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SCHAMPER het blad 

m et lentem oeheid

Belofte maakt schuld. Zoals 'in 
Schamper 81 aangekondigd, volgen 
hier enkele vrij vernietigende be-
schouwingen over het nieuwe gebouw 
van de fakul^eit ekonomie, gelegen 
op de Hovem^i sberg, tussen de 
St Pietersniewstraat en de Schelde. 
We bespreken twee aspekten van de 
zaak: de inplanting en het gebouw 
zelf.

Kijken we eerst naar de toegankelijkheid van 
het gebouw. Je kan binnen langs twee kanten. 
De eerste ingang, vooral door de studenten 
gebruikt, is gelegen aan het einde van het 
steegje naast Gakko (St Pietersnieuwstraat). 
Dit steegje loopt tamelijk s te i l  naar be-
neden, wat tijdens het voorbije winterweer 
voor de nodige valpartijen gezorgd heeft. 
Onmiddellijk na de toegangspoort moet je 
dan nog een té ste i le  trap afdalen; leunin-
gen zijn er nog niet voorzien en valpartij-
en zouden daar wel eens erg nefaste gevol-
gen kunnen hebben.
De student die per f iets  naar de les komt, 
moet die maar ergens in de steeg achterla-
ten; daarbij komt dat het verkeer in de 
smalle steeg gewoonlijk belemmerd wordt door 
één of twee auto's die erin geparkeerd 
staan zodat er langs weerzijden maar een 
smalle strook overblijft. Dat is trouwens 
al lang zo (drukkerij Goff is daar geves-
tigd) en het is dan ook niet erg slim be-
keken om druk verkeer naar zo'n straatje te 
trekken.

Om langs deze trap met een rolwagen binnen 
te Komen, moet je wel zeer behendig zijn, 
zelfs als prof De PelsemaeKer er een plank 
over laat leggen.

Volgens prof De Pelsemaeker, dekaan van de 
fakulteit ekonomie, is dat het gevolg van 
het fe i t  dat de huidige toestand niet over-
eenkomt met het oorspronkelijk opzet (waaro-
ver verder meer), waarbij in de buurt blijk-
baar heel wat gebouwen moesten sneuvelen zo-
dat een betere toegang mogelijk zcu zijn 
geweest.

De tweede toegang is vooral voor auto's 
bedoeld: via de Kantienberg kan je tussen 
de Schelde en de St Pietersabdij de twee 
parkeerverdiep.ingen van het gebouw binnen-
rijden. Om van daaruit de l i f t  te bereiken, 
moet je echter ook een trap op of af, zo-
dat we tot de ontoelaatbare situatie komen 
dat de toegankelijkheid van het gebouw 
langs beide ingangen haast onmogelijk is 
voor iemand die zich in een rolwagentje ver-
plaatst; zelfs iemand die zich tijdelijk  mei 

'krukken moet behelpen zal het erg lastig  
hebben om zonder hulp binnen te komen. 
Volgens prof De Pelsmaeker zal dit probleem 
opgelost worden door een plank over de trap 
te leggen, zodat een rolwagen toch de l i f t  
kan bereiken; hij vergeet dat de helling 
toch te s te i l  b l i j f t .  Op onze vraag hoe 
zo'n situatie mogelijk is in een nieuw ge-
bouw, antwoordt hij door erop te wijzen dat 
de plannen reeds rond 1970 opgemaakt werden 
en dat men daar toen nog niet zo bewust van 
was. Het b l i j f t  echter een ontoelaatbare 
fout, vinden wij.

Over de globale inplanting zijn we nog min-
der te spreken. De plaats waar het gebouw 
nu staat, was tot vöór enkele jaren een ge-
klasseerd landschap, ter bescherming van de 
St Pieterskerk; door een koninklijk besluit 
werd het echter gedeklasseerd - na enig ge-
sjacher op hoog niveau waarschijnlijk. 
Nochtans vormt de omgeving van de St Pie-
tersabdij samen met de St Baafsabdij de ba-
kermat van Gent. Sommigen beweren dat op 
die plaats ooit wijngaarden stonden; de bo-
dem is er inderdaad geschikt voor en ook 
de helling naar het oosten is zeer gunstig. 
Er bestaan in elk geval plannen om daar nu 
wijngaarden aan te leggen.

Dat op een dergenjKe plaats een gebouw 
kon komen en dan nog met de vormgeving die 
het heeft, kan er bij ons niet in. Een 
zicht vanop de Muinkkaai laat zien dat een 
grovere stijlbreuk nauwelijks mogelijk was; 
toegegeyen: het Technicum is niet bepaald 
het mooiste gebouw van Gent, maar de mate-
rialen zijn nog enigszins met de omgeving 
te verzoenen, wat van het gestreepte beton 
en de horizontale lijnen van het gebouw van 
de ekonomie niet gezegd kan worden. De 
St Pieterskerk, de abdij en de Boekentoren 
op de achtergrond voelen zich waarschijnlijk 
erg op hun tenen getrapt.

In verband met de inplanting kan tenslotte 
nog opgemerkt worden dat de bereikbaarheid 
vanuit het station voor de spoorstudenten 
zeker niet verbeterd is in vergelijking met 
de üniversiteitsstraat.

