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Ter voorbereiding van de gemeenschappelijke
betoging van het aktiekomitee tegen de
10.000 met het ACOD & CCOD brengt het aktie
komitee de volgende diskussietekst
uit.

Hij handelt over de positie
van de student en de wetenschappelijke
werker in onze samenleving.
Verder wordt de noodzaak van gemeenschappelijke aktie van studenten en vakbonden
rond konkrete punten benadrukt.
De betoging van 21 februari is een i ni ti at i ef dat in dat licht moet worden gezien.
De tekst komt uit het Berichtenblad van
UvS( universiteiten voor socialisme), een
groep OP-ers, ATP-ers, WP-ers en studenten
die na de personeel sakties tegen de tweede
financieringswet in 1976, tijdelijk heeft
gefunktioneerd aan de RUG.

ALGEMENE DOEIB TELLING VAN UNIVERSITEIT
VOOR SOCIALISME.
1. De reusachtige ontwikkeling van de weten*
schap en techniek, vooral sedert het begin
van deze eeuw, wekte de hoop dat hierdoor
de mensheid in haar geheel zich zou kunnen
bevrijden van haar elementaire beperkingen
en problemen (ziekte, hongersnood, natuurrampen, afstompende arbeid, e.d.) Het wordt
met de dag duidelijker dat de maatschappe.
lijke struktuur, zoals wij die kennen niet
in staat is deze verwachtingen te
vervullen. De resultaten van wetenschappelijk en technisch onderzoek staan uiteindelijk ten dienste van een beperkte groep van
machthebbers en kunnen daardoor onmogelijk
ten goede komen aan belangrijke delen van
de wereldbevolking.

2. Niet alleen de in West-Europa algemeen
aan gang zijnde afbraak van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, maar ook de
massale werkloosheid is een duddelijk bewijs
van het reële onvermogen van ons huidig
maatschappelijk bestel. De korrtzichtige
rentabiliteitspolitiek van de overheid gaf
in België onstaan aan de maatregelen DecrooHumblet—Geens (tweede financieringswet, vervat in de Programmawet). De massale, zij het
ongelijke strijd, die door studenten en personeel gevoerd werd, heeft misschien dan toch
volgende positieve resultaten bereikt. Enerzijds de uitbreiding van het inzicht dat in
het systeem van vrije marktekonomie, wetenschap en technologie, evenmin als alle andere
maatschappelijke aktiviteiten, kunnen ont
komen aan de greep van de ekonomische winstmotieven die het onderzoek '.rechtstreeks
richten of tenminste beïnvloeden. Anderzijds ook de groeiende overtuiging dat de
resultaten van de wetenschap de gemeenschap
in haar geheel slechts ten goede kunnen
komen in een maatschappij waar dergelijke
winstmotieven uitgesloten zijn. Dit betekend
voor ons een maatschappij gebaseerd op het
gemeenschapsbezit van deproduktiemiddelen
(energie, grondstoffen, fabrieken, e.d.),
een doelbewuste en demokratische planekonomie en zelfbeheer. Enkel in een dergelijke
socialistische" maatschappij kunnen wetenschap en techniek volledig in dienst staan
van de zelfontplooiing van de mensen.
3. In de strijd die voor de realisatie van
een dergelijke maatschappij moet gevoerd
worden, heeft de universiteit een specifiek«
rol te vervullen (o.a. alleenheerschappij
van het diensthoofd) is verantwoordelijk
voor de geringe syndikalisatie en in het
algemeen het isolement van het personeel.
Dit isolement maakt het moeilijk een maatschappelijk engagement konkrete gestalte
te geven en ontneemt de nodige bescherming
tegen de individuele sankties. Tegelijk
wor-t het voor het wetenschappelijke arbeiders steeds meer een rem op hun werk
(cfr. de steeds meer erkende noodzaak van
groepswerk en het doorbreken van de vakidiotie) .

b. De beweging "UvS" wil een hulp zijn in
het doorbreken van ons isolement. Zij wil
verzamelplaats worden van al wie, op welke
manier ook betro'.ken bij de produktie van

wetenschappelijke kennis en de overdracht
ervan -ATP-ers, OP-ers, VJP-ers en studenten- doen inzien dat de eigen sociale en
wetenschappelijke problematiek onverbrekelijk verbonden is met de algemeen maatschappelijke strijd tussen Arbeid en Kapitaal. Het UvS wil daarbij niet enkel interuniversitaire kontakten uitbouwen, maar ook
een konkrete band scheppen tussen universi—
teit en arbeidersbeweging. Ten slotte wil
de UvS, door het rganiseren van de solidari
teit en het informeren van de publieke opinie, die wetenschappers steunen die, in het
binnen— en buitenland, in het Oosten zowel
als in het Westen, vervolgd worden om hun
matschappelijk engagement.
5 ; Zelf van geen enkele politieke organisatie afhankelijk -ook niet van deze die het
adjektief 'socialistisch' in haar naam voeren- richt de UvS zich zowel tot de wetenschappelijke arbeiders die niet zijn aangesloten bij de een of andere politieke organisatie, als tot diegenen die dit wel
zijn. Door in eigen schoot een volledig
vrije politieke diskussie tqfetimuleren
wil de UvS bijdragen tot de politieke
bewustwording van de gehele arbeidersbeweging .

SSSt
° Het S ko op - fi I mf e s t i v a 1 is v oo rbij .
° De v or s t ook.
° En u ?
0 beginnen dus. Nu: de psychologen
van de RUG werpen zich op de media:
nadat prof Decoster met een smartel i j k g e z i c h t v e r t e l t dat een slepend
onderzoek met t weeli ngen op n i e t s
u i t l i e p , komt Jul i en Quackelbeen
zeggen dat een psycholoog vooral
moet kunnen l u i s t e r e n . En praten
n a t u u r l i j k , want anders zou men n i e t
weten hoe goed h i j wel kan l u i s t er e n.
u onze ekonomische mederwerker komt
zonet groen van het ve r s c hot v e r t e l l e n dat z i j n 909X909 model voorspel d h e e f t dat in 1999 9 (negen)
miljoen Belgen werkloos z u ll e n z i j n .
° Ook goed voor een lach: de
s t ud i e g i d s e n z i jn nu al u i t . Mensen
kunnen nu al bepalen welke keuzevakken ze in oktober 1978 hadden
kunnen ki ez en.
° Devoot: was de bewondering voor
de e e r s t e ui t ze ndi ng van Radio-Aktie
Aktief.
Deskundigen t w i j f e l e n voorl o pi g tussen Akai en Sony. Wat u ?

6. In ons maatschappelijk bestel zijn
syndikale organisaties een duidelijke
noodzaak. De overgrote meerderheid van de
arbeiders en bedienden zijn dan ook aangesloten bij een van de twee grote vakbondan
(ABVV en ACV). Gezien wij als UvS enerzijds
de band tussen de universiteit en de arbeid
dersbeweging konkreet willen uitbouwen en
anderzijds egoïstisch groepsbelang radikaal afwijzen, roepen wij het personeel op
aktief te militeren in de bestaande organisaties van het vakbondfront. Maar precies
omdat wij de grote rol erkennen van de vakbeweging in de ontvoogdingsstrijd van de
arbeidersklasse (vaarmee we alle werknemers
bedoelen) mogen wij als UvS de ogen niet
sluiten enerzijds voor de tendenzen tot
bureaukratisering van de vakbondsleidingen
en anderzijds voor de inkapseling van de
syndikaten in het bestaande matschappelijk
systeem via de overlegmechanismen. Hierdoor
verliest de vakbondsleidng trouwens het kon
takt met haar leden. Syndikaal militeren
betekent voor ons dan ook dat we ijveren
voor een demokratisch strijdsyndikalisme.

De volgende vergadering vindt plaats op
donderdag 2k juni, om 17u15 Korte Meer 11,
Alle belangstellenden uitgenodigd.
Kontaktadres:
UvS-sekretariaat
Korte Meer 3
Gent.

AAA

t.a.v. R. Doom

° De ekonomietempel h e e f t een
b i b l i o t e e k . Met boeken.
Die kan men
u i t l e n e n . Maar dan moet men wel
ekonomiestudent z i j n .
Normaal zegt
u ? Wij ook n i e t , dank u.
° VVS-voorzi tter werkt aan t e s i s .
Roddel ?
° Hoofdredakteur werkt aan t e s i s .
Roddel ?
u En ook: numerus cl ausus voor
doktoors in de maak; omdat anders
de markt v e r z i e k t . En wie gaat dat
genezen ? Goede vraag.
u Rektor Vandendriesche van de
UIA trad a f . Wanneer Hoste ?
° t e n s l o t t e tram 4: hij rolde voort

nooit van
SONTHEIMER: Nenning doelde o p 'n intervieuw met Gaust,dat u destijds
o p 't hoogtepunt van de zestiger-jarenbeweging met hem had. U zei toen:
Wij denken dat w e 'n wereld kunnen
opbouwen,zoals de wereld nog niet
gezien heeft.
NENNING: 't Is gewoon misgelopen.En
dat vind ik jammer. Daarom wil ik
weten waarom ?
DUTSCHKE: Zo'n zin uit die tijd moet
je zien in zijn historisch verband.
Nu,tien jaar later,moet je je eerst
afvragen: wat was'67 ? Welke richting nam de beweging,hoe kreeg die
zo'n aanhang ? Eerst moet je aan de
historische situatie denken.
COHN-BENDIT: Meneer Nenning,u kunt
die vraag zo niet stellen. Waarom
zeg ik nou opeens"meneer". Wat een
waanzin.
NENNING: Dat geeft niets„ De ene
keer zeg je maar mijnheer,de andere
keer kameraad. Het is mij om het even.
COHN-BENDIT: Nee,het probleem is als
volgt. De historische ontwikkeling
is niet goed meer weer te geven. Ik
ga nog veel verder. Alles wat ik in
'68 gezegjü/ heb, klinkt nu fataal in
mijn oren. Voor mij ligt het probleem hierin: wij hebben door onze
oppositie'n behoefte duidelijk gemaakt (laat ik't liever,in plaats
van over wij,over mezelf hebben). Ik
was in die tijd niet in staat die
behoefte te formuleren. Wat ik toen
allemaal gezegd heb in intervieuws,
vind ik nu waanzinnig. Maar om die
reden is het toen niet misgelopen.
Dat het is misgelopen,is een gevolg
van het feit dat ons denken in die
tijd geen gelijke tred hield met de
politieke en maatschappelijke doorbraak in die tijd. Dat is één punt.
De rest hoort bij'n begrafenis als
je zegt: Het is mislukt, 't Is mislukt volgens de politieke maatstaven
die we juist afwijzen. Als't niet
aan de macht zijn'n maatstaf is,dan
ben ik't daarmee eens. Blijft de
vraag: Wat is mislukt? Ik heb kort
geleden nog tegen Rudi gezegd: Ik
heb de indruk dat we een verweesde
generatie zijn. En met verweesd doel
ik op onze mythen,onze voorbeelden,
die ons ontglipt zijn. Voor vele
van ons diende Cuba of China tot
voorbeeld. Door de ervaring zijn velen daarop teruggekomen. En zelfs
Vietnam. Ja,en ook Cambodja. Dat is
nu in't tegendeel omgeslagen. We
zien daar weer'n karikatuur van de
staat: Een bureaucratisch georganiseerde staat die ik juist niet wil.
Onze kracht is momenteel dat we in
staat zijn dat in't openbaar te verwoorden. Natuurlijk verwachtten we
veel van de culturele revolutie en
wilden we de ik-identiteit niet alleen uit ons zelf halen,maar'n politieke macht zijn. En dat dan in wereldverband. Maar zo'n macht bestond
er niet. Dat was'n ireële gedachte
van ons. Maar de zin van Rudi:"We
willen een wereld opbouwen zoals de
wereld nog geen gezien heeft",dat
klopt hel anaal. En ook dat we met
deze wereld van de huidige machthebbers niets te maken willen hebben.
NENNING: Wie zijn'wij' ? Jij bent
werkloos en hij schrijft'n dissertatie.
COHN-BENDIT: Ik zal zeggen wie die
wij zijn: In de afgelopen 10 jaar is
er1n diepgaande scheuring in de samenleving ontstaan,waar de politieke
commentatoren en politicologen geen
acht op'slaan. Ze zien altijd maar
feiten,getallen,verkiezingsopkomsten.
SONTHEIMER: ik schrijf daar voortdurend over. Dat is mijn grote zorg.
Mede door de studentenbeweging is't
politiek bewustzijn in'n belangrijk
deel van de samenleving veranderd.
Tenminste in Duitsland. Intellectueel en qua bewustzijn is de situatie
veranderd. Er zijn nieuwe perspectieven, nieuwe politieke alternatieven.
't Is niet meer zoals vroeger.
COHN—BENDIT: Dat ben ik met u eens.
Ja,in elk geval is dat nu wel duidelijk geworden,en wel van twee kanten wat er werkelijk is veranderd.
Dat't iets anders is dan men destijds
verwachtte,is secundair. En nu wil
ik op het heden komen. Plotseling
begint in de Bondsrepubliek het grote gefladder. De Grünen en de Bunten.
SONTHEIMER: Och,zo erg is't niet.
COHN-BENDIT: Dat had u gedacht. Weiden dat wij in Hessen in't parlement
komen ?

DUTSCHKE: Als er dan gewed moet worden, dan zou ik willen vragen: Hoe
zit het met de"verweesde generatie"?
Of dat verweesd klopt,vraag ik me
trouwens af. En wat betreft't niets
bereikt hebben,dat weten we nu. Er
is iets bereikt. Er is meer dan iets
bereikt. Daar had Dani't net nog over. Boven de 5%-clausule te vallen
in de BRD,zou geen probleem zijn.
Waar ze zich nu ook bevinden,in't
binnen- of buitenland,als ze samengaan in'n gemeente of in'n deelstaat
halen ze die 5%.
NENNING: Wat is "als" ? Als-zinnen
gelden niet.
DUTSCHKE: Niet als,maar echt. Wat betekent die 3% in Hamburg ? Er is in
de jaren zestig geleidelijk aan'n
fundament gelegd op grond waarvan
met succes aan verkiezingen kan worden meegedaan. Van agitators zijn
we'n reële politieke macht geworden.
Als je méér dan 5% haalt,ga je politiek meetellen. Maar wat betekent
dat voor de partijstruktuur als er
opeens iets in komt,dat je steeds
uit alle macht hebt tegengewerkt ?
Eerst slokten ze de rechtsen op.
Strauss was de lachende derde en vrat
wat hij kon krijgen. In Schleswig Holstein heeft ultra-rechts wel's
11% gehaald!
NENNING: Strauss zou jou niet opvreten .
DUTSCHKE: Nee, o f 't hem zou bekomen,
is'n andere zaak. Maar dit ter zijde,
De vraag is of'n SPD o f 'nFPD,laten
we de FDP maar weg,want't is de vraag
of die zal overleven. Zal een partij
als de SPD in staat zijn o m 'n dergelijke groep als de Grünen en de Bunten,die de 5% barrière makkelijk kan
nemen,zal de SPD de mentaliteit van
deze groep kunnen aanvaarden en integreren door begrippen als democratisch sociamisme ? Dat zit er volgens
mij historisch niet meer in.
NENNING: Wat worden jullie dan ?
Een partij?

COHN-BENDIT: Rudi,je maakte een
sprong die veel kijkers misschien
niet kunnen volgen. Ze zijn waarschijnlijk opgesprongen uit hun
stoel en roepen: Moet je die twee
zien. Nu praten ze al over verkiezingen. Ze zijn gek!
NENNING: Nu praat u verstandige taal
DUTSCHKE: In en buiten't parlement
moeten we actie voeren. Dat is duidelijk.
COHN-BENDIT: Aan verkiezingen deelnemen is voor mij geen principieel
besluit. Ik wilde alleen op de gedachtensprong van Rudi wijzen. Nenning gaf't al aan me t 'n trefwoord:
TUNIX(1),twee naties, de BRD verdeeld. Niemand merkte dat. Dat uitte
zich spontaan in TUNIX.
NENNING: Twee naties,ja. Dat is voor
mij een veel ouder begrip. Dat is
het begin van de arbeidersbeweging.
Dat is Disraeli uit 1845.
COHN-BENDIT: Jij had't over historische tendenzen, die nu gematerialiseerd zijn. Maar ik wilde zeggen:
Er bestaat'n ideologische stroming
die in'68 begon. Die nam de weg of
de omweg van't marxisme-leninisme.
Gelukkig kwam men daar op terug.
't Leninisme zal steeds weer de kop
opsteken. We moeten't steeds weer
neerduwen.
DUTSCHKE: Het is een probleem als de
pest.
COHN-BENDIT: Ja,maar wat daarna komt!
En daarom't voorbeeld van de verkiezingen. De uitslag in Hamburg kwam
voor velen als'n verassing. Plotseling wordt dat geordende,zelfgenoegzame Duitsland met't probleem geconfronteerd ,dat er'n groep is,die als
ze nog wat doorgaat kan zeggen: Ik,
Cohn-Bendit,wil minister in Hessen

worden. We halen 6 a 7%. Wat heeft
de FDP. Niet meer. Dus ik minister
van Binnenlandse Zaken. Alle gevangenen vrij !
NENNING: Ja,maar de FDP komt met die
6 a 7% uit, omdat ze een coalitie
vormt met'n andere partij.
COHN-BENDIT: Ja,ik wilde alleen maar
wijzen op de ongerijmdheid van getallen.
SONTHEIMER: Je bent wel optimistisch
COHN-BENDIT: Nee,'t is reëel.
SONTHEIMER: Jullie maken je dezelfde
illusies als tien jaar geleden,dunkt
me. Er is een document,meneer
Dutschke,waarin wordt gediscussieerd
hoe de democratie in de nieuwe maatschappij moet werken. Ik bedoel de
radendiscussie in Kursbuch met Enzensberger,U,Rabehl,Semmler e.a. Als je
dat nu leest,dan is't absurd. Ook als
je denkt aan de ervaringen met raden
dan sta j e verbaasd over zoveel onbevangenheid en naïviteit.
DUTSCHKE:'t Historische moment heeft
die onbevangenheid toegelaten. En ik
ben blij dat we dat ook's konden zijn.
Tien jaar daarna er nog eens over nadenkends voor mij geen probleem van
identiteit met't verleden. Voor mij
is het vooral een kwestie van nadenken over historische naïviteit en over de huidige situatie. Waarbij naiviteit als moment(naar ik hoop) gebleven is.
SONTHEIMER: Jullie zijn al weer bij
de volgende naïviteit.
COHN-BENDIT: Maar door de ervaring
is er'n nieuw realiteitsbesef bijgekomen. U verweet ons'n herhaling van
de illusies uit de jaren'60. Ja,ook
in verband met't succes van de Grüne
lijst in Hamburg onlangs.
SONTHEIMER: Afgezien van Hamburg.
COHN-BENDIT: En die 100.000 mensen
in Brokdorf ?
SONTHEIMER: Ook afgezien van Brokdorf .
DUTSCHKE: 1,5 jaar geleden was ik
uitgenodigd voor'n gesprek met
Oertzen. Toen bleek dat de SPD studies had uitgevoerd, waaruit duidelijk het volgende bleek: 6 a 8% van
de linkse stemmers is met links in
aanraking gekomen in de jaren'60.
Nieuw links dus. Oertzen voegde daar
nog aan toe, dat het niet meer lang
zal duren of deze 6 a 8% begint zich
af te splitsen,begint een eigen leven. Die 6 a 8% is een latente mogelijkheid voor links. Dat blijkt uit
de analyses,ook al heeft lange tijd
niemand geloofd dat er zoiets bestond. Niemand kan zijn ogen meer
sluiten voor het feit dat lijsten zoals de Grüne en de Bunte opeens 3,5%
halen,en dat er een DKPis.
NENNING: Ja,wat is er aan de hand ?
Mijn vraag"wie zijn wij"was zoéven
niet boosaardig bedoeld. Maar jullie
vallen van de ene illusie in de andere. Je zou het ook zo kunnen stellen:
Een aantal jongeren heeft zich van
de burgerij losgemaakt,'n groep intellectuelen die nog afhankelijk is.
En die heeft'n eigen ideologie,'n
nieuw model van't socialisme: Nieuw
Links. En waarom zouden die geen 4,5
6 of 7% halen ? Met zoveel studerenden, zoveel afhankelijke,werkende
jongelui ? Dat is eerder weinig dan
veel.
COHN-BENDIT: Dat is niet juist. In
de Bondsrepubliek,model Duitsland,
zijn op grond van historische ontwikkelingen bepaalde mechanismen altijd
't moeilijkst naar voren getreden,althans in vergelijking met andere
laat-kapitalistische landen. Neem nu
's Frankrijk,Italië en Engeland als
andere voorbeelden. Dan zeg ik: Ook
hier'n deling in twee naties,in twee
groepen.
NENNING: Binnen de bourgeoisie zijn
twee naties.
COHN-BENDIT: Nee, niet binnen de
bourgeoisie.
NENNING: Jawel,binnen de bourgeoisie,
met deze of gene paradeproletariër
erbij zoals Peter-Paul Zahl. Ik vroeg
alleen maar na te denken over wat er
aan de hand is. Qua klasse zijn ze
orthodox. Jullie bouwen op zand.
WALDEN: Merkwaardig,mijnheer Nenning,
dat we hier al zo lang over Grüne en
Bunte lijsten praten,terwij1 die maar
weinig met ons onderwerp te maken
hebben.
NENNING:'t Zijn nu heel andere mensen,milieubeschermers van ultrarechts. Rechtskonservatieven.
WALDEN: Laten we proberen,ieder op
zijn eigen wijze om de rode draad van

destijds weer op te nemen om te zien:
Hoe liep die draad ? Is hij gebroken
of is hij misschien in'n richting
gegaan die u allebei misschien betreurt. Hoe begon't,hoe ging't verder
waar hield't op of hoe zou't verder
kunnen gaan ? Anders verval je zo
gauw tot apo-opa(2)nostalgie.
COHN-BENDIT: Wat is de CDU dan ? Horen die dan niet bij de opa's ?
NENNING: Laat hem uitpraten.
WALDEN: Ik zou u moeten vragen,of u
zichzelf niet wantrouwt en ons en't
publiek adviseert om u te wantrouwen
Want'n leuze van u destijds luidde:
Vertrouw niemand boven de dertig.
DUTSCHKE: Dat kwam uit Amerika.
WALDEN: Maar Berlijn nam die leuze
over.
COHN-BENDIT: Ik ben toch niet boven
de dertig. Wij zijn biologisch boven
de dertig,maar niet qua geest.
WALDEN: Dat is dan mooi.
DUTSCHKE: Ik kan met 30 al 90 zijn.
En omgekeerd kan ik met 90 nog 30
zijn.
WALDEN: Ik benijd u daarom niet.
COHN-BENDIT: Maar ik u ook niet.
WALDEN: Ouder worden heeft ook zijn
voordelen. Meneer Dutschke u zei: We
hebben toen bewust geen doel genoemd.
Eén doel hebt u in elk geval genoemd:
Het radensysteem. Dat zei u zelf.
Dat hebt u natuurlijk nergens bereikt en nergens zijn er aanwijzingen dat't die kant op gaat. In september '67 hebt u op'n congres van de
SDS gezegd: Het propageren van actie
moet'n aanvulling zijn op de strijd
van Che Guevara. U riep ook op om de
vorming van guerillastrijders voor
de strijd om de mensacenten en om de
macht in de staat.
DUTSCHKE: Wie citeert u ?
WALDEN: Een verslaggever van'n krant.
DUTSCHKE: Van welke krant ?
WALDEN: De F.A.Z.
DUTSCHKE: Lees liever de documenten
nog eens na voor u met de F.A.Z.
aankomt.
WALDEN: Hebt u dat allemaal niet gezegd ?
DUTSCHKE:Ik heb veel gezegd en ik
sta er nog achter. Ik heb fouten gemaakt, maar vergeet de historische situatie niet. Hoe was de internationale situatie i n '67 ? Sorry,maar anders komen we niet verder.
WALDEN: Hebt u,wat ik geciteerd heb,
niet gezegd ?
DUTSCHKE: Ik heb't gezegd.
WALDEN: Hebt u 't gezegd °
DUTSCHKE: Dat kan best. Waarom niet?
WALDEN: Dan moeten we er ook over
praten.

(1) TUNIX: de naam van het congres
van 20.000 Sponti-linksen,dat van
27 tot 29 januari in Berlijn werd
gehouden.
(2) APO: buitenparlementaire oppositie.
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« l i l DIKSMUIDE

zoen
■ steek toch uw hemd in uw broek !
maar ma, dat heeft toch geen belang, of dat er nu in zit of niet;
als ik het erin steek dan is het
er straks toch weer uit
dat is toch geen zicht; en ge
moogt feitelijk wel eens een nieuwe broek kopen ook: ge loopt altijd met dat zelfde afgewassen
ding rond; op wat trekt dat nu
maar ma, waar gij u toch zorgen
over maakt; ge moest ze in Gent
eens zien lopen: ik ben nog proper gekleed feitelijk
hoe ze in Gent gekleed lopen trek
ik mij niet aan, maar als ge thuis
zijt dan kunt ge tenminste toch
eens iets anders aan doen
mijn zondagskleren zeker; maar
ma toch !
wel ja, is dat nu zo belachelijk?
en zet die muziek toch wat stiller
ja ma
is uw lief ook naar huis?
neen, ze blijft in Gent dit weekend
alleen?
dat denk ik, ja; ze had veel werk:
ze moest maandag een werk afgeven
en daarmee ...
moest ge niet helpen?
nee ...; zijt ge d'r niet gerust
in misschien, dat ze daar alleen
is; zoudt ge liever hebben dat ik
er bij blijf?
nee nee, 't is mij gelijk, ik
vraag het maar; wilt ge mij straks
eens naar de discount voeren?
ja
hebt ge geld nodig voor volgende
week?
nee, ik heb nog genoeg
hoe zit dat nu met dat inschrijvingsgeld: moet ge nu 10000 fr
betalen of niet?
•voorlopig nog niet, maar ik denk
wel dat het er zal van komen
wel ja, alles slaat op, hé: inflatie, wat wilt ge d'r aan doen
gaan we nu direkt naar de discount?
ja, wacht, ik moet eerst nog eens
kijken wat er zoal in reklame is
ik zal de auto al buiten zetten
ja jong, da's goed; pas op dat ge
niet tegen de muur rijdt
ja ma
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SVB of SVB

Karei is er veer; eindelijk veer. Het is
zelfs zó lang geleden dat hij niet meer
weet aan de hoeveelste aflevering hij
toe is: is het veertien, vijftien, zestien of nog meer, wie zal het zeggen en
wie niet. Hoewel, Karei is er zeker van
dat de jongens van de lay-out (de plakkers) dat zonder veel moeite zullen achterhalen. Waarvoor: van hartel
Maar nu, nu de sneeuw weg en het ijs zo
goed als overal gebroken is, ter zake:
waar was Karei de voorbije weken gebleven .

Volgens VVS is een dergelijke struktuur onwerkbaar. Als men zeer vele
verschillende groeperingen (van alle
politiek pluimage e.i aktief op allerlei verschillende terreinen in
de studentenbeweging) samenbundelt,
komt men nooit tot een gelijkgeschakelde aktiviteit die vandaag
juist zo ncdig is cm blok te vormen
tegen de politiek van de regering
en tegen het sluipend proces van
technokratisering van het onderwijs.

In Leuven is onlangs een Studentenvakbeueging (SVB) opgaricht.
Hoewel de initiatiefnemers hun projekt motiveren vanuit de ervaringen van de studentenbeweging op
het eind van de jaren 60, toont
dit feit toch dat het idee om de
studentenbeweging op een min of
meer permanente manier te organiseren, lééft bij een hele reeks studenten. Sinds de ervaringen van de
Het hun voorstel verschuiven da Leuaktie Da Croo - Humblet en op dit
vense studenten trouwens de diskusogenblik van de 10000-aktie is duisie naar et probleem "hoe zo snel
delijk aan het licht gekomen dat de
Hoewel Karei wel een tijdje echt afwezig
mogelijk het stembusakkoord tussen
studentenbeweging
zich
op
een
degeweest is, werd zijn afwezigheid in dit
de verschillende strekkingen in de
fensieve manier en weinig georgani- studentenbeweging tct stand brenblad alvast nog verlengd door de onwil
seerd
tegenover
de
onderwijspolitiek
van de jongens van de lay-out (die plakgen", i.p.v. naar uitwegen te zoeken
van de regering moet verweren. Uafc
kers weer): tot twee maal toe weigerden
hce vanaf vandaag de aktieve mensen
er
vandaag
op
c
!
e
agende
staat
in
de
ze Kareis bijdrage te plakken, zogezegd
uit de fakulteiten te betrekken bij
studentenbeweging
is
de
oprichting*
wegens plaatsgebrek (uitvluchten natuureer studentensyndikalc werking. Dat
van een struktuur met een blijvend
lijk) . Maar kom, Karei is niet haatdralaatste is de prioriteit voor een
karakter,
met
een
globale
visie
op
gend, neen: zo is hij niet. Te meer: hij
SVB. Vandaag moeten wij nagaan hoe
het onderwijs en de regerlngspol:konstateert immers dat ook Van Hossein
wij best een open strij«torqanisatie
tiek,
in
progressieve
zin
en
die
in
een dikke maand mogen wachten heeft vooralvan de studentenbeweging kunnen optaat is een ruim deel van de stueer zijn hoogstaande lezersbrief erin
richten, die demokratisch gestrukdenten
te
mobiliseren.
kwam, dat Stef Debusschere vorige week ook
tureer-i is en die in staat is her
afgescheept werd met 'plaatsgebrek' en
ruime studentenpubliek in de fakulIn dat kader heeft VVS op de vorige
dat van Carlos Debacker zelfs niet meer
teiten te betrekken in de akties,
kongressen geopteerd voor de omgesproken wordt.
in studiewerk e.d. De 10000-aktie
vorming van VVS tot een studentenis een ideale gelegenheid om hier
vakbeueging. Eigenaardig is nu dat
Maar Karei is ook écht afwezig geweest
rond te werken.
de initiatiefnemers van de SVB ±e
dus. Rond de jaarwisseling moest ook hij
Leuven elke dialocg met VVS negeren. De algemene vergadering van VVS
zo nodig: weg op skivakantie. Karei trok
In plaats van kontakt op te nemen
naar Oostenrijk om zijn hartje te verwarGent betreurt dan ook dat mensen uit
met mensen van VVS-Gent konen zij
men op prachtig besneeuwde bergflanken.
een ander centrum in Gent initiatieun (overigens uitstekend) maandTenminste, dat was de bedoeling. Maar hij
ven komen nemen, naast de werking
blad 'Lastig' aan de 'rug en de
was nog niet lang daar of een -warme wind
die hier'reeds was tot stand gekomen
Overpoort.verkopen, naast alle anbegon te waaien; het gevolg was dat de
terwijl over de doelstellingen van
dere initiatieven die hier in de
meeste sneeuw smolt en er niet geskied kon
de Leuvense SVB en de SVB die VVS
lijn
van
de
studenten-vakbondswerworden. En dat allemaal terwijl jullie
al geruime tijd voorstelt gerust
king zijn genomen.
tot over de oren aan het sneeuwploeteren
gepraat kan worden. Om alle verwarwaart in Neeroeteren of om 't even waar.
ring bij sommige mensen te vermijEr is zelfs meer. Zij hebben een
den, wijst VVS er op dat het blad
Karei vindt dat een dramatische gebeurtenogal eigenaardig voorstel over de
'Lastig' niet het blad van VVS is
nis en na deze vaststelling maakt Karei
toekomst van VVS als organisatie.
maar van het Leuvens initiatief
er een eind aan, voor deze keer dan want
Voor h:;ii i.rut VVS een overkoepedat naast VVS. op gang gekomen is.
de spiratie is ook niet meer wat ze was.
ling uorden van alle bestaande
VVS zal haar organisatie dit jaar
studentenorganisaties die regioNochtans: leve het feminisme! Het echte
nog omvcrmen tot een studentenbond
aal en nationaal vertegenwoordigd
dan toch.
van alle aktieve studenten die opzouden worden in grote vergadekomen voor een demokratisch onderringen van studentenafgevaardigden.
Binnen deze struktuur zou dan gelijk wijs. Het oprichtingskongres van ds
regionale VVS in Gent, gaat door op
welke organisatie (ook een SVB)
vrij voorstellen kunnen doen en vrij 28 fetruari.
mensen voorstellen voor de verkiesVVS-svb , Gent.
bare funkties e.d.

K E R ST -

VERHAAL

.

Hier willen we j ul li e niet teisteren met
het ganse verhaal. Toch dit.
Aan de verschillende Nederlandse universi-:
teiten ontstonden einde de zestiger-begin
de zeventiger jaren studentenvakbonden die
in de plaats kwamen van de vroegere overkoepelende organen van fakultaire organisaties (te vergelijken met 'ons' fakulteUenkonvent). Ze organiseerden zich nationaal
langs een overlegkomitee ( het L.O.G. ) .
Per universitaire instelling een vakbond
dus, met een ledenaantal dat voor Utrecht
op 10 %van het aantal studenten is teruggevallen. (Uit andere bron vernamen we la-

ter dat dit hoofdzakelijk 'papieren leden'
zijn. De vakbond zou hierbij allerlei ronselpraktijken gebruiken gaande van afslag op
kursussen en schrijfpapier tot korting op
schrijf- en rekenmachines) .
De kerel vertelde ons hoe de vakbond georganiseerd is en begint bovenaan .
Daar is het Permanent Bestuur : een dagelijks beheer met een algemene afdeling en
secties voor onderwijs - sociaal - inkomens
en buitenland. Voor elke sectie is er één
vertegenwoordiger in het P.B. .
Val nu om.
Daaronder zi t de Grondraad, vertegenwoordiKomt Schamper me hier nu met een kerstvergers uit de fakulteiten die het beleid van
haal voor de dag en straks is het alweer de de vakbond vastleggen.
Tour de France.
Tenslotte op het laagste nivo zijn er de
Nee, zo kom je er nog niet vanaf. Bedoeld is fakulteitsgroepen (te vergelijken met onze
hier kerstverhaal niet als vertelling van
kringen en/of werkgroepen). Hun binding
de seizoengebonden kribbe-os-ezel toestanmet de vakbond gaat van zeer los tot uiters'
den, maar als verhaal van iets dat gebeurde strak. Daarnaast bestaan er nog speciale
rond kerstdag - het had evengoed in septem- werkgroepen voor de praktische werkzaamheber kunnen gebeuren, of in april.
den (bezettingen en akties voorbereiden,
Een kerstverhaal dus. December 1978 .
pamfletten drukken, affiches maken...)

"Dag madam, 3 ticketjes voor naar Holland.
En terug."
Gent St-Pieters om 8u.'s morgens ('s nachts)
Vandaar naar Antwerpen en wachten op aansluiting nog voordat de wissels bevroren.
Volgens onze Bi ge moesten we toen naar Amsterdam, maar het werd Utrecht.
Utrecht is een universiteitsstad, dus is er
ook een studentenvakbond. Die vakbond heet
U.S.F. en ongeveer de afkorting voor Utrechtse Studenten Vakbond.

In een ruim studentenhuis treffen we enkele
van hun vertegenwoordigers aan.
Goed voor een intervieuw.
Iemand die zich als het Hoofd van de USF
scheen cp te werpen nar het woord, stuurde
de anderen weg naar een vergadering en ontving ons op zijn buro.
Hij zou ons de hele vertelling van de vakbond doen.

Ook m Nederland waren er dit academiejaar

studentenakties die zich op analoge manier
als in België richtten tegen de regeringspolitiek : de studieduur zou ingekort worden, strengere sel ektiecriteria, programmaverzwaringen, afknagen van de studiebeurzen en het terugschroeven van sociale voorzieningen ( Nota PAIS - vvd - en de wet
op de Urn'versitaire Bestuurshervorming ) .
In Utrecht werd het rektoraat 1 dag bezet,
in A'dam trokken de studenten voor meerdere
dagen het Maagdehuis in. De politie kwam
niet tussenbeide.
De vakbond was volgens onze zegsman de motor achter deze akties, hoewel z"e van 2
kanten fel worden bekampt.
Aan de ene kant staat een groep die meent
dat de vakbond te links i s , te extreem
(strekking ook genoegzaam in Vlaanderen
bekend) . Aan de andere kant heb je dan
wat hij noemde de ' links-radikalen' : zij
vinden de vakbond te mak, te compromistisch
te hierarchisch en te autoritair naar zijn
eigen leden toe . Het Hoofd laat zijn afkeer voor deze groepen blijken en de s t e l ling "het laagste nivo is het hoogste nivo
dat mag" vindt hij klare nonsens.
Op onze vraag of hij ons een platform.van
de vakbond kon voorleggen, antwoordde-hij
dat de vakbond werkte vanuit het 'politiek
vakbondsconcept '.
tót dat dan wel mocht zijn wist hij zelf
niet zo klaar : " Nou ja, fundamenteel
anti-kapitalistisch, hoewel niet steeds
expliciet. Ja eh, streven naar verandering en bewustwording . . . maar voor dit
jaar is er een beginselverklaring in de
maak. Die komt er nog '! .
- Heb je een idee hoe dat platform er zal
uitzien ?
Antwoord : "Ja, vaag. En dat moet. Zo
kun je pas een grote groep bereiken ".
We lieten het hierbij en namen afscheid.
Bedankt hoor.
Studentenvakbeweging ? Ja !
wordt vervolgd

Nu weet ik niet waarover Schamper zich
eigenlijk zo druk maakt, want de betreffende stukken ZIJN NIET zo geheim en zo persoonlijk als jullie denken. Ze verschenen
namelijk stuk voor stuk in de bijlagen bij
verslagen van fakulteitsraden en/of Raad
van Beheer. Ir/lie zin zijn het OPENBARE
stukken die voor ieder toegankelijk zijn
(zouden moeten zijn).
Het dreigement van inbeslagname enz. heeft
dus geen enkele waarde. Konklusie:. we moe
ten het lef hebben die brief te publiceren.
Je zegt over de feiten:'VR gaat te ver, dat
zijn zijn zaken niet."

JAMMER VAN DE INKT 2
Beste

Schamperredaktie,

even een reaktie op het redaktioneel van
nr. 71. Daarin wordt ene J.P. Van Rossem,
joernalist hij Humo, nogal zwaar en vooral
persoonlijk aangevallen.

DIEF ?
VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP
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Aon di heen Rék Van Nuffel
HoofdnidacXiu* Schampt*
St. Plitim nlium tnaat
9000 Glut

Giachti nidacXél,
Bigén dét jaan maakte u nogal taal méóbaan én vinband mit
dl ovmnami van in k iti lay-oul tikinéngin én om iCKt.ll BaXamki.
Hocwil iin doon a opgelegd vinbod linzaki voon om op gm inlié wijze
dwingend wat, hebben wéj ona daan ootmoedig béj neingeXigd.
In uw uéXgavi van 26/01/79 nn. 76 ( hand alt. de wintin), hib
ék dan ook to t mijn vinwondméng iin ovinname uét om eégim ti Balam
v a ttg iitild .
.
Indindaad, op p.3 van uw allin itudintinblad h z in we, en ek caX.u k ,
"zéi ook déX handig onganégnajmitji, 6picéaal voon u gipékt van h it
F.K."
.
VéX "handig onganégnaimiXfi" , dat én h it bitnokkin a nttkil
wondt gipublécimd, éi van dl hand van ondmgitikindi. Hit wind
voon h it iin&t gipubticeind op 7/09/7% én "vnaagtikin dm kandédatunin - een uéXgavi van h it VlaamA RechtiginootAchap' .
Na onze aétdnukkiléjki torn tim ing in métó bnonvenmildéng wind h it
doon Vink Verneuken ovtnginomin én dl F.K.- énfobnochune.
U peut btijkbaan di n igilin déi a andinin opligt zelf néit
toe.
Néittegim taande ék voorntandin bin van iin vintoipitcng van om
bléden alandpunt, wél ék u vnagin én h it vinvolg van vinden
plagiaat af te zien.

s.B. dit

Dirk,
hoe is het mogelijk dat een jongen die
zo verstandig u itz ie t toch z o ’n fla te rs
kan slaan.
Indien ge de verzamelde Schampers zoudt
hebben dan kunt ge eigenogtg nagaan dat
daar in nummer 37 b i j het a rtik e l van
Carlos De Baaker "Medebeheer, nou
moe ?" de bewuste organigram staat.
Met andere woorden, eens te meer is
het VRG-blaadje 't Balanske de plagiaatpleger.
Hopend op een verstrakking van onze
standpunten,
groeten van de edaktie.
P.S.
De Schampers zijn in te kijken in de
Centrale Biblioteek aan de Rozier.
Veel p lezie r.

Mijn opmerkingen:
- Sat VR heslist om naar aanleiding van de
bezetting van het rektoraat en de beestachtige repressie die de studenten aan den
lijve ondervonden op 2h en 2 9 november,
een artikelenreeks te schrijven over het
verzet tegen de 10.000 en de anti-krisiswet, is een lovenswaardig initiatief.
Zoiets zou wel meer mogen gbeuren in de
pers. Jullie minimaliseren dit opzet als
een strikt persoonlijke aangelegenheid van
de joernalist : "... aangezien hij joernalist is (of iets wat daarop gelijkt)(...),
moest er dan maar iets over de bezetting
van rektoraat geschreven." De weerklank
van de studentenakties in de
pers, gaat
echter HEEL de studentenbeweging aan.
- Voor die reeks heeft VR een achttal mens
mensen van het aktiekomitee geïnterviewd.
Nu blijkt dat in de tekst hun woorden - om
het zacht uit te drukken- op zijn minst
verdraaid werden. Sommigen bemerkten dat
ze dingen verkondigden, die ze nooit ofte
nooit gezegd hebben. ( Ik ga niet in op
de redenen die VR daarvoor kan hebben: ze
zijn in deze kontext niet van belang). In
een interview moet een duidelijk onder
scheid zichtbaar zijn tussen de woorden
van de geïnterviewde en de randbemerkingen of opinie van de verslaggever. Iedereen heeft de kans gekregen zijn tekst te
verbeteren, en dat is dan ook gebeurd!
Jullie mochten wel zo eerlijk zijn van dat
erbij te vertellen.

die, e.&cotfineA.Zos~

^
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?

of : een bezetting geboycot
een boycot bezet
een boycot geboycot

- Vfear Schamper vooral boos om is, is het
feit dat VR bij M.A.G. Van Meerhaeghe is
gaan informeren hoe hij zou reageren indien een brief van hem aan Delva zou gepubliceerd worden. Van Meerhaeghe liet
daarop weten dat hij Schamper een proces
zou aandoen, of gewoonweg in beslag laten
nemen, indien zijn brief daarin zou prijken. Nu moet je weten dat de brief waar
alles om draait, de onkreukbaarheid van
Delva een serieuze knauw geeft.

