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Toch geen groot feest dit jaar ter gelegenheid van dies natalis; er was nochtans dubbel zoveel geld uitgetrokken tov
vroeger. De rektor, die eerst voor een
groot feest had geopteerd, vindt het nu
niet meer wenselijk , gezien de bedenkelijke toestand van de financies ...
Misschien is het ook daarom dat derden,
die lokalen van de RUG gebruiken, zo veel
moeten betalen. Bv Ledeganck aud k kost
38 OO fr; AZ aud D 7360 fr. Dat schijnen
de reële kosten te zijn die RUG heeft,
wanneer één avond in dergelijk auditorium doorgaat ...

boze brieven —

Hoeveel keer de rektor gezegd heeft dat
deze of gene prof hem boze brieven had gestuurd, weet ik niet, maar het is toch een
indrukwekkend aantal keren geweest. Blijkbaar stemt de huidige krisissfeer ook het
professorenkorps wat bitter. De door de
RvB besliste herverdeling van de subsidies, zal de boze brieven wel niet in aantal doen minderen. De diensten die vroeger hun subsidies niet helemaal opbruikten namelijk, (met de rechten op kop: deze zijn er nog niet in geslaagd hun subsidies van '76 op te bruiken), moeten daar
nu één derde van afstaan aan de andere
diensten. Zo moet de rechten + 5 miljoen
afstaan. Door deze. maatregel is er in '79
evenveel beschikbaar als in '78 voor de
werking van de universiteit. De diensten
met geld voelen zich echter gepenaliseerd
door deze regeling: zij stellen dat zij
al jaren aan het sparen zijn voor een
of andere machine, voor een biblioteek,
enz... Dit terwijl de mild-uitgevende
diensten nu zullen profiteren van de
spaarcentjes van de anderen.
Hoe dan ook, het blijkt zo te zijn dat
aan de RUG een zeer groot aandeel van de
werkingstoelage gaat naar de betaling van
het personeel (proffen, assistenten, administratief personeel) en slechts een
zeer gering deel naar de eigenlijke werking (nl slechts 16,5 %). Aan de KUL is
dit 30 %, aan de VUB 27 %.
—

klacht —

N.a.v. een agendapunt omtrent de akademische politie, verklaarde de rektor dat
hij klacht heeft ingediend bij de prokureur des konings m.b.t. de gebeurtenissen in de Brug, nl het gratis uitdelen van middagmalen. Hij zei dit niet te
kunnen dulden, evenmin als de vroegere
bezetting van het rektoraat en de andere
daden van vandalisme en sabotage. Daarbij was hij bijzonder ontstemd over de
voorzitter van de sociale raad , die geweigerd had de sociale raad hieromtrent samen te roepen.
In verband met de akademische politie, zei
hij dat dit zijn bevoegdheid was, en niet
die van de RvB. Daarmee wer<J het agendapunt gesloten.
—

En HILO-GUSB: 0-0. Elke HILO-student kan
een super-sportkaart of een sportkaart
kopen met 25 % reduktie.

—
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Nog een staaltje van hoe men hier in ons
landje (en aan ons Rugje) Ontwikkelingssamenwerking ziet. De fakulteit van de
farmacie zal nu, in samenwerking met de
V.N., een speciale kursus inrichten voor
overdracht van farmaceutische technologie naar ontwikkelingslanden. Reden van
deze bekommernis:
,
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”De Verenigde Naties hebben geoordeeld
dat dergelijke programma’s een rechtstreekse invloed hebben, niet alleen op
de hygiëne maar tevens op de sociale verbetering van 2/3 van de wereldbevolking.
Deze afgevaardigden van de Verenigde Naties
zijn allen zeer opgetogen met deze specialisatie, wat rechtstreeks ook voor
■België van uitzonderlijk belang is we- •
gens de bestellingen die nadien geplaatst
worden voor onze Belgische industrie."
(RvB 19.01.79)
Jo Maebe»
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't is a n d e r s w e l glad b u i t e n
a n d e r s w e l ja
ze k u n n e n niet eens de s n e e u w d e f tig opruimen
ja, t e g e n w o o r d i g !
v r o e g e r ! ja, v r o e g e r was h et t e n m i n s t e n o g s n e e u w , m a a r nu
ja, met al die c h e m i s c h e bo e l in
de lucht, h e t k a n n i e t m e e r zijn
zoals v r o e g e r
en al dat zout dat ze erop s m i j ten, h e t zit me tot h i e r
ja, mi j n s c h o e n e n staan er vol
w i t t e v l e k k e n van, van al dat
zout
v r o e g e r g o o iden ze n o g as op de
sneeuw, m a a r n u
hm, n u m o e t e n ze geen kach e l s
m e e r hebben, n u
nee, nee, a l l e m a a l gas en ele k t r i e k en c h a u f f a g e en zo
e rgens h e b b e n ze t o c h w e l gelijk
hoor
voor een stuk e i g e n l i j k wel, ja
w a n t zeg n u zelf, h e t is to c h ge-,
m a k k e l i j k : k n o p j e d r a a i e n en
h o p ...
hop, hop,
stop, zo vlug gaat
het n u ook w e e r n i e t h o o r
h a n g t er n a t u u r l i j k van af w e l k e
k w a l i t e i t je k o o p t
k w a l i t e i t .. d a a r zeg je zo m a a r
wat, m a a r ...
ja ja k w a l i t e i t meneer, m a a r ik
k a n er v o l l e d i g inko m e n als je
zegt dat dat n i e t zo eenvoudig,
ligt
ha, z e k e r n i e t op het/feerste zicht
hm, zoals die liefdes zeker; da a r
kan ik w e l een mooi v e r h a a l over
vertellen
kom, kom, t e r zake n u
juist: e r g g l a d bu i t e n !

leerplan geneeskunde — -

Alhoewel het voorstel niet werd besproken,
— een aantal stukken waren te laat ingediend -, stelde de rektor vast dat de 2°
kan onduldbaar zwaar was. Hij verwees
naar het RUCA om aan te duiden dat dit
leerplan zeker een vermindering van het
aantal studenten zou meebrengen. En
minder studenten = minder geld ...(student is money).
H et nieuwe leerplan van het HILO werd
goedgekeurd.
—

vast burootje 10.01.79 —

afvloei personeel —

Door de financieringswet moet de RUG (met
zowat 850 perwoneelsleden te veel volgens
dezélfde wet) deze personeelsleden geleidelijk doen afvloeien. Dit door iemand
die ontslag neemt, op pensioen gaat of
overlijdt niet te vervangen ! Alleen onder zeer strikte voorwaarden kan zo iemand vervangen worden. (De moeilijkheden
im de Ledeganck zijn zo bv te wijten aan
het feit dat hier al een aantal weggevallen personeelsleden niet werden vervangen,
zodat nu Ikpersoon alles alleen.moet opknappen.) De rektor gaat niet in Brussel
het nodige personeel opeisen; ach nee,
samen met de regeringskommissaris zal hij
nakijken hoe we de wet gaan toepassen ..