Het probleem van de inplanting en de opvat-
ting van het nieuwe gebouw van de ekonomie 
kadert in fe ite  wel een beetje in hetgeen 
men stads(kern)vernieuwing of -herwaarde-
ring noemt. En het z i t  hier vrij eigenaardig 
in elkaar. Het vestigen van universitsits- 
aktiviteiten binnen ae stad is eigenlijk 
positief te noemen: ze dragen bij tot de 
multifunktionaliteit, de verscheidenheid 
van de stad. Maar de manier waarop het hier 
gebeurd is ,  toont ook aan hoe de stad ver-
prutst wordt. In stedebouwkundige termen 
heet het dat een zachte funktie verdrongen 
werd door een harde, maw een landschap 
moest het afleggen tegen een universiteits-

Een slecht toegankelijke toegang.

gebouw, hoewel dit laatste eigenlijk ook 
een zachte funktie zou moeten zijn. Een 
andere zachte funktie is het wonen, dat 
inderdaad duidelijk uót de stad verdrongen : 
werd door kantoren, winkels en allerlei  
diensten. Deze verdringing is een van de 
basisverschijnselen van de on leefbaarheid 
van vele steden. Een universiteit kan een 
stad aangenamer maken door de vele aktivitei- 
ten die hij meebrengt, bijvoorbeeld studen-
ten die nog in het stadscentrum willen wo-
nen en de stad op die manier ook voor an-
deren leefbaar : maken.
Maar dan mag de universiteit geen vergissin-
gen begaan zoals de inplanting van het nieu-
we gebouw van de ekonomie er duidelijk een 
is .

Volgende week pakken we het gebouw zelf 
aan.

Het is _eind maart
en het einde komt weer in
zicht. Er zijn dit akademie-
jaar 23 Schampers verschenen en nor-
maal gezien zullen er nog 4 volgen: 
27 in totaal dan.
Waarna volgend jaar de karwei op-
nieuw begint. En om dat goed te 
laten starten willen we u iets vra-
gen.

Een groot deel van de Schamperredak- 
teuren zal weldra (om verschillende 
redenen: afstuderen, tesis,...) de 
redaktie verlaten. Gezien het feit 
dat het studentenblad Schamper on-
danks alles toch als een belangrijk 
middel wordt aanvaard in de studen-
tenmiddens, zou het zeer wenselijk 
zijn dat er in de opvolging wordt 
woorzien (redaktieleden en hoofd- 
redakteur).

Wij denken aan mensen die min of 
meer op de hoogte zijn van wat er 
zich in en rond^de studentenmilieu's 
afspeelt, en die bij voorkeur niet 
politiek gebonden zijn aan een of 
andere partij of beweging. 
Schrijftalent, tékenkapaciteiten, 
interesse voor vormgeving kunnen 
daarbij een hulp zijn.

Voorts moeten die mensen bereid zijn 
zowat een dag per week te besteden 
aan het maken van die Schamper.
Dat houdt in: vanaf maandagnamiddag 
teksten beginnen typen (wij hebben 
schrijvers van artikels nooit zover 
gekregen dat ze hun artikels zelf in 
kolommen typten), 's avonds redak- 
tievergadering en daarna lay-rout 
tot de vroege uurtjes.
In de loop van de week dan personen 
aanspreken om artikels te schrijven, 
telefoneren, interviews maken, enz... 
En op vri.jdag ten slotte de versprei-
ding van de Schampers verzorgen.
De abonnees (plooien, adressen + 
postzegels plakken) en de versprei-
ding in de restaurants en in de fa- 
kulteiten en j.aren. Dat is twee uur-
tjes werk.

Dit lijkt natuurlijk veel, en dat is 
het ook wel, maar niet in die mate 
dat het niet te doen zou zijn. Wan-
neer deze taken kunnen verdeeld wor-
den over zo'n 6 a 8 mensen is dit 
goed te doen. Eenmaal de afspraken 
goed gemaakt zijn spaart men veel 
tijd uit.

Om al deze redenen zou het zeer nut-
tig zijn dat mensen die interesse 
hebben om volgend jaar deel uit te 
maken van de Schamperredaktie, dit 
jaar nog enkele redaktievergaderingen 
zouden meemaken om stilaan in de gang 
van zaken te worden opgenomen.

De eerstvolgende redaktievergadering 
heeft plaats op

MAANDAG 2 APRIL 20u,

de daaropvolgende op

MAANDAG 2 3 APRIL OM 2Ou,

steeds in de Brug op het eerste ver-
diep .



INFORMATIE M.E.T. HET RECHT OP VER-
MINDERING VAN DE INSCHRIJVINGSGELDEN 
VOOR HET AKADEMIEJAAR 1978- ' 79. 6000 fr de echtscheiding of feitelijke 

scheiding van de student, 
sedert minstens één jaar.

Als de inkomsten van de persoon die 
in het onderhoud van de student vóór-
ziet, of de inkomsten van de student 
zelf, LAGER ZIJN DAN DE INKOMSTEN -

GRENZEN VOOR HET RECHT OP STUDIETOE-
LAGE, VERMEERDERD MET 50.000 FRANK, 
heeft men recht op een vermindering 
van 5.000 fr op de inschrijvingsgel-
den (men betaalt 5.420 fr. ipv.
10.420 fr.)

Voor de studenten die ten laste zijn 
van hun ouders, wordt rekening gehou-
den met de inkomsten van 1976 (aan-
slagjaar 1977).
Voor de zelfstandige en gehuwde stu-
denten houdt men rekening met de in-
komsten van 1977 (aanslagjaar 1978); 
evenwel op voorwaarde dat het in de 
personenbelasting bepaald belastbaar 
minimum werd bereikt; gedurende twee 
kalenderjaren.
Zelfstandige en gehuwde studenten 
worden dan ook aangeraden gelegali-
seerde fotokopieën van de aanslagbil-
jetten m.b.t. de inkomsten van 1977 
en 1978 in te leveren (of bij ont-
stentenis daarvan loonattesten).

