
STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4e jaargang 7 8 -7 9

Verantwoordelijk U itgever: Koen Raes, burggravenlaan 131 

Hoofdredakteur. Rik Van Nuffel

Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0  Gent

ASLK 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2

1 6 / 2 / 7 9 .

79
SCHAMPER 'n oud zeer.

Het b l i j f t  een rare bedoening die Gentse 
Studentenbeweging.
Zo amateuristisch in haar akties ( Scham-
per, de laa ts te  betogingen, de Brugbezet- 
t in g ,  kortom de ganse studentenwinkel ) ,  
zo or ig ineel in haar ideëen.
In deze reeks hoort dus ook Radio -Aktie f
thu is.  Opeens kri jgen  ze een zender in 
handen, dus moest er uitgezonden worden. 
Wat en hoe, dat waren problemen voor 
l a te r .  En dat b l i j k t  ook u i t  het gesprek 
dat Schamper met twee medewerkers van 
Radio -  A k t ie f  had. De meeste antwoorden 
begonnen met een verontschuldigend "dat 
hebben we nog n ie t  in de groep besproken 
of b e s l is t" .  De radio-mikrobe is b l i j k -
baar groter dan ze z e l f  w i l len  toegeven.

Bovendien en vooral is d i t  het enige 
echte interview dat Radio-Aktie f  voor-
lopig w il  toestaan aan de "pers". 
Schamper's primeur.
En daarbovenop kwam bet u itd ru kk e l i jk e  
verzoek om te vermelden dat kontakt  
met Radio-Aktie f  enkel tele fonisch of  
s c h r i f t e l i j k  zal aanvaard worden, op 
het adres van het Studentenhuis, S in t -  
Pie tersnieuwstraat 45. En dat om te ver-
mijden dat z i j  door iedereen over de 
radio  zouden aangesproken woraen. Want, 
zeggen ze veel betekend: we leven in de 
sfeer van de i l l e g a l i t e i t "
Spannend hé.
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Wat waren de bedoelingen van Radio -Aktie f  
toen j u l l i e  ermee begonnen ?

Het is gegroeid uit de aktie van de 10.000. 
Er was het gevoel dat de studentenbeweging 
weinig aan bod kwam in de gesproken pers 
( de radio) en ook vonden wij dat een eiger 
radio meer mogelijkheden zou geven om iets 
te doen. Om een bepaalde problematiek aan 
bod laten komen, onderwijsproblematiek, 
maar ook andere. Meer aktuele, andere 
onderwerpen.
Bovendien is een radio een efficiënt middel 
wanneer er akties gevoerd worden. Ik denk 
daarbij aan een bezetting, een prikaktie; 
Als ge daar parallel mee uitzendt, kan dat 
in zekere zin wel de aktie sterk onder-
steunen, door berichten door te geven, 
informatie te geven aan het grote publiek. 
Iets wat anders nogal mank loopt in de 
verslagen enz...

Wat bedoelen j u l l i e  : a l leen  studenten-
problemen of ook verder dan de unief  gaan?

In de studentenakties tegen de 10.000 
hebben we gezien dat op de BRT enkel iets 
doorkwam als de studenten uit elkaar 
geklopt werden. Maar inhoudelijk, het pro-
gramma, daar hebben we voor moeten vechten. 
We zijn een paar keer op TV en radio ge-
weest. Dat was dan meestal niet omdat de 
instelling Radio of TV daarin geïnter-
esseerd was, maar wel omdat een of ander 
joernalist daarmee zijn hachje geriskeerd 
had.
Wij dachten: overal waar er strijd is 
zijn er radio-zenders -Andenne waar ze 
strijden tegen een kerncentrale, Brussel
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ivm. milieuproblemen- dus we beginnen ook 
met een radiozender. Daar kunnen we dan 
inhoudelijk werk gaan verrichten, achter-
grondinformatie brengen, en dat is ook 
wel de bedoeling. Maar zeker niet op stu-
dentenniveau blijven. In elk geval buiten 
de universiteit treden, en iedereen aan 
't woord laten.
Dat is ook de reden waarom we bewust als 
ondertitel NIET "studentenradio" gekozen 
hebben.

Wat vinden j u l l i e  ervan, na een week u i t -
zenden ? Geslaagd in de eerste bedoelingen? 
Wat z i jn  de reakties  van de mensen ?

Met de mensen die de redaktie uitmaken 
hebben we daar serieuze diskussies over 
gehad. Opeens hadden we die zender en we 
wisten helemaal niet goed wat we ermee 
moesten beginnen. We hadden totaal geen 
programma's. We hebben die zeer vlug 
klaargestoomd. En als je daarmee rekening 
houdt, vinden we wel dat die eerste week 
uitzenden geslaagd is.
Er is enorm veel reaktie geweest van de 
kranten, maar ook gewoon mensen. Op het 
kontaktadres in de Brug zijn er serieus 
veel brieven binnengekomen.

met de redaktie uit te praten om de pro-
gramma's anders aan te vatten. Meer 
ideëen konfrontaties rond 1 bepaald tema. 
En dan werken met de luisteraars, zodat het 
in feite niet langer de redaktie is die 
de redaktie uitmaakt, maar de luisteraars.

Was het n ie t  ambitieus om d ire k t  met 4 
uitzendingen per week te  s tarten  ? Radio 
Louvain-La-Neuve is  begonnen met 1 u i t -
zending per week, en dan u itgebre id .

Ik weet het niet. Wij zijn er deze week 
in gelukt, op een tamelijke manier, -us, 
volgens mij was dat niet te ambitieus. Wij 
hebben nu op 1 week stukken meer geleerd. 
Anders hadden we daar een maand tijd' 
voor nodig gehad.

Hebben j u l l i e  problemen met de v e i l ig h e id  
gehad ?

We hadden allerlei verhaaltjes gehoord 
over de PTT: ze kunnen u in Lsekonden

n m & t

We hebben al veel positieve reakties ge-
had van radiozendamateurs van deCitizen-
band die ons sukses toewensten. We zitten wel vinden, in 1o minuten, enz... Nu ja, ze

hebben ons dan woensdag 7/2 gevonden. We 
wisten helemaal niet wat we moesten doen, 
vooral omdat we in dq^kranten hadden gele-
zen dat de PTT gezegd had dat ze ons gin-
gen gerust laten. We hebben dan de uitzen-
ding onderbroken. Donderdagmiddag hebben 
we dan opgeroepen om naar het studenten-
huis te komen. Die avond is er weer een 
wagentje van de Ptt geweest; op een be-
paald moment zijn er tien studenten naar-
toe gegaan al roepend, en dat wagentje 
heeft gemaakt dat ze weg waren.

Z ijn  er al groepen van buiten de univer-
s i t e i t  gekomen om mee te werken ?

Het merendeel van de brieven komt van 
personen die niet op de universiteit zit-
ten, of groepen die een werking hebben 
naar andere maatschappijgroepen toe. Daar 
is binnen de redaktie wel wat diskussie 
rond. We hebben duidelijk gesteld vanaf 
de eerste uitzending dat we geen partij-
politiek willen. We staan totaal los van 
eender welke partij.
We zijn wel van plan om in onze program-
ma's meningen te konfronteren. We zullen 
bijvoorbeeld nooit een programma uitzenden 
"Het Gents dopperkomitee stelt zich voor". 
Maar wel, het Gents Dopperskomitee vindt 
dat over werkloosheid en dan zullen we 
proberen om naar de RVA te stappen en 
de mening van de direkteur te weten te 
krijgen. De dingen konfronteren, en dan 
kunnen de luisteraars zichzelf een mening 
vormen. We zijn wel van plan
in de toekomst ook r.Êt- studenten erbij te 
betrekken, en dan een korrespondentennet 
uit te touwen. Er zijn al mensen uit de 
staal , doppers, een pastoor over abortus 
die villen een programma maken.
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Ui en over.

Maar o o k : goed ni euw s: :  
op maandag 26 en d in s d a g  27 
f e b r u a r i  z a l  h e t * g e e n  le s  z i j n  op 
de g r o te  s c h o o l .  D i t  i s  o f f i c i e e l .

Schamper s c h p e a k in g :  
d i t  s c h i t t e r e n d e  b la d  is  op de 
v o lg e n d e  p l a a t s e n  te  v e r k r i j g e n ,  
doo r toedoen  van onze f e i l b a r e  
SDS (Scham pers D i s t r i b u t i e  Systeem)

0 in de restaurants  Brug, Overpoort,  
H u ts e p o t  en s p o r a d is c h  A s t r i d .

° Landbouw, C oupure:  in  h e t  
p av i  1 jo e n  t ' je  .

° L ed e g a n c k :  b i j  de p o r t i e r .

0 D ie r g e n e e s k u n d e :  e rg e n s  in  
gebouw aan C a s i n o p l e i n .

° p lu s  h i e r  en d a a r  nog een los;se 
m edew erker u i t d e l e r  ten  v e ld e .

W aarvoor onze d an k .  

G e ïn t e r e s s e e r d e n  nog s te e d s  welkom.

Vo lgen de  r e d a k t i e v e r g a d e r i n g  g a a t  
d o o r  op maandag 19 f e b r u a r i  om 20u 
in  de Brug.
De maandag d aa ro p  geen r e d a k t i e  
wegens s n e e u w v a k a n t ie  van de 
r e d a k t i  e .
G r o e t j e s .
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In RLN hebben ze als principe gesteld:  
de mensen maken hun programma z e l f ,  ze 
leveren een kassette binnen, vb. een groep 
tegen Apartheid , dat programma gaat de 
lucht in ,  en als  er reakties  z i j n ,  dan 
moeten die mensen maar z e l f  een programma 
maken om d u id e l i jk  te  maken waarmee ze 
n ie t  akkoord gaan.

Er zijn een aantal mensen binnen de 
redaktie die ook van die mening zijn, ik 
vind dat ni et. Ik denk dat er de wil be-
staat om langer dan een half uur uit te 
zenden, en op die manier krijg je zo'n 
temagerichte programma's en als er een 
uitzending is over arbeidsongevallen, en 
niet iedereen is daarin geïnteresseerd, 
dan betekent die avond niets voor die an-
dere mensen. Wij gaan nu waarschijnlijk 
wel proberen, maar dat is nog niet beslist, 
om een uur uit te zenden, waarvan een 
half uur aktueel nieuws en allerlei lokale 
nieuwtjes en daarnaast een programma over 
een of ander onderwerp. Ik ben er bv. 
tegen om op een avond dit over fascisme te 
horen, en drie dagen later een totaal 
ander klok te horen daarover.

Daar is  geen unanim iteit  over ?

Daar is in feite nog niets over beslist.
Ook de vorm van de programma's is nogal 
stijf. We zouden dat liever op een speelsei 
manier doen. Onder vorm van een interview, 
onder de vorm van meningen konfronteren.
Als je men xecs altemaciefs beginu, neb 
je slechts 1 voorbeeld: hetgeen al bestaat, 
Enop radiogebied is dat de BRT. Wij wil-
len iets nieuws bouwen, maar weten nog 
niet goed wat en we zitten altijd naar de 
BRT te kijken.
Het is wel duidelijk dat we geen tweede 
Irene Houben-serie willen maken van 
Radio-Aktief. Daarom zijn de reakties van 
de luisteraars belangrijk: zowel naar de 
vorm als naar de inhoud kunnen we nog 
veel leren.
In feite zou het zeer goed zijn moest de 
redaktie zo breed mogelijk uitgespreid 
worden, maar langs de andere kant houdt 
dat natuurlijk een gevaar in. Dat vinden 
de mensen nu ook al: teveel mensen van 
de redaktie zijn gekend: ze weten 
precies niet wat er op het spel staat.