En hier redaktioneren w i j,z i j het op beperk
te ruimte,bespeuren er geen u fo 's en wringen er óns voorzichtig in,want glad:
) ( abonneren kan nog,we vragen u n ie t 50,
geen 40 maar slechts 20,sorry 30 BF.
) ( abonnees die hun nummers n ie t ontvangen
verwittigen ons maar,uzegt:maar dan kunnen ze. ju ll i e n iet verw ittigen
want
d it lezen is hen n ie t mogelijk. Zo is
dat,als ze het n ie t kunnen lezent bew ijst
dat ze Schamper n ie t ontvingen en moeten
ze ons verwittigen.
) ( Op 29 januari is er een TVR over het
'GUSB' om 2Ou. in de brug.
SHIT.
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p ijn lijk
Van bij het begin af van de aktie tegen
de 10000 is er een breder perspectief gezocht geweest en heeft men getracht dit
in concrete eisen om te zetten. De eisen
zijn er, maar wat zijn de resultaten ?
Er werd contact gezocht met andere lagen
van de bevolking, ook getroffen door de
antikrisiswet en de antisociale regeringspolitiek: Verder zijn er ideeën uitgewerkt om dit contact op lange termijn
een stevigere vorm te geven.
Er is de SVB, of die komt er, misschien
langzaam, maar dan zeker. De W S struktuur en de aktiestruktuur overlappen nu
reeds gedeeltelijk mekaar en een versmelting op korte termijn is wellicht noodzakelijk. Dat het daarbij niet gemakkelijk
gaat, is duidelijk voor al wie zich een
beetje aktief bezig houdt met de aktie.
Ten eerst: de toenadering naar de werkende én werkloze bevolking is miniem én is
dit steeds geweest. Er is een pril kontakt met het ACOD hoger onderwijs. Rekening
houdend met het feit dat slechts 17# van
het personeel gesyndiceerd, is, blijft dit
zeer marginaal en ondoeltreffend. Voor
het overige zitten we daar strop.
Ten tweede: de samenwerking met het NUHO
en scholieren is wellicht, beter. De NUHO
probeert krampachtig een komitee van de
grond te krijgen; er is een brosjure voor
scholieren geschreven. Maar hier nogmaals,
geen stevige basis voor een permanente
werking. Gezien ook het feit dat zulke
*
groepen gemakkelijker vatbaar zijn voor
onze toenaderingspogingen zijn de resultaten zeer miniem.
Bilan: staan we nog altijd niet HEEL ALLEENï
En laat staan dat de verbreding van de aktie en de radikalisering ervan als noodzaak erkend wordt voor zij die er zich
heel aktief mee bezig houden, blijft enige
reden voor de grootste massa van studenten,
om mee te blijven doen aan betogingen niet
die ene eis 10000 nooit ? Een geradikaliseerd stel aktievelingen, met een corporatistische basis, die elkaar wederzijds
blijven tolereren ?
Het antwoord op al deze vragen blijf ik

AJM0NSKE - AANKONDIGING'-- ANÜNSKE
De laatste nieuwe 3AUAADE is uit,
het blad van de kritische aktiegroep psychologie en pedagogiek.
Er^zijn artikels rónd reklame,
beïnvloeding, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidszorg en zelfbeheer, welzijnswerk, en de jaarplanning van KRAPP zelf.
EEn nummer (12) bestaande uit 8
bladzijden en felle leze'sbrieven.
OAUAADE wordt u aangeboden op de
gewone manier en kost waarschijnlijk nog altijd 10 BF.

Een van de grootste oorzaken is volgens
mij het feit dat er nooit de optie genomen
is, nu al na vier maanden aktie, om radikaal te werken naar de unief, als instelling, toe. Ik wil hier niet beweren, dat
er helemaal niets gebeurd is en gebeurt op
dit vlak. Maar het feit blijft dat binnen
de facultaire aktiekomitees en-het regionaal aktiekomitee nooit de vraag gesteld is
om de eis van "demokratisering van het
onderwijs" uit te werken naar de unief

zelf. Inspraakstrukturen, manieren van les
geven, investeringspolitiek van de universitaire overheid, kriteria om onderzoeken
te verrichten, benoemingspolitiek , enz:
werden over het hoofd gezien. Er werd niet
gewerkt voor een fundamentele verandering
van onze eigen unief.
De opwerping als zou het binnen een kapitalistisch systeem onmogelijk zijn een
demokratisch onderwijs te realiseren, degradeert, indien ze juist in de aktie tegen de 10000 tot een corporatistische
eis van een belangengroep die het daarbij
nog leuk vindt o m .op straat te komen.
Strukturen zijn-steeds het werk van mensen.
Dus kunnen we ze ook veranderen (wie heeft
daar ook weer het einde van het kapitalisme voorspeld ???).
We moeten beginnen,volgens mij, met een
grondige diskussie over de relatie uniefmaatschappij. Op een brede basis.
Pas dan zal een SVB doeltreffend kunnen
werken, zonder daarbij de fouten te begaan een struktuur te willen inschakelen
van boven naar onder toe. Ik wil hierbij
niet zeggen dat tot nu toe de aktie geen
resultaten heeft gehad, in tegendeel zelfs.
Maar zelfkritiek moet af en toe gemaakt
worden, zelfs als ze pijnlijk is.
Prenez vos désirs pour des réalités 1!I

(’)

