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of H elp ! de dokter ye M M  M *
Het vooruitzicht binnen afzienbare 
tijd aan onze unief een verantwoor-
de studentengezondheidszorg te zien 
ontstaan heeft door het veto van 
de Sociale Raad op 28-3-79 een flin-
ke knauw gekregen.
Een surrogaat-studentenarts heeft 
zij wel voortgebracht (nl. een ver-
ruiming van de reeds bestaande raad-
plegingen), maar dat dit koncept 
zou beantwoorden aan de medische no-
den van de studenten zoals deze 
werden aangetoond in verschillende 
enquêtes en de registraties va de 
huidige studentenartsen, moet nog 
bewezen worden.

Het gaat hier met name over het 
"Projekt Studentenarts aan de RUG" 
dat twee jaar geleden startte als 
onderdeel van pen wetenschappelijk 
onderzoek dat diende uit te maken 
wat er zoal mank liep bij de stu-
denten op het terrein van de gezond-
heid en niet adequaat werd opgevan-
gen door de nu bestaande diensten. 
Dit gebeurde in opdracht van diezel-
fde Sociale Raad die nu de onder-
zoeksresultaten gewoon naast zich 
neerlegt.

De idee "Studentenarts" is niet 
neiuw, eerder een laatkomertje in 
vergelijking met de uitbouw van ge-
lijksoortige diensten zoals die 
reeds bestaan in Amerika, Engeland, 
Nederland en aan onze eigen KUL en 
VUB.

De onderzoeksgegevens tonen aan dat 
de problematiek onder onze studen-
ten niet onbelangrijk is. Enkele 
voorname punten hieruit:
- Bij 18% van de studenten komen 

chronische aandoeningen voor (o.a, 
reuma, allergie ...). 45% heeft

zichtstoornissen of draagt een 
bril.

- Het medikatiegebruik stijgt onrusl 
wekkend tijdens blok- en eksamen- 
periode en dit vooral bij de ou-
derejaars, nl. 33% onder '~en slikf 
pillen.

- De universiteit heeft ook een in-
vloed op h-e‘t alkoholverbruik
(1 op 10 ouderejaars drinkt dage-
lijks) en het rookgedrag (40% van 
de ouderejaars rookt). Hierbij

werd een positief verband aange-
toond tussen het hebben van gezon 
dheidsproblemen en het veelvuldig 
roken. Tegelijkertijd doen deze 
ouderejaars signifikant minder 
aan sport.

- De kwaliteit van de kontraceptie 
laat bij 28% van de meisjes die 
een partner hebben te wensen over 
wat een risiko inhoudt voor onge-
wenste zwangerschap.

- Uat betreft de vaccinatietoestand 
tegenover tetanos kan men aanha-
len dat slechts 45% van de stu-
denten diergeneeskunde adequaat 
gevaccineerd zijn - en zij maken 
veruit de beste fakulteit uit wat 
dit betreft.

- 86% van de meisjesstudenten h e b -
ben geen voldoende kennis van hun 
eigen beschermingstoestand tegeno-
ver rubella.

De enquête wijst verder uit dat voor 
namelijk de home- en kotstudenten 
géén huisarts kennen te Gent (+ 64%) 
zodat zij bij ziekte verplicht zijn 
naar huis te gaan. Het is dan ook 
normaal dat deze groep talrijk is 
terug te vinden in de registraties 
van de huidige studentenartsen (de 
homestudenten maken 26% uit van de 
raadplegende populatie, de kotstu- 
denteh 58%). Uit deze registraties 
blijkt ook dat de voornaamste pro-
blemen waarvoor zij konsulteren 
behoren tot:
- geboorteregeling (33%) waarbij 

17 ongewenste zwangerschappen
- infektieziekten (30%)
- psycho-somatische problemen door 

studiedruk en verandering van om- 
geving( 16%).

Rekening houdend met deze gegevens 
is de aanstelling van een studen-
tenarts pas zinvol te noemen wan-
neer deze ! eschikt over de mogelijk-
heid om aan deze problemen, via een 
preventieve en kuratieve bevoegd-
heid, iets te verhelpen.
Een goede gezondheidsvoorlichting 
kan het kontraceptiegebruik onder 
studenten veranderen. Een aktieve 
vaccinatiekampanje kan de bescher-
ming tegenover tetanas verhogen. 
Wanneer te veel studenten uit een
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paalde fakulteitsrichting afkomen 
met psychosomatische klachten door 
studiedruk kan de betreffende pro-

fessoren hierop worden gewezen.
Het is uitsluitend in deze vormge-
ving dat een studentenarts kan wij-
zen op de fouten en tekortkomingen 
van de universtiteitsorganisatie, 
en dus systeemverbeterend kan wer-
ken.

In de Sociale Raad is hiervan niets 
terechtgekomen, flen heeft er beslo-
ten tot een louter kuratieve dienst-
verlening waarvoor verschillende 
artsen zullen worden aangetrokken 
die zullen werken volgens de klas-
sieke prestatiegeneeskunde, dit 
tijdens twee uur per dag en geduren-
de vijf dagen per week. Een vijfkop-
pige draak dus die niets heeft in 
te brengen want, ... wie van deze 
artsen zal instaan voor een degelij-
ke gezondheidszorg? ... wie zal de 
verantwoordelijkheid opnemen voor 
een permanente evaluatie van de ge-
zondheid onder de studenten? ... 
wie zal de bel luiden bij het vast-
stellen van tekortkomingen vanwe-
ge de universitaire overheid op ge-
zondheidsvlak?
KIen heeft in de Sociale Raad de monc 
vol over "gepriviligeerde studenten" 
die geen ekstra-zorgverlening be-
hoeven maar diezelfde SR besluit 
dan toch maar tot een "ekstra huis-
arts voor studenten" die in niets 
uitstijgt boven een klassieke gent- 
se dokterspraktijk. Een weinig zin-
volle en elitaire arts dus. Hoe 
komt SR dan tot zulk een beslissing?

1. Door zich het recht voor te be-
houden de resultaten van het on-
derzoek waartoe zijzelf opdracht 
gaf te negeren (of misschien 
zelfs niet te lezen).

2. Door het besluit van haar eigen 
"kommissie studentenarts" naast 
zich te leggen.

3. Door te beslissen volgens een 
eng-financiëel management waarbij 
zij uit het oog verliest dat een 
goede preventie als doel heeft 
ekstra kosten door ziekte trachten 
voorkomen.

In de enquête wensen trouwens 94% 
van de s t u d m  ten meer kontrole over 
de veiligheid in de laboratoria,
82% wil meer voorlichting op het 
vlak van algemene gezondheid en 80% 
wenst specifieke voorlichting op het 
vlak van gezondheid van studenten.
In verhouding vraagt slechts 52% om 
de aanwerving door de universitaire 
overheid van een huisarts als stu-
dentenarts.

Of een misbaksel (cfr. Oohan De Smet 
in Schamper 85 "Sociale Raad 2") 
zag het licht op 28-3-79.

Guido De fluncr-.
gewetensbezwaarde-arts 
b i j  P . A . S .

Beste lezer,

we kennen elkaar nu al lang genoeg 
om eens ;van redakteur tot lezer te 
spreken. U weet hoe nauw dit blad 
ons aan het hart ligt en wij hebben 
daar dan ook wel iets voor over. 
Maar begin dit jaar was onze over-
moed echt’'overdreven.
We gingen toen uit van de volgende 
veronderstelling: aangezien op deze 
universiteit naast de studenten ook 
andere mensen werkzaam zijn, waarom 
zouden die dan niet geïnteresseerd 
zijn voor het studentenblad ( we 
bedoelen hiermee Schamper) , omdat 
zij beroepshalve toch steeds met 
studenten te maken hebben?

Van de theorie naar de praxis dan 
maar en dat betekende dat zo'n 400 
proffen en f 1000 assistenten en 
wetenschappelijk personeel twee 
Schampers kregen toegezonden, en in 
het tweede exemplaar werd hen de 
kans geboden een abonnement te 
nemen. Wekenlang hebben we onszelf 
daarmee beziggehouden: adressen 
overschrijven, postzegels plakken, 
dichtnieten, plooien: samen zo'n 
kleine 3000 keren.
En het resultaat: 20 proffen en 
assistenten hebben het de moeite 
gevonden zich te abonneren.

Slechts 20 lesgevers hebben zoveel 
interesse voor de studenten dat 
ze hun studentenblad willen lezen. 
De 98 % andere lesgevers weten 
blijkbaar wel zonder studentenblad 
wat er zich onder de studenten af 
speelt. Vandaar wellicht de over 
het algemeen stomme reakties van 
die lesgevers wanneer hen in de 
loop van het jaar gevraagd werd hun 
houding te bepalen tegenover de 
antikrisismaatregelen en de 10.000: 
ze stonden met hun mond vol tanden 
omdat ze niet eens wisten waarover 
het ging. Het kon hun geen bal 
schelen.

Dit wil geen pleidooi zijn voor de 
kwaliteit van Schamper, maar wel 
eventjes wilden we ons opwinden 
over die proffen en assistenten en 
de hele fauna die hier het schone 
leven maakt. Zo onverschillig als 
een marmertablet zijn ze tegenover 
de studenten, maar o jee als die 
studenten aan het vechten slaan met 
de politie en het gebouw vuil ma-
ken en uiteraard niet opkuisen.
Van wie zouden ze het leren trou-
wens ?
Wie is er dan verwonderd over wat 
en om welke reden ?



EVANGENISSTRAFF5Nso lo sex
 ̂adat mijn vrienden en vriendinnen van 
Rooie Vlinder en Liever Heks reeds het ijs, 
zij het niet onmiddellijk gebroken .toch ten-
minste degelijk hebben doen kraken voor een 
naderende aanvaarding van de homosexualiteit 
terwijl bovendien al of niet bisexuele polyg. 
amie her en der reeds succesvol geprakti 
seerd wordt,vraag ik vriendelijk de theorie 
van het utopisch solosexisme te mogen voor-
dragen. Ten zeerste moeten wij ook de cul-
turele taboe betreffende de sexuele relaties 
bevragen. De kuituur,als vanzelfsprekend 
deel van de overgedragen ideologie,stelt de 
monogame heterosexuele relatie onvoorwaarde 
lijk als de normale relatie. Anderen hebben 
er reeds opgewezen dat intimiteit niet zondr 
meer één andersiachtige hoeft te betreffen.

De verzameling tot welke deze relatie betrek-
king heeft hoeft dus geen singleton te zijn, 
ze kan ten zeerste meerdere elementen en 
bovendien beide geslachten als deelverzame-
lingen bevatten. De toekomstige kuituur zal 
misschien een dergelijke verzameling als 
potentieel domein van die relatie toelaten, 
terwijl vroeger slechts een singleton het 
potentieel domein was. Hoe ruim men zich in 
’ t verleden ook uitgesproken heeft tav die 
? elatie.één element hebben ze nooit explecie' 
t in het potentiële domein van die relatie 

5 eplaatst,namelijk de persoon zelf waarvan 
de relatie vertrekt. Dit vind ik ten zeerste' 
een fundamentele kritiek op de andere theo-
retische standpunten betreffende sexuele 
verruiming. Dus wat die relatie aangaat zou 
ik nog radikaler willen zijn,en openlijk 
uitroepen:leve de reflexiviteit!.Theoretisch 
geloof ik meer argumenten voor deze keuze 
van relatie,namelijk die van de solosex,te 
kunnen voordragen dan andersdenkenden op

dit gebied. Ik durf zelfs,zij het dan wat 
terughoudend,het belang erXn voor de revolu-
tie beklemtonen,en daarnaast de hygiënische s 
superioriteit tov andere relaties vooropstel-
len.

Mijn argumentatie zal ik polemisch hou 
den,en aanvangen met een antwoord op een 
vrij onbelangrijke kritiek. Men meent name-
lijk soms dat de sexueel marginalen,waarbij 
dan elke anderssoortige relatievorm dan die 

van de heterosexuele monogaam bedoeld wordt 
(mijns inziens een marginale meerderheid) 
juist op dat aspekt van hun leven afwisse-
ling willen zoeken,in compensatie voor een 
meer essentiele frustratie.nl.dat men totaa) 
niets over zijn wereld,hoe nabij ook,te bes* 
lissen heeft. Inderdaad,voor bepaalde groe- 
penm marginalen die al of niet bewust tot 
die toestand gekomen zijn,blijkt het een 
bedrieglijke reddingsboei te zijn,meer be-
paald als men zich pas volwaardig terug-
vindt ,of zelfs zich louter concentreert op 
gebeurtenissen van dat aspekt van het leven ' 
Dat gebied blijkt het enige waarvan nog een 
spanning kan uitgaan,het enige waarbinnen 
nog kan verwacht en verlangd worden. Voor 
zover die kritiek geloofwaardig is be-
treft het toch niet de solosexuele margi-
nalen. Bovendien is dat geen kritiek tav 
de marginalen,wel tav de maatschappelijke 
werkelijkheid die haast geen kreativiteit 
toelaat. En deze toestand is dan toch on-
eindig veel beter dan toen in het fascis-
me nog enkel agressiviteit en geweld de 
vrije teugel had. In dit verband stellen wj| • 
ons filosofisch achter de slogan 
NIET CHARGEREN,MASTURBEREN 
Een andere vraag die oprijst bij die kri-
tiek van dat dit soort bewuste marginalen, 
zch vergenoegen in een wereldje van af lei*» 
ding van het essentiële,is deze die vraagt 
naar wat dat essentiële dan is. Is het 
lichaam,mi^n lichaam,dus ikzelf,niet het 
centrum van mijn bestaan,en bijgevolg de 
lust die ik ermee beleef,niet van essen-
tieel belang in dit bestaan? Ze roepen 
maar over sociale relaties,en over een 
so^Lale sektor.over maatschappijverandering 
en wat meer. Is dat niet méér afleiding 
van het essentiële? En de studenten-en 
arbeidersvakbeweging met hun mooie praat, 
zitten louter te boeren op financiële as-
pekten ,die,eventueel gewijzigd,slechts 
symptonen zijn van een moeilijk er wijzig- 
baar kultureel-ekonomisch systeem dat 
haar menselijke onderdelen ongemoeid laat 
jammeren over financiële aspecten omdat 
daarmee de kern niet geraakt wordt.
Deze kern is juist de mens, dat licharrm 
met haar vermogen om zich bewust tegenover 
dat systeem te plaatsen. Meer specifiek 
tav dat systeem,is de kern de individuele 
kuituur,en eventuele kultuurkritiek. De be- 
vrijding realiseert zich dus als ieder te-
rug tot zichzelf komt,en bevrijd wordt van

de autoritaire instituties.In dit verband 
roept men soms”anarchisme is de theorie, 
solsex is de praktijk”Dit is verkeerd,wij 
zijn te zeer maoistisch-in tegenstelling 
tot zich maoist noemende revisionisten-om 
te beseffen dat de relatie tussen theorie 
en praktijk diqlektisch en een dergelijk _ 
onderscheid overbodig is.
Een kritiek die hierop aansluit,is dat ons 
bewust narcissisme ons nog meer zal iso-
leren in een verstrooiingswereldje.
In tegenstelling tot andere sexuele margi-
nalen die opwerpen daf’ge met neuken meer 
mensen leert kennen”moeten wij min of meer 
ons anti-sociaal standpunt erkennen. Echter 
wat bedoelen die neukers met kennen? Ik 
stel me voor dat ik evenzeer in staat ben 
de persoon,waartoe hun relatie zich richt, 
tot kennisobjekt te nemen. Mijn vraag is 
dan wat ik eraan heb iemand te kennen.Ik 
kan ook biografieën lezen,maar dat vind ik 
meestal zeer saai.Maar dat bedoelen ze 
dan niet:de marginale sextheoretici beroe-
pen zich op de zogenaamde vaststelling dat 
er een "dramatische verschuiving"zich 
voordoet,namelijk van een vervreemding 
van de sociale omgeving en een identifica-
tie met de materiele omgeving”
Waar dit intellektueel gezwets op slaat , 
is moeilijk te begrijpen,nog moeilijker is 
er iets dramatisch in te zien. Ik geloof 
dat men bedoelt dat de meerwaarde in de 
relatie tot een mens tegenover die ot een 
ding,door de kuituur is weggenomen,en 
anderzijds dat men niet-menselijke dingen 2 
zover gaat overwaarderen dat men ze in 
Jbezit wil hebben en ermee_tegenover menser 
zichzelf wil tonen. Die marginale sextht— 
rie moeten daar niet mee afkomen,immers 
is het die marginale meerderheid die in 
die waardeverwarring verstikt is,en louter 
materialistich wordt,en niet socialistich 
want helemaal geëh “belang hecht aan de 
anderen,de anderen niet willen begrijpne 
die enkel als ding zien. Als slot wil ik 

NIET ENKEL door de alliteratie,solosex en 
socialisme aan elkaar verbonden zien, 

maar door beiden als bevrijding voor en 
door de mens van de kapitalistische kult 
uur te beschouwen.

PPPPPSSSSS De fouten en vertekeningen die 

hier geschreven zijn,zijn onvermijdelijk 
en bewustCde schrijffouten neemt de typist 
voor zijn rekening nvdr. aangenaam) .

riet Kollectief voor 
Kultuurkritiek (Eric V.)

BALLADE DUN FLIC MALHEUREUX
Dinsdag 20 ..;aart, 14 uur. Aan het 
Geologisch Instituut aan de Krijgs- 
laan uordt het praktikum afgelast, 
omdat er die namiddag om 15 uur een 
betoging uas tegen de 10.0D0. Omdat 
ue te voet varen besloten ue een 
lift te nemen om de fiets van 2 ka-
meraden, om zo nog op tijd te arri-
veren. Alles verliep vlot, tot na 
5 minuten een personenauto voor ons 

stopte0
Het individu, dat als geen van de 
longste kon beschouwd worden, pro<- 
beerde met een kaart duidelijk te 
maken dat hij officier van politie 
was, alhoewel zijn walogen, rimpels 
en vervallen mond met bruin-grijze 

tanden eerder aen garnaalvisser . 
lieten vermoeden. De monoloog die 
volgde was van het Hitleriaanse ty-
pe: einem zuhören und schweigen! Ue 
probeerden aanvankelijk het gesprek 
over een andere boeg te gooien door 
te wijzen op het mooie weer en de 
vogeltjes die floten, maar de flik 
in burger bleek niet ontvankelijk 
vooï vleiende woorden.

Van een geluk bij een ongeluk was 
zeker geen sprake: een fiets zonder 
nummerplaat, mijn gezel zonder iden-
titeitspapieren, overtreding van 
het verkeersreglement en daarbij 
nog een gefrustreerde flik. "Dat 
wordt dan een dreidubbel procesver-
baal", kraamde hij uit. Ue werden 
zorgvuldig begelerd naar het dichts- 
bijzijnde politiekantoor, waar hij 
ons "een paar uur zou vasthouden".
De flik:- -"Die fiets is zeker gesto-
len, ge kunt niet eens bewijzen dat 
het uw eigendom is."

2

D . ;-"U hoeft mij niet te verdenken, 
want u kent mij niet eens."
De flik: "Hoe zou ik u kennen, ge 
hebt niet eens uw paspoort bij, man' 
neke. Als ge met 50 zijt kunt ge 
der wel op kloppen, maar nu zijde 
met twee hé, mannekes. (Sadist). Ue 
kennen uw soort al een beetje, we 
zullen u es manieren leren."
Ue moesten plaats nemen aan zijn 
bureau jjaar hij een relaas van onze

overtredingen neerpende»
Naam? Adres? Geboorteplaats en -da-
tum? Uaar op kot? Spoorstudent? 
Nummer identiteitskaart? ...
Slechts aan onze bloedgroep en sch 
schoenmaat hechtte hij geen belang. 
In plat Gents ging de flik verder: 
"Uadde ist postnummer van Brugge?" 
Uaarop ik zei: "Uablieft?" De flik: 
"Hoorde gij nie goed of verstaat 
ge alleen mor Brugs? Ge wist zeker 
niet dat ge in overtreding waart?

Ja, wat leren ze u op de universi- 
teit, maar staken en betogen das 
wat anders. Maar 't gaat veranderen, 
let op mijn woorden." (ha, ha)
Hij lachte zijn bruine tanden bloot: 
"Zo, nu kan ik jullie in mijn komp- 
joeter steken, ge zijt gekend." 
Vingerwijzend: "Ge zult er later nog 
wel van horen en ge zult het ulder 
beklagen."
"Dat is dan 1500 frank, meer kan ik 
u niet vragen. Voor rekening van de 
ouders zeker? Da, die zullen 't wel 
betalen, gelijk altijd."
"Uare ’t niet dat er 7 van mijn kol- 
lega's in 't ziekenhuis lagen, ik 
liet u gaan zonder proces (z_eer_J3b- 
jektief)." Uaarop wij een nogal on-
schuldig gezicht o zetten. "Da, ze-
ven liggen er in ' hospitaal, door 
uw schuld, schobbejakken." (cfr 
rektoraatsbezetting). Hij keek ons 
met strenge blik wel een minuut 
aan, -alsof we zouden smelten. Vooral 
mijn gezel kreeg nogal wat naar het 
hoofd geslingerd: "luiszak", "domme-
rik", "krapuul", te veel en te le-
lijk om hier op te noemen.

Na een half uur sappige dialoog 
mochten we het afstappen, te voet 
naar de betoging. Uiterst jammer dat 
de politie zich nogal afzijdig hield 
op de betoging, want anders waren 
er een paar eieren meer van de par-
tij geweest, om het op zijn zachtst 
uit te drukken.
Dat de situatie ondertussen al ver-
anderd is, zal het officiertje wel 

gemerkt hebben.

P. & D.
geflikte eerste kanners 
biologie.
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Hier een van de stilzwijgende mas-
sa en wee de herriemakers als wij 
buiten komen. Uij betalen ook de be-
lastingen zonder morren maar niet 
voor schade •berokkend door smeer-
lappen die andermans goed kapot ma-
ken. Studenten die werkwillig zijn, 
hebben geen tijd om op straat te 
lopen. En ze zijn zo braaf, ze heb-
ben niks misdaan och arme. Ze pro-
testeren maar tegen alles en nog 
wat - tegen milieubevuiling; zie 
dan maar naar hun koten. Hun kleren

ze scinKen. 1 e g e n geluidshinder 
van de vliegers; ga maar in hun 
diskoteken binnen de 10 jaar zijn 
ze doof. Uat doen ze dan. Da zui-
pen, vrijen, drugs opeen gepakt in 
het donkerja, ze studeren en ze 
zijn verbijsterd van 't drinken, ja 
en diep geschokt van de vuilnis.
Ze moesten de zweepslagen terug in 
voege brengen zoals in Teheran of 
in floscou. Dat ze de universiteiten 
sluiten voor de lediggangers. 
Nochtans eerbiedig ik een goed 
student.

anoniem schrijven



onthaal lijk aanwezigen te hebben op die 
onthaaldagen. Hierbij verliezen ue 
maksimaal een 5% van de studenten, 
die elders het ingangseksamen af-
legden en in Gent komen studeren.

Een paar maanden geleden lanceerde 
Schamper een Tematisch Verruimde 
Redaktievergadering (T.V.R.) over 
Onthaal van Eerstejaars.
Op een eerste vergadering kwamen 
een vijftal geïnteresseerden af en 
een tweede vergadering ging eigen-

lijk niet echt meer door, bij gebrek 
aan interesse dan, gebrek dat wel 
degelijk in zijn sociale kontekst gep 
plaatst moet worden. Nochtans: we 
kregen zopas een tekst binnen over 
het onderwerp waarvan sprake.
Daar gaan we dan.

Onth aa 1 eerstej aars in de fakul-
teit der toegep aste wetenschappen.

De 1aa tste jare n dringt zich meer
en mee r de nood zaak van een ont-
haal voor eerst ekanners op. Getui-
ge hie rvan de v erplichting via het
FK oP9 elegd aan alle fakulteits-
krin ge n om vana f volgend jaar iets
derg el ijks te organiseren. Sommige
f aku lt eiten zij n er al verschillen-
de jar en mee be zig, andere moeten
nog be ginnen. Bij de ingenieurs
heeft men reeds een 3-tal jaar erv;
ring en hiervan hadden we je graag
onze bevindinge n doorgespeeld. Ho-
peli jk vind je er nuttige tips in
om zel f konkree t 't volgend jaar
z o ' n mani festai te uit te bouwen.

De org anisatie berust hij de uerk-
groe P "public relations" van de fa-
kult ei t, uat er op neerkomt dat zij
de tak en verdee lt, het programma bi
p a alt, maar de praktische uituerki
over la at aan de VTK.

Bij he t opmaken van z o ’n programma
vert re k je vanu it bepaalde doelste
ling en waarbij ons volgende zaken
belanq rijk lijk en: vanaf de eerste

dag de eerstejaars vertrouwd maken 
met hun dagelijkse leefomgeving, 
zouel binnen als buiten de platoo. 
Zeer belangrijk is hierbij het on-
derling kontakt tussen de studenten 
van het eerste jaar.
Anderzijds hebben zij, via b e g e l e i - . 
ders, onmiddellijk rechtstreeks kon-
takt met ouderejaars, die hen voor 
de rest van het jaar behulpzaam kun-
nen zijn. Ook direkt kontakt met 
proffen en assistenten dient gesti-
muleerd. Een prof is geen "heilig 
iemand" waarvoor men op de knieën 
dient te vallen; hij blijft een mens 
zoals alle anderen die op de unief 
rondlopen, en in die zin mag je niet 
bevreesd zijn om hem aan te spreken.

Daar voor de ingenieursstudenten eer 
toelatingsproef vereist is, is het 
voor ons gemakkelijk om alle ge-
slaagden van eerste en tweede zit-
tijd schriftelijk uit te nodigen

he t onthaa 1 . Zi j krijgen persoon-

jk een brie f toe ges tuurd o nderte-
nd doo r de dek aa n en de VTK-
aes e s . Dit all es ge eft het een

g o ffi ciëel ka ra kter wat onge-
T ifeld nuttig is om zoveel moge-

Het programma van vorig jaar zag 
er als volgt uit.

maandag:
9u tot 1 0u:

welko m
verde ling in gro epe n van 10 met
telk ens 2 begel eid ers

voors telling en wer king van VTK
1 0u tot 11u30:

uelko m door de deka an
alle proffen uit 1 0 kan die zich-
zelf en hun kur sus voor stellen

14u tot 17u30:
rally e door Gent (v rij 1udiEik
opge v a t ) ; aanko mst in de Bi■u9 ,
waar trakta tie geg even wordt en
de onthaalb roch ure uitg edeeild.

dinsdag: 
voormiddag: les 
14u30 tot 17u:

mogelijkheid tot gesprek in groep 
met proffen en assistenten uit 
de eerste kan; ook UP uit hogere 
jaren is erbij 

20u tot 22u30:
kwis met een aantal proffen van 1 
de platoo

woensdag: 
voormiddag: les 
namiddag:

gelegenheid tot bezoek aan de in- 
fobeurs en de opendeurdag van de 
GUSB. Elke groep wordt hierin vrij 
gelaten.

donderdag: 
voormiddag: les 
namiddag:

sportaktiviteiten op de terreinen 
van GUSB (voetbal, volley, basket 
handbal) 

avond: TD

Gedurende deze dagen, en natuurlijk 
ook later, is iedere groep vrij 
om Gent te verkennen en niet alleen 
d 'unief.
Dit programma werd ter goedkeuring
aan de fakultei tsraad voorgel egd en

werd u:ite:raard iook goedgekeund. Dit

bracht au tomati sch met zich mee dat.

de eer ste kan ook v rij was op de

voorzi ene momen ten . Begeleide rs

uit ho ger e jare n di enden, zo no dig,

te bro sse n . Onz e de kaan was w el zo

vriend elijk om alle proffen aan te

s c h r i jven om ev entu ele afwezi gh e-

den in de lesse n te ekskusere n . De

ervari ng leert wel dat het ue ns eli jk

zou zi jn om de gans e fakultei t dan

vrijaf te geven .

Een aantal weken later hebben we 
een aantal eerstejaars uitgenodigd 
om samen de voorbije onthaaldagen 
te evalueren. De reakties waren erg 
positief. Organisatorisch lijken er 
nog wel wat Verbeteringen mogelijk 
aan de dinsdagnamiddag. Voorafgaan-
delijk gezamenlijk kontakt met profs 
en assistenten dringt zich op. De 
bedoelingen van dit onderdeel van 
het onthaal dienen duidelijk naar 
voren gebracht te worden.

Tot slot ware het misschien nuttig 
om nog een aantal tips en wetens-
waardigheden mee te geven.
- Een goed onthaal vergt een dege-

lijke voorbereiding. Voor de va-
kantie ken je best alle medewer-
kers zoda't men vanaf begin sep-
tember aan 't werk kan. Taakver-
deling is essentieel.

- De onthaalbrochure wordt volledig 
door de fakulteit gefinancierd. 
Uat er allemaal in staat is te 
veel om op te noemen, Geïnteres--- 
seerden kunnen altijd een eksem- 
plaar bekomen op de platoo in
VTK 1.

- Het voorbije jaar zagen we de be-
geleiding als een soort 'peter- 
schap' gedurende 't ganse jaar. 
Uat er uiteindelijk nog van over-
blijft, is eerder pover. Hier 
kan nog deftig aan gesleuteld 
word e n .

- Oe hebt wel opgemerkt dat het ont-
haal telkens ' s  morgens gebroken 
wordt door lessen. De ervaring 
leert dat dit niet zo positief 
uitvalt; de opkomst vermindert 
trouwens naar het einde toe.

Hopelijk zijn we hiermee heel wat 
geïnteresseerden van dienst geweest 
Ue wensen iedereen nog vepl sukses

met de organisatie van zijn ont-
haal en hopen dat je er heel wat 
positieve reakties op zult krijgen.

Uilfried Van Ueyen- 
bergh namens VTK.

TWINTIG JAAR GELEDEN 
MAAKTE DE PERS ER GEEN 
DRAMA VAN ALS ER IEMAND 
EEN DRAAI OM DE OREN KREEG 
VAN EEN AGENT.
NU KAN EEN AGENT ZICH DAT 
NIET MEER VEROORLOVEN ! A

da t zegt agent-inspekteur V erstrepen van he t nationaal synd ikaat van de belgische poli-
tie op hun kongres op  zondag 25 m aart 1979. de dagen daarna w orden s tuden ten , 
scholieren en w erklozen tijdens betogingen voor dem okratisch  onderw ijs, voor een de-
m okratische m aatschappij doo r de politie van gent en om streken op beestachtige wijze 
in m ekaar geranseld op straat, op weg naar he t buro , in de kom bi w orden ze geslagen, 
gestam pt en aangevallen, 
da t is dem okratie  anno 1979.

RIJKSWACHTER 
IN DUIM BIJTEN

D R IE M A A N D E N
l.

SMAAD AAN POLITIE IMAN GESLAGEN
AKTEUR GUIDO 
LAUWAERT ^ ' T  

GESTRAFT
GENT. — De akteur Guido Lau-
waert en zijn broer Michel zijn 
gisteren door de Gentse recht-
bank veroordeeld wegens weer-
spannigheid en smaad aan de 
politie.

Onlangs hadden ze in het gezel-
schap van enkele vrienden een 
café verlaten aan de Hoogstraat. 
Ze stapten in een auto op het 
moment dat een-combi van de 
politie halt hield. De agenten 
vroegen Guido Lauwaert of het 
voertuig hem toebehoorde. Hij 
ontkende maar voegde er aan toe 
dat hij onmiddellijk zou uitstap-
pen. Dat deed hij ook. De politie 
vroeg naar zijn identiteitskaart. Hij 
zei dat hij ze niet bij had. maar dat 
hij zich strikt wilde voegen naar 
de bevelen van de ordehandha-
vers. Meteen ging hij met ge-
spreide benen tegen een muur 
staan, de armen naar boven tegen 
de stenen aangedrukt.
Michel Lauwaert deed hetzelfde. 
De agenten vonden blijkbaar hun 
houding verdacht en daarom 
brachten ze de twee mannen naar 
de combi. De opgebrachten gin-
gen meteen zitten en plaatsten hun 
benen op de bank. Ook dat was 
niet naar de zin van de politie die 
het tweetal naar het kommissa- 
riaat voerde.
Daar moesten ze in een lokaal 
wachten, vergezeld van een agent.

terwijl een andere verslag ging 
uitbrengen bij een officier. Dat 
nam veel tijd in beslag, teveel naar 
de zin van Guido Lauwaert die op 
een bepaald ogenblik vroeg «of het 
nog lang zou duren.»
Het antwoord was bevestigend. 
«Als het zo is ga ik naar huis.» 
replikeerde de akteur. Hij stond 
recht en zijn broer volgde hel 
voorbeeld. Toen ontstonden moei-
lijkheden. Andere agenten kwa-
men aangerukt. Op dat moment 
zouden de smaadwoorden geval-
len zijn en zouden de Lauwaerts 
zich schuldig hebben gemaakt aan 
weerspannigheid.
Hoe dan ook. prokureur Schins 
heeft de indruk dat de Lauwaerts 
gepoogd hebben met de politie de 
draak te steken. Mr. Van Closter 
noemde de beschuldiging onge-
grond.
De rechtbank was een andere 
mening toegedaan. Guido Lau-
waerts werd veroordeeld tot een 
maand voorwaardelijk vijf jaar en 
4.000 F boete of tien dagen gevan-
genis, Michel Lauwaert lot vijftien 
dagen gevangenisstraf, voorwaar-
delijk drie jaar en 2.000 F boete. 
Een agent had schadevergoeding 
gevraagd omdat hij gewond was 
geraakt aan de vinger en daardoor 
werkonbekwaam was geweest. 
Die eis werd door de rechtbank 
afgewezen. (JJ'

RECHTER GEEFT 
POLITIE GELIJK
GENT. —  «Ik geloof de 
politie niet meer. Hoe ze 
mij behandeld hebben is 
effenaf schandalig. Ze heb-
ben me geboeid over de 
grond gesleurd alsof ik een 
beest was». Dat verklaarde 
gisterochtend een zeer ver-
ontwaardigde Willy Bo- 
gaert uit Gent voor de 
Gentse rechtbank. Niet hij 
werd geloofd, maar wel de 
politie. Daarom werd hij 
wegens smaad en weer-
spannigheid veroordeeld tot 
twee maanden gevangenis-
straf, voorwaardelijk vijf 
jaar en een boete van 4.000 
fr.

Zijn moeilijkheden begonnen bij 
een rouiinekomrole van de politie 
in de New Orleansstraat te Gent. 
waar hij toevallig per auto door 
moesi. Niet hij. maar zijn vrouw 
zat aan hel stuur. Op het verzoek 
zijn identiteitskaart te tonen strib-
belde hij wat tegen. Daardoor 
moest hij uitstappen en vielen er 
harde woorden. Ten slotte werd 
hij geboeid en weggebracht.
Twee agenten stelden zich gister-
ochtend voor de rechtbank bur-
gerlijke partij. De ene klaagde er

over dat zijn brilmontuur bq het 
opbrengen van Willy Bogaert ge-
broken was. de andere had zijn 
uniform bevuild.

Na de pleidooien kwam de h. Van 
Bogaert nog aan het woord. Hij 
was verbolgen over de wijze 
waarop hij volgens zijn zeggen, 
door de politie mishandeld wend. 
zonder enige reden.
Op een bepaald ogenblik riep hij 
uit: (naar één van de agenten 
wijzend) «Die man daar heeft me 
met volle vuist op het gezicht 
geslagen». Zijn advokaat Mr. Ar-
seen De Rycke spoorde hem aan te 
zwijgen, wat hij blijkbaar tegen 
zijn zin deed.

Benevens de voorwaardelijke straf 
is Bogaert ook nog verplicht aan 
de ene agent 5.000 fr. te betalen 
voor de gebroken montuur. Hij 
moet ook de faktuur voor de dry- 
cleaning van het uniform van de 
andere agent betalen. UL)

RIJKSWACHT 100PT 
MET FRANSE

SCHOENEN

HOE 1ST MOGELIJK?
A
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INTERNATIONALE

HOMODAG.

Op zaterdag 5 mei organiseert de 
Rooie Vlinder een internationale 
homodag in Antwerpen.

Zonder twijfel zal het voor België_de 
belangrijkste manifestatie zijn, die 
ooit rond homoseksualiteit is georga-
niseerd. Voor de eerste keer is er 
een betoging tegen de onderdrukking 
van homoseksualiteit. Op deze manier 
wil de Rooie vlinder benadrukken dat 
deze onderdrukking een politieke 
onderdrukking is. