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BESLUITVORMING VAN R.V.B.

OGi\ a l doet de RvB zo weinig aan echt be-
heer, toch wordt er nog aard ig  wat b es lis t  
De RvB kan n a tu u r li jk  n ie t  om het even wat 
beslissen. Er z i jn  nogal wat wetten (voor-
al de la a ts te  jaren  kwamen er een pak b i j )

n l . de statuuts|/egelingen van de p ro ffe n , 
assistenten  en het ander personeel, en de 
wetten betreffende de o rg an isa tie  van de 
u n iv e rs ite it  (fin anc ierin gsw etten  van '71 
to t  '74 + a n tik r is is w e t van 1978). Het 
z ijn  vooral die wetten die de RUG in  over-
treding  vinden : e r zouden bv. + 850 per-
soneelsleden teveel z i jn  aan d e 'u n ie f;  en 
er is  m anifest teveel gebouwd. ( Tussen 
haakjes : de nieuwbouw van de ekonomie
-  z ie  p la a tje  in  vorige Schamper -  is  1/4  
van het o rig in e le  konsept ) .
Het z i jn  de wetten ook d ie ervoor zorgen 
dat de autonomie van de RUG, een papieren  
autonomie is  geworden : wegens de f in a n -
c ië le  beperkingen, mag a lle s , a ls  het 

m aar geen geld kost. Wil men bvb. een 
bepaalde opleid ing  verbeteren, en is er 
een f in a n c ië le  weerslag o f is  d ie  te ver-
wachten, dan moat vooraf de toestemming 
van de m in is te r verkregen worden.
Twee leden van de RvB, -  weliswaar zonder 
stemrecht - ,  le tte n  erop dat w ij de wet 
n ie t  overt reden ; nameljk de Regerings-
commissaris en de Inspekteur van Finan-
c ië n . Voornamelijk de eerste  h ee ft z ic h ,
-  mede door z i jn  20 ja a r  lange ervaring  -  
een zeer belangirijke p o s itie  toegeëigend. 
Voor een min o f meer b e lan g rijke  b e s lis -
sing moet genomen worden, overleg t de 
re k to r met hem o f een o f ander wel to e -
gestaan is .  Indien de regeringscommis-
saris  een bepaald voorstel n ie t  goed-
v in d t, loopt d i t  voorstel het r is ic o  
n ie t  eens op de agenda van de Raad van

Beheer te verschijnen.
Ook kan de regeringscom nissaris vooraf 
een besliss ing  in bepaalde lanen stu ren , 
op basis van zijn in tre p re ta t ie  van de 
wet . Een voorbeeldje : de p la a ts ve r-  
vangingen van professoren ; p ro f. X 
gaat op e m ir ita a t  : h i j  doceert vak A 
en vak B, d ie  e lk  zulkdanige s p e c ia li-
te ite n  z i jn  geworden dat ze n ie t  meer 
door één persoon kunnen worden gedoceerd. 
De R.C. zegt op voorhand aan de re k to r  
en aan de RvB. : "Er mag maar één p la a ts -
vervanger komen, a ls  er twee komen dan 
kost dat teveel geld en ga ik  d ire k t  in  
beroep b ij  de m in is te r tegen uw b e s lis -
s ing ." De rek to r p lo o it  gauw : h i j  
s te l t  voor, a l naar gelang het geval : 
één van de cursussen n ie t  meer te  geven 
o f ze dus a l le  twee door één persoon te 
la ten  geven "ook al is  d ie  persoon voor 
cursus A o f B onbevoegd". Een b eetje  
la te r  is  ook de RvB. gezien en ju is t  : 
je  raadt het al : de k w a lite it  van het 
onderwijs ook. Nochtans s t ia t  e r nergens 
in  de wet dat er maar één p laatsvervan-
ger mag komen ; de R.C.

v ind t persoo n lijk  dat e r moet be-
spaard worden . . .  De macht van de R.C. is  
er a l langer dan van g is te re n . Z i j  is  
voor een groot deel te w ijte n  aan de on- 

beholpenheid van de RvB., d ie nu dus met 
vaste hand wordt g e le id . Door deze toe-
stand is  de R.C. echter de kontro leur 
geworden van z ic h z e lf  ; wat m ij toch een 
v r i j  absurde s itu a t ie  lij k t .
De rek tor : de figu ur in de k i jk e r  ; l id  
van 26 kommissies ; de ontvanger van de 
boze brieven. Volgens m ij een enorm 

nerverende taak : geprangd tussen de 
verschillende belangengroepen aan de 
u n iv ., met de minieme variabelen  d ie  er 
z i jn ,  toch maar het re k to ra a t in ' t  mid-
den houden, behalve wat het u n iv e rs i-  
teitsvermogen b e t r e f t ,  l i j k t  me de macht 

van de re k to r beperkt. N ie t a lleen  is  
daar de R.C. ; maar de re k to r h ee ft ook 

een  zeer gdrote adm in is tra tieve  ta a k , 
die nein zwaar b e la s t, (bv. n e t  tekenen 
van al de d ip lom a's , bijwonen van aggre- 
gaatslessen voor het hoger onderw ijs, 
enz. . . . ) .  Z ijn  ro l l j j k t  m ij eerder

een bem iddelaarsrol : t .o .v .  de m in is te r , 
t .o .v .  de verschillen de  geledingen van 
de u n iv e rs ite it .
De proffen  hebben nog a l t i j d  een sterke  
p o s itie  in  de Raad van Beheer. Meestal 

bepalen z i j  de b es liss ing  (voor zover 
er nog ruim te i s ) .  D it  door het f e i t  

d a t  z i j  met tien  + twee z i jn ,  (en zelden 
is  er een p ro f afwezig) t e r w ij l  de ge-
middelde RvB.-aanwezigheid plus minus 
v ie re n tw in tig  is  (op de éé n e n d e rtig ).

Z i j  halen dus op hun e en tje  b ijn a  de 
meerderheid (en er is  a l t i j d  wel iemand 
van de buitenstaanders d ie meedoet met 

hen). Ook bereiden z i j  de vergadering  
goed voor : elke .maandag voor de Raad 
van Beheer komen z i j  samen om, a ls  moge-
l i j k ,  een eensgezind standpunt te  bepalen. 
De assistenten  en het technisch personeel 
"[Wl5 en ATP) winnen ook wel v r i j  frekwent 

h e t  p le i t .  Daarvoor moeten z i j  met hun 
zessen wel kunnen jekenen op de aanwezige 
studenten en buitenstaanders. Deze la a ts -

t e  twee groepen z i jn  m .i. hopeloos ver-
brokkeld : naast de t a l r i j k e  afwezighe-
den v in d t men h ie r ook de grootste onwe-
tendheid .
Verd e r is  de invloed van de adviesorga-
nen nogal v a r ia b e l. Adviezen van de 
fak u lte its ra d e n  worden nogal frekwent a f -
gewezen : om de o n w e tte lijk e  aspekten ; 

om verregaande onduidelijkheden o f om 
p o lit ie k e  redenen. De adviezen van de 
d ire k tie ra a d  A .Z . en van de Bouwkonmissie 
worden zo getrouw en s laa fs  opgevolgd, 
dat men op de duur zou vergeten dat z i j  
"slechts" advizerend z i jn .  In  f e i t e  z i jn  
z i j ,  -  weerom door de verregaande onwetend 
heid van de Raad van Beheer - ,  geworden 
to t  autonoom beslissende organen.
(De adviezen van de Sociale  Raad va llen  
buiten m ijn Schrijvende bevoegdheid).
Tot s lo t  z i jn  e r nog twee b e la n g rijke
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faktoren die  mee de beslissingen bepalen: 
ten eerste  de p a r t i jp o l i t ie k e  belangen 
(somnige keren kan je  van op voorhand 

zeggen wie voor wat zal stemmen ; indien  
p o lit ie k e  belangen op het spel staan is  
al de re s t  per d e f in i t ie  b ijk o m s tig ).
Ten tweede de t r a d i t ie  (om ni e t te spre-
ken van konservatisme) h ee ft zeer veel 
macht. Zo worden reeds sinds v e rs c h il-
lende jaren  "ontlastingen" toegestaan 
aan professoren die tsveel werk hebben. 
D it  is  volkomen o n w e tte lijk  (maar de 
R.C. en de m in is te r la ten  h e t to e ).
H ier is  de t r a d i t ie  s te rk er dan de wet ! 
Misschien wordt de t r a d i t ie  z e lfs  nog 
wet. La fonction crée l'o rg a n e , zeiden 
de Fransen vroeger. (Maar ze hadden on-
g e l i jk . )
Gekoppeld met de onwetendheid, vormt 
de t r a d i t ie  een o n a fsch e id e lijk  paar.
Ze hebben reeds één kind ; het heet 
"EIGEN BELANG". Ze houden e r z ie ls v e e l  
van. N a tu u r li jk , want van kinderen hou 
je ,  zeker d i t  ja a r .

Jo Maebe.

Gealarmeerd door een t ip  van een van onze 
duizenden spionnen, togen we naar re k to r  
Hoste om ui te  vissen o f het waar was dat 
de resterende 5000 f r ,  van d ie  10.000 weet 
je  nog w e l, b innenkort zouden geïnd worden.

Als aanloop vroegen we nog maar eens:

HEBT U NOG ALTIJD DEZELFDE HOUDING TOV.
DIE INSCHRIJVINGSGELDEN ?

Hoste: Principieel ben ik daar tegen, abso 
luut. Ik vind dat geen geen gelukkige be-
slissing, om het zacht uit te drukken.

NOCHTANS SCHIJNEN ER GERUCHTEN TE ZIJN DAT 
ER FORMULIEREN IN VOORBEREIDING TE ZIJN OM 
DE STUDENTEN TE LATEN BETALEN ?

Dat zijn geen geruchten. De minister eist 
dat de 10.000 gevorderd worden. Dat is bij 
de Franstaligen reeds gebeurd. Vermits de 
minister dat eist en het bepaald is door 
wet en KB, kan er ook niet anders gebeuren. 
Het geld zal dus ongetwijfeld geïnd worden.

DE BESLISSING IS GEVALLEN DAT DE RESTERENDE 
5000 fr. ZOU GEÏND WORDEN. HOE IS DAT GE-
BEURD ? IN DE RvB, IN HET VAST BUREAU OF 
NOG ERGENS ANDERS ?

Dat is geen bevoegdheid van de RvB noch van 
het Vast Bureau.

IK BEDOEL; ER MOEST TOCH EEN MANIER GEVONDEN 
WORDEN WAAROP DAT GELD MOEST GEÏND WORDEN ?

Dat is een technische kwestie, die nog al 
tijd niet op punt staat. Dat is een zaak die 
besproken is op de interuniversitaire raad 
[dat de Nederlandstalige universiteiten ver-
enigt; voorzover ze nog niet geind hebben: 
dat zijn nog slechts KUL, VUB, Ufsia, RUG). 

Zolang de details over de 3 universiteiten 
nog niet vastgelegd zijn, wordt dat nog niet 
medegedeeld. Dat is maar een kwestie van 
technikaliteiten, van hoe het zo eenvoudig 
en vlot mogelijk kan verlopen.

Of dat dat alles voor 15 maart [zoals de 
Vooruit vermelde ) zal gebeuren weet ik 
niet, maar in elk geval vóór Pasen.

WELKE KONSEKWENTIES HEEFT DAT VOOR DE MEN-
SEN DIE BETALEN EN VOOR DE MENSEN DIE NIET 
BETALEN ?