André Rubbens
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schuldig en het heeft geen zin volgens mij
daar een antwoord op te zoeken. Wel moeten we zoeken naar de oorzaken van de moeilijkheden om én de aktie te verbreden én
te radikaliseren.

b ilan z
In Schamper nr. 75 -de illustere FKSchamper-spuit Dirk liereecken (de FKvoorzitter)zijn kritiek op de aktie
van.de Studenten in verband met de
verhoging van de maalfeijdprijzen.
"De studenten hebben zich schuldig
gemaakt aan diefstal en heboen de
legale middelen die hen ter beschikking stonden,nl. het adviesrecht van
de sociale raad, niet gebruikt.
Even toelichten hoe een beslissing
getroffen wordt!
Prijsverhogingen móeten goedgekeurd
wo-rden door de Raad van Beheer,na
het advies gehoord te hebben van de
S.R. . Nu is de S.R. inderdaad het
enige orgaan in het kader van het
medebeheersapparaat voor de studenten
waar de studenten de helft van de
stemmen hebben.
üe beslissing voor prijsverhoging
,der maaltijden wordt in volle blokpe.
riode vorig jaar. op de SR coedgekeurd;dit inderdaad terwijl maar
ten student aanwezig was,die dan nog
'blijkt voor gestemd te hebben.
En hier komt de .aap uit de moüwjiri
hoeverre kunnen de studenten wel
vertrouwen hebben in hun vertegenwoordigers?
Deze mensen blijken- eenmaal, verkozen
of aangesteld-zich vrij los en ongekontroleerd door de burokratie te
kunnen bewegen zodat ze aleens een
beslissing helpen nemen-want de invloed var, de studenten'in du organen
ie kwantitatief vrij beperkt-die tegs" de belangen van de studenten in-gaan.
Hiermee zijn eer, tweetal problemen
in verband met mede eheo- aanigeraak't
nl.-de -te-beper.kte vertegenwoordiging ir beslissingtreffence organen.
-onkontroleerbaarheid en onafzetbaarheid van de vertegenwoordigers.'
Op deze diskussie over. medebeheerdie dit jaar weer akt.uael wordt,
gezien de komende verkiezingen— hopen
we later nor grondiger ,ts kunnen terugkeran.

Nu terug 'raar de grond van de zaak:
Het protest, richt zich tegen hot vei*
hoogde tarief van de maaltijden in
de resto's van de unief,5fr, voor
warme middagmalen-volgens Dirk echt
niet veel,5fr. voor broodjes 'en 3pr.
voor kopfia er thee.
.Het traditionele argument om dit te
veran i.woorden is de stijgende levensduurte. Inderdaad er is een grote
inflatie,maar dat is ons schuld niet;
maar de prijsverhogingen in de sociale sector sedert 1971werken meer dan
kompenserend. In 1971 betaalde men
25fr. voor een warm middagmaal,dit
betekent geïndexeerd nu zo'n 48fr.
-waar we in werkelijkheid 55fr. moeten betalenbegrepen Dirk. Dus
via een systeem dat men voorstelt
als loutere indexatie slaagt men erin de studenten ..steeds meer te doen
betalen voor hun eten.
Het argument dat de loonkosten zou,den verantwoordelijk zijn voor de
stijging van de kosten gaat niet op,
want uit de jaarverslagen
'lijkt
dat de totale loonkost enkel geïndexeerd werden,terwijl het aantal
tewerkgestelden lichtjes afnam;dit
resulteert in een.dalend % aandeel
van de loonkosten in de totale, kosten van de resto's. Uatvolgens ons
een der hoofdoorzaken is van de problemen, is het dalend verbruik van
studente.nmaalti jden(780,000 in 1971
gestegen tot 1,020.OOG in 1973 en
terug op nivo 1971 in 77)tenopzichte
van een overproduktiekapaciteit. In
die zin is de politiek die gevoerd
wordt-waarbij de prijzen verhoogd war
den rekening houdend met het eruit,
voortvloeiend dalend verbruik (5/6 bij.
laatste prijsverhoging-zie begroting
SR 1978) (Uiteraard opteert l/an Espen
niet voor een dalend verbruik,Dirk,
maar het komt automatisch als de optie voor'prijsverhoging genomen wordt
verkeerd.V,
Ue menen dat moet gestreefd worden
naar een- 'volledig .gebruik, van de kapaciteit'Oit kan bv.door het -officieel-openstelle.n van de resto's(en
eigenlijk van de ganse sociale sektor
voor bv. U G-studenten,voor jonge
arbeiders... etc *zodat we in feite

10x de nieuwe prijs(=10x55 -550fr.)
+ el-fde maal gratis eten,zodat we
zoveel betalen als vroeger voor elf
maaltijden:
( 1 0 x 5 5 ) + ( 1 x 0 ) = 1 1x5 0 =5 5 0

Gesnapt. Dirk?!
Dus uitgaande van dit principe heeft
een bezfbtingsaktie van 1 dag,en de
een soorfregionaal dienstencentrum
oude prijzen vragen helemaal geen
voor jongeren" krijgen. Deze maatrezin.
gel dringt zich niet alleen op, om
En er werd dus voor de tweede mogeonze maalti'jdprijzen laag te houden,
maar ook vanuit standpunt van gelijke lijkheid gekozen en als er dan iets
te uitbundig zou gevierd worden dan
behandeling van alle jongeren.(o.a.
is dat jammer dat het gros van de
wegwerking van de diskriminatie
studenten de politiek van deze aktie
NUHO-UNIEF...)om de zaak weer"rendaniet inziet.
bel" te maken moet ook aan-dacht beUe zouden nog graag even ingaan op
steed worden aan de kwaliteit van het de problematiek van de bewerkstelling
eten. Dirk heeft niet alleen opmerkin- (in een motie keurde het personeel
gen over de grond van de aktie- ook
van de ÖRUG/omdat ze vreesden dat de
op de manier van aktievoeren.
Als de studenten niet meer kunnen re- tewerkstelling zou worden aangetast,
de akties af.)Het is inderdaad niet
kenen op hun vertegenwoordigers- en
onze bedoeling in te gaan tegen de
dat zullen ze in het huidige systeem
de belangen van het personeel,maar
eigenlijk nooit kunnen-dan is het
we zijn wel de mening toegedaan
maar al te logisch dat ze zelf aktie
dat de prijsverhoging TELEN hun belan
gaan voeren tegen deze onaanvaardbare gen ingaat,en zij in feite belang
maatregelen.
hebben bij onze akties. Uitleg:
Principe van de aktie was de volgende
vroeger betaalden We EOfr. voor een
door prijsverhoging daalt het vermiddagmaal;nu wordt dat 55fr. Dat
bruik,dat terwijl de kapaciteit gehemen we niet,we willen per maaltijd
lijk blijft. Dit heeft twee gevolgen
hoogstens gemiddeld 50fr. betalen.
voor de tewerkstelling.
Dus systeem, van a.utoreduktie. Nu zijn
-rechtstreekse afdankingen
twee mogelijkheden:-ofwel dagelijks
door minder verbruik.
5 fr. minder betalen
-rationalisaties in de res-ofwel betalen we
to's om budgettekort in te perken,
wat ook leidt tot afdankingen.(vib.
installeren van 'den band'(voor het
afruimen)in het boerekOt.
'Ue menen dus dat zowel in belang van
studenten,als van het personeel,in
te gaan tegen de huidige gevoerde
politiek van steeds weer prijsverhogingen...
bruno monteyne
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KS info: de sociale raad van 27.11.78