WAT DE PERSONEN TEN LASTE BETREFT, 
is het belangrijk rekening te houden 
met mogelijke DUBBELTELLINGEN: als 
onder de personen ten laste meerdere 
studenten voorkomen die dit akademie 
jaar hoger onderwijs volgen, worden 
zoveel personen ten laste bij geteld 
als er buiten de kandidaat nog ande-
re personen zijn die hoger onderwijs 
volgen.

afslag
Voor het bepalen van het recht op 
studietoelage wordt in BIJZONDERE 
OMSTANDIG' HEDEN geen rekening ge-
houden met het inkomen van 1976, 
maar met het inkomen van 1978 of 
1979, naargelang de situatie (zie 
verder).
Deze regelementering- doortrekkend 
naar het verminderd inschrijvings-
geld betekent dat diegene die in 
bijzondere omstandigeheden verkeert, 
bewijzen van die situatie kan inle-
veren, i.p.v. de inkomsten van 1976.

In volgende gevallen houdt de regle-
mentering op het toekennen van de 
studietoelagen rekening met:

° het VERMOEDELIJK INKOMEN VAN 1979: 
als het inkomen verminderd is 
(vóór 31/3/79) ingevolge
- het overlijden of op pensioen 
stellen;

- de echtscheiding of feitelijke 
scheiding sedert minstens één 
jaar,
van de persoon die met het onder-
houd van de student belast is;

personen
ten la s t e  voor recht op 

s tu d ie to e la g e

i nkomstengrenzen
voor recht op verminden' 
i ris chri j vi ngs ge 1d

° het VERMOEDELIJK INKOMEN VAN 1978r

- wanneer het inkomen achterstal-
lige bezoldigingen of opzeggings-
vergoedingen bevat die afzonder-
lijk belastbaar zijn;

- wanneer het inkomen verminderd 
is ingevolge het verlies van de 
hoofdbetrekking (uiterlijk 
31/12/78), zonder dat een vergoe-
ding wordt verleend, of het stop-
zetten van elke winstgevende ak- 
tiviteit;

- wanneer het inkomen verminderd 
is ingevolge een werkloosheids-
periode of een ziekteperiode, 
waarvoor gedurende minstens der-
tig dagen een werkloosheidsver-
goeding of een vergoeding door 
de ziekteverzekering werd toege-
kend .

Indien een student meent in aanmer-
king te komen voor vermindering van 
de in s c h r ijv in g sg e ld e n  wordt hem ge-  

_ adviseerd z i jn  omstandighëden zo dui 
d e l i j k  mogelijk te s c h e t se n ,  met b ij  

ngvoeging van de nodige bewijsstukken  
( ind ien  geen o r i g in e l e n ,  dan voor 

-  eensluidend verklaarde fo to k o p ie ë n ) .
0 185.250 235.250
1 247.000 297.000
2
3

324.188 * en nnn 
416.813 + 5 0 ’000

347.188
466.813

4 509.438 559.438
5 602.063 652.053
6 Per bijkomende persoon 

ten l a s t e ,  te lk en s
+ 92.625

De Sociale Dienst is ter beschikking 
voor verdere informatie.
En daarvoor moet je zijn in de
St.-Pietersnieuwstraat 45, naast het
kafetaria van De Brug.

S O C IA LE  R A A D
Dit is hst eerste van een tweedelig 
artikel over de Sociale Raad. Mijn 
opzet in dit eerste deel is:
- de situering van de Sociale Raadj
- de situering van de financiële 

middelen van de Sociale Raad.

Bij dit laatste punt worden enkele 
persoonlijke beschouwingen gewefd 
aan mogelijke beleidslijnen voor de' 
Sociale Sektor. Het is hiermee de 

bedoeling de aandacht van de in 
mei te kiezen nieuwe raadsleden en 
de kiezers enigszins te motiveren 
en vertrouwd te maken met wat kan 
en niet kan IN en ROND de Sociale 
Raad .

De Sociale Raad (SR) is het officieel or-
gaan dat zich "bezighoudt" met het beleid 
en het beheer van de Sociale Sektor (SS) 
aan de RUG. Dit ’bezighouden” betekent in 
de eerste plaats ADVIES geven aan de Raad 
van Beheer (RvB) en aan het Vast Bureau. 
(VB) van de RUG, die wettelijk belast zijn 
met het beleid en het beheer van de SS.
De Sociale Sektor is de groepsnaam die ge- 
gegeven;-wordt aan betaalde diensten:
- de Sociale Dienst voor studenten (SD)
- de dienst Psycho-Medisch Advies aan 

Studenten (PAS)
- de dienst studentenaktiviteiten
- de dienst homes. Restaurants en kinder-

dagverblijf.
Wat deze diensten inhouden beschouw ik als 
gekend. Voor uitleg over de samenstelling 
en de werking van de RvB moet je de vier 
vorige Schampers lezen ( ABC van de RvB, 
van Jo Maebe).

De Sociale Raad (SR) bestaat uit 2 soorten 
leden:
0 stemgerechtigde leden:
- 5 studenten:2_aangeduid door de RvB, uit 

de 4 studenten die in de 
RvB gekozen zijnj 
3_ aangeduid door de studen-
ten die in de Fakulteits- 
raad zijn gekozen.

\ 2

1 hoogleraar (aangeduid door de Akade- 
mieraad= de verzameling van alle prof-
fen aan de RUG).
1 lid van het Wetenschappelijk Perso-
neel (aangediid door de WP-raad = ver-
zameling van gekozen vertegenwoordigers 
van het WP).
31eden van het Administratief en Tech-
nisch personeel tewerkgesteld in de 
Sociale Sektor en aangeduid door de 
drie nationaal erkende vakbonden.