Z ijn  j u l l i e  van p lan, zoals o .a .  RLN, om 
naar de p o l i t ie k e  p a r t i je n  te  schrijven  
en hun reakties  te  vragen ? Of in de 
Kultuurraad een aanvraag in  te  dienen ?
De PS (P a rt i  S o c ia l is te )  had de eis  van 
v r i j e  radiozenders opgenomen in  haar
k iesoroaram m a

In de loop van vorige week werd een pamriet 
verspreid door A l t e r n a t ie f .  Na een korte  
in le id in g  over macht en machtsmisbruik, ha-

llen ze een voorbeeld aan u i t  het studenten-
m il ie u .  De Vereniging van Vlaamse Studenten 
moet het twee keer ontgelden. Maar daarvoor 
z i jn  ze aan het verkeerde adres.

Ten eerste wordt beweerd dat VVS zich to t  
doel s t e l t  van a l le  studenten te vertegen-
woordigen. Welnu, ze slaan de bal d e e r l i jk  
mis. Voor een aantal jaren stond dat werke 
l i j k  in de statuten vermeld. Maar op één 
van de vorige kongressen is d i t  punt e r u i t  
gegooid. VVS vertegenwoordigt a l leen  d ie -
genen die een l id k a a rt  van VVS hebben.
De ins in ua t ie  dat  VVS n ie t  re p resenta t ie f  
is voor de gemiddelde student in het hoger 
onderwijs raakt bijgevolg  kan noch wal.

De tweede u itv a l  van die heren 'voor v r i j -
heid en demokratie' is  ger icht  op de aanwe-
zigheid van VVS-leden in de Hoge Raad voor 
Studietoelagen. Om het antwoord van VVS 
op die aantijgingen en valse leugens duide-
l i j k  te onderkennen is het nodig een stuk 
i i t  het pamflet aan te halen.

/yto Cö'T-vv'MA.e-vu'éd,

Daar is nog niet zo over gepraat. Persoon-
lijk zie ik het niet met de politieke 
partijen. Ik ben er voor dat we naar de 
Kultuurraad schrijven , maar ik ben toch 
bijna ze>er dat die zaak niet zal aanvaard 
worden.

Bij RLN hebben ze een charter opgesteld 
en naar de Franse Kultuurraad gestuurd. 
Daarin staan 6 voorwaarden ( z ie  ook 
Schamper 70) om v r i j e  rad io 's  te  stichten  
waaraan moet voldaan worden. De to e la t in g  
wordt dan gegeven door g erechte li jke  
a u th o r i te i te n  en daardoor zou men een 
w e t t e l i j k  s ta tuu t  k r i jg en .  Die voorwaar-
den z i jn  o .a .  p lura lism e, geen reklame,  
zendbereik maximaal 10 k m . , . . .
Hoe beoordelen j u l l i e  d i t  ?

Ik ben tegen het principe van zomaar^ ̂ 
vrije radio's te installeren. Dan krijg 
je een radio van de GB, de supermarkt,
Dat zijn geen vrije radio's meer: dan zijn 
het weer de instellingen, de organisaties 
en personen met enorm veel geld die er 
het meest tijd kunnen van maken.
Ik ben niet akkord over die 10 km.; we 
hebben gisteren telefoontjes gekregen uit 
Geraardsbergen en Torhout waar de zender 
ontvangen was. Ik zie niet in waarom we 
een radio met een kracht van Lo km. zou 
gaan beperken tot 10 km.

Je beperkt dan wel mensen in Geraards-
bergen, Eeklo, enz.. .om z e l f  radio  te  
beginnen op de FM-band. ?

Nee, je kan nog altijd tussen 100 en 10L 
'MH, daar is er,door de wet van Genève 
van 1976 geloof ik, zonder al te veel 
risico's te nemen, plaat*

Maar het is mij opgevallen, dat toen 
j u l l i e  u i t  de ether gingen, er een zender 
opkwam. Dus storen j u l l i e  wel lu is te ra a rs  
misschien n ie t  in  Gent, maar in streken 
die meer naar F ra n k r i jk  gaan.

Ook hier is er binnen de redaktie nog geen 
eensgezindheid: ik spreek nu in eigen naam: 
als er in Het Volk staat dat we ideologisch 
gericht zijn dan is er een reukje aan, van 
't zijn dit of zijn dat, volgens mij is 
het politiek gericht. Wij gaan de zaak 
.niet kommercialiseren, en niet de grote 
industriëen een radio mee gaan geven. We 
willen niet dat men na 10 jaar de idee 
heeft dat Radio Aktief een zender van de 
CVP of de BSP is. Maar dat iedereen zich 
daar kan in herkennen. Het is onze bedoe- 
ling dat het programma eigenlijk begint 
als de uitzending gedaan is, dat de men-
sen beginnen te diskussiëren.
Wanneer Radio Aktief dan een zender stoort 
die louter kommercieel werkt, dan ben ik 
daar in principe niet tegen, ik vind dat 
zelfs goed.

Stel dat je  de BRT s to o r t ,  zou je  dat 
erg vinden ?

Ik denk dat zij het erg zouden vinden.
De BRT zou alles doen om de zender te 
kelderen en er zouden vrij vlug sankties 
volgen, we hebben er ^ns wel voor behoed 
de BRT te storen.

Ik vind het goea dat de BRT bestaat en 
dat het geen kommerciële zender is. Maar 
ze zouden alle ideëen aan bod moeten 
laten komen, dan zouden er geen vrije 
radio’s moeten nntst«»nv

"VVS zegt van zichzelf de voorhoede van 
de studentenbeweging te vormen, wat blijk- 
baar een bldbo- dieck is om zich geruisloos 
in allerhande structuren te nestelen. Oor-
deel zelf.

De Hoge Raad voor Studietoelagen is een ad-
viserend orgaan waarin naast overheid, on-
derwijsinstellingen, ouders en vakbonden, 
ook studenten zitting hebben. De leden van 
de Raad zetelen voor 5 jaar. Welnu, zonder 
enige verkiezing of raadpleging (inspraak!) 
worden de studenten er vertegenwoordigd door 
twee leden van W S  (naast één van het SVSV 
en één van de ALS). Illustreert dit niet de 
hoger beschreven mentaliteit van 'wij zijn 

de voordoeue, ous waarom nog aemocravische 
procedures? Wat met de inspraak en parti-
cipatie? Volksvertegenwoordiger De Vlies 
hekelde scherp deze gang van zaken in een 
parlementaire vraag aan minister Ramaekers. 
Hij noemt W S  "een exclusieve arena waarin 
verschillende^ linkse groepen zoals de RAL 
en AMADA, beide gesteund door verschillende 

gauchistische spoókorganisaties, mekaar be-
strijden'".'

Zo stilaan wordt het failliet van de eens 
ZO' geprezen 'aktiegroependemokratie ’ duide-- 
Izgk. Wij moeten daarvan los, terug naar 
de beginselen van de vertegenwoordigende 
demokratie."

Dat getu ig t  in geen geval van een e e r l i j k e  
weergave van fe i te n .  De meesters van de 
demokratie slagen erin  om het antwoord van 
de minister n ie t  te vermelden. Nochtans 
zou dat heel wat klaarheid  in hun problemen 

met zich meebrengen.

De Vlies  haalde in z i jn  parlementaire vraag 
van 1 september 1978 heel wat elementen 
aan.

1“ Waarom de studentenvertegenwoordigers 
voor v i j f  ja a r  aangesteld worden?

2° Voor welke studies de student-leden van 
de Hoge Raad ingeschreven z i jn?

3° Volgens welke k r i t e r i a  de vertegenwoordi 
gers van voornoemde verenigingen aange-
duid z i jn  om als representatieve leden 
voor de studentenverenigingen van het  
hoger onderwijs op te treden in deze Ho-
ge Raad?

4° ' I s  het de achtbare M in is te r  bekeed dat  
de Vereniging der Vlaamse Studenten hele-
maal n ie t  rep resenta t ie f  i s ,  maar dat z i j  
de exclusieve arena is  waarin v e rs c h i l -
lende linkse groepuscules als de 'Revo-
lu t io n a i re  Arbeidersliga" en AMADA, b e i -
de gesteund door meerdere gauchistische  
spookorganisaties, mekaar bestri jden? '

5° Waarom geen enkele vertegenwoordiger aan 
geduid van Katholieke o f  L ib era le  of  
Volksuniestudentenverenigingen in de Hoge 
Raad voor Studietoelagen?

6U Waarom werden de studenten van de Katho-
l ieke  U n iv e r s i te i t  van Leuven n ie t  ve rte -
genwoordigd door afgevaardigden van wer-
k e l i jk e  reoresentatieve organisaties?

£ £ * / &  *ez

ANTWOORD van de min is ter :

Volgens a r t i k e l  16 §2 3“ van de wet van 19 
j u l i  1971 worden de studenten van het hoger 
onderwijs vertegenwoordigd door v ie r  leden,  
derwijze dat de studentenverenigingen van 
het o f f i c ie e l  hoger onderwijs en die van 
het v r i j  hoger onderwijs op g e l i jk e  w ijze  
vertegenwoordigd z i jn .

Het behoort t o t  de autonomie van de erkende 
verenigingen, en n ie t  to t  de m in is te r ,  om 
de procedure en de k r i t e r i a  te  bepalen te r  
aanduiding van hun representatieve vertegen 
woordi gers.

Volgens a r t i k e l  16 §2 van de wet van 19 j u -
l i  1971 duurt het mandaat van de leden v i j f  
ja a r .

' I k  kan het geacht Lid tevens mededelen dat  
.meer bepaald voor de vertegenwoordiging van 
de Katholieke U n iv e r s i te i t  Leuven, Het Ka-
tho l iek  Vlaams Hoogstudentenverbond en de 
Vereniging van Vlaamse U n ive rs ita i re  Paro-
chies door mijn adm in is tra t ie  aangeschre-
ven werden op 22 september 1977 om hun ver-
tegenwoordigers aan te duiden. Deze vere-
nigingen hebben nochtans geen kandidaten 
voorgedragen. '

A l t e r n a t ie f  k laagt de macht en het machts-
misbruik van VVS aan. Is het ingaan op een 
schrijven van de minister en het volgen 

van ce w e t te l i j k e  bepalingen rond de v e r te -
genwoordiging in Je.Hoge Raad voor Studie-

toelagen een machtsmisbruik?

De vertegenwoordigers van de studenten in 
de Hoge Raad pogen zich n ie t  aan de kontro-  
le  te onttrekken of de kontrole z e l f  onmo-
g e l i j k  te maken, zoals het vermeld wordt. 
Integendeel. Zowel binnen de studentenver-
eniging als door de studenten wordt een 

k ontro le  in acht genomen. Waarom denken

Dat l i j k t  mij n ie t  rea l iseerb aar:  1 zender 
voor 5 mil joen Vlamingen. Ik bedoel, het 
l i j k t  me evident dat er k le ine zenders 
z i j n .  Je kan het verg e li jken  met Schamper 
en een fa k u l te i ts b la d .  Er z i jn  onderwerpen 
voor de ganse u n iv e rs ite i ts b e v o lk in g ,  en 
j e  hebt onderwerpen voor de mensen van de 
f a k u l t e i t .

Daar heb ik nog niet over nagedacht. We 
hebben wel de bedoeling om het monopolie 
van de BRT te doorbreken. Dat' houdt echtei 
een risico inwant als er iemand van Suzy- 
wafels 3 miljoen ertegenaansmijt, door-
breekt hij ook het monopolie van de BRT, 
en maakt dan bekakte programma's. Je kunt 
raden wie er programma's zal maken als 
bijvoorbeeld de Kultuurraad zegt dat al 
wie er 6 miljoen tegenaansmijt een radio-
zender mag maken.

Is het daarom n ie t  noodzakelijk  een 
re c h te r l i j k e  garantie  te  eisen d ie  s te l t  
dat d i t  mag en dat n ie t  (reklame bv.)  ?

Ik ben daar voor. Als we naar de Kultuur-
raad schrijven, zullen we duidelijk stel-
len dat we een vrije radio willen waarin 
alle meningen met lkaar gekonfronteerd 
worden., enkel op basis van die meningen 
en dat er dus geen enkele kommerciële 
ander mag ontstaan.Ook niet op basis van 
partij-politiek. In de loop van volgende 
week gaan we statuten van R-A opstellen: 

wat we willen in de programma's en wat we 
willen vermijden.. We vrezen wel dat als 
dit soort zenders zou gelegaliseerd wor-
den, ook zenders die op louter kommer-
ciële basis zijn uitgebouwd, ook zullen 
gelegaliseerd worden. Dat zouden we 
spijtig vinden, dan heeft het initiatief 
een omgekeerd resultaat, nl. dat je vrije 
pers nog eens verstikt en dat de meningen 
weer allemaal zullen toegetrokken worden 
naar belangen die niet voor de meerderheid 
van de mensen geschikt zijn.

de heren van A l te r n a t ie r  dat  we anders b i;  
iedere vergadering onze voorstellen in d it  
studentenblad ze tten . Binnen VVS wordt ge-
regeld  de s tra te g ie  en de voorste llen  voor 
de Hoge Raad besproken. Binnenkort ver-
s c h i jn t  er ze l fs  een extra Rooje Reu d ie  
aan de herwerking van het s tu d ie f in an c ie -
r in g s s te lse l  gewijd zal z i j n .

Om te beslu iten kunnen we nog s te l le n  dat  
we door de a k t ie  ons n ie t  legit imeren als  
de vertegenwoordigers van de studenten, 
ja  ze lfs  als de studenten z e l f .

Indien A l t e r n a t ie f  andere voorstellen  
heeft  rond de wijz igingen van het s tu d ie -
f inan c ie r in g ss te lse l  dan mag ze van ons 

p a r t  er mee uitpakken. Maar la s te r  en 
o n e e r l i jk e  prakti jken  verkopen is u i t e r -
aard veel gemakkelijker. Eén voordeel is 
er nog aan verbonden namelijk  dat ze hun 
eigen ru iten  ‘ van verdedigers van v r i j -
heid en demökratie, k r i s t e l i j k e  naasten-
l ie fd e  en solidarisme' ingooien.

Voor VVS- SVB (Vereniging van Vlaamse 
Studenten-Studentenvakbeweging),
Geeraert Paul, l id  van de Hoge Raad voor 
Studietoelagen.

DE ANDERE FILM  

I.S.M. VVS

LE FILET
AMERICAIN

ROBBE DE HERT BELG IE 1978

De langverwachte (5 ja a r  voorbereiding)  
kom pila t ief i lm  "Le F i l e t  Americain" 
van Robbe De Hert .

Als hoofdvertolkers van deze socia le  kro-
niek van het België u i t  de jaren 70 
staan V.D.B. en Ernest Mandei aangekon- 
diqd.

Blandijn: Aud C 

inkom: 60 f r

maandag 19 februari  1979

De Andere Film i .s .m .  UFG 
St K a te l i jn e s t ra a t  44 Gent 
091/255449



WIJNEN
VOOR DE ZWIJNEN

—  inleiding —

In de volgende beschouwingen van werkgroep 
Mordicus stippen we slechts de eigenlijke 
meer gekcmpliceerde problematiek lichtjes 
aan.
Het is niet onze schuld dat de instellin-
gen van Vadertje Staat steeds onoverzich-
telijker en bureaukratischer worden.
Het ligt wel in onze bedoeling om, in een 
team van gemotiveerde geïnteresseerden 
op deze facetten van gezondheidsproblema- 
tiek in te gaan en een zekere graad van 
deskundigheid te bereiken. We rekenen 
daarbij op de hulp van mensen van andere 
fakulteiten, aangezien het spook van nume-
rus clausus en vestigingswet de hele stu-
dentenwereld boven het hoofd hangt.
Slechts nadat wij duidelijk geïnformeerd 
zijn kunnen wij terdege aktie voeren. Door 
het verse haffen van informatie willen wij 
overigens aan feed-back doen van reeds op 
gang gekomen akties. Dit vooral opdat de 
aktie tegen de numerus clausus en vesti- 
ginsvat niet zou verwateren in een zuiver 
korporatistische refleks vanwege de dok-
ters in spe. Daarmee zijn de belangen 
van de patiënt niet gediend en zouden we 
ons laten meesleuren in de politieke 
touwtrekkerij van een systeem van gezond-
heidszorg en onderwijs dat va reeds lang 
in vraag stellen en dat ons niet mag in-
kapselen.

—  numerus clausus: een oud zeer —

Numerus Clausus zouden we kunnen omschrij-
ven als het beperken van het aantal stu-
denten in een bepaalde richting in funk- 
tie van de ^staande vraag en of behoefte 
naar afgestudeerden uit die richting.
Vooraf moet men opmerken dat de moeilijk-
heden rond NC niet van vandaag dateren, 
maar dat het invoeren van maatregelen in 
die zin reeds jaren in de lucht hangt. NC 
kan men beschouwen als een logisch ge-
volg van de afbraak van de demakratisering 
van de universiteit, ingezet in '72 door 
Claes-Hurez, bijgewerkt door Decroo- 
HumhLet in '75-'76 en recent weer onder 
handen genomen door Rarraekers.

welke argumenten worden naar voor getracht 
ter rechtvaardiging van deze maatrege-
len? Winneer we ons tot de fakulteit ge-
neeskunde beperken kunnen we ze ruwweg in- 
delen in 3 groepen:
1. Er zou een oververzadiging zijn van de 

markt
2. De opleiding van artsen kost veel aan 

de staat en is te sterk gespeciali-
seerd om eventueel naar andere beroe-
pen als scheikundige, bioloog etc te 
kunnen overschakelen

3. Een teveel aan artsen zou overkonsump- 
tie veroorzaken in de gezondheidszorg 
en via de terugbetaling van het ere-
loon het RIZIV (Rijksinstituut voor 
Ziekte en Invaliditeitsverzekering) 
overbelasten.

Cp de eerste twee argumenten willen wij 
in deze bijdrage dieper ingaan. De pro-
blematiek rond het RIZIV is dermate kem- 
pleks dat dit niet zonaar eventjes kan 
overlopen warden. Uitstel mag echter geen 
afstel zijn en we hopen binnenkort wat 
meer informatie hierrond te kunnen ver-
schaffen.

—  iedere belg (zijn) arts —

Vènneer we kijken naar de medische bezet-
ting in België dan ligt dit absoluut ge-r 
zien aan de hoge kant: met 530 artsen 
per inwoner (nvdr: is dit een grap ran D.A. 
of cm te huilen?) ligt het boven de 
meeste andere Europese landen zcals Duits-
land (539), Frankrijk (681), Groot- 
Ebittanië (72.8). Deze cijfers moet men 
echter gpan relativeren (nvdr: dat geloof 
ik nogal). Op het vlak van medische be-
zetting zijn er ten eerste grote inter-
regionale verschillen; gebieden met een 
hoge bevolkingsdichtheid zitten met een 
veel hoger cijfer (Brussel 263 inwoners 
per arts) dan meer rurale gebieden waar 
vaak nog sprake is van onderbezetting. Dan 
is er algemeen een tendens naar een meer 
intensieve gezondheidszorg. Verscheidene 
evoluties zijn hiervan de oorzaak. Door 
het socialiseren van de medische verzor-
ging voor achtergebleven groepen zcals ge- 
handikapten, bejaarden, geesteszieken etc 
kunnen heel wat nieuwe gebieden ontgonnen

worden. Een veroudering en een langere 
levensverwachting van de bevolking, 
plus de schrikwekkende toename van de zo-

genoemde welvaartsziekten stellen eveneens 
hogere eisen aan de gezondheidszorg. En ' 
dan spreken we nog niet over de vaak nog 

oneestaande preventieve en sociale genees-
kunde. Kortom de vraag is geen onverander- 
lijk gegeven en hoge cijfers voor artsen- 
dichtheid zijn daarvoor nog geen drempel-
waarden voor de behoefte waarboven ver-
zadiging optreedt.

—  en wij naar belasting betalen —

Tegen het argument van de hoge kostprijs 
van een student geneeskunde is ook heel 
wat in te brengen. De enkosten van de fa-
kulteit geneeskunde wordt gedtrld door het 
aantal studenten en zo bekomt men een as-
tronomisch bedrag. De grote geldslekkers 
blijken echter de akademische ziekenhuizen 
te zijn waar de onkosten voor de medische 
opleiding geheel in de schaduw worden ge-
steld door deze voor het wetenschappelijk 
onderzoek en voor het beoefenen van de 
zogenaamde spitsgeneeskunde. Zo is het dan 
ook niet moeilijk in te zien dat een ver-
mindering ran het aantal studenten niet zo 
dirakt een daling van de kosten tot ge-
volg heeft.
Daartegenover kunnen we stellen dat vanuit 
de reële behoeften en noden een globale 
visie op het gezondheidsbeleid meet vast- 
gelegd worden. Daaruit moet men dan de 
opleidingscapaciteit afleiden en genoeg 
kredieten ter beschikking stellen om 
deze mqgelijk te maken en niet omgekeerd.

—  een elite in drie lessen —

In grote samen^ng met het cndemokratisch 
karakter van de gezondheidszorg is er de 
opleiding zelf. Demokratisering van de 
universitaire studies is nog verre van 
bereikt. Zonder op deze problematiek diep 
in te gaan kunnen we stellen dat verschei-
dene faktoren nog steeds meewerken aan een 
ondervertegenwoerdiging van de lagere so-
ciale klaseen aan de universiteit. Als we 
de preselektie vanuit het sekundair on-
derwijs, de sociaal-ekanomische situatie 
van de ouders, de interregionale ver-
schillen vernoemen dan kan dit niet meer 
zijn dan het eventjes opheffen van een 
tipje van de sluier die boven dit pro-

( tekening uit "Vrije Palloen" )

öeueKtiesysteem op de aanwezigheid van 
de lagere sociale klassen aan de univer-
siteit nog even besproken te worden. 
Vanneer volangst wordt uitgekeken naar 
het cpdoemende monster van de NC,~mag m=n 
niet vergeten dat we in het huidig sys-
teem ook met een selektiemecbanisme zit-
ten, namelijk de eindeksamens van de eerste 
kandidatuur. Zender te stellen dat dit 
systeem het ideaal zou benaderen, tonen 
verscheidene studies aan dat dit de voor-
keur geniet boven loting of een toegpngs - 
examen, ook al vallen deze laatste veel 
goedkoper uit. Door financiële druk, se- 
lekties in het secundair onderwij s, rem-
mingen op de aspiraties vanuit het milieu 
etc. is de kloof al geschapen voor de stu-
dent de universiteit bereikt.Door loting 
wordt aan de gegeven verhoudingen qua so-
ciale afkomst niets meer veranderdt,maar 
laten de reeds voordien effectieve selek- 
tie mechanismen zich volledig gelden.

