peilen
in welke mate een kleurling bekwaam is in
ZIJN maatschappelijke,sociale,economische
en culturele omgeving. Het Westen heeft
vele goed funktionerende maatschappijen
om zeep geholpen. Dat u konservatief bent
weten we,maar dat u zo onwetenschappelijk
bent hadden we niet vermoed (nou ja ). U de
die afstudeerwerken de papier trommel ingooit omdat een referentiewerk foutief geciteerd wordt,pent zonder scrupules resultaten van onderzoeken neer zonder ook maar
ergens te vermelden waar die vandaan komen.
We raden u de 'werken aan van o.a. volgende auteurs:MeIton, Bodmer en Cavalli Sforza
Zigler en Butterfield. Wanneer u een
'zwarte7 dan toch dom verklaart rechtvaardigt u een koloniale politiek en is selfreliance in uw optiek onrealiseerbaar. U
bent prof economie,bent u prof economie
aan de RUG?
Verder acht u het selectiesysteem aan de
Belgische universitaire instellingen rechtvaardig. Geef toe, het examensysteem dat
u voorstaat is geen staaltje dat zelfgenoegzaamheid verdient. De verhoging van
het inschrijvingsgeld past ook in uw selectiesysteem , allicht?
U baalt van mensen die met slogans jongleren,maar,hoe kunt u zoiets neerschrijven,
hoe kunt u ongenuanceerd neerschrijven dat
b ij groepswerk één leerling werkt en de
anderen niks doen . U gelooft dat niet.
Toch wel?

alleen nog maar de koude.
We hebben ons eetgewoonte aangepast aan
d it mooie weer. 's Morgens een zacht gevroren e itje met een koffie—
frisco.
s ' Middags soep-stick en koude schotel,
kerststronkje als dessert en 's avondst
snoepen we van de neer geplofte vogeltjes.
Liefste hier stop ik dan maar want
straks heb ik helemaal geen vingers meer.
Rika Yspegel.

Een glas wijn,rood,kaas op snit. De MechelSe schaper naast de Leuvensi kachel.
De weiden zijn wit-groen gespikkeld,maar
vooral wit want besneeuwd. Het water is
gestold en kinderen schaatsen. Ik volg
hun vallen,hun dansen,hun schreien,gezeten
in een zachte en daarom luie zetel.
Ik denk aan de tijd toen ik ijspret beleefde. Liefst gooide ik gebalde sneeuw en
rolde erg graag een sneeuwman. Wortel en
kolen maken een man. Schaatsen bezat ik
niet,wel een niet erg maar toch mooie
slee.
Ik drink een slok wijn,gorgel en zwelg, zoals het een kenner past,bedenk ik. De
radio verveelt me,de muziek behoeft wiegende trutmeiden. Ik lees wat in Humo 2000
en in Schamper 2000.
Ik dut wat.
Ons Hoofd is ziek,vermoeidheid na een zware studeerweek in de Kempen? Karei Kunstjes is ook afwezig,gevallen tijdens een
skitoahtje in Oostenrijk of gestruikeld
toen ie z'n voordeur uitstapte of lijd t
h ij aan spiratieloosheid. Wie zal het ons
zeggen. VDB vindt het geen ramp,wel een
probleem,de wissels van de NMBS.
Volgende week eên nieuwe Schamper, met Hoofd.
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HOGE RAAD VOOR STUDIETOELAGEN.
In de vorige Schamper , die juist voer het
kerstver lof verscheen, werd één en ander over
de werking van de hoge raad uit de doeken gedaan. Tevens werd melding gemaakt van het
feit dat de minister van onderwijs de hoge
Raad in spoedzitting bijeengeroepen had voor
"een GRONDIGE besprekina van het beurzenstelse 1".
Een derge lijke vergadering pak je natuurlijk
niet zender voorbereidina aan. Daartoe haddei
we met VVS een vergaderino op zondag 7 januan' °]Lem z e taktiek te bespreken. Vooral
hebben gelet op de mogelijkheden om de bureaukratie, die de administratie aan de dag legt
te cmzei len.
Onze interventie is erep gericht cm voorafgaandelijk te diskussiëren ever de doelstellingen van het studiefinancieringsstelsel.
Volgens de geest van de wet ligt de bedoeling in het verlichti/i van de financiële
lasten dat studeren voor de cuders met zich
mee brengt. Deze redenering slaat dan wel
uitsluitend cp die cuders, waarvan vastgesteld wordt via a lier lei normen dat ze minvermogend zijn. Nu blijkt ten alle kante
dat minvermogendheid een fiktief begrip is.
Nergens is het cmlijnd. Ieder jaar bepaalt de kming de grenzen van de inko
mens, beneden dewelke een minvermogendheid
in aanmerking genomen kan worden.