A. Enige duiding in handige katechismusvorra:
1. wat is de SR ? De SR is een raad
die de Raad van Beheer advies geeft
Sociale Sektor. Zie ook dit handige
nigrammetje, speciaal voor u gepikt
het FK.

(allicht)
ivm de
orgavan

6.3. Motie KS aan de SR.

De voorzitter moet eerst het advies van
de regeringskommissaris inwinnen vóór de
zegen van het Vast Bureau over het voorstel van de SR te vragen.

eerste vraag (samengevat): waarom zijn de
avondmalen tijdens de vakantie 5 fr opgeslagen ?
antwoord van Van Espen (beheerder resto's
en homes): de snack werd aangevuld met
soep en nagerecht.

(Het Vast Bureau is een stukje Raad van
Beheer dat zich met het dagelijks bestuur
van de RUG bezighoudt.)

antwoord KS: In het akaderriejaar konden
maaltijden aan 45 frank gekocht worden, in
de vakantie kostte hetzelfde eten 50 fr .
Hoe je het ook b e k ijk t, dat b l i j f t een opslag van 5 fr . Bovendien sc h ijn t het dat
het nagerecht nogal eens ontbrak.

4. PAS
4.1. rapport werking studentenarts

schema
2. wie zit in de SR ? - 1 prof, 2 ATP, 4
studenten als stemgerechtigde leden
- 1 rektor, 5 diensthoofden, 1 afgevaardigede van regeringskommissaris en administrateur als adviserende leden.
Dus de helft van de stemgerechtigde leden
is student ! We mogen dus mee beslissen
over het advies dat de SR geeft. De Raad
yan Beheer (4 studenten op pakweg 25 leden)
is er toch om elk advies dat prof & co niet
zint te kelderen.
3. hoe komen die studenten in de SR ? Ze
worden gekozen door studenten in de fakulteitsraden. Daarna mogen ze 2 jaar
hun plan trekken. In betre tijden probeerde KS (wij dus) een oogje in het zeil
te houden, maar wegens te weinig leden
kunnen we dat niet volhouden. Vandaar dat
we je vriendelijk uitnodigen om naar KS
te komen: we hebben je nodi^g. Vandaar
ook dit artikel. Vfe willen wat in- de SR
gebeurt zo ruim mogelijk bekend maken, zo
dat iedereen de juiste waarde van de SR
leert kennen en er gebruik van kan naken.

B. Beknopt verslag van de SR van 27.11.78
(cnze kommentaar staat in kursief)

3. sociale dienst
3.1. Verhuring studentenflats in Heymans
22 op 105 appartementen zijn niet verhuurd. Volgens de sociale dienst gaan nensen weg omdat de ruimte te klein is en de
prijs voor de hoogste inkomensklasse te
hoog is.
De SR wil volgende kategorieën ook toelaten: - studentengezinnen met 2. kinderen

B ij w ijze van eksperiment werd de vorige
jaren een huisarts te r beschikking van de
studenten gesteld (tegen terugbetalingsta r ie f) . Nu heeft de dienst voor sociale
geneeskunde en hygiëne van de RUG een stu die over dat eksperiment gemaakt op basis
waarvan de SR gaat beslissen wat er met
de studentenarts moet gebeuren.

tweede vraag: waar blijven de vegetarische
maaltijden ?
Van Espen: Er zijn geen mensen die de
koks kunnen opleiden. De SR zal kandidaten vergoeden.

Ondertussen heeft Van Espen, op onze
suggestie, kontakt opgenomen met de KUL,
die wel vegetarische maaltijden ter beschik
king s t e lt . Maar nu tw ijfe lt h ij weer aay.
de vraag naar vegetarische maaltijden.

Gezien de omvang van de studie zal de SR
een kommissie samenstellen om er een beknopt verslag van te maken.

derdes: protest tegen de prijsverhoging
Van Espen: Ete begroting moet sluiten.
De SR jpat de prijsverhoging op 1 jan
doorvoeren. Van de Velde waarschuwt dat
verdere prijsverhogingen het aantal verbruikers zullen doen dalen.

6. studentenaktiviteiten
6.1. Busgebruik door studentenverenigingen.
Het budget is op, en de beheerder studentenaktiviteiten vraagt dat de vastgelegde
procedures voor busaanvragen zouden gevolgd worden. Van de Velde (studeht)
steunt deze vraag en naakt voorbehoud
voor de gevoerde akties (tegen de 10000).
De voorzitter krijgt de opdracht de studentenverenigingen op hun financiële
verantwoordelijkheid te wijzen.

6.2. Gemengde bewoning van de hornes.
De voorzitter (J. De smedt, student)
merkt op dat het verblijf van mannelijke
professoren in de fabiola tegen het reglement is. Carlos Debacker en Van de Velde,
studenten, vragen een enquête over studentenhuisvesting met een onderdeel over gemengde bewoning van de homes te houden.
De SR zal prof Van Vaerenbergh vragen een
dergelijke enquête te maken.

aku11eitenkonvent

Mooi zo, want onze enquêtes worden door
de Raad van Beheer gewoonlijk verworpen
omdat ze tendentieus en n ie t representat i e f zouden zijn . Helaas h eeft p ro f Van
Vaerenbergh door de bekende bezuinigingen personeelstekort, zodat we vrezen
dat de enquête nog n ie t voor morgen is .

