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SCHAMPER het blad voor de mond

tuleriten Dl

dj eweging
STUDENTENVAKBEWEGING.

De studentenvakbeweging krijgt stilaan 
zijn vorm in Gent. Verschillende werkgroe-
pen opteerden om zich in te schakelen in 
de SVB, als i#ikultaire SVB-kern of als 
interfakultai're groep.
Vanuit het regionaal aktiekomitee werd ook 
het punt van de studentenvakbeweging aange 
pakt. Daar werd zelfs de vraag opgeworpen 
of de fakultaire aktiekomitees niet verder 
kunnen blijven werken rond de fakulteit, 
een tema.
Geregeld werd zelfs gesteld dat te lang ge-
draald werd met een stichtingskongres van 
de SVB. In de loop van het najaar had een 
dergelijk kongres reeds gerealiseerd moeten 
zijn. Maar VVS, die het projekt tot op-
richting van de studentenvakbeweging op 
het vorig nationaal kongres van VVS aannam 
achtte het wijselijker al zijn krachten in 
te zetten voor de aktie tegen de verhoogde 
inschrijvingsgelden en voor de demokrati- 
sering van het onderwijs.
Anderzijds meende VVS dat het ook weinig 
opportuun zou zijn om af te wachten tot 
de aktie zijn volledig beloop gekend heeft.
Vandaar dat het kongres voor de stichting 
van de studentenvakbeweging eind februari 
plaats zal vinden. Op woensdag 28 februari 
in de Blandijn zal het doorgang vinden, 
zowel in de namiddag als in de avond.

Na diskussie kwamen we tot het besluit dat 
het én een formeel stichtingskongres én 
een temakongres zou inhouden.

Oorspronkelijk werden twee tema's weerhou-
den, maar uiteindelijk rest er slechts één. 
In het licht van de verkiezingen voor de 
raad van beheer, fakulteitsraden en de 
sociale raad zal het medebeheer serieus 
onder de loepe genomen worden. Een funda-
mentele diskussie over de aard en het we-
zen van het medebeheer staat op de agenda. 
Het tweede punt, het studiefinancierings-
stelsel en het sociaal statuut voor de stu-
dent komt op het kongres jammer genoeg niet 
aan bod. In de loop van december werd daar-
aan, ter voorbereiding van de onderwijsdag 
ruimschoots aandacht besteed, om als ver-
trekbasis te dienen voor diskussies. Ook 
de stellingnames van de hoge raad voor stu-
dietoelagen zijn belangrijk.

Het kongres wordt in goede banen gehouden 
door een kongreskommissie, die alleen rond 
het verloop van het kongres enige rol te 
vervullen heeft.

en daarom niet opgericht mag worden. Zij 
pleiten voor een aansluiting bij de tradi-
tionele arbeidersvakbonden.
Gedurende het eerste uur (van twee tot 
drie) wordt na een inleiding van de ver-
schillende voorstellen een diskussie ge-
voerd over de struktuur en de inhoud (wer- 
kingsopties) van de studentenvakbeweging.
Het tweede luik is geconcentreerd rona 
een evaluatie van de aktie, die sedert'meer 
dan zes maand gevoerd wordt tegen oa de ver 
hoging van de inschrijvingsgelden. Ter 
voorbereiding van die diskussie heeft VVS 
een speciale Gentse editie van haar blad 
in hoofdzaak aan die aktie gewijd. Zowel 
het politiek programma van de aktie, de 
resultaten, de moeilijkheden worden behan-
deld.
Na een sinteseverslag van dit bilan, worden 
de diskussies in kleine groepen per fakul- 
te it  of per sektie gevoerd. In die groepen 
wordt de' fakultaire werking en het totaal 
van de aktie besproken. Gevraagd wordt 
om van die diskussie een verslag in 
extenso te maken, om bij het kongresverslag 
gevoegd te worden.

In het daaropvolgend plenum wordt een kort 
verslag van iedere diskussiegroep naar 
voor gebracht.

Ter voorbereiding van dit kongres werden 
als sinds begin van het akademiejaar stap-
pen gezet. Op het kongres in mei werd be-
sloten dat de Rooj Reu diskussietribunes 
zou bevatten om de verschillende stromingen 
binnen de studentenbeweging aan bod te latei 
komen ivm hun vizie op de organisatie van 
de studentenbeweging. Welnu, van geen en-
kele kant werd een bijdrage ingeleverd.
VVS was steeds bereid de diskussie
Op de onderwijsdag van VVS, werd naar voor 
gebracht (dec 178) dat de regionale ploeg 
opengesteld werd 1 voor andere strekkingen 
dan de tendens die op het kongres in mei 
'78 de meerderheid gehaald had.

Op het kongres heeft iedere aanwezige 
spreekrecht, maar alleen de leden van VVS- 
SVB hebben stemrecht.

De voorbereidende teksten worden door VVS- 
militanten verspreid en zijn ook nog te 
bekomen op het studentensekretariaat.
Eerst en vooral GENTSE EDITIE_VAN_DE_ROOJE 
REUj op twintig pag?na7i"7''Vërvölgëni 5ök 
öök een brgchure_over_het_medebeheer, me£ 
teksten vöör’ërTtëgën, thëërëtïichë stuk-
ken en praktijkervaringen.
STUDIE IN DE STRIJD = STRIJD IN DE STUDIE. 
LEES DE ROOJE REU, blad van VVS
WORDT LID VAN VVS voor 50 frankskes. Een 
gratis abonnement op de rooje reu en op 
de studieteksten krijg je erbij.

Voor VVS-SVB 
Geeraert Paul.

Een onaangekondigd ~ezoek aan 
rektor Hoste leverde de kennis op 
dat de bijkomende 5000 fr i n s c h n j  
vingsgeld zeker zullen g e " n d wor-
den.
Meer nieuws daarover in volgend 
nummer.

In de namiddag start het kongres met een 
diskussie over studentenvakbeweging. In 
de loop van dit akademiejaar werden ver-
schillende vizies over de organisatie van 
de studentenvakbeweging naar voor gebracht. 
Enerzijds heb je het voorstel van VVS om 
een ledenyereniging te vormen rond een 
!PlDlü)iIIIßC29cl!™I)§ dat in één zin samen- 
gëbaïd kan worden nl voor een demokratisch 
onderwijs in een demokratische maatschappij. 
De fakultaire kernen maken de draagkracht 
uit van de studentenvakbeweging. Een een-
heid van de studentenbeweging komt in de 
werking tot stand en niet door politieke 
akkoorden.
Anderzijds heb je het voorstel van MLB 
om 'een brede eenheidsorganisatie' op te 
bouwen. (MLB = Marxistisch-leninistische 
Beweging). Die eenheidsorganisatie moet 
overkoepelend en representatief zijn voor 
de studentenbeweging. Het is geen leden-
organisatie, maar een vertegenwoordigende 
organisatie van alle studenten.van het ho-
ger onderwijs.
Die beide voorstellen zijn al uitgewerkt. 
Maar in diskussies is nog een derde visie 
naar voor gekomen. VKS (Vlaams kommunis-
tische studenten) gaf te kennen dat een 
studentenvakbeweging korporatistisch is
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In de plenumdiskussie komen dan de verschil-
punten, de kritiekenaan bod.
Op het einde van de namiddagzitting worden 
dan algemene stellingen besproken en 
gestemd om een algemene werkingslijn voor 
de studentenbeweging vast te leggen.

De avondzitting is haast uitsluitend gewijd 
aan de diskussies rond het medebeheer. Wel 
wordt er nu al op gewezen dat eerst een fun-
damentele diskussie over 'wat onder mede-
beheer verstaan wordt' gevoerd moet worden 
Dit om te vermijden dat de meningsverschil 
len rond al of niet deelname aan de verkie-
zingen van in de aanvang op de voorgrond 
zouden komen. Op basis van een uitgewerkte 
vizie op medebeheer moeten we de verschil-
lende mogelijkheden afwegen en ter stemming 
voorleggen.

1° Boycot van de verkiezingen door op te 
oepen om niet te stemmen.

2° Interne boycot van de raden. Dwz pro 
forma deelnemen aan de verkiezingen en 
kandidaten stellen.

3° Kandidaten stellen vanuit de SVB op ba-
sis van een eenvormig programma.

De strategie rond die raden verschilt vol-
gens het niveau bv fakulteitsraad, sociale 
raad en raad var beheer.
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- ik zie het weer niet meer zitten 
tegenwoordig

- weer ?
- wel ja, dat komt zo nu en dan 
terug

- wat komt er terug ?
- zo dat gevoel van: godverdomme, het 

steekt mij hier allemaal tegen; ie-
dereen werkt dan op mijn zenuwen
en ik zie overal dingen die mij 
niet aanstaan

- slecht humeur feitelijk
- ja, maar het is meer dan dat, denk 

ik
- och, iedereen heeft zo wel van die 

buien; ik heb ook zo van die dagen 
dat alles tegenvalt

" ja ?
- ja, dat is normaal denk ik; het is 
niet altijd rozegeur en maneschijn, 
dat zeggen ze toch hé

- 't is waar - kijk ik voel me al 
heel wat beter

- dat gaat zo: als ge het eens kunt 
vertellen, dan lucht dat op - dat 
heb ik ook al ondervonden

- kijk, het is vooral wanneer ik aan 
de toekomst denk dat ik mij zo 
slecht voel

- de toekomst ? maar ge hebt toch 
alle troeven in handen om te doen 
wat ge wilt !

- dat zegt gij, maar daar ben ik nog 
zo zeker niet van

- kom, kom, genoeg getob; we gaan 
een pint drinken

- ge hebt gelijk, ik ga mee, maar 
niet lang hoor

- neenee, ge kent mij toch
-ja, juist daarom !
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WALDEN: Sclhleiers antecedenten zijn 
in de pers van de Bondsrepubliek 
breed uitgemeten. Er is niets onder 
de tafel gevallen. U zei dat ik 
mijn vraag simplificiëerde,voordat 
ik echter mijn vraag helemaal ge-
steld had. Ik wou vragen,of de 
moord op Schleier,Buback,Ponto, 
Drenckmann u,om welke reden dan ook, 
persoonlijk niet raakt, mijnheer 
Bendit. Van de zionistische beweging 
was u geen woordvoerder. U was er 
hoogstens innerlijk voor. Van deze 
beweging bent u woordvoerder geweest 
En daarom gaat het u veel meer aan 
en kan ik u duidelijk vragen : Hoe 
denkt u er nu over ? Wat gaat er in 
u om ? Dat interesseert me in hoge 
mate. Ik wil het u beiden vragen en 
vereenvoudig nu bewust,als ik nu 
niet doel op de genoemde slachtof-
fers. De chauffeurs van Schleier en 
Buback zijn door terroristen gedood. 
Hun gezinnen blijven achter. Wat 
gaat er in u om ?

DUTSCHKE: Waar haalt u de brutali-
teit vandaan om dat te vragen ? 
WALDEN: Waarom is dat brutaal ? 
DUTSCHKE: U weet wat Cohn-Bendit 
over die zaak heeft gezegd. U weet 
ook wat Dutschke heeft gezegd. En 
toch stelt u die vraag,en wel zoda-
nig alsof ĉ Le twee in een positie 
gemanoeuvreerd kunnen worden die ze 
nooit hebben ingenomen. U suggereert 
iets dat niet ter discussie staat. 
WALDEN: Nee,nee,Cohn-Bendit zei 
zelf: Ze kwamen voort uit onze bewe-
ging.

DUTSCHKE: Ja,dèt heeft hij gezegd. 
COHN-BENDIT: Maar dan kan ik uw be-
weging, historisch gezien,ook bekij-
ken ?

WALDEN: Ik ben niet bij een beweging 
COHN-BENDIT: U bent toch bij de CDU? 
U spreekt regelmatig op de TV. En 
dan kiest u partij. Dan kiest u par-
tij voor een politieke richting die 
je toch wel iets meer mag noemen 
dan alleen een beweging.
DUTSCHKE: Als wij het over de bewe-
ging hebben,bedoelen we de SDS. Die 
had een leidende rol in onze bewe-
ging. Die hield op te bestaan, u 
kunt de SDS niet aanwrijven wat er 
later is gebeurd. Dan moet u afzon-
derlijke groepen aanvallen.
WALDEN: Wat wrijf ik de SDS aan ? 
DUTSCHKE: U heeft gegeneraliseerd.
U confronteerd ons met een situatie 
die in het
in het heden die ons toch eigenlijk 
zeer te denken moet geven. Ons allen. 
Ik wil nu verder denken. Wat Cohn- 
Bendit zei over Praag en Heydrich 
moet in zijn historisch kader worden 
geplaatst. Je weet dat de anti-fa- 
scistische beweging in Praag tegen 
de aanslag op Heydrich was. Het was 
door het buitenland ingegeven en als 
tactische strategische operatie ge-
dacht.
COHN-BENDIT: Rudi het gaat me om iets 
iets anders. Niemand zegt dat het 
verwerpelijk was om Heydrich te do-
den. Dat hoop ik maar. Voor mij is ' 
het dat niet.
DUTSCHKE: Maar verwerpelijk of niet., 
daar gaat het mij niet om. Het gaat 
mij als socialist nu om de histo-
rische situatie : In welk stadium 
is de klassenstrijd ? Welke mili-
taire conflicten spelen er ? Is er 
al of niet sprake van een culmina-
tiepunt in de geschiedenis ? We kun-
nen het er over eens zijn dat de 
aanslag op een fascist geen histo-
risch hoogtepunt was.
COHN-BENDIT: Dat is wel juist wat je 
van dat historisch kader zegt, maar 
het gaat nu om de morele dimensie 
van de huidige discussie in de 
Bondsrepubliek. Als Walden de dood 
van de begeleiders ter sprake brengt 
dan zeg ik dat juist dit mijn groot-
ste weerzin tegen de aanslagen op 
Moro en Schleyer wekt. En wel om de 
volgende reden : De eraan ten grond-
slag liggende gedachte is weerzin-
wekkend. Ik heb een koning en vier 
pionnen. De vier pionnen schiet ik 
dood. Ik gijzel de koning. Of hij 
een schoft is of niet, doet er niet 
toe. Volgens de logica der terroris-
ten is hij dat. Die mag blijven le-
ven als de eisen ingewilligd worden! 
Daar doe ik niet aan mee,zoals ik 
ook vroeger niet meegedaan heb.
Maar het probleem is dit : Het is 
ergens een slechte gewoonte van de 
socialisten dat ze de moed hebben 
om in het openbaar op de TV van hun 
innerlijke tweestrijd blijk te geven 
Zo zie ik u,Walden,daar als ver-
steend masker,u die op geen enkel 
moment in de Bondsrepubliek,waar nog 
zoveel meelopers van massamoorde 
naars hoge functies hebben in de

nooit van gehoord
partij die u politiek steunt, 
stelling hebt genomen.
WALDEN: Nou heeft u pech gehad. 
DUTSCHKE: Is Filbinger geen moreel 
probleem voor u ?
WALDEN: U heeft pech gehad. U was 
toen waarschijnlijk helemaal niet in 
Duitsland en u kunt het daarom niet 
weten. Maar dan moet je dat niet 
zeggen. Ik heb vele jaren TV-prograrr. 
ma's gemaakt waarin oud-nazi1s in 
hoge partij functies bij de CDU 
uiterst scherp en hard benaderd wer-

den. Ik vroeg ze te komen,zette le-
ge stoelen neer als ze wegbleven.
Ik wou een generaal hebben die zou 
uitleggen waarom Hitlers generaals 
bij de Bundeswehr waren.De gene-
raals kwamen niet. Er stond een lege 
stoel. Ik werd toen als links be- 
xhouwd,door de rechtsen natuurlijk, 
^olcjsus mijn levens—en beroepserva-
ring is dat verwisselbaar. Op dat pu 
punt heb ik dus bepaald minder ver-
zuimd dan anderen. Van alle TV-jour-
nalisten heb ik het door u genoemde 
punt het hardtst uitgevochten. Ik 
was van menig dat Kiesinger geen 
kanselier had mogen worden en dat 
Filbinger moest aftreden.
DUTSCHKE: Des te beter voor u. Toch 
blijft de vraag waarom u tegenover 
ons zo optreedt en ons min of meer 
beschouwt als vertegenwoordigers 
van een richting die tot het terro-
risme leidde. In de zin van wortel- 
bloesem-vrucht. "Wortel"zegt alleen 
iets als we praten over het reële 
gehalte en we ons afvragen: Wat is 
onder welke omstandigheden gegroeid? 
En wanneer? Wanneer hield de SDS op 
te bestaan ? Hoe ver ging die bewe-
ging? En wanneer voelde de heersen-
de machine zich prettig omdat er ter 
roristen waren? Dèér gaat het om. 
SONTHEIMER: U suggeréért dat de heer-
sende machine zich prettig voelde. 
DUTSCHKE: Ik zal dat van die machine 
uitleggen.
WALDEN: Alleen mensen voelen zich 
prettig of onprettig. Machines niet. 
DUTSCHKE: Machine,opgevat als heer-
sende structuur om maatschappelijke 
contradicties onder controle te krij-
gen. Eind'66 hadden we 500.000 werk-
lozen. Voor het eerst werd de toe-
stand zorgelijk. Inmiddels zijn er 
1 miljoen werklozen. Er ontstond een 
situatie waarvan de heersenden het 
gevaar duidelijk konden onderkennen. 
Dit gevaar moesten ze onder controle 
krijgen. Wie kon zich het meest over 
de terreur verheugen ? Wie had er 
belang bij de openbare mening op die 
terreur te wij zen,juist om openheid 
te voorkomen ? Is er in de Bondsre-
publiek sprake van openheid? 
SONTHEIMER: Ik vind van wel.
DUTSCHKE: Waarom moeten wij deze dis-

cussie dan in Oostenrijk houden en 
niet in West-Duitsland?
SONTHEIMER: Walden heeft alleen ge-
probeerd duidelijk te maken,zonder v 
u beiden ermee in verband te brenger 
dat bepaalde ideeën leidden tot een 
ontwikkeling(zonder dat uw SDS daar-
bij betrokken was)die vormen van 
terrorisme inhield.
DUTSCHKE: wie vertegenwoordigen Ur- 
bach en andere provocateurs die gewe 
geweld aanmoedigen en ook zelf ge-
pleegd hebben ?
SONTHEIMER: U heeft welsprekend een 
ander begrip van geweld uiteengezet, 
het begrip"structureel geweld",dat 
nu erg in de mode is maar eigenlijk 
iets anders aanduidt,n .1. machtsver-
houdingen. Zodra je zulke verhou-
dingen als een vorm van geweld de-
finieert schep je bepaalde voorwaar-
den voor de idee van het mogelijke 
contra-geweld. Definiteis roepen wel 
eens geesten op die je niet kunt be-
zweren. Gewelddadigheid en terroris-
me zijn iets anders dan staatsmacht. 
DUTSCHKE: Wie definieers geweld ?
De heersenden! Wie definieert opinie 
en realiteit ? De heersenden! Common 
sense komt alleen tot stand als men 
met elkaar kan praten. Ons werd het 
onmogelijk gemaakt om te spreken.
Wij moesten verchten om gehoord te 
worden.
SONTHEIMER: Jullie ideeën vonden een 
weerklank die nauwelijks voorstel-
baar is.
DUTSCHKE: Dat is nu jullie probleem. 
Het feit dat de linksen,in de zin va: 
van Schelksky,ideeën produceren of 
overdragen die de laatste 15 jaar in 
West-Duitsland furore maken,dat is 
uw probleem geworden. Er is een rea-
liteit van instituties en denkvormen 
ontstaan die(wat Schelksky noemt) 
het sociale denken zinvol maken.
De producenten daarvan zijn het ge-
vaarlijkst. Nu moet je je afvragen:
Wat is het zinvolle van een maat-
schappij waarin links het"zinvolle" 
prodiceert ? Dat is een maatschappij 
die hef'zinvolle" ontbeert. Aangeno-

men dus dat het juist is wat Schelks 
Schelksky zegt.
COHN-BENDIT: Met die common sense 
moet je zo oppassen. Voor zover ik 
het hier kan bekijken,beschouwt u 
common sense als iets gemeenschappe-
lijks dat niet voortkomt uit een 
echte dialoog,nee,common sense is 
in zekere zin geweld...macht. En wie 
zich daaraan niet onderwerptis,naar 
de opvatting van hen die de macht 
hebben,diegene die gewelddadig is. 
Dat is nou juist het grote verschil. 
SONTHEIMER: Ik begrijp dat mensen 
zich verzetten tegen een opvatting 
van common sense die ze onjuist ach-
ten .
NENNING: Misschien kunt u als poli-
ticoloog voor het gemak het begrip 
legitiem geweld invoeren. Een stu-
dent in de rechten leert meteen het 
begrip macht. Maar ik bedoel iets an 
anders,dan k
begrip macht. Je hebt de staatsmacht 
de trias politica. Deze begrippen 
staan stijf van het geweld.
WALDEN: Maar staatsmacht is iets an-
ders dan geweld door de staat! Het 
heet nou eenmaal macht. Maar ik be-
doel iets ander,dan komt u er mak-
kelijker uit. De student die het 
woord macht krijgt toegediend,krijgt 
erbij te horen: Wees niet bezorgd 
want dit is de legitieme macht en he 
het legitiem geweld. Maar dat het ma 
macht is,staat als een paal boven 
water. Ik ben voor het machtsmonopo-
lie van de staat. Prof.Sontheimer 
ook geloof ik. Daarmee bedoel ik 
niet,zoals u,meneer Nenning, die zei 
dat de staat vrijelijk macht uitoe-
fent jegens weerlozen,maar dat de 
staatsmacht in een democratie aan 
wetten gebonden is en onder controle 
van een gekozen parlement staat. En 
dat niet de enkeling geweld of con-
tra-geweld kan plegen.
DUTSCHKE: Nu wil ik het ook eens ovei 
over de legimiteit hebben. Hoe staat 
het tegenwoordig met die legitimiteit 
van u ? Wat zijn de argumenten ? Er 
wordt genoeg gediscussieerd over de 
legitimiteitscrisis er. over de waar-
den van deze maatschappij. Als de 
waarden,hoe die ook mogen zijn 
waarden wankelen,wankelt ook de sa-
menleving. Want zij staat en valt met 
de waarden,hoe die ook mogen zijn.
Als bij de legitimiteitscrisis de 
waarden wankelen,hoe staat het dan 
met het begrip legitimiteit ? Want 
legitimiteit heeft alleen inhoud als 
de waarden door de common sense van 
de samenleving worden erkend. Maar 
als dat niet zo is,moet je voorzich-
tig zijn met de legitimiteit van de 
macht die niet meer door de common 
sense wordt gesteund.
NENNING: Maar omgekeerd is ook 
contra-geweld legitiem. Hier is al 
uiteengezet wanneer: De aanslagen op 
Hitler,Heydrich. Van een bepaald 
standpunt uit ook de nationale 
strijd. Als geweld legitiem is,moet 
contra-geweld dat ook zijn. Of zij 
dat in een - toch altijd beperkte - 
democratie óók is...?
COHN-BENDIT: Mag er geschoten wor-
den ?

NENNING: Er is gerechtvaardigde
terreur.........  goed ?
COHN-BENDIT: Nee toch !
NENNING: Zeker wel.
DUTSCHKE: Als socialist ben ik prin-
cipieel tegen individuele terreur.
Dat is'n socialistisch standpunt ... 
punt uit !
NENNING: Dat klopt niet. Tegen een 
Hitler is geweld wel gerechtvaardigd.. 
Maar onder welke omstandigheden wel 
en niet ? Met legitimiteit kom je er 
niet.
DUTSCHKE: Nee,u stelt het gewoon 
verkeerd. Individuele terreur is 
voor mij een principiële zaak. Als 
socialist moet ik uitgaan van de 
historische situatie in Europa,van 
de decennia die sinds W.O.II ver-
streken zijn. Wij praten over een 
socialistische samenleving en niet 
over barbaarse tijden,niet over het 
Derde Rijk. Zoiets kan potentieel 
altijd aanwezig zijn. Maar zolang 
het historisch mogelijk is,is indi-
viduele terreur geen punt van dis-
cussie. Socialisme is het alternatief 
voor een barbaarse wereld. Dat is't! 
COHN-BENDIT: Het probleem van de le-
gitimiteit zit me niet lekker. 
Achteraf is de historische situatie 
altijd zo simpel. Een ander voor-
beeld uit deze tijd: het probleem 
Zaïre. We beginnen met de koppen in 
Die Welt,de krant van meneer Walden: 
Eindelijk worden onze blanke rasge-
noten gered door onze briljante....
WALDEN: Ik maak de koppen niet. 
COHN-BENDIT: U schrijft in Die Welt. 
Die Welt maakte de koppen en was om 
humanitaire redenen voor Belgisch-

Franse interventie. Ze hebben immers 
onze blanken gered.
WALDEN: De foto's van dode... 
COHN-BENDIT: Zwarten.
WALDEN: Blanken stonden ook in de 
krant 1
COHN-BENDIT: Daar wil ik het nu 
juist over hebben. U loopt in de val. 
U had11 over verminkte blanken. Ik 
zeg dat er bij die interventie 
minstens tien keer zoveel zwarten 
zijn gedood als blanken. Maar dat is 
een randverschijnsel.
DUTSCHKE: De beschaving moet gered 
worden. Koste wat het kost ! 
COHN-BENDIT: De commandant van de 
Franse interventietroepen (en Frank-
rijk is een democratie),een zekere 
heer Erulain,was een van de belang-
rijkste folteraars in Algerië. Of je 
houdt dat legitimiteits-bla-bla 
consequent vol of je doet het niet.
Om te beginnen,bestaat er geen legi-
tiem geweld. De staat die geweld 
heeft gebruikt,nu en vroeger,ontleent 
het democratisch recht daartoe aan 
de Franse Revolutie,en misbruikt dat 
recht. Dat begint al bij de kolonia-
le oorlogen.
DUTSCHKE: Wijst u de Franse Revolutie 
af,meneer Walden ?
WALDEN: Nee.
DUTSCHKE: En u,meneer Sontheimer ?
De Franse Revolutie.... daar kan
toch niemand tegen zijn.(de heer 
Sontheimer knikt instemmend.) 
COHN-BENDIT: En daarom praat u over 
controle door een gekozen parlament. 
Ik zit met een principieel probleem. 
Ik ben pacifist en kom in duizend 
situaties terecht,waarin ik mij niet 
aan mijn pacifisme kan houden. Als u 
doodkalm over het legitiem geweld 
van de staat praat,dan zeg ik: Een 
staat die beroepsverboden kent,is 
zijn legitimiteit op de plee kwijt-
geraakt .
DUTSCHKE: Als u,mijnheer Sontheimer, 
er nou eens op zou ingaan,of er ei-
genlijk nog wel sprake is van legiti-
miteit ?
COHN-BENDIT: Dat is een val,dat is 
een val! Ik wil dit even afmaken.
Niet alleen de waarden zijn in een 
crisis. Er is nog iets. In Italië 
was onze leus: We zijn nóch voor de 
staat nóch voor de terroristen of de 
Rode Brigades! Beide zijn onwettige 
kinderen. Het zijn twee zijden van 
dezelfde medaille. Het is de strijd 
om dezelfde macht. De ene partij 
verdedigt de macht,zoals zij is, en 
de andere wil haar zoals ze is. In 
een staat van de Rode Brigades of de 
RAF wil ik niet leven ! Net zo min 
als in welke staat in Oost-Europa 
dan ook. Ik weet niet hoeveel mensen 
er om deze tijd nog kijken. Maar ik 
wil vanavond dit zeggen (en dat hoor 
je niet vaak op TV): De waarheid over 
het geweld vernemen we niet uit de 
afgezaagde kretologie over legitiem 
geweld. En dat geldt voor beide par-
tijen. Je hebt dagelijks geweld en 
vastgelopen remedies voor dat geweld. 
En die vastgelopen remedies worden 
geproduceerd,en dan kunt u praten 
over de legitimiteit van de maat-
schappij ,door de maatschappij waarin 
wij leven,en niet andersom. De maat-
schappij reproduceert de terreur die 
zij wil bestrijden. Dag in,dag uit, 
met de toestanden in de gevangenis-
sen waaraan zij weerloze gevangenen 
blootstelt. De isolering is ver-
schrikkelijk. Nu zullen ze weer 
tegen me tekeer gaan en*zeggen dat 
ik iets verdedig. Maar wat mensen 
ook gedaan hebben,in de gevangenis-
sen mogen ze niet zo behandeld wor-
den. Er bestaat nog zoiets als men-
senrechten. En die worden in de 
Bondsrepubliek niet erkend.
DUTSCHKE: Heeft dat iets te maken 
met de waarden ? Was er niet een 
tijd dat de mensenrechten nog erkend 
werden ?
WALDEN: Ze worden ook nu nog erkend 
en in praktijk gebracht.
COHN-BENDIT: Niet in de Duitse ge-
vangenissen. Een voorbeeld: Ik cor-
respondeer met Peter-Paul Zahl. Hij 
is nu in hongerstaking gegaan,o.a. 
omdat hem de mogelijkheid onthouden 
werd met andere mensen in contact te 
komen,omdat hij totaal geïsoleerd 
wordt en maar een uurtje 's ochtends 
gelucht wordt,en verder de hele dag 
in zijn cel zit zonder enige moge-
lijkheid tot contact. Wie maakt in 
zijn gevangenis de dienst uit ?
Niet de daartoe traditioneel bevoeg-
de instanties,maar de politieke 
politie,dus de federale inlichting-
endienst. U zou zich toch moeten af- 
vragen of dat niet symptomatisch is 
voor de legitimiteitscrisis. Het is 
zo erg dat je nauwelijks nog van 
waarden kunt spreken.

z i j  vervo lg er ., u ook ?

2.



W E L A 2
In een vorig artikel in Schamper werd de 
struktuur en de geschiedenis van de werk-
groep in het kort geschetst. Nu wordt er 
meer ingegaan op de konkrete werkring van 
dit jaar.

Nog in de vakantieperiode werd er duuk ge-
werkt aan een voorstel 1ingstekst. Dit om 
ae, anaere studenten vanhet boerekot eens 
nader opde hoogte te brengen van onze ak- 
tiviteiten. Wie weten wel vanhet bestaan 
van de werkgroep af, maar lijken toch niet 
zo goed te weten wat daar gebeurt en heb-
ben daarom de durf(?) niet om eens binnen 
te vallen op een werkgroepvergadering.
Dus een middel om onwetendheid of moge lijke 
drempelvrees te bannen.

KRITIEK OP ONZE OPLEIDING. ONDERWIJS-
PROBLEMATIEK.

Naar aanleiding van de (neo)-klassieke eko 
nomische theorie die ons ongeveer als 
de enige bestaande theorie voorgeschoteld 
wordt op het boerekot, is een_kursus_oyer 

!Së_e!S2Q2Q)i® aangevat” ~Dë~avonden" 
zfjn'vööraT gebaseerd op de werken van 
Ernest Mandei.
° In de tweede kan krijgen de studenten 
het vak bedrijfsglichologie, gedoceerd door 
Prof. Coëtsfër’ttz dëër dhr Ryckaert. De 
inhoud van deze cursus wordt ten zeerste 
in twijfel getrokken.
Er wordt voorgesteld om deze cursus te ver-
vangen door een reeks keuzevakken, een 
reeks die door de studenten zou mogen sa- 
mengestèld worden.
Hiervoor moet een onderwiiskommissie samen-
geroepen worden m*,ar het heeft er alle 
schijn van dat di'ê bijeenkomst zo lang mo-
gelijk "van hogerhand" uitgesteld wordt.
Er schijnt ook een soort naijver tussen 
een paar proffen te bestaan om in de tweede 
kan vaste vakken uit de ingenieursjaren in 
te lassen.
° Her vorm i_ng_yan de_groef jareru
Na de kandidaturen moet een student op 
het boerekot zijn keuzen'chting bepalen.
Dit houdt in dat hij/zij voor een vast 
pakket lessenkiest, waarin geen enkele 
speling zit in de loop van de drie proef-
jaren. Hierbij is het zeker niet steeds 
even duidelijk waarom een bepaalde richting

een bepaald vak krijgt : het li jkt erop 
dat men meer naar het te geven aantal uren 
gekeken heeft en egi gunstige kombinatie 
gezocht heeft met het oog op het aantal 
studenten dat een prof zodoende krijgt in 
eenles, dan naar de zin of de onzin van 
een vak voor een bepaalde richting.
We kunnen dus beter spreken van een prof- 
gericht onderwijs dan van een studentgericht 
onderwijs.
Het schijnt nu dat otoch al enige proffen 
gekeken hebben voor een reduktie van het 
aantal keuzerichtingen. Want sommige ops 
splitsingen zijn meer overlappend dan be-
tekenisvol. Wij studenten opteren ook voor 
de reduktie van het aantal keuzerichtingen 
maar met inlassing van keuzevakken. Wij 
willen niet strak vastgeankerd zitten aan 
een lessenpakket.

De manier van opsplitsen van keuzerich-
tingen is dus illustratief voor het niet- 
studentgericht zijn van het onderwijs aan 
de unief.
Een ander bewijs is de reaktie van proffen 
op het brossen. Zij blijkendus niet ak-
koord te gaan met het recht van de student 
in een studentgericht onderwijs om de les-
sen te volgen wanneer hij/aij voelt er

iets bij op te steken. De enige spitsvon-
dige reaktie opbrossen is voor hen : het 
houden vanappels. Dat is hun remedie op 
het brossen. Daartegen werden twee alge-
mene vergaderingen belegd om een standpunt 
te bepalen. Wij waren van mening dat 

brossen een recht is en dat het weinig 
zin heeft de gevolgen van een verschijnsel 
te bestrijden, vooral niet met behulp van 
kwakzalverij. Het zou voor de proffen in-
teressanter zijn de ooraaak van het brossen 
op te sporen, En indien ze het brossen erg 
vinden, dan moeten ze maar de oorzahk be-
strijden. Wat heel dikwijls inhoudt dat 
de proffen aan zichzelf mogen sleutelen.
Een student gaat niet naar de les omdat
1. de stof die gegeven wordt niet relevant 

is voor de opleiding ende vorming.
2. allss voorgelezen wordt uit een kursus
3. de prof zeer slecht les geeft.
4. het ex-cathedra-onderwijs je de keel 

uithangt want je bent zelf oud genoeg 
om te bepalen wat en hoe je het best 
studeert (groepswerk, zelfstudie...)

5. Het examensisteem is zo ingesteld dat 
enkel de prestaties op het einde van

het jaar doorwegen.
Al hij al werd het houden van appélsdoor 
het snelle reageren van de studenten rap 
onderdrukt. Het fenomeen van een opgevoerd 
aantal appéls heeft nauwelijks een paar we-
ken stand gehouden.

AKTIE ROND DE 10 000.

Reeds in het infoblad van juni/juli '78 
staat een artikel "Bezuinigingsdriften 
van de regering op onderwijs, sociale ver-
worvenheden". Daarvoor werd tijdens de exa-
menperiode en aan de deliberatie een

pamflet van VVS uitgedeeld, met een oproep 
om komitees te vermen en met een uitleg 
omtrent het Koninklijk Besluit.
In alle teksten van de werkgroep werd de 
10 000 in een ruimer kader geplaatst nl 
in de gehele regeringspolitiek die de kri- 
siswet als oplossing ziet om de staatsfi-
nanciën gezond te maken.terwijl de ware o 
oorzaak van de krisis in de aard hen het 
wezen van de produktiewijze, het kapita-
lisme ligt.
In hetintroduktienummer vanhet kringblad 
werd een lang artikel r»; id het uitdiepen 
van het studentenprotest opgenomen.
Die voorbereid ende teksten hebben een o- 
ri'énterende invloed gehad op de aktie.
Op de landbouwfakulteit zijn een paar sta- 
kingsdagendoorgegaan. Steeds werd gepoogd 
de stakingen zo aktief mogelijk te laten 
verlopen, ttz "alternatief" te staken.
We vinden dat het geen zin heeft als 
studenten te staken door weg te blijven 
van de unief.
Aan de eerste kanners werd uitgelegd wat 
er zoal aan de hand is op het gebied van 
de onderwijspolitiek terwijl de tweede 
kanners zelf zo'n beetje uitzochten wat 
ze in de aktie wilden aanvangen. In de 
proefjaren werden diskussies geanimeerd 
over de hervorming van de proefjaren.
Welke vakke moeten weerhouden worden als 
basisvakken,welke vakken van buiten de 
fakulteit als keuzevakken enz...
Het fakultair aktiekomitee is een bepaalde 
periode wekelijks samengekomen. Funktie: 
doorspelen van informatie van dhet regio-
naal aktiekomitee naar de fakulteit toe, 
doorspelen van initiatieven van de fakul-
teit naar het regionaal komitee endit 
door het kiezen van vertegenwoordigers die 
naar het regionaal komitee trekken. 
Praktische afspraken in verband met akties 
wordengemaakt. Niet te vergeten zijn de 
diskussies rond werking en inhoud van de 
aktie en het bespreken van de resultaten 
ervan.
Na wat slabakken na de kerstvakantie is het 
komitee aan een stevige heropleving bezig.

WERKING NAAR DE BOEREN TOE.
Dit gebeurt door middel van het ti jd-
schrift dat naar een aantal boeren ver-
stuurd wordt en door de projektgroep 
zuivel die ondersteunend onderzoek ver-
richt voor de melkveehouders.
Meer hierover in een volgende aflevering 
in Schamper.

ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK.

Zo langzamerhand wordt het een traditie 
dit jaar werd opnieuw een avond ingericht 
met als tema "Vertrekken als Vrijwilliger". 
De lijvige brochure van een goed jaar te-
rug is nog steeds in gebruik.
Op die avond sprak Geert Deserranno - fossi 
siel ttz afgestudeerd werkgroeplid. Onder-
tussen is hu nu vertrokken naar Bolivië.
Het tweede deel van de avond, na een s i -
tuering van het vrijwilligerswerk in de 
ontwikkelingshulp, handelde over het pro-
ject waar hij deel zal aan nemen.
Het eerste deel was een bespreking van de 
verschillende organisaties waarmee je kunt 
vertrekken, en de verschillende projekten 
waarin je als landbouwkundig ingenieur werk 
vindt, over de moeilijkheden van integratie

Er ging ook een avond door over Tanzania, 
met een diamontage over het land het gelaat 
dat het krijgt in de opbouw van een land 
in de zin van het Afrikaans socialisme.
Een werkgroeplid die tijdens de vakantie 
in Tanzania gewerkt had stelde dat er wei- 
nia inmenging van I .’itenuit is. De liaginc

van het land is weinig belangrijk op strate 
m'sch vlak. Het land is trouwens aarm aan 
grondstoffen, arm aan bodem waardoor geen 
riiverheidsgewassen verbouwd kunnen worden. 
De grootmachten tonen weinig bemoeizucht 
De grootmachten leggen weinig bemoeizucht 
aan de dag.
Elke dinsdag verzorat de werkgroep een we-
reldwinkel stand in het restaurant op de 
fakulteit zelf.
Een lofO;en_di skyssieayon^gyer.yrouwen- 
eïT’ancipatïe^erd door de afdeling boerekot 
varTdë Tntërfakultaire vrouwenwerkgroep 
in januari georganiseerd. De verschillen-
de strekkingen in de vrouwengroeperingen 
werden nader toegelicht. Tevens kwam de 
interfakultaire vrouwenwerkgroep aan bod.
In funktie van dit laatste volgde _een ana-
lyse van de positie van de vrouw aan de 
universiteit.

Tot slot van dit artikel kan de rol van 
de werkgroep in onze fakulteit geduid wor-
den.
Aan de unief is de diskussie rond de stu-
dentenvakbeweging bijna rond.
Do SVB beoogt onder andere
- een permanent karakter te geven aan de 

studentenbeweging.
- studiewerk over plannen van de onderwijs 

mir'sters en van de regerinn te Coördi-
neren.
Beter samenwerken met de sociale diensten

- studentensindikaal werk verrichten.
Op studieinhoudelijk vlak heeft de werkgroep 
reeds een en ander 'gepresteerd'.-bv projekt 
aroeo alternatieve landbouw, brosjure 
'UNIEF VAN EN VOOR WIE'; brosjure over land-
bouw en wetenschap.projektgroep zuivel----
On studentensindikaal werk kunnen we bogen 
op de 10 000 aktie, de broskampanje, het 
vervangen van kursussen, strijd tegen de 
derde ciclus, tegen een ingangsexamen....
Door bij de voornaamste punten van de SVB 
reeds onmiddellijk de conkrete werking 
van de werkgroep landbouw aan te duiden, 
wordt aangetoon dat zij - ook al door haar 
struktuur die steeds openstaat voor iedereen
- wel als SVB-kern kan fungeren. Door ge-
woon kontinu door te werken op de ingeslagen 
weg, kan werkgroep een bijdrage leveren
aan de SVB. Zij hoeft zich niet of nauwe-
lijks te .wijzigen. De werkgroep wijzigt 
wel door de inbreng van nieuwe medewerkers 
(sters); wel blijven de algemene perspek- 
tieven in dezelfde lijn liggen. De autono-
mie - door de fakultaire SVB-kern uit te 
maken, zoals op een algemene vergadering 
beslist werd - wordt niet in gevaar ge-
bracht. De SVB- heeft een mini-programma 
die de werkgroep ook al als bestaansreden 
had : voor een demokratisch onderwijs in 
een demokratische maatschappij.
Deze tekst werd opgesteld aan de hand van 
de tweewekelijkse infoblaadjes, met behulp 
van het geheugen. De brosjure Werkgroep 
Landbouw stelt zich voor was wel richting- 
oevend. Enkele werkgroepleden verklaarden 
zich bereid deze tekst even aan een kriti-
sche blik te onderwerpen.
In de hoop de geachte lezers op een aange-
name manier kennis te hebben laten maken 
met onze geachte werkgroep, verblijf ik 
met de meeste hoogachting,

je nederige pennelikster, 
liliane haverbeke.

a la earte
VERSLAG KOMMISSIE MENU 7 JANUARI 1979.

Z o a ls  s te e d s  i s  kom m issie menu, in  goede 
n a v o lg in g  van Kommissie S o s ja a l ,  w at la a t  
m et haar v e r s la g ,  maar geen nood, h e t  e te n  
w ord t w eer s tu k k e n  b e te r .
Om d e ze  e e rd e r  k r y p tis c h e  weergave van de 
b en a d erin g  van de verg a d er in g  m et de koks 
w at to e g a n k e l i jk e r  te  maken, h e t  vo lg en d e :

e r  werden aan de koks opm erkingen en su g -
g e s t i e s  gedaan o ver w at e r  volgeriS s tu d e n -
te n  anders e n /o f  b e te r  zou kunnen. De 
b e te r e  le z e r  zou d a t n a tu u r l i j k  ook w e l 
z e l f  g e sn a p t hebben,  maar w i j  gaan s te e d s  
a f  op de gem iddelde  le e s  g e v a th e id  van de 
r e d a k tie le d e n ,  z i e t  u ?
Op d ie  opm erkingen en s u g g e s t ie s  en opmer-
k in g en  kwamen dan de r e a k t i e s  en antw oor-
den en r e a k t i e s  van de k ek s .
Z ie zo , a l s  u n i e t  v e r d e r  l e e s t  ,  dan w eet 
u toch  w at u zou vernomen hebben in d ie n  
u w èl zou v e r d e r  g e le ze n  hébben.

de r e d a k tie .

voorstelling van de menu voor maart, 
de menu's van L dagen vorder, gevijzigd, om 
de variatie tussen de schotels op elke dag 
zo groot mogelijk te maken.
De studenten zijn blij verrast door de ge-
bakken forel die op de menu staat.

menuvijzigingen.
de menuwijzigingen in het begin van janua-
ri werden veroorzaakt door het vriesweer: 
de aanvoer kon niet gewaarborgd worden. 
Iedereen doet zijn best om zo goed moge-
lijk de menu te volgen.
studenten: in restaurant De Brug komt het 
frekwent voor dat er onvoldoende vissticks 
of pladijs zijn, zodat de studenten een 
leeg bord moeten nemen en later terugkomen 
kok: dat komt omdat de Brug slechts één 
bakmachine heeft. Bij veel gevraagde pro- 
dukten kan die de vraag niet bijhouden. 
studenten: waarom worden geen lapjes ge- 
panneerd ipv. kottelet ? (om wienerschnit- 
sel te maken).
kok: in lapjes zit geen been, zodat ze 
bij het bakken gaan verschrompelen en 

krullen.
student: ik lust de cassoulet niet !

kok:die wordt goed afgenomen. De kok van 
de Brug zal proberen ze wat aantrekkelij-
ker te presenteren.
student: kunnen er geen gebakken aardap-
pelen gegeven worden ?
kok: om iets in grotere hoeveelheden te 
bakken moeten we heel vroeg beginnen.
De vissticks bijvoorbeeld moeten we rond 
9u30 beginnen bakken. Aardappelen die zo 
vroeg gebakken worden zouden 's middags 
verlept zijn. Eventueel kan vel een bak- 
kerinne-aardappel gegeven worden.

suggesties.
Er zijn zoveel suggesties binnengekomen 
dat de studenten zich verplicht zagen ze 
samen te vatten en een preselektie toe 
te passen: suggesties die niet onder de 
taak van Kommissie Menu vallen (bv. prij-
zen) worden niet naar veren gebracht.

de glazen zijn vuil:het "vuil" is kalk- 
neerslag: de afgewassen glazen worden 
drooggeblazen, zodat de kalk in het 
water op het glas achterblijft. Enkel de 
limonadeglazen worden met de hand afgewas-
sen.
bestek is vuil:Het is zeer zeldzaam dat 
een vork of zo vuil is: wanneer het bestek 
uit de afwasmachine komt wordt het nage-
zien, en eventuele vuile stukken gaan weer 
in het machine.
minder wegwerpmateriaal: de plastiekfriet- 
bakjes kunnen niet door stenen vervangen 
worden omdat teveel afwas enstaat op die 
manier. Kartonnen takjes kunnen echter wel 
gebruikt worden.
waarom mogen assistenten voorschuiven? 
vraag zal doorgespeeld worden naar de be-
heerder resto's, die nog niet aanwezig is. 
Friet minder vet en slordig. Oud zeer, 
helaas niet te verbeteren.
Mayonnaise gratis, vroeger was die gratis, 
maar wegens de grote kost (35C.COC/jaar) 
werd het afgeschaft.
Marengo minder vet.Is achterhaald. Nu is er 
minder vet in.
Gelegenheid tot bijhalen van groente en 
vlees. Vlees is te duur, -.maar groente mag 
tijgehaald worden.
Geen gehakt. Er wordt geprobeerd gehakt te 
herleiden tot 1 a 2 keer per week, maar 
gehakt leent zich best tot groente cm 
erbij te geven, (nvdr: ?). Er wordt ook 
minder stoverij en meer marengc (stoverij 
met groenten) gegeven.
Nieuwe gerechten, er wordt in de menu's van 
verschillende jaren terug naar nieuwe en 
betaalbare menu's gezocht.

NUHO-student zegt dat hij meer moet be-
talen. Dat is niet zo. Alle studenten be-
talen evenveel. Er zal gevraagd worden 
overal de prijzen goed uit te hangen. 
Waarom zoveel bonnetjes ? Om £l.e samen-
stelling van het publiek te leren kennen. 
Zitten in de soep restjes van de vorige 
dag ? ja: dit omdat sommige groenten en 
vlees niet kunnen bewaard worden, en het 
overschot toch ook niet kan weggegooid 
worden.
Meer rauwe groenten. De moeilijkheid is 
dat die niet dikwijls bij de menu passen.

Rijst in bouillon koken. Zal gebeuren in-
dien mogelijk.
Restaurant Hutsepot overbezet.De enige 
remedie is sneller de eetzaal verlaten. 
Restaurant A.strid: begint te laat.Er
zal op gelet worden.
Niet-schadelijke dranken in de kafetaria 
(kruidenthee e.d.) Is heel goed uitvoer-
baar.
Brood is van slechte kwaliteit. Ket be-
heer heeft al tij de leverancier geprotest 
teerd en wanneer de kwaliteit niet verbe-
tert , wordt een andere gezocht.
Koude schotels in Astrid zijn dikwijls 
uitgeput. Er zullen meer schotels uit-
geveerd worden naar Astrid.
In de Brug zijn er vrij veel menuwijzi-
gingen. Dat komt omdat de Brug uitvoert na: 
naar Astrid, FLK, Hutsepot,... Wanneer die 
meer vragen dan verwacht heeft de Brug te 
kort.
Zand in mossels. De mossels worden gron-
dig gespoeld wanneer ze uit de zak komen. 
Het is niet mogelijk om er ALLE zand 
uit te halen.

Jan Van Eraeckel.



pan es pen : Keihard
Schamper vroeg vorige week aan beheerder 
Van Espen naar zijn houding tegenover de 
bezettingen van het Brug-Resto en de 
gratis voedseldistributie aldaar.

Geen doekjes eromheen, Van Espen aan het 
woord :

- Ik ben absoluut tegen dergelijke vorm 
van aktle door de studenten.
Waarom ? Kijk, ik vind dat het niet op-
gaat als wij zo eerlijk zijn van een aan-: 
tal alternatieven naar voren te brengen op 
de Sociale Raad en op de Raad van Beheer, 
en men keurt dat goed, dan moet men DAARNA 
niet beginnen te ageren. Een begroting is 
niet enkel een aantal cijfers : een begro-
ting is een politiek die men vastlegt voor 
een gans jaar. De universiteit legt ons 
op om een begroting sluitend te houden, 
wij brengen 6 (zes) alternatieven naar 
voor waarbij telkens duidelijk werd aange-
geven wat het betekende als deficit of als 
overschot, en dan is het aan de S.R. en de 
RvB om te beslissen.
Dan over de akfcie van de studenten.

De aktie die ze voeren is natuurlijk een 
zeer gemakkelijke aktie : ze komen zo maar 
binnen en delen het eten uit, dat bevalt 
natuurlijk iedereen. Iedereen eet graag 
gratis 1 Men moet echter weten dat het 
hier om diefstal gaat, en ik heb geadvi-
seerd aan de rektor, en hij is daarop inge-
gaan, een klacht neer te leggen wegens dief 
stal. Ik hoop dat men de daders zal kunnen 
achterhalen. Ik sta dus KEIHARD tegenover 
die aktie !

Jamaar, worden de studenten hier niet voor 
■«Ldongen feiten geplaatst. Bovendien is 
de politiek van prijsstijgingen die jij 
voorstaat, nogal een gevaarlijke politiek 
op lange termijn. Daarbij zijn er ook wel 
vraagtekens over de noodzaak van de prijs-
stijgingen. ...

-Ja, teneerste moeten de mensen van het zo-
genaamde aktiekomitee eens cijfers leren 
lezen. Wanneer zij zeggen : 'de personeels 
kost is naar omlaag gegaan', dan is dat 
niet juist.
Wij zijn vorig jaar verplicht geweest van 
de kosten van de jobstudenten (ca. 5 mi Ij.) 
niet langer meer op "Personeel" in te

schrijven, maar wel op "Exploitatiekosten".

Daar ga je die 5 miljoen fr. vinden. En als 
je dan die 5 miljoen optelt bij de perso-
neelskosten, dan zie je dat inderdaad de 
personeelskost stijgt. Dat is één .
Trouwens dit staat ook duidelijk vermeld in 
de begroting en de studenten waren daarbij! 
Het is onze fout niet dat de studentenver-
tegenwoordigers dat niet doorgeven aan de 
studenten.
Ten tweede.
Wat betreft de indexatie van de maaltijden 
is het zo dat ik altijd bereid ben om ande-
re indexeringen toe te passen of de index-
ering te laten vallen : dèt is een beslis-
sing van de S.R. De indexering die nu 
wordt toegepast is de formule van 1971 : 
dit wil zeggen de prijs 5 fr. omhoog bij 
elke indexstijging met 15 punten. Die for-
mule was vrij gunstig voor de studenten 
tot de inflatiesprong in 1975. Toen werd 
ze ongunstig omdat de inflatie met rasse 
schreden vooruitging. Maar nu werkt dat 
terug gunstig. Men kan nu voor of tegen 
die formule zijn, raar eens gekozen moet 
men zich daaraan houden.
En als het aktiekomitee nu berekent dat 
een maaltijd raar 48 fr. zou mogen kosten, 
is dat niet juist. Als men de indexering 
toepast - de herziening ingerekend - dan 
zou de maaltijd op dit ogenblik 53,26 fr. 
kosten, en dan zou dat binnen 2 maand 
toch 55 fr. zijn .

Ge schuift de schuld in de schoenen van de 
studenten en hun vertegenwoordigers, maar 
zij zijn het toch niet die tenslotte be-
slissen .

sport
Wintersport Pasen '79 voorbehouden 
aan studenten en personeel R.U.G.

Plaatsi LES ARCS(Savoie)
-skilessen te Arcs(l 200m-
3000m.)

-station met uitstekende ui'
rusting

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

- sneeuw verzekerd van no-
vember tot juni

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

-Hotel-Rar Béguin"Chalet de
Courbation" 1750m. Les Arc:

Periode :van zondag 08/04/79 tot zon
dag 22/04/1979=13dag en ter
plaatse.

Inschri jven:Inschrijving door stor-
ting van *10% van het to-o'J
taal bedrag als voorschat
op PR 000-0474443-1 6 van
het GUSB,Uatersportlaan 3
9000 Gent met vermelding
van naam,leeftijd,s tudie-
richting of dienst en qe-
kozen verblijfplaats .
Inschrijving wordt 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
Béguin" verblijven varierend
van 15.300F voor kamer 2pp
tot 13.900F voor kamer 6pp

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

UELDLOOPKA'MPIOENSCHAP

studenten:interfakultair 
personeel:inter diensten.
Noorderlaan 10 18u30
programma studenten 
DAMES: 2km.
HEREN: pistiers en ongeoefende :2km 

veldlopers :4km

Het Gusb nodigt LI uit voor de Open 
Internationale Indoor. Deze sport-
manifestatie gaat door op woensdag 
7 maart 1979 te 19u.30. Kleedkamers 
inschrijving en wedstrijden: HILO
Uaterspor tlaan 2, Gent.
Programma
50 Y HEREN-DAMES
50 Y H HEREN-DAMES
500 M DAMES
1000 M HEREN
KOGEL DAMES
H00G HEREN-DAMES
4 X 375 M HEREN

Uandelen Geblazen,of te geblazen
wandelen met het ‘usb in de
Leiestreek (oude kerk van Leontiu
s Van Petegem-Deinze) op 11 maart

Dudo

-dinsdag 27 februari:examen voor
alle witte gordels.