1/ Inkomsten uit subsidies:

a)toelage van Ministerie van Nationale 
Opvoeding: 79.200.000

b')Toelage van de RUG 
(een deel van de
inschrijvingsgelden) 30.578.000 

c)toelage van hét ABOS 600.000

totaal 110.378.000

2/ Eigen inkomsten:

a) de Sociale Dienst
b) Dienst resto's en 

homes
c ) ontvangsten K.D.V.
d) andere

7.800.000
80.091.000
31.663.000
9.165.000 

300.000

totaal

of algemeen totaal

129.019.000

239.397.000

° adviserende leden:

-de rektor.
-de administrateur.
-de regeringskommissaris.
-de diensthoofden van de Sociael Sektor.

Opmerking: de voorzitter van de SR wordt 
gekozen uit de vijf studenten.

WAAROVER GEEFT DE SOCIALE RAAD ZOAL 
ADVIES ?

Als eerste punt: het financieel beleid.
De SS heeft inkomsten en uitgaven. Verder 
is het belangrijk te weten dat de SS ge-
subsidieerd wordt, en dit voornamelijk 
door de staat. We geven nu eerst een 
overzicht van de inkomsten van de SS (uit 
het budget 197e).

OPMERKING:

De totale som aan inschrijvingsgelden be-
draagt nu ongeveer 60.000.000 (en met de 
10.000 ongeveer 80 a 90 miljoen).
Zoals reeds opgemerkt, wordt de Sociale 
Sektor gesubsidieerd, dit wil zeggen dat 
de staat zal bijleggen wat deze sektor aan 
financiële middelen tekort komt!
Maar de som die betaald zal worden, wordt 
vooraf bepaald (door de wet van 1960).
Dit heeft voor gevolg dat de subsidie 
NIET dient om een tekort op te vangen maar 
dat het de drempel is waarboven de werking 
van de SS niet mag komen. Mja.w. de be-
heer- en adviesorganen moeten zien dat in 
het budget de uitgaven de inkomsten niet 
overschrijden. Is dit wel het geval, dan 
moet dit ondervangen worden door inkomsten 
uit eigen middelen. Uit de voorgaande ta 
bel volgt dan dat dit zal zijn Resto’s of 
homes.
Verder zie je dus dat de SS door deze 
politiek, voor meer van 55% zelf-bedrui- 
pend is !
Een pikant detail is de vraag: 
wat met de 20 tot 30 miljoen die zal 
vrijkomen wanneer de 10.C00 wel zal worden 
geïnd ?

Het is inderdaad weinig zeker dat de eis 
tot afschaffing van de 10.000, respek- 
tievelijk 5000, in de huidige akties die 
door NUH0 en unief worden gevoerd, zal 
gehaald wordden.

De toekomstige leden van de Raad van Be-
heer en van de Sociale Raad (zelfs ALLE 
studenten) zullen zich, naar mijn mening, 
schrap moeten ze,tten wanneer deze 10.000 er 
en 5.000 (in het NUH0) worden geïnd en 
zien waar die naartoe gaan (vooral de NUH0- 
studenten moeten hier opletten) !
Inderdaad kraamt Ramaekers alsmaar uit dat 
die gelden dienden voor de Sociale Sektorer 
, maar aan de NUHO-scholen bestaan die nog 
niet !

Deze 20 tot 30 miljoen moeten dus naar de 
Sociale Sektor !

-Het volgende artikel zal gaan over:

-mogelijke alternatieven voor een uit-
breiding van de SS naar ,;het NUH0.
-de huidige werking van de diensten, 
-hoe zijn kleinschalige veranderingen 
mis en/og gelukt in de Sociale Raad.

J oh an De Sme d t .



DE BOM BARST
Vandaag de dag is er strijd bezig van stu-
denten tegen de 10.000, voor een gelijk 
sociaal statuut, in één woord voor de de- 
mokratisering van het onderwijs. Wat op-
merkelijk is aan deze strijd is dat voor 
het eerst sinds lang alles demokratisch 
georganiseerd wordt. Dat betekent in kon- 
kreto dat de studenten zelf in de jaren, 
in de fakulteiten de aktie leiden en 
niet langer als slachtvee versjacherd wor-
den aan één of andere politieke partij.
Daar waar dit niet gebeurt zien we de 
gevolgen dan ook: van in het begin werd de 
aktie gemanipuleerd door MLB waardoor nooit 
ofte nooit de meerderheid van de studenten 
ook maar enig beslissingsrecht hadden.
SJW zou nooit zo tewerk gaan, zij houdt er 
zich wel aan om naar buitenuit een zo demo-
kratisch mogelijk gezicht op te zetten.
Zij slaagt daarin ... bijna net zo goed als 
werkgroep Arbeid. SJW is tenslotte een on-
afhankelijke jeugdorganisatie die de jon-
geren wil bevrijden. Dat het noodzakelijk 
is dat daarvoor iedereen aansluit bij SJW 
is blijkbaar inherent aan deze grootse 
opgave.

Waarom ik de zaken zo hard stel ? Omdat de 
werkelijke bedoelingen van een organisatie 
zoals SJW -naast alle andere politieke or-
ganisaties- bekend moeten worden. Laten we 
al de feiten zeer duidelijk naast elkaar 
stellen. Enerzijds heb je de manier van 
werken, de publikaties van de politieke or-
ganisaties die voor het publiek bestemd 
zijn, en dan anderzijds de interne publika-
ties of de interne balans.
SJW heeft één enorm voordeel: hun blad 
Tegenkrant komt zeer goed over, degelijke 
artikels en niet te eng SJW gebonden. De 
manier waarop echter de kommercanten van 
de revolutie hun artikels verzamelen laat 
toch wel een wrange nasmaak achter...
In de laatste Tegenkrant immers staat een 
groot artikel over de papieren die gevonden 
werden in het rektoraat. Niks op tegen na-
tuurlijk, maar... Schamper wilde de brieven 
ook publiceren. Schamper ging er echter 
niet mee akkoord dat ze alleen de brief van 
Van Neerhaeghe aan Delva zou publiceren. 
Maar "niemand wist de papieren liggen". Ook 
niet toen de Aktiekrant nummer 6 gelay- 
out werd. Alhoewel herhaaldelijk aan SJW-en 

en RAL-militant RAF V. hiernaar gevraagd 
werd. Waarom die brief eerst diende te ver-
schijnen wordt ons duidlijk wanneer we kij-
ken naar het intern bilan van de 10.000- 
aktie, opgesteld door de SJW-studentenkom- 
missie van 6/2/79 en goedgekeurd door het 
nationaal buro van SJW op 8/2/79 (amai). 
Tegenkrant moest goed zijn want:"Totnogtoe 
is nauwelijks gerekruteerd uit de beweging, 
wel via andere kanalen (Tegenkrant)".