tentoon
PROKA

Wintersport Pasen '79 voorbehouden
aan studenten en personeel R.U.G.
Plaatsi LES ARCS(Savoie)
-skilessen te Arcs(l200m3000m.)
-station met uitstekende uil
rusting
-2uur skiles per dag,daarbuiten vrij skiën
- sneeuw verzekerd van november tot juni
Logies; -Vakantiedorp"Vallée Haute"
800m.-3ourg st.l'laurice
-Hotel- ar Béguin"Chalet de
Courbation" 1750m. Les Are:
Periode;van zondag 08/04/79 tot zon
dag 22/04/1979=13dagen ter
plaatse,
Inschrijven;Inschrijving door storting van 10% van het toVtaal bedrag als voorschat
op PR 000-0474443-16 van
het GUSB,Watersportlaan 3
9000 Gent met vermelding
van naam,leeftijd,studierichting of dienst en gekozen verblijfplaats .
Inschrijving uordt enkel
definitief beschoud na ont
vangst van het voorschot
op de bovenvermelde PR.
Dit voorschot is niet ter
ugvorderbaar na terugtrek
king
Prijs: voor studenten die te"V/allée
Haute" :12900 F.
voor studenten die te "Chez
Déguin" verblijven variërend
van 15.30GF voor kamer 2pp
tot 13.900F voor kamer 6pp
De uiterste inschrijvingsdatum is
voor 01/03/79.
Verdere inlichtingen bij Gusb
Watersportlaan 3 9000 Gent
tel. 091/23.39.26

Als besluit een algemene opmerking over dat
redaktioneel: het staat vol met hatelijke
verdohtmakingen en persoonlijke aanvallen
van bedenkelijk allooi. "Van Rossem vindt
zichzelf de grootste revolutionair van
Gent",enz.. .> Je spuwt je gal op een randfiguur bij al de gebeurtenissen. Op dat
ogenblik had je je pijlen op andere doelen
kunnen richten:
- de politie en rijkswacht;
-de rektor die ze geroepen had (tot in_ het
rektoraat);
- de bewuste Van Meerhaeghe erjbelva ;
- in de perswereld : de berichtgeving van de
Gazet van Antwerpen.

kameraad schappeli jk
Stef Debusschere.

Die brief werd gevonden tijdens de bezetting van het rektoraat. Er zijn nog meer
interessante stukken gevonden, waardoor
bepaalde gevoelige zielen zouden kunnen
geschokt worden. De bezetters meenden dat
zij die informatie niet zomaar mochten
achterhouden. Ze verkondigden dus luidop:
dat ze de zaak zouden publiceren. Niet
noodzakelijk in Schamper, 't Kan evengoed
in een aktiekrant.

agenda
sport

Vfelnu, als ik joemalist was, dan zou ik
het verdomd interessant vinden om te weten
hoe M.A.G. Van Meerhaeghe en Delva op de
publikatie zouden reageren. Uit de reaktie
van Van Meerhaeghe blijkt dat hij uitermate
op zijn teentjes getrapt zou zijn. Maar om
dat te weten, moet je naar h m toe gaan.
Dat heeft J.P. VR gedaan. Zijn enige misstap ligt hem blijkbaar hierin dat hij gezegd heeft dat het juist in SCHAMPER zou
verschijnen (als ie dat dan nog gezegd
heeft).

FOTOTENTOONSTELLING
recent werk van de afdeling fotografie van de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten A'pen.

Tafeltennis
De interfacultaire kampioenschappen
vangen aan op dinsdag 13februari
om 19 u. in zaal 2 van het Sportkomplex ,Watersportlaan 3, en zullen de daaropvolgende dinsdagen
voortgezet worden.
FORMULE: -rechtstreekse uitschakeling
-ploegen van drie spelers
-elke speler ontmoet de
drie spelers in drie enkelspelen ,maar de wedstrijd wordt stopgezet
als één van de ploegen
vijf overwinningen telt.
INSCHRI3VINGEN: schriftelijk te
richten naar het secretariaat van het Gusb,watersportlaan 3 Gent
Elke faculteit mag verschillende
ploegen inschrijven .
Sportieve groeten,
André DAMMAN
Monitor.

van 2 tot 15 februari
elke werkdag van 10 tot 12 en van
14 tot 20 u. in ris Akademie.

stress
WERKGROEP

STRESS

Wie is geïnteresseerd in het bestuderen van het verschijnsel Stress vanui’
uit zijn studierichting en belangstelling ? Wie wil zoeken naar mogelijke actiepunten ?
Schrijven of telefoneren naar
Patriek Van Braeckel
Geraardsbergse stwg 237
9231 Gontrode-Melïe (52 28 04) .

toneel
NTG

Bedside Story
op 9 en 1C feh om 20u
op 11 feb om 15u

beste ioduka1s worden uitgenodigd
op dinsdag 20 februari te 19 u.
voor de interfakultaire kampioenschappen .
Vergeet je kimono niet!
(nee hoor.ik heb er geen,
namelijk)

ARENA
Macbeth
bewerking van Hugo Claus
op 9, 10, 14, 15, 16, 17 feb
om 20u15

Ijsschaatsen

ARCA

op dinsdag 13februari en woensdag
7 maart. Inschrijven 3 dagen voor
het schaatsen bij het Gusb of bij
Chris Lauwers AZ Labo Prof Vermeulen.
Verplaatsing per autocar . Het
vertrek is telkens om 18.20u. voor
de parking van het A.Z.
Pri1js van het ijs is 120f.
Het schaatsen vindt plaats te Gulle
gem.

De Vos
op 9, 10, 15, 16, 17 feb om 20u

PROKA
-Topkonferentie
door Bent
op 9 en 10 feb om 20u30
-Sierra Plasfyczna
door Pools Universiteitsteater
uit Lublir
op 12 en 13 feb om 20u30

Schampers antwoord stond in nr.
77. Hi erbij wordt de d i s k u s s i e
ges 1o t e n .

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

fa it

h.feè

-Flamencomuziek
bij Proka
met Rogelio-di Badajoz, Rudi
El Giuni, Wannes Van de Velde
do 15 fe om 20u30

menu
ma: aspergesoep
^
boeuf a la mode met bloemkool
in roomsaus
visbrochetten met gribichesaus
ijskreem of fruit
di: dutarrysoep
braadworst met spruiten
lassagne
yoghurt of fruit
wo: groentensoep
wienerschnitzel met ratatouille
kip met curry
rijstpudding met fruit
do: tomatensoep
centse stoverij
hamburger met vichywortelen
gebak of fruit
vr: crecysoep of pap
paling in 't groen
gegarnierde zuurkool
mousse of gebak
Interf akul talre Vr-ouwenwerkgroep
-op di 13 fe;_ om 20u
vergadering van de inhoudelijke
groep
-op uoe 21 feb om 18u
algemene vergadering