De mensen die betalen zijn uiteraard inge-
schreven op de rol van de studenten. Dege-
nen die niet betalen zijn natuurlijk niet 
meer ingeschreven.
Die kunnen zich inschrijven voor de examens 
maar ze zullen niet ontvankelijk verklaard 
worden.

KRIJGEN ZIJ DAN DIE 5000 FR -DIE ZE REEDS 
BETAALD HEBBEN- TERUG ?

Daar kan ik niet op antwoorden. Alle vorde-
ringen voor terugbetalingen worden gevi-
seerd door de regeringskommissaris. Als 
het wettelijk mogelijk is en hij is ermee 
akkoord, dan krijgen de mensen het gedeel-
telijke inschrijvingsgeld van 5000 fr terug

DE KANS BESTAAT DAT ER EEN BOYKOT KOMT VAN 
DIE VORDERING VAN DE 5000 FR.
WAT KAN DE REAKTIE VAN DE UNIVERSITEIT 
ZIJN ?

De boykot kan gevolgen hebben langs twee 
kanten. Enerzijds is het probleem: diegenen 
die niet willen bijbetalen, worden zij be-
schouwd als financeerbaar student , Is het 
antwoord nee, dan wil dat zeggen dat de 
financiële toestand van de universiteit - 
die reeds zeer moeilijk is- achteruit gaat, 
en ook de tewerkstelling afhankelijk is van 
de omringingsgraad enz.

Anderzijds is het voor de studenten ook 
niet zonder gevaar. Vermits 1 maand kinder 
geld 3000 fr is, bestaat de kans -als men 
geen student meer is- dat dat ook zal terug 
gevorderd worden. Dat het ook zal reflektie 
ties hebben op de belastingsstatus van de 
ouders is duidelijk.

IS ER AL EEN BESTEMMING GEGEVEN AAN HET 
GELD UIT DIE EXTRA-BETALING ?

Nee, natuurlijk niet. Dat is een beslissing 
die door de RvB moet getroffen worden. U 
zult zich herinneren 'i'dat in de begroting 
die ik voorgelegd heb aan de RvB, het sup-
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plementaire inschrijvingsgeld niet inge-
schreven heb, omdat ik nog altijd hoopte 
dat het niet zou geïnd worden. Dus voor het 
geval het geïnd wordt, moet de begroting 
herzien worden. Het KB uit de financierings-
wet die erbij hoort zegt dat 30 a 50 % van 
de inschrijvingsgelden moeten geaffekteerd 
worden. Geaffekteerd betekent dat het een 
welbepaald doel kreeg. Bijvoorbeeld de 
sociale sektor is een geaffekteerd gedeel-
te. Hoeveel wij zullen affekteren staat 
niet niet vast. Dat is een beslissing van 
de RvB. Daarbij komt dat bepaald werd dat 
wij een-het bedrag voor een deel moeten 
affekteren aan onderwijsproblemen. Meer 
bepaald wat de vorming van leraren betreft.

Carlos Debacker 
Rik Van Nuffel.
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In het kader van een internationale 
aktiedag voor abortus en tegen ge-
dwongen sterilisatie windt op 31 
maart een betoging plaats te Brus-
sel .
Wat hieronder volgt is een manifest, 
dat door een internationale koör- 
dinatie van vrouwengroepen en abor- 
tuskomitees werd aanvaard en waarin 
de bedoeling en de eisen van deze 
kampanje worden uiteengezet.

Nergens in de w ereld  b e s l is t  de vrouw v o l-
le d ig  over haar eigen v ru chtbaarhe id , over 
h et al dan n ie t  hebben van kinderen in de 
door haar gewenste omstandigheden. M iljo e -
nen vrouwen lopen h et r is ik o  van b l i jv e n -
de verminking en van dood omdat de w e t, de 
s ta a t ,  de kerk hen het rech t op le g a le  abor-
tus in goede omstandigheden o n tzeg t. De 
vrouwen ondergaan de verminkingen van k la n -  
d estiene abo rtu s, ze worden soms gevangen 
genomen en steeds vernederd wanneer ze voor 
h et rech t voor abortus opkomen. Vele vrou-
wen b ijv o o rb e e ld  in  P o ru ga l, Spanje, de 
Magreb, I t a l i ë  en Ie rla n d  moeten zeer dure 
re ize n  maken naar h et b u iten land  om abortus  
in  v e i l ig e r  omstandigheden te  bekomen. Een 
o n g e lo o f li jk  a an ta l vrouwen s t e r f t  e lk  ja a r  
door k landestiene a b o rtu s , en dat t e r w i j l  
iedereen weet d at een zwangerschapsonder-
breking in  goede omstandigheden een ingreep  
zonder gevaar is .

In  bepaalde landen zoals Z w its e rla n d , Neder-
land, de D uitse Bondsrepubliek en B elg ië  
is  abortus nog steeds b i j  wet verboden.
Maar in  de n r a k t i jk  w ordt abortus min o f  
meer to e g e llte n . Op d ie  manier w e ig e rt men 
de vrouwen h et RECHT op kon tro le  van hun 
eigen lichaam en deze w e t te l i jk e  beperking  
brengt mee d a t de p r i js  van de ingreep  
zeer hoog kan liggen en d at de vrouwen een 
traun atiseren de  en schüldopwekkende e rv a -
rin g  doormaken.

De wetten d ie  in  een a an ta l landen zoals  
de VS, F ra n k r i jk ,  I t a l i ë  en G ro o t-B r it ta n ië  
abortus le g a lis e re n , leggen scherpe beper-
kingen op aan het te c h t om z e l f  te  b e s lis -
sen. Lim ieten in de t i j d ,  de w eigering  van 
d i t  re c h t aan m in derja rigen  en ommigranten, 
en ook de 'gew etensklausule ' d ie  de weige-

rin g  van dokters om abortus u i t  te  voeren 
'w e t t ig t ' ,  veroorzaken deze lfde  beperkingen. 
Naargelang de w e t, moeten vrouwen h et be-
w ijs  leveren d at ze verkrach t werden, dat 
ze 'g e e s te l i jk  onstaboel' z i jn  o f 'e rn s ig e  
r is ik o 's '  voor hun gezondheid lopen, om 
een abortus te  bekomen. En in  de meeste 
landen l i g t  de b es lis s in g  u it e in d e l i jk  b i j  
h et medisch korps.

Deze wetten verzekeren ook n ie t  h et to t  
stand komen van de nodige voorzien ingen. De 
medische h ië ra rc h ie  k o n to le e rt de openbare 
diensten en v e rze t z ich  d ik w ij ls  tegen g ra -
t is  s o c ia le  medische verzorg ing  voor de

vrouwen; abortus wordt een dure zaak en 
la a t  aan arme vrouwen nog s lech ts  de k la n -
destiene abortus als  m o g elijkh eid  o ver. In 
Engeland, waar de medische zorgen g ra tis  
z i j n ,  b li jv e n  de abortusingrepen gebeuren 
in  p riveeziekenhu izen  tegen b e ta lin g  omdat 
de openbare ziekenhuizen d it  s lech ts  in be-
p erkte  mate u itv o e re n . In de VS voeren 
s lech ts  18% van de openbare ziekenhuizen  
abortus u i t  en de medische toe lage h iervoo r  
is  nu a fg e s c h a ft, alhoewel een g e lijk a a rd ig e  
toelage nog 90% van de kosten van s t e r i l i -  
d a tie  b e ta a lt .

In t a l r i j k e  landen b es taa t e r GEEN ENKEL 
rech t op abo rtu s, en de vrouwen d ie  toch be 
s lis se n  een abortus te  hebben, lopen het 
r is ik o  van zware s t r a f fe n .  In andere landen 
werd d i t  rech t toegekend maar daarna weer 
a fg e s c h a ft. Is ra ë l is  b ijv o o rb e e ld  op het 
punt dm het rech t op abortus te  beperken 
to t  de vrouwen w ie r leven in gevaar is  en 
in  Nieuw-Zeeland la a t  de nieuwe wet abortus  
slech ts  in  een zeer beperkt aan ta l g ev a l-
len to e , z e lfs  n ie t  in h et geval van ve r-
k ra c h tin g . Chileense vrouwen d ie  door hun 
gevangenisbewakers werden ve rk ra c h t, kunnen 
geen abortus k rijg e n  door een ieuwe wet 
d ie  mensenrechten toekent aan de fo e tu s . In  
Oost-Europa s c h u ift  men nu h et argument 
naat voor d at h et rech t van de vrouw om 
z e l f  te  beslissen op de tweede p laa ts  komt 
na h et s taatsbelang  met z i jn  ekonomische 
en demografische noodwendigheden. In  Roeme-
n ië  en H ongarije  is  abortus en an tikoncep- 
r ie  nu m o e il i jk e r  te  v e rk r ijg e n .

Programma's van geboortebeperking in be-
paalde gebieden van L a tijn s -A m e rik a , A fr ik a  
en In d ia  en ook b i j  vrouwen van m inderheids-
groepen in de VS en Europa proberen vrou-

wen onder druk s t e r i l i s a t i e  en antikoncep- 
t i e  op te  leggen. In  Puerto Rico b ijv o o r -
beeld z i jn  35% van de vrouwen d ie  kinderen  
kunnen k rijg e n  g e s te r i l is e e r d . Het is  een 
leugen wanneer men aan de vrouwen zegt dat 
de armoede veroorzaakt is  door 'o verb evo l-
k in g ',  en de ekonomische hulp u it  h et b u i-
tenland gaat gepaard met een oproep t o t  
geboortebeperking. In  vele landen worden 
de dokters meer betaa ld  om s t e r i l i s a t i e  u it  
te  voeren dan om in fo rm a tie  over a n tik o n -  
c e p tie  te  verspre iden . Overal is  gedwongen 
s t e r i l i s a t i e  een instrum ent van ra c is t is c h e  
p o l i t ie k .
In fo rm atie  en m ogelijkheden t o t  antikoncep- 
t i e  b lijv e n  vaak een voorrecht van de r i j -
ken. Men z e t het onderzoek naar vei Iige  en 
schadeloze an tik o n c e p tie  n ie t  meer verder 
omdat d i t  onder kon tro le  s ta a t  van m u lt i-  
n atio n e l farm aceutische t ru s ts . Deze bepa-
len hun p r io r i te i t e n  n ie t  in  fu n k tie  van 
de noden van de vrouwen, maar volgens wat 
hen de g ro o ts t w in s t o p le v e rt. N eveneffek- 
ten van voorbehoedsmiddelen worden soms ge-
heim gehouden en veroorzaken b i j  sommige 
vrouwen e rn s tig e  z ie k te n . Men raad t het ge-
b ru ik  van voorbehoedsmiddelen s te rk  a f  aan

m in derja rigen  en in ve le  landen is  e r  f o r -
meel verbod op p u b l ic i t e i t  over antikoncep-
t ie  zowel op TV a ls  in  de pers.

G e v a a rlijk e  werkomstandigheden, g if t ig e  
s to ffe n  in  h et m ilie u  d ie  men in  oorlogen  
g e b ru ik t, beïnvloeden de v o o rtp la n tin g s -
organen van de vrouw en veroorzaken m iskra-
men. De o n tp lo ff in g  van d ioxine in Seveso 
in  I t a l i ë  en de v e rs tu iv in g  van on tb lad e- 
ringsm iddelen door de V5 in  Noord-Vietnam  
z i jn  de oorzaak geweest van t a l r i j k e  m iskra-
men en e rn s tig e  misvormingen b i j  de fo e tu s .

De w etten , de se k s is tis ch e  houdingen d r in -
gen door in  heel h et leven van de vrouwen 
zowel op seksueel v lak a ls  op h et v lak  van 
hun voortp lantingsverm ogen. In  bepaalde la n -
den verm inkt men de geslachtsorganen van de 
m eisjes door in f ib u la t ie  en c lito r id e c to m ie  
waardoor z i j  geen seksueel gpnot meer kun-
nen kennen a ls  volwassene. H om oseksualite it 
wordt a ls  abnormaal beschouwd en de moord

op een ontrouwe echtgenote is  geen echte  
moord maar een ‘ misdaad van e e r ' .  De huwe-
l i jk s w e tte n  aanvaarde verkrach tin g  binnen 
h et h u w e lijk  a ls  normaal. In bepaalde landen 
wordt abortus a lle e n  toegestaan wanneer een 
gehuwde vrouw van overspel wordt beschuldigd.

De vrouwen mogen hun eigen s e k s u a l i te i t  n ie t  
v r i j  u ite n  omdat ze in  een m aatschappij le t  
ven d ie  de v r i je  u it in g  van de s e k s u a l i te i t  
v e ro o rd e e lt en de kinderen d ie  b u iten  h et 
h u w e lijk  geboren worden b en adeelt.

De vrouwen staan n ie t  g e ïso leerd  voor deze 
problemen. Overal in  de w ereld s tr i jd e n  
vrouwen samen voor het re c h t op kontole van 
hun eigen lichaam  in goede omstandigheden, 
voor het re c h t om z e l f  te  kunnen beslissen  
o f en wanneer ze kinderen w il le n .

De s t r i jd  voor h et w e t t e l i jk  rech t op abor-
tus in  v e i l ig e  omstandigheden is  door de 
vrouwenbeweging op gang gebracht. Maar deze 
s t r i jd  g aat a l le  ind iv idu en  en bewegingen 
aan d ie  vechten voor demokratische rechten  
en voor s o c ia le  re c h tv a a rd ig h e id . Het rech t 
van de vrouwen op hun eigen lichaam -  re c h t  
op a n tik o n c e p tie , abortus en de w eigering  
van gedwongen s t e r i l i s a t i e  -  is  een in t e r -
n a tio n aa l probleem geworden waarrond de-
b atten  en k o n fro n ta ite s  in  heel de w ereld  
werden afgedwongen. De krachten d ie  zich  
tegen h et re c h t op z e lfs ta n d ig e  keuze door 
de vrouw v e rz e tte n , z i jn  m achtig . Z i j  om-
vatten  de reg erin gen , de kerken, h et me-
disch korps, p o l i t ie k e  p a r t i je n  en de a n t i -  
abortus o rg an is a tie s  d ie  in  naam van de 
moraal de vrouw v e rp lich ten  te  l i jd e n  en te  
s te rv en . De uitkom st van de s t i jd  tegen 
deze krachten za l een gro te  inv loed  hebben 
op de s t r i jd  voor de e le m e n ta irs te  mensen-
rech ten .

De vrouwen e isen :
-  het re c h t op kontole van ons eigen lichaam
-  het rech t op a n tik o n c e p tie
-  het re c h t op abortus
-  h et re c h t om gedwongen s t e r i l i s a t i e  te  

weigeren

W ij roepen op:
-  to t  een in te rn a tio n a le  s o l id a r i t e i t s d e -  

m onstratie  te r  ondersteuning van h et 
rech t van de vrouw om z e l f  te  kiezen

- t o t  een massale m o b ilis a t ie  van de vrou-
wen, de studenten en de jeugd, de a rb e i-
ders en de arbeidersbew eging, de p o l i t ie k e  
en hum anita ire  o rg a n is a tie s , de o rg an isa-
t ie s  ;van g a s ta rb e id e rs , om deze oproep te  
steunen voor een in te rn a tio n a le  a k t ie -
dag op 31 maart 1979: voor het rech t
van de vrouw op a n tik o n c e p tie  en abortus  

en tegen gedwongen s t e r i l i s a t i e .

voim d fe  n o n

en de wulpse forel
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sten £. Ijs in de Overpoort

!U00 nueg de Pout van '!e oer- Het ijs is vrij uaterachtig . In
de too q di e o fuel te dit restaura nt uordt het no g zei

'uel te vee 1 bor den k 1aar gemaakt, maa r de grondstoff en la
lit is een OU d zeer u aaraan inderdaad te uensen over. \Joorta.
: ene die nst no ta 1s nog niet zal ook hier , zoals elders, indu;
i he bben trieel ijs yebruikt uorden.
IU Veran der en ?

6. Andere de sserts.
! n .

Niette qensta ande her gebak vrij
en de hamb ur qer s zijn niet duur uitvalt (E a 9 fr 't stuk)
Dien zei on s dat dit het. is hst niet van dergelijke kuali-

i s Van Ue kru ide nmenge ling teit. het za 1 dis langzaam rnaar :
;en de 1aat st e ti j a e n pro- ksr vervange n u n r H e n . 3 p h et apr:
ld . Toch ku am er bij de be- menu v e r s c h ijnt vcortian o .a .  pe :
; di t i n de kort ste termi jn o p  sap, baba en pudding op n o o r d :

sonen acr

vernolpen 
Zal he

3, Kruiden.

De uor; 
g e k r u i:

zal veranderen, 
Dverigens houden zoue! 
chef als studenten er 
oog op dat de menu's n 
andere gehaktbal niet 
aantal z i ’n,
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7, Restaurant Boudeuijr..

Hst resto van Home "oudeu 
morgen- en avond malen v:-r 
uorden, kent kus verbruik

ïjn, uaar
strekt
ersaantal

naar in de hand en uerd door K.f'i. 
teniet gedaan. Een nonnenreftersys- 
teem kan men in de Boudeuijn ook 
best mtssen.

6. Ideeënbussen.

'Jarige maand uerd er vrij ueinig 
gebruik van gemaakt in vergelijking 
met de maand januari.
LJel een paar positieve kritieken, 
die zeker vermeld mogen uorden: 
schaapsragout en forel bleken in de 
smaak ce vallen. Deze gerechten 
uorden dan ook herhaald, niettegen-
staande een forel + 28 fr kost !
Ook vonden uij noq een paar lullige 
brieven, maar daar die kritieken 
kant neg ual raken, kunnen uij er

geen T'eke: ing mee houden.

4. . n brood.

2

Is vaak een brokkelige massa. 
Redenen: men gebruikt i e  ueinig 
vetstoffen en ~er brood uordt te 
uarm gesneden.
De leveranciers zullen er attent op 
gemaakt uorden.

een gr cte ach teru itg anq. Zoelo e n d e
m s e n Je de ver antu oor d e 1 i j k e de stu-
dent en ne -jas ' op te- s t a p e 1 crn ' in
een da el van net res taurant. Een
paar vris neen die sa men. aan tafel -

robbeui 11 en ,aan, k i! n nSP dit riet en Dan 51

moet en er en der ve r s p r e i d een lid K .D.

plaa . 3j e z o e k.en. üez e maatre gei jullie groe end

u e r k 1: dus u et ueq li j ven a11 een ketel in Ha ham



1. Inleiding

Reeds geruime tijd kent men in Nederland 
het fenomeen van de wetenschapswinkel. 
Vooral het succes van deze nieuwe relatie 
wetenschap-buitenstaander, heeft ons geïn-
spireerd tot het schrijven van dit artikel. 
Net zoals het geval is bij de wetswinkels, 
dwingt deze nieuwe vorm van kennisgebruik 
tot een radikaal herzien van de heersende 
visie over wtenschap. De bedoeling van dit 
artikel,naast het verschaffen van de nodige 
informatie over wat WWs zijn en hoe ze wer-
ken,is dat het zou kunnen dienen als een 
mogelijk vertrekpunt voor een diskussie, 
hier in Gent, over de mogelijkheid van het 
oprichten van een WW.

Indien mensen,ruimte,tjd,geld,snelheid van 
de post,bereidwilligheid,allen in een zelf-
de zin positief worden aangewend,zit het er 
dik in dat er ook mensen uit Nederland ko-
men praten over hun ideeën en ervaringen 
in en met WW.

2. Korte omschrijving

Er zijn 2 soorten wetenschapswinkels:
1.studenten van een bepaalde vakgroeptvb. 

chemie)doen-met of zonder steun van de 
wetenschappelijke staf-onderzoek ten 
behoeve van aktiegroepen.buurtgroepen en 
dergelijke meer.
De eerste groep die zo begon te werk°n 
was:" Werkgroep projectonderwijs" te Ut-

recht. In de verschillende steden bestaan 
gespecialiseerde winkels.de meest bekende 
mn.wetswinkels vind je ook in Belgie te-
rug.

2.Imgo's of instituten voor .maatschappe-
lijk gericht onderzoek. Hier werd de prak-
tijk van de wetenschapswinkels en andere 
direkt voor klanten werkende groepen ge- 
kombineerd met de theorie van werkgroep 
Wetenschapsbeleid. Als taak stellen zij 
zich:op zoek gaan naar vragen die met be-
hulp van onderzoek te baantwoorden zijn-
of reeds beantwoord zijn-en waarvan het 
antwoord nuttig is of kan zijn voor groe- 

"°n die met die prohlemen zitten.

Ze doen echter zelf geen onderzoek.net 
zoals de wetenschapswinkels in A'dam geen 
onderzoek doet. Wetenschapswinkel zoekt 
vragen op met als 1 van de doeleinden 
het aan de univ. aanwezige kennis-en 
onderzoekspotentieel beter te gebruiken. 
Univ. beoogt buiten onderzoek ook het 
bijbrengen van kennis,daarom zullen zo-
veel mogelijk studenten bij het onder-
zoek ingeschakeld worden. Imgo’s hebben 
elk een probleemgebied. Ze willen enkel 
de vraag beantwoorden.

3. relatie met projectenonderwijs

Eén van de doelstellingen bij projekten 
onderwijs is:maatschappelijk gericht onder-
zoek. Hiervoor wordt de nood aangevoeld om 
uit te gaan van konkrete vragen uit de 
praktijk. Onderzoek wordt pas relevant aan-
gevoeld als de resultaten ook bruikbaar 
zijn binnen die praktijk. Dat was alleszin 
zins één van de konklusies van de projekt- 
groep"Aktiegroepen" die vorig jaar stactte 
en stierf binnen de opleiding sociale ago- 
giek aan de RUG. Daarom ging men op zoek 
naar vragen uit de praktijk.
Enkele groepen(zoals’de Buurt’.'JAC’ edm.) 
werden aangesproken. Uit de verkregen ge-
gevens werden 2 vragen weerhouden en start-
ten 2 nieuwe projektgroepen. Deze weg vol-
doet echter niet volledig.
In Nederland worstelde man blijkbaar met 
dezelfde problemen.Wetenschapswinkels 
blijken echter wel een efficiënte oplossing 
te zijn. De vraag komt van de betrokkene 
zelf,op eigen initiatief komt hij naar de 
wetenschapswinkel(wewi),wat een belangrijke 
nuance is. Samenwerking lijkt dan makkelijk 
te verwezenlijken. De vragen die aan de 
wewi’s geformuleerd worden kunnen zowel 
door een groep studenten en wetenschappelij-
ke medewerkers als door een individu beant-
woord worden. De vragen kunnen eventueel 
ook aansluiten bij het thema van een projekt 
groep of themagroep. De nieuwe mogelijkheden 
door wewi's geschapen zijn hierdoor hope-
lijk we 1 duidelijk.

4. verdere stellingnamen, verduidelijken 
en bedenkingen

-Er is een aantasting van de universtaire 
autonomie en van de vrije ontwikkeling 

van de wtenschappen■ Er is de overname 
van de sturing van de wetenschapsontwik- 
keling door kapitaalgroepen.

-De wewi’s willen een alternatief vormen: 
door demokratische organen binnen de 
univ te versterken.Maar vooral door zich 
te oriënteren op die groepen van de 
samenleving die om ekonomische,politieke , 
en/of ideologische redenen in een strijd 
zijn gewikkeld.

-Daarbij kan een systematisering van hun 
informatie,voorlichting en advisering 
contra-expertise en wetenschappelijke 
onderbouwing van hun akties soms door-
slaggevend zijn.
-Spreiding van kennis naar minder kapitaal-
krachtige groepen gekoppeld aan onder- 
wijsvernieuwende aktiviteiten is van 
enorm belang.

-De wewi’s zullen alleen een stimulerings- 
orgaan zijn:'maatschappelijk relevant’ 
moet door onderzoeker en klant ingevuld 
worden.

Doelstellingen van de wewi’s

1. Bemiddelen tussen klant en onderzoeker. 
50% van het totaal aantal vragen leent 
zich tot wetenschappelijk onderzoek.
In 25% van de gevallen wordt enkel adwies 
gegeven. De overige 25%vragen bleken 
niet geschikt voor onderzoek of werden 
terug ingetrokken. De duur van een van 
een bemiddeling is grofweg gesproken of 
kortCbinnen 2m) of langCmeer dan5m).
2. Het veranderen van een gedeelte van het 

wetenschappelijk onderzoek.
Deze doelstelling lijkt verre' van bereikt 
Meestal gebeurt het onderzoek door één 
individu. Waarschijnlijk vindt dit onder-
zoek plaats in zijn/haar vrije tijd.
3. Het veranderen van een gedeelte van het 
wetenschappelijk onderwijs.

Er wordt slechts in beperkte mate aan deze 
doelstelling voldaan. In totaal werden op 
initiatie van de wewi A ’dam 7projektgroeper 
opgezet,

Doelstelling 2en 3 gaan ten koste van 
doelstelling 1. Prioriteit wordt gegeven 
aan efficiënt en veel bemiddelen.

5.de werkwijze van de A ’damse wewi

5.1.Binnenkomst vragen
Vragen komen binnen bij vaste krachten 
in de winkel of bij de inventarisatie- 
kommissie.

De kommissie bekijkt of de vraagstellende 
groep globaal aan de criteria voldoet.
Deze kriteria zijn:
-niet kapitaalkrachtigen staat om het on-

derzoek zelf te bekostigen)
-geen kommercieel doel.
-a.verandering kunnen aanbrengen in eigen 

situatie mbv de resultaten, 
b.indien de klant hiertoe niet in staat 

wordt geacht,moet de onderzoeksvraag 
exemplarisch zijn voor een algemeen 
maatschappelijk probleem,relevant 
voor andere groepen of van belang 
voor progressief onderwijs of onder-
zoek.

De vragen vorden in het universiteits-
blad’ Folia Civitatis’ geplaatst.de klant 
groep wordt hiervan verwittigd.
Er kan ook een toelichting bij of een 
verduidelijking van de vraag gewenst 
z ijn.

5.2. De onderzoekskommissie ontfermt zich 
over de vragen.Binnen de kommissie 
wordt een verantwoordelijke gekozen 
die het verdere ’bemiddelingswerk’ 
op zich neemt.

5.3. Bemiddeling .
Wewi gaat op. zoek naar onderzoekers 
Hiervoor wordt geprobeerd op ieder 
intituut zgn.kontaktgroepen of kon- 
taktpersonen van ue wewi te krijgen. 
Op ae auvertenties in'Foiia Civitatis 
wordut voor ongeveer 1U% geantwoord.

5 . 4 .  D e m i d d e l i n g s g e s j j r e k .

Als er een bereidwillige onderzoeker 
OT informant gevonden is.woi-dt een 
gespre*. tussen onaerzoeksgroep en 
klantgroep georganiseerd. De klant-
groep kan zijn vraag verauidelijken 
en de onderzoeksgroep kan duiaelijk 
maken wat aan info kan verschaft wor-
den of wat nij wil onderzoeken.Er 
worden notulen gamaakt van het 
gesprek en deze worden aan beide 
beide partijen toegezonden.

5.5. Het onderzoek
Het is mogelijk dat door het gesprek 
reeds voldoende info is doorgespeeld . 
Er kan ook een onderzoek gestart wor-
den, dan worden vooraf afspraken ge-
maakt over de termijn. Vraagsteller 
e'n onderzoeker komen bij voorkeur 
samenop geregelde tijdstippen. De 
vorderingen worden dan doorgenomen 
en er bestaat een sturingsmogelijk-
heid voor de klantgroep.Na de afron-
ding van het onderzoek wordt een ver-
slag gemaakt dat aan dewwewi wordt 
doorgegeven.
Daarna volgt een onderzoeksbespreking 
(o.a.voor geïnteresseerde buiten-
staanders) .

5.6. Evaluatie
Zodra de rol van de wewi is uitges - 
peeld wordt een evaluatieformulier 
naar.de onderzoeker en de klantgroep 
gestuurd.

6. organisatiestruktuur van de wewi A ’dam

Organigram :jaarvers lag 1977-78 p. 17 
B.1.Algemene vergadering van de bij de 

wewi aktieve vrijwilligers 
Nemen besluiten in overleg met het 
algemeen bestuur.

6.2.Algemeen bestuur:
Voorstellen tot toelating of afwij-
zing'.1 van de klantengroepen door de 
inventarisatiekommissie en de onder-

zoekers. Afspraken van de onderzoeks-
kommissie worden aan hen voorgelegd. 
Algemene beslissingsbevoegdheid.

6.3.Dagelijks bestuur
Vier leden van het algemeen bestuur 
Voorbereiding van de vergaderingen 
van het algemeen bestuur en formule-
ren van dringende besluiten.

6.4.Onderwijskommissie:suuKommissie van 
van de onderzoekskommissie.
Bekijkt in welke mate de vragen 
kunnen samengevoegd worden tot pro-
bleemgebieden waarop projekt en the- 
maonderzoek mogelijk is.

6.5. Kontaktgroepen
Wewi probeert ze per subfakulteit op 
te zetten.
Mogelijke taken:
-inventariseren van lopende projecten 
-inventariseren van de behoefte bij 
de onderzoekers aan maatschappelijk 
relevant onderzoek

-helpen bij bemiddelen onderzoeksvra-
gen

-signaleren van konflikten die rijzen 
bij inpassen van vragen vanuit de 
de wewi's in de bestaande onderzoeks- 
en onderwijsprogramma's.

6.6. Uitgaves van de wewi's
Wetenschapswinkelkrant met de notu-
len van de vergaderingen van het 
algemeen en dagelijks bestuur. Verder 
staan ook de lijsten van binnengeko-
men vragen en met succes bemiddelde 
vragen vermeld.
Er wordt een kwartaaltijdschrift ge-
pland waarin de resultaten van de 
onderzoeker gepubliceerd worden.Het 
zou eveneerrs een funktie moeten ver-
vullen bij het’Landelijk overleg’ 
van alle wetenschapswinkels en Imgo’s

6.7. Er wordt gewerkt met een vrij ingewik 
kelde struktuur die nogal hierar-
chisch opgebouwd lijkt en waar dele-
gatie ’in’ is. Of dit de werking niet 
vertraagd en het een efficiënt en ge-
makkelijk kontakt mogelijk maakt 
blijft een open vraag. Feit is dat 
het werkt.

6. voorbeelden

In het jaarverslag lezen we idat in de
periode tussen 3-77 en 10-78 352vragen
werden geformuleerd.
Dm welke klantengroepen gaat het?

vakbonden 26%
milieugroepen 18%
buurtgroepen 14%
individuen 6%
vrouwengroepen 5%
3° wereldgroepen 4%

Verschillende probleemgebieden werden
onderscheiden:het meest voorkomende vra-
gen waren in verband met:

werkgelegenheid 4,83%
volksgezondheid 13,04%
bedrijfsorganisatie 9,66%
miljeu 11,93%
rechten 7,38%
ekonomie 5,68%
•'assakom. ,'publieke opi-
nie 5,31%
verkeer en vervoer 5,68%

vb.1. onderzoek i.v.m.volksgezondheid. 

Vraag vanF.N.V.vrouwensecretariaat 

Vragen:onderzoek naar de mogelijke oorza-
ken van hoger ziekteverzuim bij 
vrouwen dan bij mannen. Als voor-
beelden van mogelijke oorzaken 
worden genoemd:zwangerschap,ziekte 
van het kind,het feit dat de vrouw 
in haar arbeid lagere funkties heef- 
dan de man,het, rolpatroon.

Onderzoek door:projektsociologen,filoso-

Vraag van Vereniging Milieu Defensie 
Vragen:onderzeok naar mogelijkheden neer-

zetten glascontainers 
Onderzoeker:E.Tellegen-Milieukunde 
Resultaat:onderzoek gebeurd,rapport be-

schikbaar en afgehandeld-onder- 

zoeksbespreking,waarbij ook an-

dere betrokkenen uitgenodigd waren, 
dit heeft geleid tot nieuw overleg 
over gescheiden inzameling van 
glasafval.

vb.3. onderzoek ivm ruimtelijke ordening 
en volksgezondheid.

Vraag van Buurtkomité"Leidse in last" 
Vraag: -bestemmingsplan wijziging

-bestrijding spekulatie in de buurt 
Vragen ingetrokken

vb.4. onderzoek ivm bedrijfsorganisatie 
en arbeid.

Vraag van ondernemingsraad Hilton.
Vraag:advies over funktie onderzoek bij 

Hilton.

Onderzoeker:D.Gorter-sociologie 
Resultaat:advies dat heeft geleid tot boycc 

cot van het onderzoek.Later zal 
het personeel zelf een nieuw on-
derzoek instellen, 

vb.ronderzoek ivm kuituur

Vraag van Vereniging van Vrienden va n 
het Gooi.

Vraag:kultuur-historisch onderzoek naar de 
ouderdom van de Gooiergrachtfland-
weg bij de gemeente Eemnes)ter argu-
mentatie van het behoud ervan als 
kultuurmonument met natuurlijke 
waarde.

Konklusie: niet geschikt voor onderzoek.
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nooit van gehoord 8 fflM
COHN-BENDIT: Ik vind dit hoogst on-
aangenaam. Ik vind het akelig onaan-
genaam, omdat de teneur duidelijk is. 
U zegt : U,meneer Dutschke en u, 
Cohn-Bendit,u bent de wortels van de 
terreur. Hebben wij daar iets mee te 
maken ? Ik werp u de handschoen toe. 
Ik zeg : Ik wil een film maken van 
1 of 1,5 uur lang over mijn visie 
waarin ik het publiek iets kan laten 
zien van mijn visie op de oorzaken 
van de terreur,want ik sta centraal. 
En daarna discussiëren we open over 
die film. Dat is mijn wens.
DUTSCHKE: Geen kans. Als u,meneer 
Walden,wilt aantonen,dat die oorza-
ken bij ons liggen,geef ons dan die 
kans. Wij maken die film en discus-
siëren daarna.
NENNING: Is dat de revolutie ?
COHN-BENDIT: Pardon,het gaat om de 
openbaarheid,om de publiciteit. Ik 
vind de vraag unfair,want het gaat 
erom dat hij TV niet belangrijk 
vindt. Het is waanzinnig belangrijk. 
Er is nog een even belangrijk punt: 
Ons idee van de openbaarheid. Nu de 
media er toch zijn,geef ik u mijn 
mening over openbaarheid. Waarom 
worden kabinetszittingen en CAO- 
onderhandelingen met de werkgevers 
niet rechtstreeks uitgezonden ?
Dan is er sprake van openbaarheid.

WALDEN: Tip partijen willen dat niet. 
COHN-BENDIT: Wie,de arbeiders niet? 
WALDEN: Nee,de partij en,de vakbonden 
en de werkgevers die in alle rust... 
cpHN-BENDIT: Ze hebben te veel te 
verbergen.
WALDEN: Dat wil ik' beiden niet aan-
wrijven,maar er zijn onderhandeling- 
en waarvan men liefst alleen het 
resultaat presenteert.
DUTSCHKE: Ik niet !
WALDEN: Daar kan ik niet over oorde-
len .
DUTSCHKE::Ik zou er niets op tegen 
hebben als CAO-onderhandelingen 
uitgezonden werden. We raken echter 
op een zijspoor. Ik wou een vraag 
stellen,waarbij u niet steeds 
gespreksleider hoeft te zijn. Het is 
nu duidelijk dat er twee standpunten 
zijn,die tamelijk vast omlijnd zijn, 
al zit er wel beweging in. We kennen 
de overeenkomsten en de verschillen. 
Ik zou willen weten (u bent straks 
niet op mijn vraag ingegaan en u 
ook niet): Hoe staat het met uw 
waarden ? Wat hebt u nog voor waar-
den ? U sprak over liberalisme en 
we hebben het over de liberale par-
tij gehad die we dus kunnen laten 
rusten. Wat betekent onder de huidi-
ge omstandigheden structurele werk-
loosheid ? Laten we eens praten over 
de structurele werkloosheid. Dat is 
een reëel,ondubbelzinnig begrip.
In de EEG zijn 10 miljoen werklozen. 
De werkloosheid is continu. Hoe kan 
het liberalisme zich daarmee vere-
nigen ? Wat zegt het daarop ? En wat 
is uw antwoord op de vraag : Wat is 
er in de Bondsrepubliek aan de hand 
in de komende maanden,als het erom 
gaat of Dregger aan de macht komt 
of dat de coalitie blijft ?
WALDEN: Omdat u mij de vraag stelt, 
moeten we eerst,als we over waarden 
gaan praten,het begrip "waarden" 
definiëren. Hier zijn beslist (ik 
betrek u ook hierbij,prof. Sonthei- 
mer,als u dat niet wilt zegt u het 
maar) twee uiteenlopende opvattingen 
over "waarden" bijeen. Onder waarden 
verstaat u waarschijnlijk perfecte, 
onbeschadigde,smetteloze,feilloze, 
onfeilbare ideologische waarden die 
die kenmerken dragen.
DUTSCHKE: Dat is het grote punt. Wij 
bedoelen gebruikswaarden die behoef-
ten bevredigen en u bedoelt ruil-
waarden. Dat is het verschil.
WALDEN: Wij spreken van waarden die 
altijd benaderingswaarden zijn. 
DUTSCHKE: Ruilwaarden blijven altijd 
benaderend.
WALDEN: Nee,ik bedoel waarden die, 
omdat mensen ze opstellen en bewaren 
of niet bewaren,altijd onvolkomen 
zullen zijn. Onze waarden zullen 
volgens mijn ondervinding altijd on-
volkomen zijn,maar daarom nog niet 
onbruikbaar. U roerde het zelf al 
aan. U wilt weten wat het voor de 
mens concreet betekent. Hoe bereikt 
zijn individualiteit de top van zijn 
vermogen ? De sociale rechtsstaat of 
de sociale markteconomie hebben goe-
de waarden voortgebracht. De vijf-
daagse werkweek,werktij denregeling, 
functiebescherming,ontslagvoorschrif- 
ten,het hele systeem leverde een 
hecht sociaal net op van door de ar-
beidersbeweging bevochten waarden. 
Afgemeten aan de geschiedenis zijn 
ze optimaal vervuld,niet in de laat-
ste plaats in de BRD,al is de vol-
maaktheid nog niet bereikt en zal 
die nooit bereikt worden. Eén tekort-
koming van die waarden,van de socia-

le waarden,die iedereen in de prak-
tijk ondervindt,is de werkloosheid. 
Een pluspunt is,dat een werkloze als 
u,Cohn-Bendit,DM 900 kan krijgen. 
DUTSCHKE: Ja,dat zal hij niet betwis-
ten. Maar de nog niet beantwoorde 
vraag luidt : Wat doet u met een be-
grip als legitimiteitscrisis ? Be-
staat er voor u persoonlijk een le-
gitimiteitscrisis in de maatschappij 
waarin u leeft ?
WALDEN: Voor mij bestaat deze crisis 
in het geheel niet.
DUTSCHKE: Dit is het beslissende 
antwoord.
WALDEN: Op het moment waarop een 
systeem,namelijk het systeem van de 
Bondsrepubliek,afgemeten aan alle 
vroegere voorbeelden en ook aan de 
socialistische modellen van het he-
den, voor iedereen een optimum bereikt 
heeft,ook voor de arbeiders,waar 
moet dan die crisis vandaan komen ? 
SONTHEIMER: Mag ik daar iets over 
zeggen ? Ook ik betwist,dat er een 
legitimiteitscrisis bestaat in die 
zin dat deze de massa raakt. Ik ge-
loof dat er zo'n crisis bestaat voor 
een klein deel der bevolking,nl.voor 
de intelligentia. Die heeft dat be-
grip. Het past bij haar. Ze heeft 
deze aangetroffen in sociologische 
processen,want legitimering moet er 
zijn en vindt dagelijks plaats door-
dat de mensen zich moeten aanpassen 
aan het systeem waarin ze leven. 
COHN-BENDIT: Is dat een bewijs voor 
uw stelling dat er geen legitimi-
teitscrisis is ?
SONTHEIMER: Het is een bewijs. 
COHN-BENDIT: Dit is voor mij erg be-
langrijk. Ik wil proberen iets te 
begrijpen.
DUTSCHKE: Wat betreft die legitimi-
teitscrisis heeft prof.Sontheimer 
gelijk als hij zegt,dat er in zover-
re geen crisis is omdat anders dit 
systeem er niet meer zou zijn. Het 
aantal mensen dat de legitimiteits-
crisis onderkent,zou in ieder geval 
groter moeten zijn dan de 3,9% kie-
zers van de "Bunte" lijst. En zelfs 
de potentiële 6% die deze lijst kan 
maken,vormt nog geen bewijs voor een 
legitimiteitscrisis.
COHN-BENDIT: Professor,ik ben nu 
student en ik wil iets snappen. Ik 
loop bij u college sociologie. Uw 
definitie is : Er is geen legitimi-
teitscrisis want het systeem in de 
BRD functioneert.
DUTSCHKE: De linksen creëerden de 
legitimiteitscrisis. Er is geen mas-
sale crisis.
COHN-BENDIT: Wat zegt u er dan van, 
dat er in het Derde Rijk geen massa-
le afwijzing was. U hebt het bewijs. 
Het Derde Rijk hield maar 12 jaar 
stand.
SONTHEIMER: Nee,het Derde Rijk was 
een systeem waarin geen vrijheid be-
stond. Elke oppositie werd onder-
drukt .
COHN-BENDIT: Daar ging het mij om.
Ik wilde het begrijpen en die paar 
overgebleven kijkers moeten het ook 
begrijpen. In uw analyse stelt u, 
dat het systeem bestaat en het be-
wijs daarvoor is,dat er maar 5,7 of 
8% tegen is,geen relevant aantal dus.

Evenmin als tijdens het Derde Rijk. 
Hitler verkreeg ettelijke procenten 
stemmen. Daartegenover komt een an-
dere stelling uit de lucht vallen :
Er bestond geen vrijheid. Opeens is 
er die legitieme instantie boven de 
reactie van enkelen of velen uit.
Het begrip vrijheid wordt iets abso-
luuts .
NENNING: Ik zou dat eenvoudiger hou-
den. Als mensen onder druk staan,is 
de legitimiteitskwestie veel dubieu-
zer dan wanneer ze,zij het nooit 
ideaal en zeker vergeleken met het 
fascisme,zich tamelijk vrij kunnen 
bewegen. Dan moet ook de socialist 
zich afvragen: Is het waar dat het 
hele volk eigenlijk stom is en voort 
durend gemanipuleerd wordt of moeten 
we vragen: Wat is er fout aan mijn 
idee of de wij ze waarop ik het breng. 
Of: Is het fundamenteel fout ? 
Accepteren de mensen in relatieve 
vrijheid iets dat ik fout vind ? Ik 
voor mij doe die kwestie af door te 
stellen : Is gezag manipulatie,of de 
wil des volks.?
COHN-BENDIT: Ik heb nog een ander 
probleem. Wat ik in dit verband niet 
begrijp,is de oorlog in Viëtnam.
Eerst waren er maar enkelen tegen. 
Waar haalt men de legitimiteit van-
daan om niet alleen de oorlog aan te 
vallen maar ook het systeem dat die 
voortbrengt ?
DUTSCHKE: De huidige gevechten tus-
sen Viëtnam en Cambodja plaatsen ons 
desgevraagd niet voor een probleem. 
Waar volkeren tegen volkeren vechten 
hebben we niets aan een ja. Als ie-

mand onderdrukt of uitgebuit wordt, 
zelfs in naam van het socialisme, 
nemen we het voor hem op. Dat is een 
standpunt,welke naam we het ook wil-
len geven. Maar ik wil er weer de 
legitimiteitscrisis aan vast knopen. 
Het zijn niet alleen intellectuelen 
die iets zinnigs of onzinnigs produ-
ceren. Er is ook een samenleving 
waarin verschillende culturen ont-
staan zijn. Men noemt ze subcultuur, 
of ook wel tweede cultuur,om uit te 
drukken,dat een samenleving in haar 
traditionele cultuurbegrip bezig is 
te degenereren. Dat valt niet te be-
twisten en u zult het ook wel niet 
betwisten. Dan blijft de vraag :
Zijn het behalve die intellectuelen 
misschien ook de 600.000 daklozen 
en die 13.000 zelfmoordenaars. Dat 
laatste aantal is namelijk sterk ge-
stegen. Er zijn nog meer cijfers. 
Dergelijke cijfers waren in de zoge-
naamde eerste periode,die van het 
Wirtschaftswunder,onbekend. Ze waren 
niet zo hoog,zeker niet het aantal 
zelfmoorden. Er was geen reden voor 
en nu wel. De samenleving als zoda-
nig heeft geen inhoud meer. Voor 
betrekkelijk velen,ja. Een kardinaal 
punt begint in ieder geval te dege-
nereren: De arbeidsmoraal. In de 
traditionele opvatting,zowel bij de 
arbeiders als bij de ondernemers,kon 
je ervan uitgaan dat er een notie 
van zelfdiscipline en van arbeids-
moraal bestond. Ook al wilde je het 
niet,je ging en probeerde jezelf te 
herkennen in je werk en het werk te 
zien als een vorm van leven en van 
overgaven. Tegenwoordig is de tegen-
stelling tussen oudere en jongere 
generatie fundamenteel. Dat is geen 
generatieconflict,maar een histo-
rische ontwikkeling. De generaties 
na '45 deden fundamenteel andere er-
varingen op dan die uit de zestiger 
jaren. Het begrip arbeidsmoraal is 
bezig volkomen te ontbinden. Degenen 
die behoren te zwoegen,hebben niet 
meer de moraal om te zwoegen. Ze 
creëerden deels al de onmoraal,of de 
nieuwe moraal,om aan te pakken wat 
zij voor hun leven zinvol vinden en, 
wat erbij komt,om eigen produktie- 
vormen te ontwikkelen van kleinscha-
lige produktie. Zij zeggen : Ik ben 
niet bereid mijn hele leven aan de 
arbeid te wijden. Arbeid en leven 
verschillen essentieel. Vooral de 
jongere generatie,maar ook ouderen 
zeggen nu vaak: Het leven is meer 
waard dan te zwoegen en alleen loon 
te krijgen. Dat is een nieuwe kwali-
teit. En die nieuwe kwaliteit is de 
kiem (dat vindt u vast ook) van een 
nieuwe waardebepaling en vervanging 
van oude waarden. Hoe denkt u daar-
over ?
SONTHEIMER: Ik vind dat Rudi Dutschke 
het proces geheel juist beschrijft, 
al interpreteert hij anders. Voor 
hem is dit het licht dat zichtbaar 
wordt en waarover we het straks had-
den, terwijl ik vind dat we moeten 
proberen om wat zich daar aftekent 
in zinvolle synthese samen te breng-
en met de oude waarden en de oude 
arbeidsmoraal. Ik persoonlijk geloof 
niet in een geheel nieuwe wereld,om-
dat ik zie,dat deze slechts verwoest 
en niets beters voortbrengt. Ik kan 
niet met open ogen iets propageren 
waarvan ik vrees,dat het onze wereld 
verwoest.
DUTSCHKE: U hebt ook iets te verlie-
zen 1
SONTHEIMER: Dat is een goedkoop ar-
gument .
COHN-BENDIT: Nee,intellectueel ge-
sproken, niet materieel. U hebt een 
wereld te verliezen i
SONTHEIMER: En wie heeft een wereld 
te winnen ? Hoe zou die te winnen 
wereld eruit zien ? Er steken 
levenservaringen achter : tien jaar 
sinds '68. De internationale toe-
stand. Dus vraag ik : Hoe ziet jul-
lie nieuwe wereld er uit ?
DUTSCHKE: Dat staat voor mij niet 
ter discussie. In de jaren '70 heb 
ik misschien het soort besef opge-
daan dat ik in de jaren '60 nog niet 
had. Hoewel ik niet bereid ben de 
fantasie op te geven. Voor mij staat 
het vast dat er een internationaal 
krachtenveld is en een duidelijke 
confrontatie tussen groepen,waarbij 
de groepen niet tegenover elkaar 
staan,maar elkaar beïnvloeden ter- 
wille van onderdrukking en uitbui-
ting. U zegt zonder moeite over de 
Oost-Europese landen : socialisme.
En u zegt het zonder moeite omdat 
het voor u een legitimiteit is om 
andere opvattingen,de uwe,te moti-
veren. Vanuit mijn socialistische 
opvatting kan ik alleen maar ant-
woorden : Overal waar staatsslaver- 
nij heerst,zonder openbaarheid,van 
de DDR af tot Rusland toe,waar geen

enkele kans bestaat op meningsuiting 
en open discussie en waar elke poli-
tieke discussie uitloopt op bezoek 
van ae veiligheidsdienst of de NKVD, 
dat is voor mij volledig verwerpe-
lijk. In zo'n maatschappij kan de 
samenleving zich niet ontplooien. 
Maar als socialisme inhoud heeft,kan 
zich een samenleving ontplooien. Of 
er is geen socialisme.
WALDEN: Daar ben ik het roerend mee 
eens.
COHN-BENDIT: Walden wordt socialist, 
leve Die Welt.
DUTSCHKE: U hebt geen moeilijkheden, 
u kunt elke zondag ideologisch anti- 
oostblok schrijven,maar u verdiept 
zich er in11 minst niet in dat Oost 
en West een gemeenschappelijk doel 
hebben en dat doel is de arbeidsmo-
raal door dik en dun te handhaven en 
de alternatieve oppositie navenant 
te bestrijden. In het Westen bete-
kent dat de socialisten eronder te 
houden,want ze eisen het monopolie 
op democratische socialisten te zijn 
Dus mogen zij niet aan de bal komen. 
WALDEN: Ben ik dan alleen democraat 
als ik zeg dat het socialisme moet 
worden verwezenlijkt. Mag ik mijn 
democratisch recht hebben om het 
socialisme NIET bruikbaar te vinden? 
DUTSCHKE: We hebben in Duitsland de 
situatie dat men een bepaalde poli-
tieke stroming,zeg maar Nieuw Links, 
niet meer kan onderkennen. Over 
Oostenrijk kan ik niet oordelen, 
maar in de BRD is er de tendens om 
deze stroming,en dat probeert men 
al jaren lang,met geweld te onder-
drukken. Nieuw Links scheen niet 
meer te bestaan en bestaat ook niet 
meer zoals in de jaren zestig. Er 
is geen continuïteit in organisatie, 
in het denken en herbezinnen. 
COHN-BENDIT: Er is zelfs geen po-
ging daartoe.
DUTSCHKE: Tot slot nog één punt:
Uw argumentatie voor het Westelijk 
systeem levert geen alternatief 
voor het Oostelijke op. Maar de we-
derzijdse beïnvloeding tussen beide 
systemen zien we zowel op wereld-
niveau als in de gezagsstructuren. 
Het onderling verschil is duidelijk 
Ik wil de wederzijdse beïnvloeding 
nog even preciseren. Marx heeft een 
(misschien mag hij ook een keer ge-
noemd worden) definitie voor wereld 
niveau gebruikt inzake Rusland. Hij 
wees erop,dat het een half Aziatisch 
systeem is,zonder klassiek verleden 
of feodalisme en zonder al die tra-
dities. Ik hoef er niet over uit te 
wijden. Omdat dit systeem zelf soli-
de is,zegt hij,is het niet alleen 
afhankelijk van de wereldmarkt maar 
kan het de wereldmarkt ook gebruikem 
om zijn gezag te handhaven. Bezie in 
dat licht de samenwerking tussen 
Oost en West. Kijk tegenwoordig eens 
hoe het Amerikaanse kapitalisme zich 
thuis voelt in Moskou en hoe Carter 
desondanks onbekommerd over mensen-
rechten praat. Dat deed hij graag 
toen hij in Warschau was. Maar de 
dag daarna in Teheran repte hij er 
met geen woord over. Evenmin als 
onze president,want onze heer Scheel 
was er kort geleden ook. Er breekt 
een opstand uit in een land als Per- 
zië en toch gaat een vertegenwoordi-
ger van Duitsland er samen met fi-
nanciële deskundigen heen om zaken 
te doen.
NENNING: Als ik ei even tussen mag 
komen : We hebben nog tien minuten. 
Ik stop dus en u verdeelt ze maar. 
WALDEN: Er is veel gezegd over al 
wat er niet deugt. Maar wat betekent 
dat voor de toekomst,voor wat er uit 
dat jaar 1968 voortkwam ? Vrij dui-
delijk werd,dat beide werelddelen 
totaal niet deugen,al vinden sommi-
gen dat er bijgeschaafd kan worden. 
De heren hebben perspectieven. De 
een vindt,dat de waarden niet in de 
staat thuishoren. Wat betreft zijn 
perspectief heeft Dutschke gelukkig 
een aanknopingspunt gegeven voor 
verdere discussie. Hij zei,dat al 
wat in de jaren zestig in beweging 
kwam,niet meer bestaat,maar er is 
het verschijnsel van de veranderen-
de, arbeidsmoraal . En in die rich 
ting zal het doorgaan. Met nieuwe 
zelfwerkzaamheid. Veranderingen 
zullen doorzetten. Ik heb veel sym-
pathie voor uw voorstelling dat ar-
beid niet het hele leven is. Men 
wil minder werken en meer tijd voor 
nietsdoen,wat ook legitiem is maar 
ik zie het niet als alleen maar een 
opening naar nieuwe,edele doelstel-
lingen. Het gaat om de mate waarin
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niet wordt gewerkt. Als iemand het 
vertikt om te zwoegen tot hij oud en 
krom is en zijn behoefte beperkt 
voor méér inhoud in zijn leven,is 
dat goed. Maar als het daarboven uit-
gaat en er een sterke aversie tegen 
alle arbeid ontstaat,dan zal zo ie-
mand, als anderen niet voor hem wer-
ken, van ellende omkomen. Als de boer 
niet jneer werkt en niet meer zaait 
en oogst,is er geen eten. Als de ar-
beiders ophouden met werken,worden 
er geen ziekenhuizen gebouwd,de be-
jaardenzorg houdt op en alle sociale 
verworvenheden die door strijd,maar 
vooral door werk,verkregen werden, 
zullen ophouden omdat er arbeid no-
dig is om ze te handhaven of te ver-
beteren. Die veranderde moraal van 
"Graag minder werk en meer vrije 
tijd" moet ergens een grens hebben, 
willen althans de sociale verworven-
heden die u beiden goed vindt,niet 
naar de knoppen gaan. Ik ben uitge-
sproken, mi jnheer Nenning.
COHN-BENDIT: Ik kan dit alleen maar 
voor een deel au sérieux nemen. Wat 
ik zeggen wil,is (en dat zeg ik nu, 
tien jaar na '68) dat vóór 1968 
niemand de omvang van de crisis in 
de Franse samenleving,die zich toen 
manifesteerde,kon afmeten. En ik zeg 
u,mijnheer Sontheimer,botweg en zon-
der schroom,dat uw instrumentarium 
de omvang niet alleen ontoereikend 
is om de afwijzing van de arbeids-
moraal te meten,maar ook om de ar- 
beidswaanzin,de prestatiewaanzin te 
meten in de samenleving. En we 
staan hier,op de drempel van de ja- 
ren ' 8 0 ,voor een uitbarsting,voor 
een verwerping van die maatschappij- 
vorm waarbij 't eind van de jaren 
zestig alleen maar een voorspel was. 
WALDEN: Die prestatiewaanzin lever-
de u 900  mark WW per maand op. 
COHN-BENDIT: Die WW is mijn eigen 
prestatie I 4,5 jaar heb ik geploe-
terd als een gek en meebetaald.
Dus heb ik er recht op.
WALDEN: Nu betalen anderen.
DUTSCHKE: Gelukkig.
COHN-BENDIT: Laat meneer Walden 
maar betalen met z'n 5 mille per 
maand. Met hem heb ik geen melij.

Hij krijgt 5 mille toch wel. Het 
probleem zoals ik het zie is niet 
meer bespreekbaar. Ik kan het alleen 
met veel overdrijving zeggen. Ik 
laat het overtuigen van mijn gelijk 
aan de geschiedenis over. Ik stel 
simpelweg,dat momenteel de personi-
ficatie van die waanzin in onze sa-
menleving de kerncentrales zijn. Ik 
zeg niet dat ze het zijn,maar ze 
zijn er het symbool van. Die kern-
centrales zijn alleen maar het top-
je van een ijsberg in een samenle-
ving die niet slechts haar waarden 
verloor,maar ook haar vermogen om 
produktieve krachten te ontwikkelen. 
DUTSCHKE: Destructieve krachten,be-
doel je.
COHN-BENDIT: Ja,dat bedoel ik. En 
die de mensen niet bevrijdt,maar hun 
totale onderwerping bewerkt en hun 
ondergang. Het probleem is niet 
langer "arbeid" met dat banale "iets 
meer of minder",maar : Wat produ-
ceert men en waarvoor ? Het is geen 
kwestie van meer of minder. Ik kan 
mer er totaal niet meer mee identi-
ficeren. Waarvoor moet dat allemaal, 
die waanzin ? De crisis van deze 
samenleving is dat de mensen tot nu 
toe er materieel iets beter van wer-
den, maar inmiddels wel hun identi-
teit verloren. En dat wordt steeds 
belangrijker,de herwinning van de 
identiteit. De herwinning van de 
identiteit is niet materieel af te 
wegen. Dat is de crisis waarvoor u, 
meneer Walden,als commentator uw 
ogen sluit.
DUTSCHKE: Wat mij nog belangrijker 
lij kt,nu we aan het eind van de uit-
zending zijn,is om ons te bezinnen, 
hoewel dat bezinnen meer geldt voor 
de kijkers,op de vraag wat is dat : 
"Rijk van de vrijheid" en wat is het 
"Rijk van de Noodzaak" ? Het betoog 
van u,meneer Walden,en ook dat van 
meneer Sontheimer,gaat vooral over 
het Rijk van de Noodzaak. En ik ben 
het met u eens,dat er een rijk van 
de noodzaak nodig is om het rijk 
van de vrijheid te kunnen ontplooi-
en. Conditie sine qua non : zonder 
arbeid geen vrijheid. Daarmee ver-
dwijnt het rijk van de vrijheid

niet. Dan kan het zich pas ontwik-
kelen. En vermindering van werktijd 
is de basisvoorwaarde om nieuwe le-
vensbehoeften te creëren. En wat is 
de strijd van de werkgevers anders 
dan steeds weer te beletten dat de 
werktijd verkort wordt. Hoe lang 
heeft de strijd voor de 8-urige 
werkdag niet geduurd ! Dit kan veel 
korter. U weet heel goed wat het 
probleem is. U,als liberaal;dient 
zich weer eens bezig te houden met 
het begrip vrijheid. Het gaat erom 
een rijk der vrijheid te scheppen 
en niet het beetje bij beetje te 
elimineren. Onze minister van bin-
nenlandse zaken die nu weg is,Mai- 
hofer,blonk er vooral in uit,dat 
hij alles om zeep hielp dat naar 
het rijk der vrijheid tendeerde. 
SONTHEIMER: De toekomst van het li-
beralisme als alternatief voor wat 
de stoute jongens van mei '68 zeg-
gen. Ik wil er kort aan herinneren 
dat er in de jaren twintig een mas-
sale anti-liberalisme opkwam. Deels 
leidde dat tot het fascisme en er 
was de socialistische...
DUTSCHKE: Noemt u ook de jeugdbewe-
ging van vóór 1914 anti-liberaal ? 
SONTHEIMER: Gedeeltelijk. Die split-
ste zich in verschillende richting-
en op. Ik ben van mening dat het 
liberalisme steeds als het ware 
als schietschijf dienen moet,als 
zondebok en als boeman voor alle 
negatieve ontwikkelingen. Op die 
manier kweek je iets,dat uiteinde-
lijk alle pogingen om een rijk van 
de vrijheid te vestigen,ruïneert. 
Daarom zou ik willen bezien,hoe we 
binnen de bestaande verhoudingen, 
het rijk der vrijheid kunnen reali-
seren .
COHN-BENDIT: Mag ik nu een gedicht 
voorlezen ? Vier regels maar :
Als we oneindig waren, 
veranderde alles.
Maar nu we eindig zijn, 
blijft veel bij het oude.
Laatste opmerking,tot slot. Ik wou 
nog één vraag stellen.
U hebt het steeds over vrijheid,me-
neer Sontheimer,beroepsverboden- ja 
of nee ? Vóór of tegen beroepsver-

boden ? Een kwisvraag.
SONTHEIMER: Ertegen,maar met de toe-
voeging dat "beroepsverboden" niet 
de juiste term is voor wat u bedoeld 
COHN-BENDIT: Ze bestaan dus niet 1 
Ziedaar,onze kampioenen van de vrij-
heid I
NENNING: Hoewel laat,krijgen we toch 
nog de beroepsverboden. Het volgende 
debat begint,maar niet meer vandaag. 
Beroepsverbod is dus maar schijn,een 
schijn van een realiteit die u niet 
wilt leren kennen. Vandaag'geen de-
bat meer,zei ik. Kunt u in Duitsland 
zoiets deraelijks organiseren ?

HELAAS YR ÏEHÜ EN,

M e R N E E M i k

A F S C H E ID

A f  U l

c te  V G K -s Ir i^ r
Donderdag 1 maart betoogden in Brussel 
3ÜGD studenten geneeskunde tegen vestigings 
wet (verbod voor artsen om zich vrij te 
vestigen) numerus clausus en verlenging van 
de studieduur (2 jaar bij, onder toezicht 
van de artsensyndikaten).
In de betoging werden spandoeken meegedra-
gen zoals "geneeskunde van het volk", "be-
tere geneeskunde, geen duurdere geneeskun-
de" .

In.het geheel van de betoging bleek Gent 
duidelijk het zwakke broertje. Slechts een 
250-tal studenten (op een populatie van 
- 1700 studenten) hadden zich laten ver-
leiden tot een gezapig eendagsengagement. 
(VGK: ”al wat wij jullie vragen is, één 
keer in het hele jaar mee te gaan betogen”) 
Dit gedeeltelijk te verklaren door de on-
geïnteresseerde mentaliteit van de gemid-
delde student geneeskunde en de korte sen- 
sibiliseringsperiode die aan de betoging 
voorafging. De mobilisatie was nochtans 
eveneens in gebreke gebleven. Nergens kon-
den wij diskussies aan de gang krijgen. Wat 
een vestigingswet en een uit handen van de 
universiteit nemen van de opleiding met 
zich meebrengt, kwam onvoldoende op de voor-
grond, zoals
° praktijken en patiënten worden koopwaar;
0 progressieve initiatieven in de gezond-

heidszorg zoals groepspraktijken en gezond-
heidscentra worden onmogelijk gemaakt;
° de Orde der Geneesheren en de artsen-

syndikaten krijgen de macht, om hun geestes-
genoten tot het beroep toe te laten.

Ook werd door Gent geen standpunt ingenomen 
tegen de numerus clausus.
Er was geen volksvergadering waarin men de 
verwachtingen van de grote massa kon peilen; 

waarin men kon stemmen over slogans en 
principes en het verder verloop van de ak 
ties. Het wel geïnteresseerde deel van de 
basis werd niet aan het woord gelaten en 
had geen medebeslissingsrecht. We hadden er 
onze verwachtingen reeds op ingesteld dat 
dit niet veel kon worden !
Uiteindelijk stapte Gent maar op achter de 
spandoek "Voor een betere gezondheidszorg" 
(waar men trouwens alle kanten mee uitkan). 
Onwetende Brusselaars zullen nog niet weinig 
geschrokken zijn te moeten vaststellen dat 
studenten Geneeskunde wisten dat 5+1+1 
zeven is.

Dergelijke naïeve en onschuldige aanpak la*, 
ten we nog in het midden, ware het niet dat 
wij uiteindelijk de speelbal werden van een 
volksmenner en demagoog van eerste klasse. 
N.D.S., een man met de witte band om de 
arm, mocht vrijelijk zijn leidersdrang en 
andere onlusten botvieren: kommando’s zoals 
"lopen"
"aansluiten"
"in rijen van 5 lopen"
"vertragen" overtierden de
schamele slogans. Tussenin gaf M.D.S. nog 
een interviewtje weg aan de BRT waarin hij 
zijn standpunt over het hele gebeuren ver-
duidelijkte.

Uiteindelijk slaagde persoon in kwestie er 
toch nog in "ambiance" in de betoging te 
brengen: enkele AMADA-dokters en patiënten 
van de groepspraktijken van Hoboken en Zel- 
zate hadden zich in de betoging gemengd en 
betuigden hun sympathie met de eisen van de 
studenten. Alhoewel niemand aanstoot kan ne-
men aan een plakkaat zoals "Gratis Genees-
kunde, een recht!” fungeerden deze rode 
letters als een rode lap voor deze overjari-
ge VGK-stier. Prompt haalde hij er de poli-
tie bij en werd het "gevaarlijk" groepje 
kordaat weggemaneuvreerd , ver wag uit de 
omgeving van de onschuldige studenten. Zelfs 
zonder de desbetreffende slogans waren de 
buitenstaanders ongewenst.

Akkoord, er was een nationale afspraak dat 
slechts goedgekeurde 6logans in de betoging 
zouden worden meegedragen. Maar niets mocht 
deze mensen beletten om openlijk hun sym-
pathie te betuigen of erger nog, zonder slo-
gans mee op te stappen. Als wij donderdag 
naar Brussel trókken was dat omdat we een 
betere gezondheidszorg in dienst van het 
VGLK willen.

In Brussel werd een groep patiënten en ge-
zondheidswerkers UIT het volk, die eveneens 
opkomt voor zijn rechten, door de politie 
in opdracht van M.D.S. uit onze betoging 
gezet !!!

Nog enkele opmerkingen over deze dubieuze 
randfiguur: in de A.R. werd gestemd over 
een kurrikulumhervorming die steunt op het 
principe 5+1+1 (5 jaar basisopleiding, 1 
jaar stage, 1 jaar specifieke huisartsop-
leiding; konform de Europese normen). 98% 
van de aanwezigen stemden pro, M.D.S. stemde 
als enige tegen. Persoon in kwestie moet nu 
in de kurrikulumkommissie dit standpunt van 
de studenten, dat hij zelf niet deelt, gaan 
verdedigen. Het is werkelijk om te huilen

hoe zwak wij worden vertegenwoordigd in 
een zaak die ons allen aanbelangt.
Wij kunnen slechts hopen dat de A.R. zich 
bewust wordt van deze belachelijke situa-
tie en er ook de konsekwenties uit trekt.

J.V.B., Mordikus.

z o e n
|K 8 FM 
KIND vm . n

FeW  ONECHT 

h'W  0ÜDFKS

- ik versta toch niét goed wat 
karien feitelijk wil

- spreekt ze westvlaams misschien?
- ja, dat ook, maar ik bedoel dat 

ik niet snap waar ze naar toe 
wil

- gaat ze op reis soms?
- nee; zeg, ge speelt met mijn voe-
ten hé: ge verstaat mij wel

- vertel verder!
- ... verdomme, ik ben nu vergeten 
wat ik ging zeggen

- 't zal niet belangrijk geweest 
zijn; hoewel: wat is belangrijk; 
was 't belangrijk denkt ge?

- ik denk het niet, of, ik weet het 
niet meer - dat is het nu juist!