2° Fundamenteel is ook dat de beurs op dit
ogenblik geen enkele vorm van statuut voor
de student inhoudt. Zolang je ten LASTE
bent van de ouders, en je binnen bepaalde
inkomensgrenzen valt, ontvang je een beurs.
Van zelfstandigheid is nergens sprake.
Volgens VVS is het dringend de tijd cm aan
de student een sociaal statuut toe te kennen.
3° Het NUHO (Niet-Universitair Hoger Onderwijs) wordt, wat beursbedragen betreft,achtergesteld op de unief. Langs Waa Ise kant
is die kloof overbrugd, maar liggen anderzijds de bedragen voor de unief lager dan
in Vlaanderen. Langs Waalse kant greep er
een nivellering naar beneden toe plaats,
terwijl in Vlaanderen de beurzen van de
eerstejaars lichtjes (sorry treffelijk
sterk) verlaagd werden. Die van het NUHO
werden dan lichtjes ópgetrokken z danig
dat het onderscheid minder frappant is,
dan vroeger het geva 1 was.

4° Het budget dat ieder iaar in de benrcting voor studietoelagen voorzien wordt,
wordt nogal arbitrair vastgesteld. Het is
zelfs zo erg dat in Wallonië voer dit-jaar
oeen kredieten voorzien zijn, ondat in de
voorbije jaren voldoende overschot was
cp het voorziene budget. En hier kant het
schijnheilige van alle verklaringen van
de verantwoordelijken, die stellen dat
de verhoging van de bedragen strop zit,
als gevolg van de financiële beperkingen,
aan het licht.
De reële uitgaven voer het vorige schooljaar liggen 300 miljoen lager dan de begroting. Meer kommentaar is overbodig.
5° In geen geval zullen we als VVS, als
studentenbeweging een afschaffing van£le
beurzen dulden. Bij de franstaligen is
het recht cp studietoelagen voor de
tweede ciclus afgeschaft, en zijn leningen in de plaats gesteld. Komt daar
dan nog bij dat de leningen met een nog
niet bepaalde intrest terugbetaald moeten worden.
6° Enkele korte bemerkingen.
- Sedert '65-'66 werden geen verslagen noch
statistieken door de Rijksdienst gepubliceerd.
Sedert 1974 kan niet meer nagegaan worden welke de sociale herkomst is van de beursstudenten.

. . . en opnieuw weigerde hij zijn zetel in de
kamer voor volksvertegenwoordigers.

Volgens ons moet het studiebeurzenstelsel
gezien worden in de kontekst van demokratisering van het onderwijs. Ze moeten
meehelpen cm de financiële barrières, die
er bestaan cm hoger onderwijs te volgen,
neer te halen. Anderzijds behoeden we
er ons voor o*/demekrati sering alleen
maar in financiële termen tet uitdrukking
te laten komen. Naast de financiële kant
van de zaak, blijkt ook het milieu van herkomst een zeer belangrijke invloed uit te
oefenen cp de enderwijsparticipatie.
Na de diskussie over doelstellingen afaesloten te hebben ligt het in onze bedoeling in te gaan op de tekortk oningen, die
het stelsel sedert jaar en dag vertoont.
1° Nergens wordt bij de berekening van de
beursbedragen effektief rekening geheuden
met de reeële kostprijs van het studeren.
Vandaar dat het onderzoek dat het Hoger
Instituut van de Arbeid, in Leuven uitvoert, rond de bepaling van de reële kostprijs, ondersteund moet worden. Vooral ook
omdat het onderzoek zowel het NUHO als de
unief als onderzoeksobjekt heeft.
■

Nieuws van de interfakultaire vrouwenwerkgroep.
Naar aanleiding van de oprichting van onze
werkgroep hebben Mhrga en An een intervieuw
gegeven aan een journalist van de VOORUIT,
(zie VOORUIT van 7 december.) Volgens deze
journalist zou Marga o.a. gezegd hebben dat
meisjes demokratischer zijn dan jongens en
zou An laten blijken hebben dat meisjes in
de "top" van de studentenbeweging willen komen. An en lYhrga hebben dit echter niet gezegd en niet bedoeld. Ze hebben dan ook onmiddellijk een "recht op antwoord" ingezonden, dat slechts op 22 december gepubliceerd
werd!!