Dat is dus de bedoeling van SJW in heel de 
aktie: mensen rekruteren voor de organisa-
tie. Op zichzelf wel begrijpelijk natuur" 
lijk: elke partij, of het een "jongerenor-

ganisatie" is of een "arbeiderspartij" lapt 
de autonome strijd van de mensen aan hun 
voeten, en stelt zich als enig doel de engs 
sektaire "partijopbouw". Daarin verschilt 
SJW niks van andere politieke groeperingen 
: ze zien de opbouw van hun organisatie en 
de strijd tegen de andere "valse partijen" 
als hoofddoel. Een autonome strijd van 
duizenden wordt op die wijze gereduceerd 
tot partijgevechtjes:"Dit heeft ertoe ge-
leid dat noch het nationaal komitee noch 
de plaatselijke komitees gedomineerd werden 
door één van de 'partijen', hetzij MLB, 
hetzij wij...” Gelukkig zou ik zo zeggen I!

Wat SJW zeer spijtig vindt, en dat vindt 
wel elke politieke organisatie die "aktief” 
is op de universiteit, is "een gebrek 
aan inhoudelijke voorbereiding van de aktie 
In '75, met Decroc-Humblet, heeft de RAL/ 
SJW de aktie maandenlang kunnen leioen 
juist omdat ze dat op voorhand uitgedokterd 
had”. De militanten die er in '75 niet bij-
waren wordt dus lekker zand in de ogen ge-
strooid, SJW wil -zoals elke andere groep- 
de aktie leiden, en stelt het in hun Tegen-
krant dan ook als dusdanig voor. Het in-
tern bilan echter stelt: "Een van de be-
langrijke punten was onze onkunde om in de 
fakulteiten en scholen een werkelijke ba-
siswerking op te zetten en de aktie te ver-
breden. Onze jonge militanten waren niet 
voorbereid om speechen te geven, om algeme-
ne vergaderingen te leiden, om betogingen 
te omkaderen, en om met de mao's te diskus- 
siëren” Of hoe een interne publikatie van 
een externe kan verschillen.

Een partij heeft altijd haar helden nodig: 
een SJW-lid uit Gent leidt blijkbaar aan 
paranoia omdat hij waarschijnlijk gezocht 
wordt door de politie. Een lid van SJW, aan 
gehouden tijdens de laatste rektoraatsbe- 
zetting wordt in ROOD, het blad van de RAL, 
genoemd als zijnde "lid van het nationaal 
buro van de SJW". Alhoewel ik met zekerheid 
weet dat de persoon in kwestie niet akkoord 
gaat met die werkwijze, zegt het toch iets 
over de manier waarop SJW haar organisatie 
probeert op te bouwen...

Nog 1 puntje: neem elke diskussie over VVS, 
de studentenvakbeweging en je zal horen 
dat SJW de enige politieke organisatie is 
die VVS met hand en tand verdedigt. Hun 
intern bulletin vertelt ons het volgende: 
"Hoewel VVS niet afwezig was, heeft ze 
helemaal niet haar rol gespeeld in die ak-
tie ... en noodzaakt ons tot een dringende 
noodplanning om van VVS nog dit jaar iets 
te maken. ... De oorzaken daarvan zijn tal-
rijk, en we hebben overwegend te maken met 
organisatorische moeilijkheden binnen VVS, 
hetgeen terug te voeren is op het gebrek 
aan inspiratie en basiswerk voor VVS van-
wege SJW(kaders en militanten)..."

Gelukkig voor VVS moet je niet bij SJW zijn 
om kreatief te zijn, om initiatieven te ne-
men opdat VVS haar taak wel degelijk zou 
opnemen. (Over het gebrek aan inspiratie 
vanwege SJW voor VVS ga ik wel akkoord).

Zo zouden we natuurlijk kunnen verder gaan, 
de meesten onder ons zullen we echter 

moeten tevreden stellen met wat in Tegen-
krant staat, want interne bilans, ..Waar dan

de werkelijke bedoelingen in vermeld staan, 
krijgen we toch niet te zien. Dat staat ten 
andere zeer duidelijk vermeld:" DEZE TEKST 
IS STRIKT INTERN, IN EERSTE INSTANTIE BE-
DOELD VOOR SJW, HAAR OOK TER BESCHIKKING 
GESTELD AAN ALLE RALMILITANTEN. ZODAT ZE 
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET TROTSKISTISCH 
WERK AAN DE UNIVERSITEITEN.
ALLE LEZERS WORDEN HERINNERD AAN HET GROTE 
BELANG OM DEZE TEKST INTERN TE HOUDEN. LAAT 
HEM NERGENS RONDSLINGEREN. BERG HEM OP EN 
VERTEL OOK NIET WAT ERIN STAAT. "
Vcila, tot daar het open en demokratisch 
karakter van SJW.