Vhnneer een sisteem ingevoerd wordt van 
toelatingsexamens dan moet men rekening 
houden met twee moeilijkheden : 
ten eerste is het praktisch onmogelijk 
kriteria op te stellen aan de hand waarvan 
men mensen selekteert die bekwaam zouden 
zijn de sociale en affectieve aspekten van 
de ziekte te behandelen. Hiermee bedoelen 
v b  niet dat dit in het huidig systeem wel 
gerealiseerd is, maar door nu aan iedereen 
gedurende één jaar gelijke kansen te geven 
om zich aan de selektie normen aan te pas-
sen, laat men studenten uit lagere sociale 
middens toe zich althans gedeeltelijk van 
hun remmingen los te rnaljen . Het blijkt 
immers zo te zijn dat de kwaliteit van een 
school en daarmee de gerichtheid op verdere 
universitaire studies daalt met het percen-
tage leerlingen uit lagere sociale milieus.
Als men dan toch moet selekt eren kan men 

evenwel de de ondervertegenwoordiging van 
kinderen uit de arbeidersklasse verhelpen 
door kandidaten met een dergelijke afkomst 
te bevoordelen, waarover dan wel objectie-
ve gegevens bestaan.

—  om nooit te vergeten —

Samengevat is de boofdbedoeling van het in-
voeren van een NC niet voortgesproten uit 
een fundamentele bekonmemis om de noden 
van de patiënt, maar dient een NC veeleer 
een financliele staus te beveiligen. Door 
een beperking in het aantal nieuwe artsen 

kan men een verzieking ranhet huidige 
gezondheidssysteem niet genezen, maar 
gaat men veeleer de bestaande toestand 
bestendigen. M n  de basis van deze bizar-
re gang van zaken ligt het systeem van 
besluitvorming in het huidig gezondheids-
systeem. M a r  volksgezondheid iets is dat 
iedereen aanbelangt, worden de meeste be-
slissingen genomen in de kommissie artsen- 
ziekenfendsen. Beide groepen zitten vol-
ledig gebonden in de bestaaande toestand 
en hebben zo ook alle belang bij het ber-
st endigen ervan. Vandaar dat men van hoger 
band veel liever dan de gezondheidszorg 
grondig aan te pakken, wat bij schaafd op 
vlakken waar de twee belangengroepen niet 
getroffen warden, in kasu de universitai-
re opleiding.

—  praktijken te koop, patiënten inbegre- 
Den —

Als tweede selektiemechanisme (na de NC) 
stellen de "heren" VIJNEN en de BRABANDERE 
voor een vestigingswet in te voeren. Als 
maatregel on het aantal geneesheren te be-
perken moet dit zeker verworpen worden. 
M n t  vat zijn de reëele gevaren van zo'n 
ve stigingswet?

Vooreeest natuurlijk het feit dat er 
aldus vrij snel een koehandel in praktij-
ken zou ontstaan, waarbij praktijken en 
patiënten gekocht en verkocht worden ( met 
als konkreet voorbeeld de bedragen die 
neergeteld worden voor de apotheken en 
notarisbureaus). De hoge financiële eisen 
die aan het uitoefenen van het beroep van 
arts worden gesteld zullen onvermijdelijk 
het aantal studenten geneeskunde uit de 
lagere sociale klassen ( waarover men nu 
al niet naar huis moet schrijven) dras*' - 
tisch beperken. Mnt wie begint er nu 
arts te studeren als hij weet dat hij na 
zeven jaar toch niet de nodige kontanten 
op tafel kan leggen? In feite leidt een 
vestigingswet techtstreeks naar een elite-_ 
vorming. Ete restaanae m s v a u  net meaisch 
korps beveiligt zich tegen elementen die 
tuiten de begoede klasse vallen en bevei-
ligt zich eveneens tegen "andersdenkende" 
dokters. Mnt wie durft er beweren dat de 
sterkste sociale motivatie en progressieve 
ideeën voorkomen bij studenten die hun 
Épnse jeugd gekoesterd zijn in een 
bourgeoiswereldje ? Bij mensen die eli- 
tairisme en paternalisme a.h.w. met de 
moedermelk meekregen. Nee, binnen enkel<= 
jaren zou de fakulteit geneeskunde ge-
heel gevuld zijn met doktersteleen ( de 
befaamde fils a papa ), advocaten, indu-
striëlen enz.; kortom al wie genoeg cash 
heeft cm voor zoon-of dochterlief een 
praktij te kopen. Het nepotisme en kapitaal 
als oplossing voor de sanering van ons ge-
zondheidsbeleid ? Nee, nee en nog eens 
nee!!

Bovendien wordt met een vestigingswet het 
artsenberoep een dure investering in de 
kapitalistische zin van het woord. Een 
investering moet renderen ! Dus veel 
geld verdienen wordt voor een arts een 
must. En hier is het M n  weer eens de 
patiënt die het slachtoffer wordt van het 
korporatisme van het medisch korps. Een 
ander ge\aar is even reëel, namelijk dat 
bij toewijzing van praktijken in onderbe-
zette regio's heel dubieuze criteria geten-
teerd zullen warden, nl. de bekende lange 
arm of partijpolitieke bindingen.

De redenen waarom de artsensyndikaten 
voorstander zijn van deze vestigingswet 
zijn vrij duidelijk : de praktijk van een 
reeds gevestigd arts krijgt plots een enor-
me financiële waarde. Zijn praktijk vormt 
een ruim pensioen, een "appeltje voor de 
dorst".

Mnneer we het voorstel van vestigings-
wet zien we dat deze regeling zeer zware 
gevolgen heeft, en dat de dupe van de g^nse 
historie weer eens de gewone student is, 
zonder natuurlijk de patiënt te vergeten. 
Mnt uiteindelijk is deze laatste de per-
soon waarrond alles draait en toch wordt 
met hem GEEN rekening gehouden !

Werkgroep Mordicus
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KUNSTJES (18)
Als Kunstjes niet schrijft, dan doet Karei 
het wel. Want hij heeft weer een leutigheid 
je hij de hand. Niet veel zaaks eigenlijk, 
waar als het een beetje ingekleed wordt, 
kan het misschien toch wel te pruimen val-
len. Hoewel de pruimen nog Idng niet 
vallen.

Karei vertelt over een huis; een gewoon huis 
van een gewoon iemand. Noctans: wat is ge-
woon ? Die iemand is niemand minder dan de 
grote Waldo, u allen eventueel wel bekend.
De grote Waldo had zijn intrek genomen in 
het reeds vermelde gewone huis en om een 
of andere reden vond hij het nodig dit huis 
te schilderen. In het wit nog wel. Zo be-
gonnen, zo voortgedaan, maar nog niet af-
gewerkt. Anders gezegd: op een bepaald 
ogenblik stopte de grote Waldo met schil-
deren. En om het kontrast tussen de donkere 
bakstenen en het reeds geverfde deel 
enigszins te breken - Karei vindt zo maar 
een reden uit feitelijk - schreef de gro-
te Waldo in koeien van witte letters over 
het ongeverfde deel: ENZOVOORT.

Ziezo, Kareis verhaal zit er in feite op, 
maar wie let daar nu op, te meer daar 
Karei het in zijn hoofd haalt om de zo 
juist geschetste - geschilderde- situatie 
nog te tekenen ook. Daarbij inspireert hij 
zich op een gelijkaardig probleem, name-
lijk het tekenen van een besneeuwd huis 
op wit papier. Dit probleem werd een paar 
maanden geleden opgelost door een onbegre-
pen genie; hoewel Karei er dus ook niets 
van begreep, heeft hij wel onthouden dat 
er voor het probleem een oplossing bestaat. 
Karei trekt dus naar het genie en legt uit 
dat hij witte verf wil tekenen op wit pa-
pier, wat dus eigenlijk ongeveer hetzelf-
de is als sneeuw op wit papier. Maar het 
genie had als onderdeel van de oplossing 
van zijn probleem precies de muren van het 
huis zwart gemaakt cm het kontrast met het 
besneeuwde dak duidelijk te maken. Karei 
kan dus wel het omgekeerde doen, maar 
dan moet hij nog in het wit ENZOVOORT 
schrijven.
Het genie denkt even na, terwijl Karei 
wacht in een eerbiedig stilzwijgen. En ja 
hoor: dubbel schrijven, zegt het genie. 
Karei denkt op zijn beurt even na en heeft

het dan begrepen, het genie: dubbel schrij-
ven en uitsparen op zwarte achterarond 
natuurlijk.
Kareis verhaal ziet er dus samengevat 
uit als volgt:

zeen
- ha, ge zijt daar
- ja
- hoe was 't ?
- wel, nogal lastig feitelijk
- moe ?
- ja
- 'gaat ge nu mee, gaan eten ?

- of hebt ge weer geen goesting ?

- hela !
- jaja, 'k ga mee, maar eerst wil 

ik mij toch een beetje wassen en 
andere kleren aandoen

- mmm
- wanneer moesten we daar zijn ?
- wel, an is deze middag geweest en 
we hebben afgesproken voor rond
7 uur; maar als gij wat later komt 
dan^geeft dat niet; ik heb haar 
gezégd dat gij waarschijnlijk 
later ging komen en dat was goed 
zei ze

- goed, ik kom
- a ja, ik heb een schamper meege-
bracht

- ja, dat zie ik
- hij ziet er niet 'slecht uit
- nee, 't valt mee
- maar niet te lezen hé zeg: zulke 

zever
- j a ,  't is een mooie, maar een 

slechte schamper 
- tot straks dan ?