- Om het statuut van zelfstandig student, ge
paard gaande met toekenning van de maxima le
beurs, te verwerven is haast niet meer te
doen. Voor gehuwde studenten is één en ander
voor verandering vatbaar.
- De betalingstermijn van de beurzen, verloopt al jaren niet volgens de wette lijke bepa lingen. Daaraan kan tegemoet gekomen worden door bij het begin van het akademiejaar
een for faitair bedrag aan de student toe te
kennen.
- Studenten, die naar het buitenland gaan
studeren; ontvangen in generlei mate een
beurs. Nochtans kost het onderwijs van die
studenten aan de Belgische Staat geen rotte
frank.
- Bissers hebben geen recht
meer op een
beurs. Daarom dat door heel wat organisaties
geopteerd wordt cm voor minstens 1 bisjaar
een beurs toe te kennen.
- De cvergang van het universitair enderwijs
naar het NUHO, in de veronderstelling dat
men niet geslaagd is, laat niet toe dat dan
een beurs toegekend kan worden. Dat was
wel vroeger het geval. Dat punt kan ook
rechtgetrokken worden.
In elk geval willen we erop wijzen dat het
principe van waaruit de wet vertrekt cnviHdcende is. Voor een demokratisering van
het hoger enderwijs en vanfiet onderwijs
in 't algemeen volstaat het niet studiebeurzen te geven aan minvermogenden.
Alleen een fundamenteel ander sisteem van
betoelaging kan een oplossing bieden.
We trappen open deuren epen door nogmaals het studielocn, waar VVS-SVB voor
opteert voor het voetlicht te halen.
(meer hierover in de brochure, die ter
gelegenheid van de onderwijsdag van VVS
aepub Ticeerd werd. Tweede druk is in het,
studentenhuis te bekomen.)
Het doet ons deugd dat de vertegenwoordiger varmet ABVV, die de studiedagen
rond studietoelagen in Leuven bijwoonde,
zich akkoord verklaarde met studie Icon
oratis onderwijs, cp vcorwaarde dat dit leidt
tot het verdwijnen van de grote loon- en weddeyerschi 1len tussen arbeiders en universitair gediplomeerden. Deroe lijke eis van
nivellering van de lenen koppelt VVScok aan
de eis van studielocn.
Voorwaar al een begin van bondgenootschap
voer de studentenvakbeweging die zijn embryonaal stadium al achter de rug heeft.
In de volgende Schamper volgt dan het verhaal van die 'voer de studentenbeweging' belangrijke vergadering.
EEn ding willen we nog beklemtonen, namelijk dat de buiten-institutiené le strijd
niet stil moet vallen omdat er in één of
andere hoger Raad problemen aan bod konen
vaar de studentenbeweging al jaren cp
wijst.
gina) :

V
Hoe gaan we nu verder werken?
We willen een werking op twee vlakken:
1. inhoudelijke vrouwenstudies doen.
Dit kan zowel fakultair als interfakultair
(interdisciplinair) gebeuren. We willen
ook deze vrouwenstudies zoveel mogelijk
in onze opleiding inschakelen in de vorm
van projektgroepen.
Volgende vergadering gaan we plannen welke
studies we dit jaar nog willen doen.
2. de specifieke problemen van vrouwen aan
de universiteit (en het hoger onderwijs i.
h.a.) en in de studentenbeweging formuleren en analyseren.

Uitgaande van deze analyses en van onze
dagelijkse ervaringen stellen we dan eisen voorop, die we zullen verdedigen in
de SVB.
Een aparte vertegenwoordiging van de IVW
in de SVB vinden we dan ook noodzakelijk.
Volgende vergadering gaan we het voorstel
voor statuten van de SVB bespreken.
De volgende vergadering is op woensdag 10 januari om 20 u. in de BRUG. Op 21 december was
er 1 vrouw van het NUHO. Misschien zijn er
op 10 januari meer?
Dit is de brief die An en Marga naar de reiaktie van de VOORUIT stuurden:

Voor VVS-SVB(studentenvakbewePaul GEERAERT.

Waarde redaktie,
Daar de inhoud van deze tekst naar
ons gevoel belangrijk is, vragen we
dat hij niet als lezersbrief zou
worden gepubliceerd, maar als "recht
cp antwoord".
Wat hieronder volgt, betreft het artikel van de heer Vanhove in de
"Vooruit - De Morgen" van donderdag
7 december: "meisjes staan hun mannetjes".
In dit artikel legt Vanhove uitspraken in de mond van de geïnterviewden die ofwel niet ter sprake zijn
gekomen, ofwel door de heer Vanhave
zelf werden gesteld.
Ten eerste, wij hebben nooit gezegd
dat "meisjes demokratischer zijn dan
jongens", wel dat het demokratisch
verloop binneJi de studentenbeweging
aan de kaak zal worden gesteld.
Ten tweede, is het eerste punt kontradiktorisch met de uitspraak dat
de meisjes minder politiek bewust
zijn dan de jongens. Een dergelijke
vernedering is in strijd met onze .
feministische standpunten. De hoofdbedoelinq van onze vrouwengroep is
niet het woord voeren in een groot
auditorium of aan de top van de
studentenbeweging geraken, maar wel:
1° onszelf te scholen om op gelijke
voet samen met de mannen deel te
nemen aan de strijd
2° aan studie te doen over de inhoudelijke problemen van het onderwijs
3° de groep tot steun te maken voor
de vrouwen die pas in de studentenbeweging werken.
Wij staan niet als een aparte grpep
naast de studentenbeweging,.maar
wie willen ons integreren. Daarom is
het belangrijk te vermelden dat de
meeste vrouwen van onze groep eerst
en vooral aktief zijn in de verschil
lende aktiekomitees en werkgroepen,
en dat wij een konstruktieve inbreng
willen leveren in de opbouw van de
studentenvakbeweging (SVB).