-dinsdag 13 maart:bezoek van judo-
club Laarne te 19 u.

-woensdag 14 maart: bezoek en
vriendel ijke ontmoeting met de
judoploe g RUCA(Antwerpei >Or

Ijsschaatsen

Finlandia Gullegem woemsdag 7
maart. Inschrijven tot 3 dagen
voor het schaatsen.

toneel

i'eater_arEna_

MAC BETH op zaterdag,vri dag —
en woensdag 24,23 en 28 telkens o
om 20uur 15 -<hTDraf-i
TEATER SYMPTOOM v.z.w. £
— — — — — — — — — ---------- 03

TH

een werkstuk van Li va Uillems ,gein-
•H
-P

sp pfeerd door feiten en getuigenis- -X.
CO

sen tijdens de vele processen , o . m.
de geruchtmakend e zaak Vri j en CD

\Jrolijk. >
CD

GERD DE LEY speelt D e f Van Damme •r—I

35 jaar,ram, tele visierealisator
die ee programma moet maken over
de toestanden in een instelli oo>cnc I
Bi zondere Deugdzorg:" Wrack en Leu-
tig".(Jat begint als een met tegen-
zi n aanvaarde opdracht evolueert
naa r een kafkaïaanse betrokken~ed,
naar schizofreni e,naar onder gang.
D ' t in teater symptoom , Gewad 5 te
Gent. Op wo 21,wo28f ebruari r2 en
3 maart.telkens om 20. 30 uur.
Reservatie: 091/22 53 00

- Dat is niet juist. Van zodra de S.R. zich 
unaniem zou kanten tegen prijsverhoging, 
en als men dan in de RvB zijn stelling ver-
dedigt, dan bestaat de mogelijkheid dat de 
stelling van de S.R. het haalt. Maar het 
gaat natuurlijk niet op van niet af te ko-
men. Bovendien is het een fabeltje dat de

studentenvertegenwoordigers werden uitge-
nodigd tijdens de examenperiode : ze wer-
den uitgenodigd nd de examenperiode, name-
lijk op 10 juli. In september was er de 
vergadering in de RvB en er waren slechts

Het blijft toch een gevaarlijk spelletje 
van U. Door prijsstijgingen daalt het ver-
bruik, dat staat vast. Aan de andere kant 
kun je de resto's maar draaiende houden 
door een voldoende hoog aantal verbruikers..

- Ja, dit hebben wijzelf allemaal voorzien 
in de begroting. Dat is becijferd. Een da-
ling van 5 l voor de maaltijden, en voor de 
broodjes en het cafetaria een daling van 
30 % . Hopelijk ligt die daling niet hoger, 
anders zou mijn begroting niet kloppen. (1) 
Ik ontken niet dat mijn strategie gevaar-
lijk is, maar aan de andere kant heeft men 
de noodzaak om het budget te laten kloppen. 
De begroting moet in evenwicht zijn : er 
zijn geen andere alternatieven.
Immers, de resto's en homes spelen met 85 %' 
van het budget van de Sociale Sektor. Als 
de resto's niet rondkomen krijgen de andere 
diensten zoals het PAS en de Sociale Dienst 
enorme moeilijkheden. Hadden wij niet ver-
hoogd, dan zou de S.S. een deficit hebben 
gekend van ongeveer 4 miljoen fr. voor het 
lopende jaar 79. Door die verhogingen van 
de maaltijdprijzen en zelfs met het wegval-
len van een aantal verbruikers, zal er geen 
deficit zijn en wordt dus 3 a 4 miljoen 
uitgespaard. Hoe gek dat ook moge klinken, 
maar zo is het.
Maar blijkbaar heeft men zich binnen de S.R. 
daar niet over gebogen of heeft men dat 
zelfs niet gelezen. Had men dat maar gedaan

dan moest men nu met die aktie niet afkomen.

(1) Vorige week zijn de cijfers voor de
maand januari bekend gemaakt. De daling 
is kleiner dan geschat.

Cijfers voor januari 1979 , vergeleken met 
die van januari 1978 voor eenzelfde periode: 
-Maaltijden : 149000 in 78

140000 in 79 = - 0,7 % 
-Cafetaria : 80619 in 78

80321 in 79 = - 0,4 % 
-Broodjes : 59000 in 78

43000 in 79 = - 27 %

Bie en Dirk

film

V00RUTT -23 februari-donderd 1/3

SPARTACUS om 20u.30 van Stanley
Kubrick(US 60) met o • a.
Kirk Douglas ,peter Usti -
no w,Laurence 0livier. . .

-2 maart - dinsdaq 6/3

THE GREATEST om 19u. van Tom Gries
(US 77) met Mohammed
Ali,Ernest Borgnine.••

PASQUAL INC) SETTEBELLEZZE (of 't is
te zeggen Seven Beauties) om 21U.1 5

van Lina (Jer t m ü 11er
(It. 75) met Giancarlo
Giannini,Fernando Rey

STUDIO SK00P

Zaal 1 :20.oouur:The LAST UALZ
van Martin Scor-
sese.een hulde 
aan de BAND

22.30uuri THE MAN UH0 FELL 
TO EARTH van 
Micholas Roeg 
met DAVID BOUIE 

Zaal 2 19.30uur: film in verlen- 
ging

22.oouur: AMERICA AT THE
MOVIES van Geor-
ge Stevens junio:

"Portugal Jof het Verhaa1 van hoop
en strijd11
Dit is een reekS Van 3 WOrmings-
awonden ower Portugai v00r en na
25 april 1974 ;geillustreer d met
dia-monatage en film. De r eeks loop
t over drie opeenvolgende uoensdag .
awonden ,telkenS 0m 20 u •
Thema ' s die aan bod komen : het fasci
sme, de rode -anjer-revolutie, de po-
der popular.

Data : 14 >21 en 28 maart
Elcker-ik-gent
Hoogstraat 9 900000000000Gent.

EUROPA UAAR NAARTOE? 
studiecyclus ingericht door vrede 
vzw en de stichting Lodewijk De 
Raet.
1 maart:Europa demokratidch?
8 maart:De rechtse of behoudende 

krachten in Europa. 
15maart:De linkse krachten in Europa

22maart:Europa in de geïndustriali-
seerde wereld.

Inde ASLK ,gent,ingang korte meer24 
Kosten 250 BF(BF 50 per avqjjnd)
Over te maken op prk 000-0ffÖ33.14_
88 Stichting Lodewijk De Raet. 
Inschrijven : bij Ernst Gulcher
Onderbergen 51 Gent of bij De LRS 
(Vilhelm Tellstraat 13 9000 Gent.

Tjens Couter 
Kazzen en Koo 
discobar Oxelvoght
in de cercle-Recollettenlei,3 Gent 
inrichting 'De Zwingende Draak'
Oh ja , het kost 100fr en het gaat 
door op dinsdag '7 februari -21 u.

Het Eelgisch-Frans initiatiecomitee 
voor de inrichting van een Europees 
Seminarie over Zaire en de situatie 
ir> Afrika richt op zaterdag 3 en 
zondag 4 maart een seminarie in 
over de situatie in Afrika en Zaire 
in de zaal "Ons Ac'nturenhuis" Fon- 
tainapleir ,9-11,IOOOBrussel