NENNING: U mijnheer Walden. U wilt 
op't probleem van't geweld komen. 
COHN-BENDIT: Zeg dat dan meteen. 
Waarom eerst die F.A.Z. ?
WALDEN: Ja,als ik niet steeds door 
jullie werd onderbroken,had ik't al-
lang gezegd.
NENNING: Laat meneer Walden nu aan't 
woord en houden jullie je wat in. 
DUTSCHKE: Dan krijg ik geen kans meer 
COHN-BENDIT: Hij kan't toch iedere 
zondag zeggen.
WALDEN: U hebt't dus in die zin ge-
zegd, zoals ik het net zei ?
DUTSCHKE: ik heb het in die zin niet 
gezegd.
WALDEN: Ik had't zo wel begrepen. Al 
is 11 dan vanuit'n verkeerde veronder-
stelling. U hoeft alleen maar te zeg-
gen: Dat heb ik nooit gezegd. 
DUTSCHKE: Dat is te simpel.
NENNING: Dat is dan opgehelderd. 
DUTSCHKE: Nee het is niet opgehel-
derd. U zou uit Berlijn moeten weten, 
wat Dutschke altijd gezegd heeft en 
wat nog altijd geldt:"De personen 
die aan de macht zijn,hoe ze ook mo-
gen heten, zijn karaktermaskers,dus 
uitwisselbaar. Daarom is't onmense-
lijk er ook maar aan te denken ze te 
vermoorden". Dat was het SDS-stand- 
punt in'66,'67 en'68,zolang ik erbij 
was. Dat is dus duidelijk.
WALDEN: ik p^)pbeer ' t nog ' n keer. Het 
begon in Berlijn niet pas in'67 of 
in'68 met de onlusten op Pasen,maar 
al in'65,'66. Het begon ermee,dat 
gasten die uitgenodigd waren om'n 
voordracht in de VU en in de TU met 
luid gebrul tot zwijgen werden ge-
bracht. Ik vond dat al bijzonder be-
denkelijk en heel erg.
COHN-BENDIT: Nou,nou,die dekselse 
studenten toch.
WALDEN: want als je'n uitgenodigde 
gast niet laat uitpraten,dan heb je 
geen respect. En respect is nodig, 
hoe hoog de discussie ook oploopt, 
voor de andersdenkende. Ik vind het 
tot zwijgen brullen van iemand die't 
woord heeft gekregen,'n vorm van ge-
weld. Het ging toen door met tomaten, 
eieren,verf,ingetrapte rectoraatsdeu- 
ren,stukgeslagen ruiten,met geweld 
tegen zaKen. Ik zei toen:'t geweld 
tegen zaken zal zich voortzetten en 
op mensen gericht worden, 't Is uit-
gekomen. In München werden twee men-
sen met stenen gedood.
COHN-BENDIT: Op welke datum ?
NENNING: Dat moet in'68 geweest zijn 
COHN-BENDIT: Met stenen van de poli-
tie.
NENNING: Walden moet nu eindelijk 
zeggen: Het geweld komt voort uit de 
toemalige studentenbeweging. Ik kan 
het met één zin. Hij heeft zoveel 
tijd nodig.
WALDEN: Ik heb duidelijk willen ma-
ken, dat het geweld geëscaleerd is.
't Begon met't wegschreeuwen van te-
genstanders. 't Werd erger. ER werd 
met stenen gegooid....warenhuizen 
aangestoken. En op een dag werd er 
geschoten,vielen er doden, 't Zijn 
de terroristen die nu nog schieten.
't Terrorisme is een actueel pro-
bleem. En dan is de vraag: Waar komt 
dat allemaal vandaan ? Is terrorisme 
geëscaleerd geweld of ontstond't 
plotseling ? En als ik in't verleden 
naar de oorzaken zoek dan kom ik in 
die tijd terecht. Als't huidige ter-
rorisme door rechtsradicalen bedre-
ven werd,dan was het van belang ge-
weest om na te gaan of het oude of 
nieuwe nazi's uit NPD-kringen zijn.
Ik kan in dit geval tot geen andere 
slotsom komen dan dat het terrorisme 
(lees alle pamfletten van Baader- 
Meinhof en opvolgers maar na) afkom-
stig is uit de richting die toen de 
uwe was. Onnodig te zeggen dat ik u 
niet met de huidige terroristen ver-
eenzelvig. Maar als ik naar de oor-
zaken van het huidige terrorisme 
speur,kom ik onherroepelijk bij uw 
activiteiten terecht.
DUTSCHKE: De kwestie is dat uw opvat-
ting van geweld niet met de mijne o- 
vereenkomt. Geweld is allereerst een 
sociaal-economische categorie. Over 
macht beschikt diegene in de maat-
schappij die de fundamentele struc-
turen ervan bepaalt. Dat zijn bezits-
ver houdingen, machtsverhoudingen, in-
stituties en allerlei vormen van zeg-
genschap. Wie hadden het bezit ? Wie 
hadden't voor't zeggen ? Niet de stu- 
denden. Die ’-^zitten geen macht. De 
maatschappelijKe structuur houdt 
geweld in en reproduceert dat. On-
vermijdelijk, omdat zij is zoals zij 
is. Geïnstitutionaliseerd geweld 
leidt tot geweld,tot terrorisme.
Hoe vergaat het de arbeider die 
vroeg op z'n werk moet zijn ? Om 
6 uur of 7 uur moet hij de bus ne-
men. Hij is innerlijk geladen. Hij 
heeft net z'n thee of z'n koffie op, 
een sigaretje gerookt en heeft er

nooit van gehoord
zwaar de pest in. De ellende begint 
weer...acht uur lang. Daarna komt 
ie thuis. Een hapje eten,'n beetje 
TV kijken,misschien even naar bed.

WALDEN: Aan het terrorisme hebben ze 
helemaal de pest.
DUTSCHKE: Ik wil eerst het verband 
leggen. De maatschappij als sociaal- 
economische structuur draagt geïn-
stitutionaliseerd geweld(macht)in 
zich. We laten even in't midden of u 
dat onderschrijft of niet. Nu de po-
litieke vorm van't geweld. Mijn stel- 
ling-die u mag aanvechten-luidt : 
Als'n sociaal-economische structuur 
latent geweld in zich draagt, wordt 
het geweld manifest, in velerlei 
vorm. Ook het geweld van hen die me-
nen dat zij legaal de macht uitoefe-
nen. Denk aan de illegale activitei-
ten van organisaties die legaal de 
macht in handen hebben. U heeft dat 
gezien in Berlijn,met name in'67 
toen Benno Ohnesorg werd doodgescho-
ten. Er was'n legale demonstratie 
aangekondigd. En plotseling treedt 
de politie op volkomen illegale wij-
ze op terwille van een despoot: de 
sjah van Perzië. Deze verbanden moet 
u niet uit't oog verliezen. Als u de 
aandacht vestigt op de toenmalige 
SDS-demonstraties,er de wortel van 
het kwaad in ziet,en dan de lijn 
door trekt tot't terrorisme(waarbij 
u mij dan nog niet tot de terroris-
ten wil rekenen) dan maakt u't zich 
verdomd makkelijk. U gaat voorbij 
aan de essentie: Hoe zijn de verhou-
dingen in de maatschappij en wat 
brengen zij voort ? Dèèr moeten we 
over praten.
NENNING: Als we ons daarop concen-
treren is dat voordelig voor Walden. 
WALDEN: Zou u dat betreuren ?

NENNING: wee. Maar daar lijdt de kwa-
liteit van de discussie onder. Als je 
't vereenvoudigt,krijg je het volgen-
de: Deze maatschappij draagt'n enorm 
potentieel aan structuur geweld in 
zich. Daaruit volgt dat terreur ge-
rechtvaardigd is. Voor mij als brave 
socialist is dat'n volkomen verkeerde 
conclusie. Vooral voor de arbeiders-
beweging. U moet toch inzien,dat dat-
gene wat een paar mensen gedaan heb-
ben, de zaak van't socialisme veel 
schade heeft berokkend.
DUTSCHKE: Maar wie veroorzaakt die 
schade dan ?
NENNING: Een algemene oorzaak,zoals 
structureel geweld,hoe juist die wel-
licht ook is,rechtvaardigt hel anaal 
nog niet dat je terugschiet zonder 
kans op succes.
DUTSCHKE: Nee,op geen enkele wijze. 
Daar is geen reden voor.
NENNING: En juist de arbeiders schie-
ten niet terug. Ze hebben andere po-
litieke vormen.
DUTSCHKE: Wie heeft er dan belang bij 
dat er geschoten wordt ? Strauss! Op 
de dag voor de verkiezingen! Hebben 
wij er belang bij ? Er zij n andere 
belangen!
NENNING: Maar dan moet je ook naar 
jezelf kijken en zeggen: Dat is ver-
keerd aangepakt. En kun je dan zeg-
gen: We hebben er helemaal niets mee 
te maken ?
COHN-BENDIT: Integendeel,ik heb er 
veel mee te maken. Ik wil Walden niet 
tekort doen. Als hij zegt: Jullie 
hebben er iets mee te maken,dan zeg 
ik: Datis juist. Zonder meer. 
DUTSCHKE:'t Zou een schande zijn dat 
te ontkennen.
COHN-BENDIT: Uit de ontwikkelingen 
in'68 kwam'n stroming voort die zich 
stadsguerilla noemt,die u terroris-
ten noemt,die zichzelf terroristen 
noemen. Rudi gaf er een verklaring 
voor.'t Kost me geen moeite dat te 
erkennen. Maar11 probleem is voor 
mij veel gecompliceerder,omdat ik 
zelf veel pacifistischer ben dan u, 
Walden.'t probleem ligt voor mij 
niet in't al dan niet verbaal ver-
oordelen van't terrorisme. Ik ben't 
eens met Mescalero.

DUTSCHKE: Ik niet.
COHN-BENDIT: Jij niet, dat weet ik.. 
Mescalero is die beroemde student.
Ik vind'm een van de grootste gees-
ten in Duitsland. Hij sprak na de 
aanslag op Buback van"niet te onder-
drukken vreugde"en veroordeelde die 
aanslag dan toch. Met zijn formule-
ring ben ik't niet eens. Ik had't 
anders gezegd. Maar hij heeft duide-
lijk gemaakt,dat er een generatie is 
die haat in zich draagt. Tot die ge-
neratie behoor ik ook. Op veel mo-
menten ben ik met haat geladen. Ik 
zal u zeggen waarom die generatie 
haat in zich draagt.
SONTHEIMER: Toch niet vanwege't ge-
weld in de staatsmacht waarvan 
Dutschke sprak ? Dat kan het toch n 
niet zijn.
COHN-BENDIT: In die vorm niet. Wal-
den heeft een yaar beschreven.'t Be-

gon met tomaten enz. enz. Dat jaar 
heb ik ook meegemaakt. Voor mij be-
gon ' t in dat jaar met bommen om Viët- 
nam,steeds meer bommen. En hulpeloos-
heid, volkomen hulpeloosheid. Overal 
werd gedemonstreerd en gezegd:stop 
ermee ! De bombardementen werden niét 
gestopt. Toen heb ik me afgevraagd: 
Hoe kunnen we de Viëtnamezen't meest 
efficiënt helpen ? Ik zeg niet dat, 
dat wat de Rote Armee Fraktion deed, 
't meest efficiënt was. Vietnam is't 
gemeenschappelijk uitgangspunt. Dèt 
onderschrijf ik. Ik wou de Viëtname-
zen op de meest efficiënte wijze hel-
pen tegen de Amerikanen en tegen die-
genen die de Amerikanen in Europa 
steunden. Ze zeiden dat de vrijheid 
verdedigd werd. Vrijheid verdedigd 
door volkerenmoord! Daar kan de Wes-
terse beschaving zich niet uit ma-
noeuvreren. Als er nu terroristen 
zijn,dan zijn ze er alleen door de 
oorlog die in Viëtnam is gevoerd! We 
hadden tonnen tomaten kunnen gooien, 
we hadden talloze sprekers kunnen in-
terrumperen. ' t Zou nooit tot een ef-
fectieve krachtsontplooiing hebben 
geleid. Wij,die tegen de oorlog in 
Viëtnam waren,waren vervuld van mach-
teloze haat en zagen die massale be-
weging in Amerika niet,de vredesbe-
weging, die een der sterkste bondge-
noten van Viëtnam was. Die was ge-
weldloos. Dat was een productieve be-
weging die de massa mobiliseerde.
Nog iets: U doet alsof interruptie 
en spreekverbod identiek zijn. Op de 
vrije universiteit Berlijn mocht-als 
ik me niet vergis-ene heer Kuby niet 
spreken. Voor zover ik weet,werd 
Kuby't spreken verbóden. Ik was er 
toen voor hem aan't woord te laten. 
Het interrumptern is voor mij zeker 
een groot probleem. Op bepaalde mo-
menten word je gewoon meegesleurd 
door emoties. Als iemand ergens ver-
kondigt: Hoe meer bommen,hoe beter, 
dan kun je niet rationeel reageren. 
Als je de lijn door trekt van toma-
ten gooien naar terreurdaden dan kan 
ik me daarin niet vinden.'t Uiten 
van subjectieve gevoelens van ont-
steltenis is iets heel anders dan't 
plegen van terreurdaden.
DUTSCHKE: Ik moet je nu onderbreken.
We hebb e n 't over Berlijn gehad. U 
weet dat vooral in de aprildagen ie-
mand 'n rol speelde die bij ons in de 
SDS gewerkt heeft: Peter Urbach.
Hij was een agent van de senaat.
Daar werkte hij regelrecht voor.
Hoe heb ik Peter Urbach leren kennen 
Hij was een van de weinige arbeiders 
Als zodanig kwam hij bij ons in de 
SDS. Hij kon goed met zijn handen 
werken. Niemand vermoedde dat hij 
een agent was,die informatie moest 
verzamelen. Hij bracht ons verslag 
uit over zijn werk bij de stadsspoor-
wegen. Daar was hij employé. Daar 
wierp hij de eerste bommen.HIJ HEEFT 
DE EERSTE BOMMEN GEWORPEN. Hij had 
voor't eerst ruzie met de SEW. Dat 
kwam hij ons vol trots vertellen 
want hij wist dat wij't niet met de 
SEW(West-Berlijnse SED)eens waren.
Hij wou ons vertrouwen winnen door 
zich anti-Russisch voor te doen. In 
de aprildagen zorgde hij voor de 
molotov cocktails die gebruikt wer-
den voor dat wat op 11,12 en 13 apri! 
april gebeurde. Er is dus een vorm 
van reëel geweld dat door de machts-
hebbers wordt gebruikt om't sluime-
rend geweld,dat wel opkomen móet, 
preventief en zelfs gericht te be-
stri j den.