Anne Lcuagie en Marga Bonte

kunnen dulden dat op een anti-racistische
rockavond hij zich misschien progressief
opstelt tegenover gastarbeiders en andere
'minderheden (gemakkelijk als die er niet
zijn natuurlijk) maar zich ondertussen als
een echte racist gedraagt tegenover de helft
van de bevolking, namelijk de vrouwen, dat
eerst een meisje van dolle mina gent, die
zich beledigd voelde, eerst enkele woorden
tot het publiek ging richten en dat hij
daarna de mikro kreeg om zich te verdedigen.

van de
karna meulen

Daarna heeft het meisje gesproken en daarna
heeft Kamagurka het niet meer de moeite gevonden zich te verdedigen en is met zijn
muzikanten naar de kleedkamer getrokken om
daar met nog een tiental dronken vrienden
amok te maken door alle glazen te breken
en de pinten van de tafel te gooien.
Raf gent heeft zich dan tegenover het publiek van de show van Karna gedistancieerd
en de fuif is begonnen door studio Poly
Styrene met het lied "Right on sisters" van
Tom Robinson Band, om al de vrouwen in de
zaal te ondersteunen die dit niet langer
meer pikken.

het gebeuren: 30 november '78, zaal Cercle
te Gent; het eerste rock against fascism
concert in Gent. De organisatoren: raf gent,
die hiermee een poging doen om in Gent de
strijd tegen rascisme en fascisme te verbinden met rock'n roll. Er hebben twee
groepen hun medewerking toegezegd: The Kids
uit Antwerpen en Kamagurjta and the dachau
dollies dit ondersteund door de linkse
discobar studio Poly Styrene, die ook het
gelijknamig tijdschrift uitgeven.
Er zijn 1000 mensen aanwezig. Na een fantastisch optreden van de 'Kids, komen Karnagurka and the dachau dollies voor een tweede maal op het podium en beginnen een lied
dat op zichzelf reeds een belediging is
voor vrouwen. Op datzelfde moment begint
een dronken meisje de groep op te vrijen,
waar Kamagurka op inpikt om zijn show in
een sexistische exhibitie te veranderen en
zo met vulgaire middelen zijn publiek aan
het lachen te krijgen. En zo werd rock
against raci sW, omgevormd in rock for fascism !

Fascisme betekent voor ons (rock against
fascism gent) ...no fun...no future...no
freedom...in de rij lopen...een grijze onpersoonlijke maatschappij waar je je bek ,
niet meer kunt opentrekken (en zelfs niet
meer op straat zult kunnen komen tegen de
10000 of je bedrijf bezetten), of Humo lezen
(uitlaat zal dan verboden zijn) of rock spelen (want rock is negermuziek en dus verderfelijk voor blonde blauwogige Vlaamse
zonen)...vrouwen thuis bij de haard, kinderen baren voor vaderland en leger...en homo's
opgesloten en behandeld als gevaarlijk en
verderfelijk. En rock against fascism gent
wil die strijd tegen elke vorm van fascisme
ondersteunen door rockgroepen die een keuze
maken tegen fascisme te organiseren. Daarom
organismen wij Rod Stewart niet. En Blondie
(die alleen haar mooie lijf gebruikt). En
The Stranglers (voor wie vrouwen alleen
hapklare brokken zijn en een groot Europa

Spijtig genoeg reageert het talrijke publiek
hier niet op. Na een kwartier gewacht te
hebben, hebben de organisatoren zelf besloten deze fascistoide act af te breken door
de zanginstallatie af te sluiten om zo
vlaandrens stripheld te beletten verder te
zingen.
Daarop zijn Kamagurka en zijn dachau dollies
begonnen met het publiek op te zwepen, om
die langs hun kant te krijgen; hierbij hebben ze een aantal lichtbakken van de afgehuurde zanginstallatie kapotgetrapt en het
spandoek "pogodna nazi", die boven het podium hing, af gerukt. Na een tijdje zijn wij
gaan praten met Karna himself en hebben hem
het volgende voorgesteld: aangezien wij niet

willen, en waar hebben we dit nog gehoord?)
Sommigen (vooral mannen) zullen zeggen: is
het middel dat wij gebruikt hebben (het stopzetten van Kamagurka's optreden) niet tegengesteld aan ons doel (een demokratisch
socialisme) ? Nu, intellektuelen zullen er
nooit aan uit geraken (die zijn nog steeds
bezig aan het analyseren van de Russische
revolutie van 1917), maar wij weigeren ons
te laten opsluiten in een oeverloze diskussie over de vrijheid van de kunstenaar, over
kreativiteit en over tolerantie; wij weigeren ooit nog tolerant te zijn tegenover
fascisten, racisten en sexisten : zij hebbpn
reeds de ganse persmedia en de hitparade.
Wij kiezen voor artiesten die zelf een keuze

alternaief
open brief aan alternatief
19/12/78
Voor mij ligt hat laatste pamflet van de
heren (en dames ?) van de werkgemeenschap
alternatief, dat zich onderscheidt van andere pamfletten door een hartverwarmende
naiviteit. In deze gewelddadige, vermaterialiseerde en verziekte maatschappij doet
het altijd goed eens iets te lezen dat schittert door de vertederende kinderlijkheid en
dat gespeend is van elke realiteitszin. Als
dank voor deze enkele mooie momenten in het
harde Studentenleven vergeven we hun
graag de enkele onwaarheden of verdraaiingen
van de waarheid (ik wil jullie niet kwetsen
door het leugens te noemen).