Ziezo, ik stop ermee. Ik heb misschien te-
veel op de kap van SJW gezetenj deze feiten 
gelden voor ELKE partij: wat ze willen is 
rekruteren. Hoe progressiever ze zich 
noemen, ze zitten vast in een eng sektair 
rekruteringsidee. Dat de leden 'en de ka-
ders’ zichzelf en 'hun' organisatie zo be-
langrijk vinden is hun zaak. Dat mensen die 
eerlijk strijden voor de demokratisering 
van het onderwijs zich niet laten pakken 
door de 'menslievende’ schrijfstijl van de 
externe publikaties is een andere zaak. Dat 
politieke organisaties meedoen in een ak-
tie, O.K. Op voorwaarde dat ze dat doen om 
de autonome beweging te versterken, niet 
om zichzelf te versterken.

Zo, ik wacht met ongeduld op de zeer dege-
lijk geargumenteerde antwoorden van de po-
litieke organisaties. Waarschijnlijk zullen 
ze wel geldige tegenargumenten naar voor 
brengen, of goeie citaten kunnen geven uit 
hun externe publikaties. Ik begrijp dat 
wel: ik heb niets anders te verdedigen dan 
mijn eerlijk gevoerde strijd, niets anders 
dan de autonome strijd van de studenten. 
Politieke partijen hebben zich natuurlijk 
een grootser taak toegeschreven: de verde-
diging van hun eigen politieke kerk.

P.S. Ik onderteken niet met mijn eigen 
naam. Dit omdat het gaat over de wijze waar-
op de politieke organisaties zich een mooi 
beeld naar buitenuit toemeten, terwijl hun 
interne publikaties hun ware ideeën verkon-
digen, en niet omtrent de verhoudingen van 
deze persoon met gene. Voor de rest wil ik 
alle andere politieke organisaties erop wij-
zen dat die kritiek ook voor hen geldt. Het 
enige verschil is dat zij een grotere par-
tijdiscipline aan de dag leggen en hun in-
terne papieren niet laten rondslingeren.

•— — —

A.B.C. van RvB (4)
RVB ZINVOL OM MEE TE DOEN OF NIET ?

Over deze vraag is hier al veel geschreven. 
Voor de enen is medebeheer een zoethouder; 
(ik voel me soms nogal zuur ervan) het is 
voor hen a.h.w. een bliksemafleider voor de 
studentenbeweging; of een begin van einde-
loos kompromiteren; een meedenken in de be-
staande Strukturen; voer voor karrièrezoe 
kers. . .

Toch blijken ook nu weer e l f  kandidaten be-
reid om in de RvB te zetelen; sommigen zul-
len zelfs met een barnum-achtige reklame 
straks stemmen gaan ronselen.
Zinvol of niet ?

Het antwoord is  volgens mij afhankelijk van 
f)e visie die men heeft op de universiteit 
als fenomeen, en van de doelstellingen die 
men zich s te l t  wanneer men met medebeheer 
begint. (Deze 2 elementen zijn nauw met e l -
kaar verbonden). Wanneer als doelstellingen 
voorop staan om via medebeheer een zekere 
"propaganda" voor de eigen groepering te 
voeren; of vcor de zelfverrijking; of om 
mee te doen met de "glitter" van een RvB 
mandaat (aanzitten aan luxe-diners); of om 
kontakten te leggen i.v.m. een latere loop-
baan: dan is het inderdaad wel zinvol om 
mee te doen.

De vraag b l i j f t  echter of het medebeheer 
iets te betekenen heeft, iets zin vols is  
tov. de studenten en meer specifiek tov. de 
studentenbeweging en haar eisen ivm. (om het 
kort te stellen) "een demokratischer onder-
wijs in een demokratischer samenleving". Men 
kan de vraag splitsen: nl. is het medebe-
heer in se zinloos, of is het medebeheer zin-
loos in de huidige aanpak.(dwz, ongeveer zon-
der achterban, zonder kontrole van de basis, 
zonder kontinuïteit, de sektoriële opstel-
ling, te weinig samenwerking met andere groe-
pen in de RvB).

Is het medebeheer IN SE zinvol of niet ?
Afhankelijk van de visie op onderwijs en 
universiteit, zijn drie verschillende ant-
woorden moge lijk.
1° Personen die de universiteit -zoals die 
nu bestaat- afwijzen omdat de unief volgens 
hen slechts in het teken staat van hen die 

de touwtjes nu in handen hebben. En dus 
niet gericht is op de arbeiders. Integen-
deel, de bestaande onrechtvaardige situatie  
wordt volgens hen bestendigd door de uni-
versitaire werking. Deze personen wijzen 
medebeheer af; vinden elke verandering van 
binnenuit een i l lu s ie ,  een zoethouder. Zij 
willen door druk van buitenuit een aantal 
fundamentele wijzigingen doorvoeren.

2° Personen die zich wel goed voeler, bin-
nen de universitaire muren (ik schreef b ij-
na: universitaire gemeenschap); mensen die 
zich a.h.w. identificeren met de universi-
taire doelstellingen(bv. het behalen van 
een diploma) en aldus geen kritische beden-
kingen meer uiten tov. de universitaire 
struktuur. Wel kcnstateren zij een aantal 
haperingetjes in het systeem, en zij span-
nen zich dan in om het goede verloop van 
het systeem mee te garanderen.