--------------1__
werkgroepenkonvent

Seniorenkonvent

Beste Van de Velde, 'dat weet Van Espen
ook. Wanneer h ij de p rijs met 5 f r verhoogt
dan houdt h ij rekening met, een daling van
het aantal verbruikers om de winst te
kunnen schatten. Van Espen weet heel goed
dat p rijsstijg in g e n de sociale funktie
van de re sto 's saboteren, doordat ze de
minst kapitaalkrachtige studenten eerst
weghouden. Dat b ij p rijsstijg in g e n weinig
rekening gehouden wordt met die sociale
fu n ktie wordt goed g eïllu streerd door de
stijg in g van de kafetariaprijzen: lukseprodukten als i j s stijg e n minder dan
noodzakelijke produkten als k o ffie en
broodjes die 50 % duurder worden.

Waarom zijn de homeraden nog n ie t vroeger
geraadpleegd ? Het is toch vanzelfsprekend
dat de homeraden moeten beslissen wat er
in hun brievenbussen mag komen ?

f rvweyyncrcxyt^

m a a g o p n sp in g e n
MAALTIJDPRIJZENAKTIE.
Dat de prijzen van de maaltijden relatief fors (zeker als we het voor de
sandwiches bekijken) de hoogte zouden,
ingaan was al een tijd geleden bekend.
Zie bv de beslissing van de Sociale
Raad en de Raad van Beheer.
De aktie daarrond kwam ter sprake in
de werktweedaagse van het aktiekomitee tegen de 10 000, welke doorging
tussen kerstdag en nieuwjaar. Daarop
werd de principiële goedkeuring aan
de verhoging van de prij zen door de
Raad van Beheer
uitgesproken, onder ogen genomen.
Als argumenten voeren ze dan aan dat
de prijzen met de index mse evolueren
en dat het deficiet van de dienst
restaurants niet verder mag toenemen.
Nu die indexaanpassing-redenering
klopt als geen bus, want men heeft
supplementair aar. de aanpassing de
vermindering van het verbruik ingecalculeerd.
Het deficiet van de dienst restaurants
is een periodiek, zelfs een continu
voorkomend verschijnsel. Dat vloeit
onder andere voort uit de betoelaging
van de sociale sektor
welke niet
aangepast is aan datgene wat onder
een sociale sektor en sociale voorzieningen verstaan dient te worden.
Tien jaar terug verwachtten de planologen en statistici dat de trend van
toename van de studentenbevolking zich
verder zou doorzetten. Vandaar dat

Dat gereageerd wordt tegen de verhoging is niet meer dan logisch als
men ingaat op het tot itandkomen
van een.dergelijk. besluit, op de gevolgde redei^jsringen.
Maar het feit dat er aktie gevoerd
wordt mag geen afbreuk doen aan het
feit dat men serieus het doel en het
effekt van een aktie bespreekt.
Voor -soimmigenn komt die aktie dan ook
over als een illegale aangelegenheid,
•als diefstal. Anderen oordelen dat
ze de beheerders van de sociale sektor en ook de rektor serieus aan het
nadenken gezet hebben.

Kijk, voor d it soort maatregelen is de SR
heel goed. Wanneer je ie ts w il dat n ie t
te veel kost en niemand voor het hoofd
sto o t, kan de SR wel zorgen dat het er
komt.
Min. v. Onderwijs

raad v. Beheer
vast Bureau

j prlitiek konveht
schamper I \
\
kultureel konventî \

vierde vraag over informatie verspreiding
in de homes (wat mag in de bussen).
Van Espen zal de homemaden om schriftelijk
advies vragen.

c^axxJdLo ß O

Jan Strobbe, student-lid van KM, brengt
verslag uit. Hij noemt de werking niet
efficiënt omdat er geen medewerking van
het restaurantbeheer is. De SR beslist KM
in stand te houden en maatregelen te nemen
om de werking doelmatiger te maken:
- de namen van de leden komen op -de menu's
- er komen suggestiebussen, te beheren
door de student-leden
- KM zal op vaste dagen samenkoiren voor
menubespreking
- de voedingswaarde van de menu's zal gekontroleerd worden en KM krijgt de resultaten .

I Akademieraad
-- 1

studentenaktiviteiten

- studentengezinnen NUHO
- samenwonende studenten

oLcw ' £

6.'4. Kommissie Menu.

vijfde vraag aan de SR om een standpunt in
te nemen ivm de 10000.
De SR is akkoord met de rektor die zegt
dat de rektoren hun ongenoegen aan de minister kenbaar maakten, maar dat zij die
maatregel niet kunnen intrekken.

\
Sociale dienst

psychologisch advies

Carlos Debacker vraagt namens de ver
ging van jobstudenten geen afruimband te
laten plaatsen in 't Boerekot, want dat
verlicht de arbeid niet, helpt het aanschuiven niet weg en beperkt het aantal
verbruikersplaatsen.
Van Espen zegt dat de verbruikers een
band vroegen omwille van de hygiëne.
De SR keurt de band goed met 1 tegen (Carlo:
4 voor (wie ?)
3 cnth (wie ?)