Toch wil ik jullie op deze schoonheidsfoutjes wijzen, zodat jullie ervoor kunnen zorgen dat de volgende pamfletjes nog serener
van toon zouden zijn. Ook het achterhouden
van informatie heeft mij pijnlijk getroffen. Zoals het feit dat 80 mensen zouden
beslissen over al dan niet staken waarbij
de meerderheid over het hoofd gezien wordt.
Dat er maar 80 mensen waren op de afgelopen
vergaderingen van het regionaal aktiekomitee
is gewoon te wijten aan het feit dat de
rest niet komt. Afwezigheid ten ge'&lge van
niet-aanwezig zijn dus. Zo simpel is dat.
Omdat we da afwezigheid van al die mensen
(zoals jullie) nogal jammer vinden, wordt
er 1 nieuw systeem ingevoerd. Lieve alternatief jongens en -meisjes, nu even opletten ,
oogjes open en snaveltjes dicht. De fakulteiten vaardigen elk een aantal vertegenwoordigers af (beurtsysteem: bij elke vergadering verse) die stemrecht hebben op de
regionale vergaderingen. De vergaderingen
blijven zoals altijd toegankelijk voor iedereen en iedereen heeft zoals altijd spreekrecht. Echt waar. Wij nodigen jullie dus
van harte uit voor alle vergaderingen.

Dat regionaal zich officieel van het beschadigen van privé-woningen heeft gedistancieerd alsook van de geweld-oproep van de
2k november-beweging weet reeds iedereen.
Nota voor alternatief: "zich officieel distanciëren" betekent dat regionaal zegt: daar
zijn wij niet verantwoordelijk voor, dat
hebben wij niet gedaan, daar zijn we tegen/
Als Nonkel Bob zegt: "ik distanciëer mij
officieel van de Patskrant", dan bedoelt hij
dat hij die niet goed vindt. Dat is natuurlijk zijn goed recht; de goustibus et colo-

maken in hun songs voor de onderdrukten,
voor de arbeiders, voor de vrouwen, voor de
homo's, voor de gastarbeiders, voor het socialisme, en tegen de bazen, tegen de flikken, tegen de pastoors, tegen de neutronenbom, tegen elke vorm van onderdrukking van
de mens door de mens; daarom kiezen.wij
voor Tom Robinson Band, voor The Kids, voor
de Kommeniste, voor X Ray Spex, voor Public
Image Limited, voor The Clash, voor'
Poet and the roots, voor Bots, voor Sham 69,
voor Kevin Coyne, voor Basta, voor Steel
Pulse. Voor de rest heb je natuurlijk artiesten die over niets zingen zonder daarbij
fascist, racist of sexist te zijn; dat is
dan ook hun recht.
Miar al diegenen die wel over iets zingen,
maar reklame maken voor fascisme, racisme
en sexisme verwerpen wij radikaal, want zij
zijn de gevaarlijkste misleiding voor de
jongeren, een jeugd die murw gediskood wordt
door Travolta, Boney M en konsoorten en dan
nog wat rechtse propaganda ontvangt van Queen
Kiss, Vader Abraham, Radio Veronica, Toppop
en Mi Amigo.

HOOP HEILI6

IK

Rock'n roll is altijd al een mannenzaak
geweest. Mannen die vanop een podium stoer
deden en zongen over neukmachines, terwijl
in de zaal die machines voor hen flauw vielen. En als vrouwen zongen, ging het over
hoe deugd het deed eens goed gepakt te worden door zo een stoere bonk of maakten
ze wat reklame voor huisvrouw/thuisvrouw.
Vele vrouwen pikken dit niet langer meer.
Ze eisen hun gelijke rechten op en willen
als mens behandeld worden en niet als groupie of wegwerppop.
En raf gent sluit zich aan bij die eisen
ela die strijd. En wij hopen dat die strijd
eindelijk eens gaat doordringen tot diegenen die een raf koncert bezoeken, en wij
hopen ook tot Kamagurka en de zijnen.
Wij hopen dan ook dat de vrouwenbeweging
Kamagurka achtervolgt, tot hij kant kiest,
zoals^Tom Róbinson zegt: right is wrong and
Isft is right, you better decide wich side
you're on !
Maar vooral hopen wij dat het publiek (en
alle punks) kant kiest en dit niet meer
pikt, want pogo on a nazi zal niet voldoende zijn. Wij zullen ons moeten aaneensluiten
zoals Sham 6 9 zingt: if the kids are united,
they will never be devided.
En daar moeten wij nu mee beginnen, nu het
nog kan, en rock against fascism is een
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deeltje van zo een front, omdat wij er van
overtuigd zijn dat muziek een heel belangrijke schakel is in de strijd waarvan jullie
de belangrijkste schakels zijn ...
En raf wil die strijd mee helpen voeren,
maar dan wel kampromisloos en dat hebben
we met wat gebeurd is in Gent willen aantonen.
Als er reakties zijn gelieve die té sturen
a a n : R.OCK AGAINST FASCISM GENT
p/a eric goeman
alpacastraat 12
9000 gent

makro mikro

Graag had ik van de lezersrubriek van Schamper gebruik gemaakt om eens mijn gal uit te
spuwen wat betreft de geluidsinstallatie in
auditorium 1 in de Ledeganck.
Reeds van een paar weken ver in het akademisch jaar moeten de studenten en de proffen
het daar nu stellen zonder geluidsversterribus non est disputandum, zoals een oud Chi- king. Voor diegenen die dit auditorium niet
zouden kennen, er kunnen een 6 0 0 mensen
nees spreekwoord zegt. Snappie ?
binnen en het heeft zowat de allure van een
Over de stokken met nagels van 5 cm e.d.
grote bioskoopzaal.
(dus ook 4 cm of 6 c m ) : iedereen zal het
erover eens zijn dat nagels het beste middel Oorspronkelijk was het zo dat de prof een
micro had die rond zijn hals bevestigd was
zijn om een sloganbord op een stok te b e vestigen. Lijm en plakband zijn minder prak- en verbonden was met een zendertje in zijn
zak. In de leestafel van de prof was dan
tisch.
een ontvanger opgesteld die verbonden was
0 nder de noemer van "ondemokratische prakmet de versterker. Aldus kan de prof met
tijken" citeren jullie de aktiekrnt nr.l+.
beide handen vrij en zonder gehinderd te
"Het was duidelijk. De VUB was agressief
zijn van een draad op een kcmfortabele maen een treffen zat erin". Jullie geven als
kommentaar: "Het gooien van een molotovcock- nier les geven.
tail en van straatstenen tijdens de betoging
heeft weinig met vreedzaam manisfesteren
Alles zou dus prima geweest Zijn ware het
te maken." Wie is hier ondemokratisch ? ..
Vfet heeft regionaal en nationaal met de heer niet dat die ontvanger meer storingen en geluiden van het zendertje uit het andere auMolotov en zijn straatstenen te maken ? Sta
ditorium doorgaf dan de stemgeluiden van de
mij toe even bedachtzaam in mijn neus te
prof. Toch bleken de proffen verlekkerd op
peuteren. Ifear ja, ik zei het al, we verdeze manier van geluidsoverdracht.
geven het jullie graag.
Later heeft prof Segaert dan de normale
mikro ter hand genomen en zo ging het goed.
Mooie liedjes duren echter niet lang en
na een tijdje liet de versterker het helemaal afweten. En zo is het nu nog altijd:
Tot slot roepen jullie op de huidige aktie
een prof staat ginds in de verte les te gete stoppen. Ik citeer: "Herbeginnen met
ven en de eerste 10 rijen kunnen er iets
nieuwe begeleiders die geen persoonlijke
van horen. De anderen ...
doelen nastreven, maar de aktie op een demokratische leest willen schoeien en uitbouwen wat de basis vraagt."
Ach jongens, zo bescheiden hoeven jullie
echt niet te zijn. Jullie insinueren dus
Dienaangaande wil ik toch respekt laten opdat de mensen van regionaal op persoonlijk
brengen voor prof Claeys die voor de weinige
profijt belust zijn. Ik zou zelfs verder
lessen die hij in aud 1 heeft gegeven zijn
willen gaan: naar verluidt zouden ze per
zitting 10000 frank ontvangen en gratis po- keel heeft gepijnigd om aan een hoog tempo
litiebegeleiding krijgen. Verder zouden zij te tieren en voor prof Segaert die dienaangaande ook zijn best doet. Maar prof Derijck«
er door geraken zonder eksamens.
die blijkbaar héél kleine stembanden heeft,
Bij het lezen van jullie pamflet pink ik
blijft onverstaanbaar, zelfs op de eerste
een traan weg van ontroering. Zo moet een
rij !
Duitser zich in ' kh gevoeld hebben bij het
Maar je stembanden zijn geen versterkers
zien van de Hitlerjugend. Wij kijken reik,—
voor grote zalen hé ?
halzend uit naar nieuwe pamfletjes.

Hoogachtend (sic) en met veel De studenten 1° kan geneeskunde zijn het
lieve (idem) groeten
hardstikke beu ! Het weze gehoord !
Wim H.
Wij eisen in de mogelijkheid gesteld te wor(hopelijk uit naam van vele
den de lessen te volgen op een degelijke
anderen)
manier 1!

eisen dat diegene die verantwoordelijkheid draagt over die geluidsinstallatie,
zorgt dat die in een mum van tijd hersteld
wordt !1
Of moeten wij de prof een megafoon ter beschikking stellen ?
Studenten 1° kan geneeskunde worden dan verweten een slechte mentaliteit te hebben: z‘ij
willen alsmaar op de eerste rij zitten en
zouden daarvoor een uur te vroeg naar de les
komen. Het is zo, maar men moet de oorzaak
onder ogen zien I
Indien de toestand niet vlug verandert, kondig ik in naam van de eerste kanners akties
aan vanuit de studenten !!
een student geneeskunde
P.S. : Wij hopen op solidariteit van alle
andere studenten die in dit auditorium
les krijgen.

voor 5 frank meer
Het verslag van de kommissie Menu
(de kommissie die beueert meer te
zijn dan een groepje dat gratis
eetmalen consumeert) bespreekt
een aantal gerechten van de studentenrestaurants. Gezien de verhoginc
van de prijzen lijkt het ons wel
nuttig even hun bespreking nader te
beschouwen:
vissticks; waarom altijd op maandag'
Reden; het is een diepvriesprodukt
en behoeft geen voorbereiding. Voo:
andere maaltijden(vb. stoofvlees,
worst) is in de keukens en beenhouwt
rij daags voordien de voorbereiding
ervan nodig. Aangezien men ook hiei
tijdens de week-ends niet werkt is
de reden duidelijk. Altijd dezelfde
soorten diepvriesvis? Reden:verse
vis kan men niet massaal verwerken
in de resto's. Dit vereist^manuele
arbeid;is ónmogelijk. Dok de kostprijs laat geen betere vissoorten
zoals rog,tong enz... toe. De toni jnbrochetten werden af geschaftde
verbruiker lustte die blijkbaar niet
savooienstamppot met worst;voortaan
ook brokjes spek erin.
Een nieuw ideetje en zeker wat beter
voorwaar!(wij wachten wel af nvdr)
broodvlees:lijkt ons nog altijd een
droog spul. De koks beweren evenwel dat dit vrij goed afgenomen
wordt,als het zelden geprogrammeerd
c|e|
wordt(vb. maandelijks). Blijft duszij het zelden,
mosseleh:worden nog voorzien tot februari. Daarna zijn ze niet meer te
betalen en is het terug wachten op
het seizoen daarvoor,
cheeseburger;veranderde bereidingswijze dan ^roeger. Vroeger;hamburger
met een tranche kaas erop gebakken.
De kaas.bleek echter bij het opdienen droog., en onappetijtelijk.
Nu; hamburger met sterke/? nu/ylr)
\/jlr)_ en
gruyère er bovenop.
Spaghetti bolognaise; is soms papperig. Dat komt omdat in de grote keutels de onderste samengedrukt wordt.
De saus moet voortaan pikanter en dik
ker gamaakt worden.
tuinkers: komt terug,reeds in januari
(dat belooft nvdr) Zij wordt echter
niet geteeld bij zeer droog en koud
weer. Voor dit laatste blijkt gevar
te bestaan,zowaar.
biefstuk:komt niet meer terug op

in de kelderverdieping van de overpoort en de Brug. Zo zou men kunnen
zien wat in de kelders voor ons allemaal 'bekokstoofd'wordt, men zal dan
ook kunnen zien wat voor grote keukens het zijn.
Het voorstel wordt in overweging genomen voor de volgende infobeurs.
Tijdens het jaar is dit onmogelijk,
daar een troep ronddwalende bezoekers hot personeel hindert in hun
werk.

het menu. Uas immers vroeger totaal
uitgebakken en droog,
hesperol met uitloof:te duur.
saté's 's middags? Gaat niet ,tuee
bedenkingen: — zelf honderden stuks
aaneenknutselen is
Het verslag is van hand van Dan
onmogelijk
S t r o b b e ,student-lid van de kommissie
- de zogenaamde ingetrol Menu.
ken saté'.s zijn van
nul en generlei uaar-<
do. Kunnen dan ook
weeral best missen,
lunchmeat:(is stuk hespeuorst in paneermeel gebakken) .De bereiding is
voorlopig stopgezet. De kwaliteit
van de hespeuorst evalueerde naar
een bedenkelijke kwaliteit en werd
een allegaartje van alles,uitgezonderd ...vlees. Ueg ermee.
Tot daar de bespreking van de gerech
ten ,geciteerd uit het verslag van
de kommissie Menu. Verder worden
een paar voorstellen geformulèerd
in het verslag.
- ean voorstel van de directie,om
naar het voorbeeld van de U.C.L.
in het restaurant overpoort één
verdieping met hot traditionele
reftersysteem te breken en een soori
Noors koud buffet in te voeren.
Groenten naar keuze en vrije hoeveel
met vis of vlees(deze laatsten beperkt).De warme snack uit de cafetaria zou eveneens verhuizen naar
deze verdieping. Daarnaast zou er
eveneens nog een koude dagschotel
voorzien zijn. Naar ieders beurs
dus en vooral ook naar ieders smaak,
Dit zou daarenboven de mogelijkheid
insluiten om een verloren studentenkliênteel terug te winnen.
Let uel:dit alles is slechts een
begin van voorstal;niks is zeker
beslist,eerst moet onderzocht worden of dit technisch realiseerbaar
is,in de smaak van de verbruiker
valt enz.
De enquête,die dit jaar zeker zal
uitgevoerd worden, zal op dit punt
klaarheid moeten brengen,evenals
wat betreft de vegetarische menu's.

R v. B

Raad van niet Beheer

15/12/78

Veel volk deze keer; zelfs al onze politiekers waren op post ! Elektoraal of niet,
ze waren er.
Eerst vraagt de rektor begrip voor de moeilijke situatie i.v.m. de ziekte van de administrateur. In een wipje dan maar het
bouwprogramma 1979: goed voor ruim één miljard. Hier huldigt de raad de reeds zo gelauwerde wet van Parkinson: "hoe belangrijker het probleem, hoe oppervlakkiger en
sneller het moet afgehandeld worden". Zonder enig inzicht in wat er wordt uitgevoerd
aan werken; waarom dit gebeurt; welke
prioriteiten er gelden; welk onderhoud later
moet worden voorzien. Dit alles laat de
raad koud (misschien is het de tijd van het
jaar). Goedkeuren maar. (even aanstippen
dat de audio-visuele installatie van de
F.P.P.W. er komt; kost 17 miljoen).

Verder: probleem van de leerstoelen.
De raad blijkt niet in staat (is hij wel
tot iets in staat ?) een degelijk standpunt in te nemen over het voor en tegen
van het leerstoel systeem. Geen diskussie
-Langs studentenzijde werd voorgeten gronde, nu niet (zegt de rektor),
steld om een jaarlijkse rondleiding nooit niet ? (mijn vraag). Alleen komt men
te organiseren,voor de verbruikers, tot het schrijven .van een brief aan de minister (wie mag dat zijn ?)...

Leerplanwijziging 2° kan farmacie: de fakulteit stelt voor de 2° kan zwaarder te
belasten om aldus de graden te kunnen ontlasten. Omdat niem-and inziet hoe die
graden er dan zullen uitzien, wordt de
zaak terug gestuurd om een globale oplossing
te vragen. Zoiets moest meer gebeuren.
Triestig toch wel dat ook hier zich niemand
afvraagt wat een apoteker moet kennen
(theorie) enerzijds, en kunnen (vaardigheid) anderzijds. Om hiervan vertrekkend
een uitgebalanceerd én relevant leerplan
op te bouwen. Nu beperkt alles zich tot
een wanordelijk verschuiven van kursussen
en een toevoegen van nieiwe kursussen. Gëen
vermindering van vakken (zoals in het verslag van de farmaciekommissie staat: om
diverse redenen worden geen verminderingen doorgevoerd !).
Als we zo dóórgaan met nieuwe leerplannen,
die steeds een grote vermeerdering van belasting met zich meebrengen, dan rest er
straks geen tijd meer om Schamper te lezen. ..
Vaste benoemingen van assistenten aan de
RUG: of, hoe onwettelijk is een wet, als
de wetgever vergeten is dat door de invoering van een nieuwe wet (de 5%wet) er
nu een tegengestelde wet is voor een vroegere wet ?
Voorwaar, een kluif voor de RvB, met gloeiende diskussies, laaiend van geestdrift,
resulterend in niets (maar dat is bijkomstig).
Tot slot, er komt een 2° psycholoog in PAS;
dit teneinde studenten met problemen meer
direkt te kunnen opvangen; het stilvallen
van de dienst bij afwezigheid van mevrouw
Vanoppem te vermijden en om met nieuwe,
meer preventieve en groepsgerichte, initiatieven te kunnen starten.
met vriendelijke groeten,
Jo f&ebe

FILM
studioskoop
zaal 1:
20.00u: Una giornata particolare
van Ëttore Scola
zwaar aanbevelen
22.30u : Heat
van Paul Morissey

ten voordele van de poëziewinkel Candid

zaal 2:

19.30u: een film in verlenging
22.00u: Roseland
van Dames Ivory

TONEEL

SMIKKELEN,
SMAKKELEN,
SMULLEN...

Uestvlaams theaterkollektiuf Malpertuis Tielt
Mijnheer Karei
in Teater Symptoom
Geuad 5' Gent
op "i 2, 17, 2D, 22 en 24 jan
om 20u30
inkom 70fr
reservatie: tel 22.53.00

met ondermeer...
ROLAND & BLUESU0RKSH0F
DERROL ADAMS
HERMAN de CONINCK
M.D.
HERMAN CLAEYS
WALTER DE BUCK
DOS DEMAN
LUDWIG ALENE
DIRK PAUUELS
MARK DANGIN
NIC van BRUGGEN
FRANK DECRITS
STEEF VERUEE
MARCEL van MAELE
ULAAMS MOBIEL KAMERENENSEMBLE o.l.v. EUGEEN LIEl/ENS

ma: aspergesoep
kalkoenroulade met archiduCsaus
visbrochetten met remoeladesaus
ijskreem of fruit
di: poreisoep
cheeseburger met spinazie in
roomsaus
cassoulet met worstjes en spek
yoghourt of fruit
wo: spinaziesoep
braadworst met wortelstampot
lassagne
rijstpudding met uortalstampot
do: crecysoep
hesprol met selder
kip met rijst en curry
gebak of fruit
vr: seldersoep of pap
pladijs met porei
ambassadeur
mousse of fruit

presentatie : GUIDO LAUUAERT
algemene toegangsprijs : 100 fr.
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