NENNING: Politie-agenten en anar-
chisten zijn altijd moeilijk te on-
derscheiden .
COHN-BENDIT: Er zijn aanslagen die 
wij toejuichen.
WALDEN: Is er een aanslag die U zou 
toejuichen ?
DUTSCHKE: 1944,Stauffenberg... Ja, 
akkoord ?
WALDEN: U vraagt dus of ik tirannen-
moord goedkeur. Wat'n nieuw licht 
op "geweld" werpt. Ik heb begrip 
voor tirannenmoord... zie het voor-
beeld 20 juli (Hitler).
COHN-BENDIT: Ik zou er niet toe op-
roepen .
WALDEN: Ik wel! Op grond van mijn 
mentaliteit en mijn godsdienstige 
overtuiging. Ik zou het zelf nooit 
doen. Maar ik kan er begrip voor 
hebben en het geval van uiterste 
dwingelandij zelfs billijken. Ik 
wou nog iets over het punt Vietnam 
zeggen. U heeft uw haat als emotie 
juist gekenschetst. Ik doel op de 
emotionele effecten en de daaruit 
voortvloeiende handelingen,zoals 
geïnspireerd door't gebeuren in 
Vietnam. Mij is dat niet zo vergaan, 
maar ik begrijp dat iemand,door het-
geen wat in Vietnam gebeurde,kan ha-
ten. U heeft openhartig toegegeven 
dat U verwikkeld raakte in het eruit 
voortvloeiende terrorisme.

DUTSCHKE: Nee,niks niet,helemaal 
niet verwikkeld!
WALDEN: U heeft gezegd dat het U 
zeer beslist raakte...Zo bedoelde U 
het. Dat kan ik niet verkeerd begre-
pen hebben. Dat was eerlijk. Nu 
vraag ik U: Als die ene richting, 
die voortgekomen is uit uw beweging, 
tenslotte tot terreurdaden en moord 
komt. Als U bij de dood van Buback 
en Schleier met Mescalero een gevoel 
van vreugde niet kunt onderdrukken, 
als weduwen en wezen U koud laten. 
COHN-BENDIT: Zo heb ik't niet gezegd 
Ik zei dat Mescalero geniaal is om-
dat hij iets duidelijk had gemaakt.
U moet bij deze discussie niet met 
trukjes komen.
WALDEN: U vond Mescalero toch goed ? 
Had U dat ook zo begrepen, meneer 
Nenning ?

NENNING: Nee,zo heb ik het niet be-
grepen. Eerste punt: niet te onder-
drukken vreugde vanwege de emoties. 
Tweede punt: de ommekeer in zijn ar-
tikel, hij is er toch tegen. De 
nadruk is altijd op het eerste ge-
legd. Het laatste vindt U goed,het 
eerste niet ?
WALDEN: Nee,allebei.
COHN-BENDIT: Ik leg het U uit,dan 
kunt U het uw vrienden uitleggen. 
Want dit is een belangrijk punt. Ik 
vind ook Rudi's uitweiding over Pe-
ter Urbach niet ter zake. Dan komt 
Nenning meteen met zijn politie-
agenten en anarchisten. Je had in 
mei '68 ook situaties met molotov-
cocktails en zonder provocateurs.
Ik wil het probleem niet wegmoffelen, 
Maar ik wil er geen truc bij. Het is 
een truc als gezegd wordt dat wedu-
wen en wezen me koud laten.
WALDEN: Ik vróeg't nu.
COHN-BENDIT: Het laat me niet koud. 
Ik ben verwikkeld geweest in een 
situatie waarin ik met het terroris-
me nog verder ga. Toen ik 20...22 
jaar was,was ik aanhanger van ter-
roristische organisaties in Israël. 
Hoeveel Engelse commandanten hebben 
die niet gedood. Een van hun woord-
voerders is een van de meest geado-
reerde vrienden van uw bladen,mijn-
heer Walden. Hij heet Menachin 
Begin. Als jongen was ik zionist.
Ik ben het nu om de donder niet meer 
Met het zionisme associëerde ik heel 
bewust terrorisme: Israël moeten we 
met alle veroveren! Die middelen 
zijn tegen de Arabieren gebruikt.
Als ze niet vrijwillig gingen,werden 
ze met bommen verdreven. In Frank-
rijk (in Duitsland praat men er niet 
zo over) is pas een boek uitgekomen 
van iemand die bij de Stemgroep 
was. Dat was de groep die samen met 
Begin de voorloper was van de 
terroristische actie. Nu kan ik me 
er van losmaken en zeggen dat het 
zionisme de verdrijving van de 
Palestijnen betekent. Zo eerlijk 
moet iedereen zijn. Het zou makke-
lijk zijn om nu te zeggen: Ik was 
er altijd tegen. Nee, ik was er 
niet altijd tegen. Historische ont-
wikkelingen bereiken soms een punt 
waarop politici de zaak simplifici- 
eren. Ze eisen, dan een antwoord van 
ons. Dat ik niet geven kan. Ik kan 
niet ja of nee zeggen. Ik kan alleen 
zeggen: wil je discussiëren ? Goed, 
maar dan brengen we alles ter tafel, 
ook dat wat politiek moeilijk in 
woorden te vatten is. Nog een laat-
ste voorbeeld,...omdat U spreekt 
over tirannenmoord. Ik hoop dat U 
niet te gauw uit uw stoel^opspringt. 
Er werd eens een tiran vermoord.... 
Heydrich. Waar ? In Praag. In zijn 
auto doodgeschoten,met een pistool. 
Heydrich placht elke dag een ritje 
te maken met een andere heer. Maar 
die heer was er op die dag niet bij 
en werd niet vermoord. Die andere 
heer was Schleier. Zoals ik tegen de 
moord op Schleier ben, zo weerzin-
wekkend vind ik het dat over zijn 
hele verleden niet gerept wordt. Ik 
bedoel al die personen met een nazi- 
verleden in de Bondsrepubliek. Dat 
is nou het hele verschil in de be-
oordeling van problemen.
DUTSCHKE: Men kent de geschiedenis 
niet.
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W E L A
In het kader van de voorstelling van de 
verschillende werkgroepen aan de unief, 
volgt hier een tekst over WELA - voor wie 
deze afkorting nog een mysterie mocht 
zijn: WEIA staat voor Werkgroep Landbouw. 
Wela vindt zijn ontstaan en bestaan in de 
'studentengemeenschap' van de landbouwfa- 
kulteit ofte het boerekot.

Wij mensjes van de werkgroep doen een po-
ging om de oogklepjes van onszelf en van 
onze medestudenten wat te verwijden , onze 
enge visie te verruimen, onze opleiding 
op het boerekot kritisch te bekijken.

Soms blaken we van werklust en kreativi- 
teit om allerlei aan te pakken wat een 
degelijke aanpak verdraagt en verlangt en 
afdwingt. Er wordt ingepikt op allerlei 
akties die in en buiten de unief gevoerd 
worden. Er wordt veel aandacht besteed 
aan het verspreiden van informatie via een 
prikbord, pamfletjes, infoblad, tijdschrift: 
mondelinge informatie ook!
Eigenlijk kan je 3 vlakken onderscheiden 
in de werking:
1. een bijkanende vorming om de (opzette-

lijk bestaande) leemten in onze kursus-
sen op te vullen , door scholingen in te 
richten

2. informatieverspreiding
3. aktie

Aangezien we geïnstitutionaliseerd gezag 
verwerpen, klampen we ons niet vast aan 
strukturen. Er bestaat een sterke decen-
tralisatie. In de werking proberen we di- 
rekte demokratie te verwezenlijken. Er be-
staan verschillende groepen die elk hun 
eigen gang gaan maar in hetzelfde perspek- 
tief werken. De 'struktuur' die uiteinde-
lijk toch bestaat is zeer soepel gehou-
den. Ze ziet er als volgt uit.

1. maandelijkse algemene vergaderingen

Op de dagorde komen meestal punten die be-
trekking hebben op de interne organisatie 
van de werkgroep, afspraken in verband met 
het bijwonen van kongressen dl, scholingen. 
Werkregeling in verband met het periodiek 
verschijnen van het infoblad. De aanpak 
van nieuwe initiatieven wordt daar ook be-
sproken. Deelname aan akties door andere 
groepen of organisties georganiseerd 
wwordt ook aan een bespreking onderworpen.

4 4 - *  A r k  *  *  A  f r  I.

Een wisselend voorzitterschap en een 
beurtrol voor de opname van het verslag 
zouden tendensen tot monopoliseren moeten 
tegengaan. Begrijpelijkerwijze werd die 
beurtwisseling in het verleden niet steeds 
(zelfs weinig) voor elkaar gekregen.. Dit 
jaar is de beurtwisseling wél steeds toe-
gepast. Wie het verslag opneemt, zit de 
volgende vergadering voor. De verslagge-
ver wordt in de eerste minuten van de ver-
gadering aangeduid ttz er wordt gewacht 
tot iemand zich opgeeft voor verslaggever. 
Het is wel een taak die niet zo vurig be-
geerd wordt. Maar het beurtsysteem is 
noodzakelijk voor de taakverdeling. Zo 
ondervindt iedereen eens aan den lijve wat 
het betekent een infoblaadje te verzorgen 
en een vergadering als toekomstig voor-
zitter te verzorgen. En dit houdt een 
deel van de vormende werking van onze 
werkgroep in: in staat zijn verschillende 
rollen te vertolken; persoonlijkheidsvor-
ming. Eén van de doelstellingen van de uni- 
versiteit die verwaarloosd wordt.

2. werkvergaderingen

Indien een kern zich intensief met een pro-
bleem inlaat, is een maandelijkse verga-
dering, in het opzicht van een kontinue 
werking veel te weinig. Een tussentijdse 
vergadering kan daaraan een mouw passen.
De resultaten van dergelijke werkverga-
deringen worden aan alle leden van de kern 
an aan alle sympatisanten medegedeeld. Dit 
jaar bestaat er een kern die zich bezig-
houdt met de zuivelproblematiek. Zie daar-
voor het artikel van Pol in de volgende 
Schamper. Vroeger bestond er een projekt- 
groep rond alternatieve landbouw, een 
werkgroep rond het Hageland, een onderwijs- 
kern (momenteel wordt er wel nog rond 
onderwijs gewerkt, maar dit komt meer tot 
uiting op de algemene vergaderingen, zie 
bij 'initiatieven'), een boerenkern die 
te herkennen is in de zuivel-groep.