Dat was het dan. Om punten op de SR te
zetten kan je terecht b ij Johan De Smedt,
maandag 19u, Brug, 1° verdiep.
En wanneer je energie te veel hebt, kern
dan naar KS, Brug. Als je een b rie fje
s c h r ijft naar KS, S t Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent, dan krijg je regelmatig ons
verlag + uitnodiging.
Kommissie Sociaal

Het kon beter, maar het is toch al ie ts .

de capaciteit van het neergezette mastodontkomplex Overpoort op enigerlei
wijze aan de vooruitzichten diende
te beantwoorden.
Nu konstateren de verantwoordelijken
en zij niet alleen dat het verbruik
van maaltijden achteruitloopt. Die
vaststelling roept een heleboel vragen op, die naar i k aanneem., door
haast niemand sluitend kunnen beantwoord worden.
Ligt het teruglopen 'aan de prijzen
die gevraagd worden, aan de veranddrde
manier van samenleven (in groep, koken)
aan de kwaliteit, van het eten, aan
het mastodontkarakter van de resto's??
Die verschillende punten kunnen niet
los van elkaar gezien worden. Maar
daaruit een oplossing puren gaat bijlange niet zo vlug.

bij het openbaar vervoer werden toch
ook niet als diefstal en illegale
praktijk afgeschilderd? Nu geef ik
Wel toe'dat die autorekuktie van de
maaltijdprijzen in de pers een andere
weerklank gevonden heeft dan de tramakties. Dat komt voor een groot stuk
omdat het weer eens studenten waren
die de aktie voerden. De wrange nasmaak van korporatisme kan weggeveegd
worden door die aktie te stellen
in het licht van sociale verwordenheden, te verdedigen. De studenten doen
het op hun terrein, waar hunleefwerelc
zich situeert.
Een argument dat steeds tegen dergelijke akties op de voorgrond treedt
is de bemerking dat studenten wel
geld hebben op s'avonds een pot en
pint te nuttigen. Dat kan aangewend
worden
. .-tegen elke aktie geeicht
tegen de levensduurte ook.

Hoe een dergelijke zaak beoordeeld
wordt hangt in heel sterke male af
vanuit welk standpunt men vertrekt.
Opteert men voor een sociale sektor
die werkelijk inhoud heeft en opengesteld word* voor idereen (NUHO',
scholieren, werkende jongeren ...)
,dan moet elke maatregel die de sociale sektor afbeuwt, gekontesteerd
worden.
Vindt man de sociale sektor een overbodige luxe dan kan veel beter de
sociale raad oordelen dat de boel gesloten wordt.
Opteert men voor de eerste mogelijkheid dan moet een.taktiek uitgedacht
worden die een maximum; effect heeft,
niet alleen op dirékt vlak, maar ook
in, verband met steun dat men ervóór
ontvangt.
De autoreduktie die toegepast werd

In elk geval moeten we ons meer richten naar een diskussie over het nut
en de invloed van sociale, voorzieningen. Op die manier kunnen misverstanden rond^een aktie veel beter uit de
v’6g geruimd worden.
Met strijdsindikalistisehe groeten
Paul

Geeraert.

agenda

c^ebat

& voordracht

Voordracht. Filosofische Kring .

KABARET IS TROEF !

B.P.A.- Avond : dinsdag 30 jan 20 u.

Ivo ('ïichiels over " Verdediging van
Thema : " Linkse pers in Vlaanderen"
de Avantoards " .
Op dinsdag 30 jan. - Aud. A landijn met vidëo-film »G. Ualraff bij Bild',
M-m.v. E0 Bonfe (Knack), .
aanvang : 20'.00. u.
In het 3TAPELHUIS F. Ackermanstraat
(vlakbij RTT)
ri° 20 a

m enu
Menu l___29 jan - 31_jan.
madag
Spinaziesoep
Varkensrib met rode kool
Vissticks en sla
Ijskreem of fruit
didag
Groentesoep
Braadworst met spruiten Omelet met spek en kaas
Yoohourt of fruit
uodag
Tomatensoep
Haan in wijn Hamburger met princessen
Rijstpudding of fruit .
(De voedselmaaltijdeh voor ,fetr.
zijn nog onbekend) .

to n e e l
NTG '

KAFKA

Bedside Story van Alan Ayckbourn
op 27-29 jan om 20 u.
28 jan
om 15 u.
1^2-3 febr om 20 u.
Peter en de wolf
Moment Musical door theater Bratislava
op dinsdag 3C. jan om 20 u.
Frans Halsema
Uoensdag 31 jan

Brieven var een Portugese non
26-27-31 jan om 2r .30 u.

INTERNATIONALE NIÉUWE SCENE

■

MANNEN VAN DEN DAM

Het K.K. nodigt de mannen van den
Dam opnieuw uit naar Gent. Een
nieuw stuk GELOOF, HOOP, LIEFDE .
Een stuk van Odon von Horvath.
ARCA
Ik citeer even het informatieblad
van dec. 1976.
D,e Vos
DH Laurance
Het is een s.tuk waarin ".. de gigan26-27
ian om 23 u,
tische kamp tussen individu en samenleving wordt getoond, dit eeuwiARENA :
ge gevecht waarbij het tot geen vreMacbeth
regie:Jaak van de Velde de kan komen, hoogstens tot een korop za.terdag 27 eri „woensdag 31 jan te wapenstilstand, die meestal een
illusie blijkt te zijn ",
telkens om 21.15 u.
in de OOievaarst.raat 62 , Gent .
Het vertelt de geschiedenis van de
Ook in februari : 1-2-3-7— 8-r9-1 0■
jonge vrouw Elisabeth die, omdat ze
14-15-16-17-21-22-23-24-28 !
geen arbeidsvergunning heeft, haar
werk verliest, haar liefde, haar
illusies en. tenslotte haar l^ven,
'omdat ze niets meer te vrezen heeft'
Geloof, Hoo p, Liefde, situeert zich
in de krisi speriode van de jaren '30
in Duit slän d , een ,sociaal-ekonomische
toestan d di e gekenmerkt wordt door
een enorme werkloosheid, verlies van
sociale ver worvenheden zoals werk1oo sheidsui tkeringen en ziekenzorg,
eis van het grootkapitaal.voor nieuwe,
machtig ings wetten en eis tot verlenging va n de arbeidsdac met 2 uren
en. verm inde ring der lonen.
Het K.K . st elt en brengt hiervoor
terug kaart en aan gereduceerd tarief
in omlo op !
om

20 u.