- kom, 't ging over karien hebt ge 
gezegd; ge verstaat haar niet

- ja, maar ge zijt zo nieuwsgie-
rig weeral

- ge zijt er toch zelf over begon-
nen, of niet soms?

- ja, maar ge lokt het wel uit
- 't is nie waar; ik lok niks uit
- zeveraar!
- zeveraar, zeveraar ... een beet-
je beleefd hé

- zeg, over iets anders gesproken: 
ge waart nogal zat, gisteren?

- ik? zat? dat is niet waar hoor
- kom, kom, ge waart toch ferm aan 

't zwansen
- daar moet ik niet zat voor zijn
- dat is waar; maar toch denk ik 
dat ge zat waart

- ik had wel gedronken, maar niet 
zo veel; uw ogen stonden anders 
ook niet al te zuiver, vond ik

- ik was moe, da's alles
- wat staat er voor vanavond op 

't programma?
- ik was moe, da's alles; wat staat: 
er voor vanavond op 't program-
ma?

- niks speciaals: een beetje wer-
ken en tamelijk vroeg gaan sla-
pen, want ik moet morgen vroeg op

- wanneer?
- halfnegen
- wat gij al vroeg noemt
- wel, relatief vroeg dan
- goed, ik ben weg

- moet ge niet weten waar ik naar-
toe ga?

- neen
- nee?
- wel, ge moogt het wel vertellen, 
maar ..

- jaja, 't is al goed: ik ben weg 
voor ge weer Jjegint



KUnSTJES L . . .  / \
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KAREL KUNSTJES EN HET OPENBAAR VERVOER.

Gisteren op de Bus gezeten. Niet de kollekte 
maar wel de autobus. De stadsbus zoals ze 
zeggen. Hoewel, ze zeggen zo veel. Doel van 
exkursie: suikertante. Aangezien Karei in 
G. geen verwanten heeft buiten hogervermeld 
persoon, is hij zedelijk verplicht 1 keer 
per schooljaar zijn nieuwjaar op te halen. 
Kwestie van de bron lopende te houden.
Het was hondeweer, en daarom het openbaar 
vervoer genomen.

Want suikertje zoals Karei haar onbeschaamd 
noemt, woont aan de rand van G.- in een rian-
te, maar half leegstaande villa, samen met 2 
katten en een stokrozelaar- en die rand is 
niet stappenderwijs te bereiken, laat staan 
1s winters.

Aan 't Zuid (zie Capitole) 
opgesteld in rijen van 17 en wachten. Ik 
had de chrono ingedrukt op 17uL5, en opzette 
lijk mijn muts niet opgezet om er wat onder-
komen uit te zien. Medelijden kan soms won-
deren doen.
Het sneeuwde, van boven naar onder, de na-
tuur is wonderbaar, ik vermoedde mijn hoofd 
als een ijstaart, maar dan zonder suikeren 
koffieboon. Snel iets anders verzonnen, tas-
ten naar mijn tramkaart. Fluorescerende 
polities regelen verkeer, gelukkig nog 2

horizontale witte strepen, anders leken ze., 
ach laat maar. Koncentreren op de bus die 
moet komen. Als ik hard denk komt hij. Ik 
geloof in reinkarnatie. Sport is gezond. 
Roken is sympatiek. Hoop doet leven. Leven 

is vergeven, enz... Associëren is maniëre- 
ren. Eminenties zijn reminiscenties.
Stipt 18u 10 de bus met de goede skore. Vol 
natuurlijk, allicht, anders zou hij niet zo 
lang weggebleven zijn. Karei is ook niet 
achterlijk, laat de meute mensen maar op de 
bus toestromen en wacht rustig met ijstaart 
volgende bus af. En inderdaad, rijdenderwijt 
volgen er twee bussen met de zelfde skore. 
Rustig stap ik naar de nahinkende voertui-
gen. Ik neem de leegste. De kontroleur met 
walkie-talkie (vertaald: stappie-praattie) 
loopt naar andere bus en zegt iets, tegen 
de chauffeur waarschijnlijk. Karei loopt 
door naar achteren (niet met de geleider 
praten} en kiest strategische zitplaats op 
achterste rij in de hoek. Bus verrtrekt, 
Karei blijft zitten.
De bepraatte bus is al eerder wegn wij vol-
gen. Enkele haltes later hele hoop mensen 
opstappend: Kareis knusheid wordt enigszins 
gekneusd door stevige Belgische matroos.
Goed dat niet iedereen zo breed is als ik, 
zeft HIJ, ja, ja, daar dacht ik ook juist 
aan.
V66r mij moeder en kind. Twee gesprekken 
nu om af te luisteren (in het Gentsch, taal 
die ik niet beheers) en goed dat ik 2 oren 

heb, ha ha.
-Waarom zijt ge niet direkt naar achteren 
doorgeschoven .
-Jamaar, ik zat op die andere bus.
-En wij die willen varen, mogen niet.
-Hij is direkt doorgereden en dan zijn we 
allemaal moeten afstappen.
— Ze steken ons allemaal ergens anders, de 
ene hier, de andere daar.
-De kontroleur had aan 't Zuid gezegd dat 
hij moets doorrijden en niemand mocht op-
pakken .
-Gelijk mijne maat. Hij zat op de Zinnia. 
Wel, ze hebben z'er allemaal afgehaald en 
op 2 andere kleinder vegers gestoken.
-Hij is alleen gestopt om af te laten stap-
pen en hier is iedereen eraf gemoeten.
-En ze hebben er een ganse nieuwe bemanning 
op gestoken, of dat zij dat nu willen of 
niet.

-En hij is terug gereden, 'k heb het heel 
goed gezien.
-Die gaan allemaal naar Kitona, en wulder 
blijven hier .tegen ons goesting.
-Anders was ik al lang thuis gewesst.

-Met dat vuil weer. Er is niets te doen.
En mijn suikertante gaat ge vragen. Ze 
leeft nog, dank u.

zoete groeten,

G O D A R D -F ILM S
Godard was c in e f ie l  en lie fh e b b e r van 
de Amerikaanse cinema (Ray, F u l le r ) ,  
Cahiers du Cinéma-medewerker, Nouvelle  
Vague-cineast (met T ru ffa u t, C habrol, 
Röhmer, R iv e t t e , . . . ) ;  meer en meer 
werd h i j  een p o l i t ie k  bewust f i lm e r  
to t  h i j  een c e n tra le  fig u u r werd in  
het (film )g ebeuren  van '6 8 . H ij was 
de s p il van de Dziga V erto v -g ro ep , d ie  
van een tro ep je  rond Cohn Bendit te -
ru g lie p  to t  h et duo Godard-Gorin (én 
A.M. M ié v i l le ) .  Dat duo ging dan 
to eg an ke lijke  p o lit ie k e  film s  maken : 
Tout Va Bien, to t  Godard e e rs t voor 
Grenoble en dan voor Zw itserland  koos 
en er voornam elijk v ideofilm s en f i lm -  
video 's  ging maken met A.M. M ié v i l le .  
Wat Godard in  heel d ie  e v o lu tie  steeds 
weer is ,  is  het 'e n fa n t t e r r i b l e ' .  
Zoals U in de c ita te n  van en over Go-
dard kunt merken, kan men de fig u u r  
Godard m o e ili jk  beschuldigen van het 
verdoezelen o f weggommen van tegen-
s te llin g e n . A lleen  al z i jn  onkonven- 

t  i o n a l i t e i t  maakt z i jn  p o lit ie k e  be-
tekenis u i t .

De Andere Film -G ent vertoo nt volgende 
week enkele G odard-film s op de Blan- 
d ijn b e rg .

maandag 19 maart : Alphaville 
dinsdag 20 maart : Kortfilms + lei et 

Ailleurs (met inleiding] 
woensdag 21 maart : Tout Va Bien 
donderdag 22 maart : La Chinoise

Deze G odard-film s worden op de Blan- 
d ijn  gedraaid in  Auditorium  C en d i t  
telkens om 20 u.
(z ie  ook 'Andere Sinema' n r. 7)
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TONEEL FILM "FUNKTIE VAN DE REKLAME"

ARCA / /

//////

Kaspar
van Peter Handke

VOORUIT / /

/////////

de week van 17 t o t  22 m aart:

-  ANTI-FASCISTISCHE FILMWEEK:

Debat over de z in  en /  o f  de onzin 
van h et reklamefenomeen. H iervoor wer-
den uitgenodigd:
0 Nic Van Bruggen -reklameman 
0 een tweede reklameman.
° Mark Gossens -  01V0 ( v e rb ru ike rs o rg .)

1 6 ,17 ,2 2 ,2 3  maart om 20u.

NTG / /

/////

Agnes Bernauer
van Franz Xaver K roetz. 

17, 19, 22, 23 maart om 20u.

vertoningen om 21ul5 en 23ul5  
van de volgende f ilm s : In  naam van 
de Fuhrer, L 'e s p o ir , Les o rd res , End 
o f the d ia lo g u e , M ourir a Madrid, 
Bianco e Nero, S h irh in 's  H ochzeit, 
Swastika, C h i l i ,  De la a ts te  le s .

-  om 19u (zondag en woensgad ook I6 u l5 )

Repulsion Roman P o lanski.

° Mark Goossens -0 IV 0  (ve rb ru ik e rs o rg .)  
° A r le t te  Boeckx -Koöperatieve Vrouwen-

beweging.

D it  debat gaat door op DINSDAG 20 
MAART

ARENA / /

///////

0H,WHAT A LOVELY WAR:première op zaterdag  
24 maart om 20u u rl5 . De re g ie  :Jaak Van 
de Velde.
Het stuk wordt nog opgevoerd op woensdag 28, 
donderdag 2 9 ,v rijd ag3Ö ,za terdag  31 :te lken s  
om 20u u rl5 .p lu s  de ganse maand a p r i l .
Het te a te r  Arena is  gevestigd in  de Ooie- 
v a a rs tra a t 62 9000 gent. t e l .0 9 /2 6 .3 3 .0 8 .

PR0KA / /

///////

STUDIO SK00P / /

//////////////

ZAAL1 20.oo:CRIA CUERV0S van Carlos Saura

22.30:FELLINI-R0MA van Frederico  
F e l l in i

ZAAL2 1 9 .30 :zo a ls  g e b ru ik l i jk  een f i lm  in  
verleng ing .

22.00:EN OCH EN :De e e rs te  f i lm  van 
een t r io  dat meestal terug te  
vinden is  in de generiek van 
B ergm anfilm s:Ingrid  T h u lin .E r -  
land Josephson en fo to g ra a f  
Sven N ykv ist. Een 'Bergmaniaan- 
se ' bezinning over h et pro-
bleem van ouder worden in  een-
zaamheid.

Op 21 maart spreekt Dr. F. SAEYS .a s s is te
nte b i j  het Seminarie van Pers-en Communi
catiewetenschappen over
"DE PERSVRIJHEID EN DE BESCHERMING VAN HET
PRIVELEVEN"
Korte Meer ,G ent, van 12u30tot 13u30

s p o r t

-SI oppengarga.
B erto ld  Brecht.

door het O nafhan ke lijk  Toneel, R o tte r-
dam.
op dinsdag 20 m aart, 20u30.

WANDELEN

TENTOONSTELLING___________________________  24 maart :DR0PPING

"School voor fo to g ra f ie  MTS Den Haag" ALPINISME

e lke  werkdag van lO to t 12 en 14 to t 20u. 2 5m aart te FREYR.
t o t  6 a o r i1. ___________________