3. scholingsavonden

Bedoeld om een ruimer publiek aan te spre-
ken, moeten ze dus voor een deel op de 
aktualiteit gericht zijn of een prangend

probleem aansnijden.
Er wordt een reeks avonden verzorgd over 
'Politiek en ekonomie'. Door de beroering 
van de eerste weken ttz de aktie rond de 
10000, is de lessenreeks wel wat verder 
in 't jaar verzeild geraakt. Hoeveel ener-
gie een mens ook heeft, hij wordt nog 
steeds aan tanden gelegd door tijdsgebrek. 
Het programma van de eerste weken zou te 
zwaar geworden zijn. Hierdoor is echter 
de scholing gevaarlijk dicht bij de eksa- 
mens geraakt. Het 'ruimer' publiek is dan 
ook al wat geslonken.

L. infoblad

Dit verschijnt om de veertien dagen. Het 
eerst na de algemene vergadering bevat 
het verslag hiervan. Het tweede bevat dan 
de voorbereiding van de volgende alge-
mene vergadering. Daarnaast wordt regel-
matig ingegaan op de problemen van de 
studentenbeweging, de demokratisering van 
het onderwijs, het beurzenstelsel enz.
Het spreekt vanzelf dat de maatregelen 
van de regering die betrekking hebben op 
het onderwijs ook aan bod komen. In veel 
gevallen is wachten op het verschijnen van 
de Ckoei, het fakulteitsblad verzorgd 
door het VLK, een gemiste kans om snel 
en adekwaat te reageren.

5 ■ tijdschrift

De bedoeling is tweeledig: enerzijds een 
kontaktmiddel met afgestudeerde werkgroe- 
pers, en anderzijds een mogelijkheid om 
meer uitgesponnen analises op landbouw- 
vlak naar voor te brengen.
In de loop van november verscheen het 
eerste nummer dat vooral op de boerenbond 
gekoncentreerd was. Vfant de BB is een dui-
delijk voorbeeld van de toenemende mono-
polisering .

6. aktiestruktuur

Voor bepaalde gelgenheden (neem nu bv de 
10000 aktie) pleit de werkgroep voor de 
oprichting van aktiekomitees per fakulteit 
om een associatie met de werkgroepen te 
vermijden. Werkgroepleden kunnen naar 
godsvrucht en vermogen deelnemen aan ver-
gaderingen en akties van het aktiekomitee. 
Een koördinatie van alle aktiekomitees 
per universiteit kan dan vlot gebeuren.

Verder worden nu en dan eens algemene 
studentenvergaderingen belegd; dit jaar 
ivm de metode van de proffen om het bros-
sen tegen te gaan: appels houden - dit 
gaf aanleiding tot het bediskussi'êren van 
de zin en de onzin van het brossen en dus 
van het volgen van de lessen.

Vfat geschiedenis

Ondertussen bestaat de werkgroep zowat 
drie jaar ttz het is nu het vierde jaar.
We hebben dus al een aantal ervaringen op-
gedaan waardoor er aan allerlei wat bij- 
geschaafd werd om beter te kunnen funktio- 
neren. Om meer iedereen in de taakverde-
ling te betrekken. Om iedereen zich 0K te 
laten voelen in de groep. Elk jaar wordt 
er een weekend gehouden. Dit wordt tege-
lijkertijd beschouwd als:
1. dé evaluatie van de werking van het 

jaar - evaluatie 'in globo', terwijl 
tussentijds op vergaderingen ook her’- 
haaldelijk geëvalueerd wordt

2. samenleggen van alle ideeën die in onze 
hoofden rondspoken ivm te voeren akties 
ivm de konkrete vorm die we wensen te 
geven aan de werking van het volgend 
jaar, kortom ivm de toekomstperspektie-
ven

3. niet in het minst: elkaar beter leren

Opmerking: in deze tekst wordt herhaal-
delijk over 'leden' gesproken, maar tus-
sen de regels door is ook te lezen dat 
we niet met eigenlijke leden werken. Er 
bestaat helemaal geen lidmaatschapskaart; 
ieder valt binnen wanneer hij/zij wil; 
ieder die wil ontvangt informatie op zijn 
kot - dit is o.a. een punt dat ivm de 
SVB die wél met leden werkt, nog eens ter 
sprake zal moeten gebracht worden. Zoals 
je in het slot kan lezen, beschouwt de 
werkgroep zich zo ongeveer als de SVB- 
kern van het boerekot omdat de perspek- 
tieven van de SVB ongeveer volledig sa-
menvallen met die van de werkgroep.

Wat vroegere initiatieven van de werk-
groep betreft: hier en daar wordt in de 
tekst verwezen naar iets dat 'traditie' 
geworden is, en andere initiatieven zijn 
gelijklopend aan wat dit jaar gedaan 
wordt. Misschien nog speciaal te vermel-
den: de studie die aan Zuid Afrika gewijd 
werd, de aandacht die geschonken wordt 
aan het medebeheer van de studenten: zin 
of onzin van zetelen in strukturen waarin 
de studenten duidelijk ondervertegenwoor-
digd zijn. Dit laatste komt trouwens op 
de agenda van de volgende vergadering - de 
verkiezingen voor de fakulteitsraad zijn 
aan het naderen ..
Hiermee kunnen we overstappen naar het 
volgend kapiteltje waarin de geleverde pres-
taties van dit jaar aan bod komen.
Maar dit is voor de volgende schamper.

Liliane Haverbeke.

KERST - VERHAAL >■ ■■

Terug op straat. Utrecht bij val-
avond. Smalle straatjes. Tiental-
len fietsen voor de gevels aange-
leund, alle voorzien van een ste-
vige ketting. Uat je nog meer 
aantreft tegen de gevels zijn de 
aangeplakte muurkranten.
Als je even stilhoudt om zo'n 
krant te lezen, eerst even kijken 
of je niet middenin de hondepoep 
gaat trappen. Overal drol : bij 
miezerig regenweer hebben ze het 
bekende bananeschil-effekt, op 
elke tegel loert het gevaar.

Haar we hadden het ever de muurkran-
ten die het Utrechtse straatbeeld 
sieren. Ue troft ze overal.
Lekker slordig met de hand geschre-
ven, geen afstandelijke drukletters. 
De krant spreekt je aan als eer, voor 
bijganger...
Het fenomeen muurkrant, var. nader 
bekeken.

foor gans Utrecht heb je de nuur- 
krant - organisatie. Ze is de oudste 
in Mederland (de eerste kranten 
verscheren in 1970 en hadden een 
nauwe aansluiting tij de politieke 
onrust van de jaren '60) .
De muurkrant tracht dcor een voort-
durende stroom van verzwegen infor-
matie, onrust te verwekken onder de 
mensen. Alle soorten nieuws wordt 
opgespoord en aangeplakt : geheime 
bouwplannen, afspraken tussen poli-
tici en bouwondernemers, grondspeku- 
laties, schandaaltjes in de ambtena-
rij, machtswellust bij de flikken. 
Hachthebbers worden persoonlijk aan-
gepakt, en liefst nogal grof.
De muurkrant wil uitdrukkelijk een 
voorhoede funktie hebben bij de vor-
ming van een radikaal stadsfrent, 
van alle progressieve groeperingen 
en organisaties die tegen de geves-
tigde maatschappelijke orde willen 
strijden en de perversheid aanklagen 
van die heren en dames die aan de

tüuui-jes trekken en voor korruptie 
hun neus niet ophalen.
Of het verhaaltje van de vuile was 
en de doofpot.

Hoe gaat de muurkrant organisatie 
tewerk ?

In Utrecht is de organisatie nogal 
strak, en daarvoor zijn er verschil-
lende redenen.
Ten eerste wil men frekwent en vrij 
regelmatig een krant doen verschij-
nen als tsgengewicht voor da geves-
tigde psrs die volgens de muurkrant 
de mensen overspoelt met rechtse 
normen en geen plaats laat vo -r kri— 
tiese opvattingen.

Ten tweede is er een nauwomlijnde 
taakverdeling nedig : er zijn aparte 
groepen voor de voorbereiding, dis— 
kussie, iedaktie, drukpers en ver-
spreiding.Dit neemt niet weg dat de-
ze taken on de beurt door andere 
groepen uitgevoerd worden : een in-
terne roulatie om specialisatie te 
vermijden en de onderlinge afhanke-
lijkheid van de groepen tegen te 
gaan.
ten slotte moet er strikt gewaakt 
worden op de anonimiteit van de me-
dewerkers. Politie en justitie tre-
den hard op ! Plakkers van de muur- 
krant liepen al fikse boetes op.

En hoewel de Nederlandse grondwet 
de vrijheid van meningsuiting garan-
deert, bestaan daarnaast algemene 
politieverordeningen die het aanplak 
ken verbieden. Onlangs nog heeft 
echter een Utrechts kantonrechter 
beslist dat deze politieverodeningen 
niet dienen rageleefd omdat de grond 
wet op dit vlak primeert. Het ver-
enigde kracht kan het plakken nu 
(voorlopig) doorgaan...

De Utrechtse muurkrant heeft als 
voorbeeld gediend voor vele andere 
stads- en muurkranten in Nederland. 
Een landelijk muurkrantenoverleg 
probeert rationaal enkele initia 
tieven te coördineren en een vaste 
kern uit te bouwen voor de groeien-
de Nederlandse muurkrantenbeweging.

Vooral de financiering van dergelij- 
:<e projecten loopt nog*al eens moei-
lijk. In Utrecht werd dit opgevangen 
door de afzonderlijke editie van een 
stadskrant die langs abonnementen 
en losse verkoop het nodige geld op- 
brenct voor de publikatie van de 
muurkranten.

Haar de muurkrant lftêft er blijft 
vuur spuwen. Een aantasting van de 
vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid wan drukpers is de tol die 
zou moeten betaald worden wil mon de 
muurkranten doen verdwijnen.
En dus blijven ze.
Tot groot ongenoegen van de mocèlij- 
ke lijdende voorwerpen die op de 
korrel w o r c' e n genomen.
De nuurkrart als levende informatie 
voor de duizelden lezers die de 
krant zichzelf toedenkt...

wordt vervoled

s .



morgendauw*
Toen ik uw artikel "Profpraat" in 
Schamper 7*+ las, moest ik terugden-
ken aan een werkje dat ik enige tij 
tijd geleden gelezen heb. Het is 
"De ongelijkheid van de mensen" 
(Aula-pocket 552) door prof. H.J. 
Eysenck. Het handelt over de rol 
van de erfelijkheid in intelligen-
tie en karakter van een persoon.

Dit boekje is vlot leesbaar, maar 
voor een grondig begrip is toch 
enige wetenschappelijte bagage nood-
zakelijk. Om de invloed van de erfe-
lijkheid in de intelligentie te m e -
ten, gebruikte hij de resultaten van 
verschillende reeksen IQ-metingen 
bij identieke tweelingen en andere 
verwanten. Uit deze cijfers resul-
teert dat de erfelijkheid waar, 
schijnlijk bepalend is voor 90% van 
de intelligentie en misschien zelfs 
meer. Daarnaast beperkt de invloed 
van het milieu zich praktisch tot de 
eerste tien levensjaren. De helft 
ervan heeft dan nog betrekking op 
het extra-uteriene leven dat echter 
zeer moeilijk gestoord kan worden.

Wat nu het gemiddelde intelligentie- 
verschil zwart-blank betreft, dat 
bedraagt inderdaad rond de 15 %•
Deze bewering stoelt Eysenck opnieuw 
op meerdere^testenreeksen. IQ-tests 
zijn veelal kultuurgebonden; maar 
men kan nu ook testen samenstellen 
die het niet zijn. Hiervan geeft hij 
enkele voorbeelden. Bovendien w e r -
den die tests toegepast op negers 
uit de USA en Afrika, op zwarten en 
blanken die in dezelfde achterbuur-
ten leven, op arme Mexicanen en op 
Eskimo's zonder enige ontwikkeling. 
Steeds was het resultaat zoals hier-
boven aangehaald. Daarnaast is men * 
ook tot de bevinding gekomen dat men 
geen IQ-tests kan samenstellen waar-
op zwarten beter scoren dan blanken.