3° Anderen -waaronder ik- zien de universi-
te i t  als een institu tie ,  die naast haar op-
pervlakkig funktioneren (lessen, praktika, 
examens) een heleboel normen en pseudo-nor- 
men met zich mee draagt, (bv. het aansturen 
op meedoen met de prestatie- en geldmaat- 
schappij van vandaag; bv. het aansturen op 
extreme volgzaamheid aan een dominerende 
figuur, nl. de hoogleraar). Wij menen dat 
wij van binnenuit, vertrekkend van een gron-
dige analyse (met inderdaad gevaar voor in 
kalkuleren in de bureaukratie, verlies van

eigenheid) hunnen bijdragen tot een demokra-
tischer onderwijs. Om dit te kunnen verwe-
zenlijken, moet men wel een aantal aspekten 
in het oog houden. Bv. konstant afstand 
houden van het geheel, niet meedoen aan per-
soonlijke intriges en foefelarijen. Bv. een 
eigen "demokratischer" beeld van de unief 
voor ogen houden, en je eigen resultaten als 
een doel op zich beschouwen. Bv. kontinu be-
nadrukken, dat je helemaal niet akkoord 
gaat met:

- de derde cyclus ( die nu, stap voor stap, 
ingevoerd wordt in de RvB op advies van de 
fakulteitsraden).
- de kumul: steeds wijzen op de ongekontro- 
leerde kumul en dit tov. grote werkloosheid 
van anderen, even kapabele mensen.
- het verhogen van de studiedruk en studie-
belasting.
- het starre leerstoel systeem.
- de negatieve invloeden op de kwaliteit van 
het onderwijs tgv.de besparingen.

Inderdaad, de resultaten van het medebeheer 
zijn zeer gering. Ergens moet men toch ge-
loven dat er schot komt in de hele zaak.

Bv. dat bepaalde-professoren niet ten eeuwi-
gen dage niets méér te bieden zullen hebben 
aan de studenten dan een lesuur lang pennen. 
De resultaten kunnen duidelijker worden als 
ook in de onderscheiden fakulteitsraden de 
studenten aktief een taktisch standpunt in-
nemen; als men een grotere basisinspraak 
heeft of een betere samenwerking met andere 
RvB-groepen; als anderen (beteren) de taken 
straks overnemen.
De RvB kan een weg zijn tot reële ontvoog-
ding van de student, weliswaar een zeer re-
latieve weg; zeker geen doel op zichzelf; 
zeker ook niet de weg.
Wie alternatieven heeft, ik luister.

Jo Maebe.



t r e d o m a k i e  1

Geachte Heer Schamper,
Ik zou graag enkele bedenkingen 
uillen wijden aan de zogenaamde 
"demokratische"studentenacties.
Het.stemt me droef als ik de oor-
spronkelijke doeleinden van de aktie 
toets aan de nu gevoerde politiek. 
Oorspronkelijk beoogde men de demo-
cratisering van het hoger onderwijs. 
Nu spitst de aktie zich toe op bepaa 
1de personenjde vice-rektor,op enke-
le gevangen studenten.
Het is ook in het licht van deze 
evolutie en in de overtuiging dat 
de verdere, aktie tegen de 10.000 zin 
loos is\,naa*r mijn inziens zal de 
resterende 5.000 fr gevraagd worden 
bij de inschrijving voor de examens 
en wie zal daar weigeren te betalen? 
),dat de meerderheid van destudenten 
tegen aktie is;dit vooral in de 
Ledeganck waar nog geen 1 05o van de 
studenten de petities tekenden. 
Niettegenstaande deze houding be-
sliste een volksvergadering(bestaan-
de uit overwegend Blandijnstudenten) 
met 'unanimiteit' de aktie verder 
te zetten. Daar werd o.a. beslist 
déf;Ledeganck te bezetten. ,Aan de 
Ledëganfck studenten wordt eert ge-
brek aan solidariteit verweten

m e k r o t a d i e  2(naar mijn mening wordt de betekenis 
van solidariteit verward met volg-
zaamheid ; solidariteit is niet ander-
mans ideeen klakkeloos overnemen!) 
Uat was de bedoeling van dze bezet-
ting? De rektor,de regering onder 
druk zetten of iets dergelijks?
Nee,het was een eenvoudige 
repressaille omdat de Ledeganck 
niet bereid was mee te staken.
Deze ganse affaire gaat hoe langer 
hoe meer lijken op een komedie. Een 
tragi-komische dan weltipv te ijve-^ 
ren voor een beter onderwijs gaat 
men de studenten opzetten tgo. el-' 
kaar. Ook de publieke opinie ge-
raakt, vooral na de nachtelijke rel-
len terug anti-studenten gericht. 
"Die luxe-paarden zijn nooit tevre- 
den;ze !ebben niks anders te doen 
dan slapen en betogen" zijn vaak te 
horen.
Daarenboven wil ik opmerken dat om 
de bezetting tot een goed einde te 
brengen er verschillende malen ge-
bruik diende gemaakt te worden van 
radio Aktief. Dit wijst niet op een 
spontane aktie maar wijst eerder op 
een aktie die uitgegroeid is tot 
een spel van en voor enkelen die 
de ganse studentenbewing in dis-
krediet dreigen te brengen.
Daarom betreur ik de nu gevoerde 
politiek en hoop op een betere, 
vreedzamere en realistischer houding 
van de leiders en hoop dat ze 
i. p.v provokerende taal te spreken 
aan zouden zetten tot kalmheid 
en gematigdheid.

Hoogachtend,

P.E.
een student uit

de Ledeganck( dat konden we met een 
vleugje bevlekte ontvangenis wel 
vermoeden, en nog iets, wanneer 
jullie op de geëigende geleerde 
voeten naar de volksvergaderingen 
zouden gaan en daar jullie wijze 
voorpootjes zouden opsteken en 
jullie erudiete stem zouden verhef-
fen dan zou het gekijf de beugel in 
en zelfs partieel door kunnen)

Geachte redaktie,

Eens te meer... macht en machtsmis-
bruik.
"Gp elk niveau van de samenleving 
poogt 'macht'zich aan controle te 
onttrekken,of,in een verder stadiom 
de controle zelf onmoqelijk te maken.. 
Dit mechanisme speelt bij de macht-
hebber,maar evenzeer bij de critici 
van de macht'.Zo klonk twee maand ge-

g-
leden de aanklacht van de Studenten-
werkgemeenschapALTERNATIEF tegen het 
machtsmisbruik in het studentenmilieL 
met als voorbeelden V.V.S. en de Ho-
ge Raad voor Studietoelagen. Blijk-
baar werd hierdoor de vinger eens te 
meer op een zere plek gelegd,te oor-
delen naar de paniekerige reakties 
in "SCHAMPER" (l6-?)het studenten-
weekblad van de RUG. Laten we de 
beweringen in SCHAMPER even onder-
zoeken.
V.V.S.zou enkel de studenten met een 
V.V.S.-lidkaart vertegenwoordigen.
Is het dan niet hoogst wonderlijk 
dat V.V.S. elke student vraagt om 
zijn stem uit te brengen bij de ver-
kiezingen van het V.V.S.-bestuur?
(zie o.a. De Roje Reu,3oktober 1977) 
Geen enkele normale vereniging laat 
niet-leden het bestuur verkiezen.
Uiestemrecht heeft,wordt hop dan ook. 
door het verkozen bestuur vertegen-
woordigd. De V. V. S.-leiding heeft 
wel gepoogd deze realieit In de sta-
tuten,maar zelfs daarinis zë niet 
tenvolle geslaagd. De studentenwerk- 
gemeenschap ALTERNATIEF gaat de 
juridische discussie over deze prak-
tijken niet uit de weg.De juistheid 
van onze stelling wordt door de ver-
tegenwoordigt ngsproblematiek rond 
de Hoge Raad voor Studietoelagen 
bevestigd. Allereerst is het onjuist 
dat KVHV-Leuven,UP-Leuven of UPGent 
zouden uitgenodigd zijn om hun kan-
didaten voor de Hoge Raad voor te 
dragen;dat verzekeren deze vereni-
gingen zelf. Kan Minister Ramaekers 
het tegendeel bewijzen? En zelfs 
al zouden KVHV en IIP wel door Minis 
ter Ramaekers zouden benaderd zijn

dan moet dit studenten-"corporatis-', 
cische" systeem en selektieve en 
ni;-t-rechtstreekse studentenverteqei 
woordiging even kordaat afgewezen 
worden. '
V.V.S. en aanverwanten vertegenwoor-
digen in de Hoge Raad wel degelijk 
alle studenten , 70NDER verkiezing. 
En wat schrijft V.V.S.-lid Paul 
Geeraert in Schamper? "Binnen VVS 
wordt geregeld de strategie en de 
voorstellen voor de Hoge Raad be-
sproken"... Dit zijn niet de woor-
den van de studentenwerkgemeensch'ap 
ALTERNATIEF.
ais de zgn.'voorhoede' zijn zeg 
maar gehad heeft,dan worden parti-
cipatie en demokratische procedures 
blijkbaar overbodig!
De doorsnee -student komt er niet 
bij te pas!
Binnenkort komt er een nieuwe gele-
genheid om het elementair respekt 
voor demokratische beginselen te 
betonen. In het nieuwe Ontwerp 
van Vreemdelingenwet,dat al door de 
Kamer werd goedgekeurd,wordt de op-
richting van een Raad van Advies 
voor Vreemdelingen in het vooruit 
zicht gesteld,voor de helft samen-
gesteld uit "Belgische en buiten-
landse afgevaardigden van instellir> 
gen die zich bezighouden met de ver 
dediging van de belangen van de 
gastarbeiders en van erkende studen 
tenvereniqinqen".
Dit wordt een test voor de eerlijk-
heid van de zgn.studentenleiders. 
Gezien de herrie die vanuit een 
bepaalde hoek rond het systeem van 
studentenvertegenwoordiging gemaakt 
wordt moet de Studentenwerkgemeen-
schap ALTERNATIEFwel herhalen: 
"Student,let op je zaak. Eis dat 
men je ernsig neemt! Fis dat ook 
jouw stem wordt gehoord!"

Hoogachtend; 
Paul Beliën 
Der voorzieter.

V L K //
/ / / / / / /
0NCE MQRE-0NCE M0RE-0NCE MORE

Op donderdag 5 april treedt in de 
•zaal Vooruit de rock-groep Once 
More op,Deze vijfkoppige groep 
bracht reeds twee singles uit en 
een LP is op komst. De laatste 
tijd.komen ze meer en meer in de 
belangstelling.

FILM //

/ / / / / / /

VOORUIT ----------------------------

de week 30 maart tot en met 5 april

19 u u r : MYRA BRECKINRIDGE

Michael Sarne(US 70)

21 u u r 15: PATHS OF GLORY

Stanley Kubrick(US '57'

TONEEL //

/ / / / / / / / /

TEATER ARENA ----------------
0iIeVaArStRaAt 62 9000 GENT

OH UHAT A L0VELY UAR 

Op 31 maart,4,5,6,7 april

Telkens om 20 u u r 15.

NTG--------------------------

AGNES BERNAUER
van Franz Xaver Kroetz (1976) 

op 1,2,5,6,7,8.

PR0KA--------------------------

CLANNAD

Britse folkgroroep
op 2 april om 20u u r 30 in de
Akademie

ENSPIGL
door het poppentheater Drak uit 
Tjechoslowakije op 4 april 
om 20 u u r 30.

SPORT //

///////

IjSsChAaTsEn op 4april vertrek 

18u.20 parking AZ

AtLeTiEk op 4 april: indoor:1°dag 
fakultaire kampioenschap-
pen open-meeting met Gen-
tse Clubs.

STEUNFONDS
boetes en processen ivm. de 10.000-aktie 

001 - 0776878 - 81
+ vermelding Gents Aktiekomitee 10.000 

St.-Pietersnieuwstraat 45