VIJFTIG

Op donderdag 1 februari om 20 uur
gaat er in de Brug terug een verga- .
dering door van de Interfakultaire
VrouwenWerkgroep, De bedoeling is
in twee groepen te gaan werken. Een
groep doet inhoudelijke vrouwenstudies, de andere groep zou werken rond
de specifieke problemen van vrouwen
aan’t unief.(zie ook Schamper 74).
Volgende vergadering worden deze gr
groepen samengesteld. Alle vrouwen
welkom.

stress

WERKGROEP

STRESS

Uie is geïnteresseerd in het b.éstuderen van het verschijnsel Stress vanui'
uit zijn studierichting en belangstelling ? Wie wil zoeken naar mogelijke actiepunten ?
Schrijven 'of telefoneren naar
Patrick Van Braeckel
Geraardsbergse stwg 237
9231 Gontrode-Melle (52 28 04) .

archief
Het Archief van de R.LI.G, verzamelt
niet alleen alles over de universiteit zelf, maar wil ook een studentenarchief uitbouwen .
Een verzameling tijdschriften, pamfletten, brochures en affisjes van
de jaren zestig tot nu is reeds aanwezig. Men werkt aan een inventaris.,
Ue willen het studentenarchief zo .
up-to-date mogelijk houden, maar
daarom hebben ue jullie hulp nodig.
.Daarom werkgroepers, aktievelingen-,
samenstellers van tijdschriften,
breng of zend ons jullie werk, het
helpt ons een stuk vooruit.
Uie mensen kent die belangrijke verzamelingen hebben kan ons een seintje geven..Jullie kunnen ook altijd
het atchief raadplegen, er is informatie (o.a.) ever de maartbeweging
van '69, de maatregelen Claes-Hurez,
de actie tegen' VDB enz.
Verslagen van Kommissie Spsjaal, van
de eerste organisatie van de jobbers
in de jaren zestig, het tijdschrift.
' Eindelijk ' van de Gentse provo's,
kunnen hier allemaal geraadpleegd
worden. Uerk mee, de kontinuiteit
kan alleen maar verzekerd door jullie
hulp .
Je kan altijd terecht op
' Archief van de RUG
Baertsoenkaai 3 , 9000 GENT
tel. : 23 59.56 (toestel 275) '

Stefan voor het K.K.

PRQKA
FOTOTENTOONSTELLING
recent, werk van de afdeling fotografie van 'd e .Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten A'pen.
van 2 tot 15 februari
elke werkdag van 10 tot 12 en van
14 tot 20 u. in de Akademie.

-vertel eens over de groep...
=barst.
— ...eh, is. het de moeite om te komen
kijken?
=natuurlijk nie t maar je kunt er misschien wel lol aan beleven.
-waarover gaat he t?
=het is een programma over "mensen",
dus niet over b e e n d e politiekers of
BRT-figuren, gewoon over onszelf...
-men heeft u wel eens de Vlaamse Freek
De Jonghe genoemd...
=nou. en, ik kan er ook niets aan doen
dat hij in dezelfde richting zit.
-is er een vergelijking met andere Vlaansre groepen of artiesten mogelijk?
=moeilijk, ze zijn hier nog niet zo kabaretbewist, maar ik kan der mij wel
in uitleven.
dank.u en dan. gaan we het hierbij laten
en afwachten.
=reeds?
Kabaret KILARIE werkt onder he t produktielabel van "De Luie Wesp" en uit het
dossier vernemen we : Alex de Teyger,
na de humaniora nog niet geaard in het
Gentse universiteitsleven, da$ maar regentaat en nuupas buiten (gesmete n) uit
de Brusselse tonee-lschool RITCS. Terug
in Gent. 1975 : Magkesloeren (kolde rprogramma), 1976 : kabaretprograinma "Veni,
Vidi, Verdorie", '77— '78 : geknoei met
allerlei muzikanten en op alle mogelijke festivals e n vrije podia...
1979 : geruggesteund door een stevige
rock&roll band SLAPSTICK maken ze na
weer alle parochiezalen en jeugdclubs
onveilig met hujj nieuwe programma.
Premiere- voor Gent : woe 31 jan, Blandijn aud E,20.00 uur.

FRANK

De kaarten zijn geldig op de 3 voorstel! inesdagen :
di 6, woe 7 en do 8 feb om 20 u.
in zaal VOORUIT
St Pietersnieuwstraat 23 .
t

Op woensdag 31 januari, 20.00 uur, in
den Blandijn - aud. E - vuurt kabaret
HILARIE zijn beledigend programma af op
de aanwezigen ; titel van de voorstelling : BELEDIG ESN MEDEMENS !!!
Geen politiek geleuter, pacifistische
boodschap of ludieke luisterliedjes met
een grappig’
.muziekje op de achtergrond
maar grondig door het slijk sleuren var
alles en iedereen en nog wat,, want de
waarheid kwetst.
Kabaret in de beste tradities van het';
cynische,sarcastische en zelfkritikerend
theaterbeest.
Voor zuurpruimen is deze vertoning
slechts te genieten met gesloten ogen
en in de.veronderstelling dat ze hardhorig zijn.

film
Vooruit •:
The bad news bears
M. Ritchie

U.S. 76
om 19.00 u,

Taking off
M. For ma n.

Ù.S. 71
om 21.15 u ,

Links politiek-satirisch maan
dhlad in wording zoekt gratis
medewerkers, tekstschrijvers
kartoenisten, striptekenaars
en mensen met pittige ideetje
s.
Zich wenden; vzw F0ERT
Visserij
116
9000 Gent

6 INTERNATIONAAL FILMGEBEUREN
majestiek 2000 studio skoop 1
#i'R00T

NIEUWE DUITSE KINEMA en MARGINAAL FES TIVAL *

FFSTIVAl

studio skoop 2

' HOMMAGE AAN DE JAPANSE KLASSIEKE KINEMA

*

Vr.26 -.20.00 u: 'speciale openingsfilm:
A WOMAN OF PARIS van Cha p l i n . ■
- 23.00 u: EL RECORSO DEL METODG

Vr.26 -14.00 u:
-16.30 u :
-19.00 ü:
-21.30 u;
-24 . o o u :

HISTORY OF THE BEATLES
VALESKA GERT
DEUTSCHLAND IM HERBST
DER HAUPTDASTELLER
GO WEST

Vr.26 -15.00
-17:30
-20.oo
-22.30

u;
u.
u
u

2a.27 -

14.00 u RENALDO AND CLARA
16.30 u
19.00 u CACHE-CACHE PASTORAL
2 1 . 0 0 u BLACK AND WHITE IN COLOR
23.00 u A TOUCH OF ZEN