Dit houdt daarom nog niet in dat we 
daarom negers moeten verachten of 
zeggen dat ze dom zijn. Er zijn ook 
intelligente negers, want deze cij-

gemiddeldan en mensen zijn nu een-
maal niet gelijk. Bovendien hebben 
ze andere kwaliteiten dan w i j . Daar 
om moeten wij hen in hun milieu, hun 
cultuur laten omdat ze er thuis h o -
ren. Wij mensen hebben allen onze 
eigen identiteit en zijn geen onbe-
paald onderdeel van een grijze massa 
Uit het gegeven van de ongelijkheid 
volgt inderdaad een zekere selektie 
noodzaak. Maar blijkbaar verwart u 
selektie op basis van bekwaamheid 
met een op basis van rijkdom. Waarom 
anders sleept u er de verhoging van 
het inschrijvingsgeld bij ?
U hanteert daar dan ook enkele namen 
van "wetenschapslui". Ik twijfel 
echter aan hun wetenschappelijke 
ernst gezien ik gevonden heb dat 
Bodmer & Cavalli, Sforza in de 
"Scientific American" voorstelden 
om interraciale IQ-testen systema-
tisch tegen te werken. Bij hen gaat 
politiek blijkbaar boven wetenschap 
en realisme!
U schijnt er ook nog van te houden 
politieke etiketjes op van alles en 
nog wat te plakken, zoals "extreem-
rechts" op het VLaamsgezinde emijgran 
tenblad "De Schakel" en op de liberale 
"Trends". Waarschijnlijk zult u mij 
dan ook beschuldigen van fascisme, 
racisme of weet ik niet wat nog. Het 
spijt me, maar ik noem het liever 
realisme. Ook porf Eysenck zal wel 
een veeg uit de zwarte pan krijgen. 
Nazi is hij evenwel niet: hij is nl. 
van Duits -Joodse oorsprong.

Dirk Dauwe.

Schamper antwoordt:

Interkulturele of niet-kultuurgebon-
den tests bestaan niet. Wat Eysenck 
ook moge beweren. Wanneer men zo 'n 
tests dan toch probeert te konstrue- 
ren, gebeurt dat steeds door blan-
ken, die daarmee blijkbaar ook an-
dere dan wetenschappelijke preten-
ties hebben. Als het inderdaad zo 
is dat op geen enkele IQ-test de 
zwarten betere resultaten halen dan 
de blanken, dan kan men met even-
veel recht beweren dat dit een be- 
bevestiging is van de impliciete 
verwachting van die onderzoekers 
dat blanken superieur zijn. Dat 
blijkt zelfs uit Dauwes brief wan-
neer hij spreekt over "Eskimo 's 
zonder enige ontwikkeling".
Bovendien is er een inkonsekwentie 
in de redenering: we moeten ons niet 
niet druk maken over het feit dat 
negers dommer zijn dan blanken, want 
want zij hebben nog andere kwali-
teiten dan wij. Welke kwaliteiten zi 
zijn dat dan ? Toevallig die ken-
merken die niet opgenomen worden in 
IQ-testen zeker ?

2 zaken komen naar voor in de brief: 
1° IQ-testen worden als een eviden-
te! gezien. Welk nut heeft het te 
weten dat een neger zou dommer zijn 
dan een blanke  ? Zelfs als het zo 
zou zijn, wat niet afdoende bewezen 
is, versterkt het nog de vooroor-
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delen van de publieke opinie, en 
vooral daar waar zich rassenproble-
men voordoen. Als Europeanen die 
geen last hebben van rassenproble-
men kunnen we ons daar toleranter 
tegenover stellen. Maar dat doen we 
dan weer niet tegenover de gast-
arbeiders !
2° Waarom zijn wetenschapslui twij-
felachtig in hun beroepsuitoefening 
wanneer zij zich uitspreken over 
maatschappelijke aspekten van de 
wetenschapsbeoefening. Dat betekent 
mr. Dauwe, dat een kernenergie- 
deskundige (om eens een ander voor-
beeld te nemen) -wanneer hij van

oordeel is dat kernenergie schade-
lijk zou kunnen zijn- en wanneer 
hij konsekwent hiermee, zich inzet

om verder kernonderzoek te beëin-
digen, dan zou deze wetenschapper 
als twijfelachtig worden afgedaan. 
Met andere woorden wil dat zeggen 
dat wetenschap moet beöefend wor-
den door zwijgende dommekrachten 
die werken en resultaten af leveren 
die dan door de maatschappij ( dus 
de machthebbers) mogen/kunnen toe-
gepast worden.
Een wetenschapper die wijst op 
bepaalde gevaren bij toepassing van 
bepaalde resultaten doet aan poli-
tiek en is dus twijfelachtig. 
Wetenschap is NIET neutraal en zal 
dat nooit zijn, wat de duizenden 
wetenschappers er ook mogen van 
denken. Zij denken wetenschap een 
absoluut statuut toe waarin zij ge-
vrijwaard.kunnen blijven van elke 
storende - dwz. maatschappelijke- 
invloed; zolang ze maar betaald 
blijven.
Wetenschappers die als bijkomende 
voorwaarde voor relevante weten-
schapsbeoefening oordelen dat de 
resultaten zinvol moeten zijn voor 
de bevolking, of minderheden, of

onderdrukte groepen,... zijn dus niet 
wetenschappelijk en dus af te keu-
ren. Of: wetenschap staat in dienst 
van het behoud van de bestaande 
■machtsverhoudingen. Als realisme 
voor u betekent dat wetenschappers 
geen politiek mogen bedrijven, dan 
hoef ik geen wetenschap meer.
P.S. in het gewraakte artikel staat 
nergens dat Eysenck een nazi zou 
zijn.

k  de redaktie

sport Judo

Interfakultaire kampioenschappen 
cm19 u. op 20 februaru

BRENG 'JU SUPPORTERS MEE !

Wintersport Pasen '79 voorbehouden 
aan studenten en personeel R.U.G. film
Plaats; LES ARCS(Savoie)

-skilessen te Arcs(l200m- 
3000m.)

-station met uitstekende uil 
rusting

-2uur skiles per dag,daar-
buiten vrij skiën 

- sneeuw verzekerd van no-
vember tot juni

Logies: -Vakantiedorp"Vallée Haute" 
800m.-Bourg st.Mlaurice 

-Hotel-Rar 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 stor-
ting van 10% van het to-fcu 
taal bedrag als voorschat 
op PR 000-0474443-16 van 
het GUSBjUaterspnrtlaan 3 
9000 Gent met vermelding 
van naam,leeftijd,studie-
richting of dienst en ge-
kozen verblijfplaats . 
Inschrijving uordt enkel 
definitief beschoud na ont 
vangst van het voorschot 
op de bovenvermelde PR.
Dit voorschot is niet ter 
ugvorderbaar oa terugtrek 
king

Prijs: voor studenten die te"Vallée 
Haute" :12900 F. 
voor studenten die te "Chez 
Péguin" verblijven variërend 
van 15.300F voor kamer 2pp 
tot 13.900F voor kamer 6pp 

De uiterste inschrijvingsdatum is 
voor 01/03/79.
Verdere inlichtingen bij Gusb 
Uatersportlaan 3 9000 Gent 
tel. 091/23.39.26

Vooruit

19u; SHOCK CORRIDOR Samuel Fuller 
US 53

21.15u. THE LAST TYCOON van Elia
Kazan US '76 met Robert de 
Niro,Sack Nickolson,Tony Cur 
tis,Jeanne Moreau,Therenz 
Russell
naar F. Scott Fitzgerald.

STUDIO SKG0P

Zaal 1 2Cu WHO IS AFRAID OF VIRGI-
NIA Uoolf? van Mike 
Nikols

22.30 AMARC0RD van Fellini

Zaal 2 19,30 film in verlergirc
20 HET NAAKTE EILAND"yan 

Kaneto Shirdo

toneel
ARENA

Up vrijd 16,zat. 17 MAC BETH 
Op maandag 19 Gastvoorstelling: 
Bedden van Dimitri Frenkel Frank 
hoofdrol :Liesbeth List 
Op uoensd. 21 , donderd.22 Mar, Beth 

alles om 2Gu.15
ARCA

De Vos DH Lawrence 
op 22,23feb om 2Cu.

KAFKA

Brieven van een Portugese non 
op 21,117, 1 6,22,23 feh 20u.30

NTG

Chez Nous
van Petet Nichols 

17,18,19,22,23 feh. 20u.

PRCKA
op 19 ^eb om 1 Du.een geïllustreerd 
reisverslag ever Afrika door 
Prof. Van Spaandonck 
Symtoom

Als de vos de passie preekt 
20 feb om 20 u.

VERSCHRIKKELIJK VERSTANDIG

Raymond Van het Groenewoud -rnnet een 
toneelstuk van Humomadewerker Mark 
Didden. Het is een toneelspel over 
Het liefdesspel van een Q-jarig 
iorgetje (Raymond) met alle moeilijk 
heden en geneugten die er aan ts 
pas komen. .
Op 21 februari voor de eerste en 
de laatste maal in Gent . Niet 
te nissen ,dus.
Het gebeuren speelt zich af in de 
Vooruit op 21 februari.
De voorverkoop kest 120fr. bij de 
MusicMa.n ,de Krawietel, Info-jeugd 
aan de kassa bedraart de inkomprijs 
150fr.
Zorg dus dat je zo vlug mcgelijk 
kaarten hebt.

Tot d a n : A M B R S

3RIEFSCHRI3FAV0ND

Kom naar de briefschrijfavond van 
Amnesy International op woensdag 
21 februari om 20u.
Op zo'n avond worden brieven ge-
schreven vaar de autoriteiten van 
allerlei landen ten gunste van ge- 
wetensgevangenen.
Brieven helpen!
Uees solidair!

hst Belgisch-Frans initiatiecomitee 
voor de inrichting van een Europees 
Seminarie over Zaire en de situatie 
in Afrika richt op zaterdag 3 en 
zondag 4 maart een seminarie in 
over de situatie in Afrika en Zaire 
in de zaal "Ons Achturenhuis" Fon- 
tainapleir ,9-11,IOOOBrussel

vrijd. 23 feb. debatavond over 
' VR0UUENUERKL0GSHEID' 
ingericht door het Gents Dop- 
perskomitee pm 20u. in de 
ko iferentiezaal van het ASLK 
op de Korte Meer.

ELCKER-IK uornings-en aktiecentrum 
Kent

uoensd. 14 feb. - Vlaamse beweging- 
sociale beweging. 
Thema:Van de re-
pressie tot heden.

- Vrouwenreeks 
Thema : Vrouwen en 
vrijen

- Werkgroep moraal

Vrijd. - Film:'0p wandel in het land 
15feb van de ouderdom'.

Dinsd. 20 feb.-Informatieavond open-
baar verveer.

Woensd.21 feb.-Vrouwenreeks
Thema : Fi lmvoorstel _- 
ling: 'Mais qu'est- 
ce qu'elles veulent?'

-Reeks politieke vor-
ming
Thema :Christen-demo- 
kratie

Donderd.22feb.-Werkgroep bijzondere 
jeugdzorg

-Reeks Kernenergie 
Film:'Nog meer kern-
centrales '

-Verg. D o p p e c s k o m i t e ede fantastische filmmachine