Za.27 -12.00 u
-16.30 “ü
-19.00 u
-21.30 u
-24.00 o

HITLER deel 1
LINKSHANDIGE FRAU
VALESKA GERT
DEUTSCHLAND IM HERBST
JUBILEE

Za.27 -15.oo
-17.30
-20.oo
-22.30

u TOKYO MONOGATARI
u REBELLION
u DE IDIOOT
u KURONEKO

Zo.28 -

14.00 u L'EMPIRE DE LA PASSION
16.30 u A TOUCH OF ZEN . .
19.00 u LA TORTUE SUR LE DOS
2 1 . 0 0 u FEDORA
23.00 u DE MARMEREN MAN

Zo.28 -12.00
-TOI
-19.00
. -21.30
-24.00

HITLER deel 2
DER HAUPTDASTELLER
LINKSHÄNDIGE FRAU
VALESKA GERT
Pu m p i n g i r o n

Zo.28 -16.00
-1.7.30
-20.oo
-22.30

u
ü
u
u

THE LIFE OF QHARU
CHIKAMATSU MONOGATARI
SANSHO DAYU
THE LIFE OF CHIKUZAN

Ma.29 -

14.00 u BAD
16.30 u A WOMEN OF PARIS
19.00 u THE KING OF MARVEN GARDENS
2 1 . 0 0 u DESPAIR
23.00 u THE LAST WAVE

Ma.29 -14.00 u
-16.30.0
-19.00 u
-21.30 u
- 2 4 . oo u

CHRISTINA KLAGES
HITLER deel 1
THE EXPERIENCER
HISTORY OF THE BEATLES

Ma.29 -15.00
-17.30
-20.oo
-22.30

u
u
u
o

SANSHÖ DAYU
THE LIFE OF CHIKUZAN
THE LIFE OF OHARU - '
CHIKAMATSU MONOGATARI

Di.30 -

14.00 u FINGERS
16.30 ü BOXCAR BERTHA
19.00 u THE BUS
2 1 . 0 0 u THE MAFil CAGE
23.00 u LES CHASSEURS

D* .30 -14.00
-16.30
-19.00
-21.30
-24.00

u
u
u
u
u

CHRISTINA KLAGES
DER GEHULFE

D i .30 -15.00
-17.30
-20.oo
-22.30

u
u
u
u

REVENGE D'UN ACTEUR
FIN D'AUTOMNE
REVENGE D'UN ACTEUR
FIN D'AUTOMNE

Wo'.Sl -

14.00 u THE LAST WAVE
16.30 u FEDORA
'9.00 u FINGERS
2 1 . 0 0 u RENALDO AND CLARA
23.00 u

Wo.31 -12.00
-16.30
-19.00
-21.30
-24.00

u
u
u
u
u

HITLER deel 1
DEUTSCHLAND IM HERBST
DIE GLASSERNE ZELLE
CHRISTINA KLAGES
GO WEST

'Wo.31 -15.oo
-17.30
-20.oo
-22.30

u
u
u
u

THE LIFE OF CHIKUZAN
SANSHÖ DAYU
FIN D'AUTOMNE'
REVENGE D'UN ACTEUR

Do. 1 -

14.00 u DESPAIR
16.-30 o EL RECORSO DEL METODO
19.-00 u CHINOIS, ENCORE'UN.EFFORT...
2 1 . 0 0 u L 'EMPIRE DE LA PASSION
23.00 u WINSTANLEY

Do. 1 -12.00'
-16.30
-19.00
-21.30
-24.00

u
u
u
u
u

HITLER deel 2 ,
DIE GLASSERNE ZELLE
BOMBER UND PAGANINI
LINKSHANDIGE FRAU
JUBILEE

D o .. 1 -15.oo u FIN D'AUTOMNE .
-17.33 u REVENGE O'Üil ACTEUR
-20.oo u REBELLION
■ -22.30 u TOKYO MONOGATARI

Vr. 2 -

14.00
16.30
19.00
21.00
23.00

Vr. 2 - 1 4 . 0 0 U
-16.30- u
-19.00 u
-21.33 u
-24.00 u

JUBILEE
BOMBER UND PAGANINI
. HALBE-HALBEHARLIS
PUMPING IRON

u:
u:
u:
u:
u:

NOT EVERYTHING... IS A BIRD
THE MAFU CAGE. ■
BOXCAR BERTHA
VERRASSINGSFILM
BUFFALO BILL AND THE INDIANS

Za. .3 - '14.00 u
- 16.30-u
- 19.00 u
- Zl.oo u
- 23.00 u

CACHE-CACHE PASTORAL
VERRASSINGSFILM
LA QUESTION
STROSZEK
BAD

Zo. 4 - 14.00
■ - 16.30
- 19.00
- 21.0b
- 23.00

STROSZEK
BUFFALO EILL AND THE INDIANS
DE VALKEN
NOT EVERYTHING.... IS A. BIRD
LES RENDEZ-VOUS D'ANNA

u
ü
u
u
u

.

.

..

u
u
u
u
u

Za. 3 -14.00 .u
-16.33 u
-19.00 u
-21.33 u
-24.00 u
Zo. 4 -14.00
-15.-3C
-19.00
-21.2:
-24.00

u
u
u
u
u

THE EX PERIENCER
HITLER deel 2

PUMPING' IRON
DIE WILDENTE
HARLIS
HALBE-HALBE
DÏE-WI l DE'.NTE .
DIE WILDENTE
HARLIS
DER HAUPTDASTELLER
' 30MBER UND- PAGANINI
GO WEST ■

KURONEKO
DE IDIOOT
TOKYO MONOGATARI
REBELLION

Vr. 2 -15.00 u REBELLION
-17.30 u TOKYO MONOGATARI
-20.oo u KUR0NEKÛ
-22.30 u DE IDIOOT
Z à . 3 -15.00 -u •DE IDIOOT
: -17.30 u KURONEKO.
-20.oo u CHIKAMATSU MONOGATAPI
THE LIFE OF OHAPU'
Zo. 4 -15.00
17.20
20.oo
22.30

u
u
u
u

CHIKAMATSU MONOGATARI
7-E LIFE OF OHAPÜ
THE LIFE OF CHIK-.'ZAN
SANSHÖ DAY1.:

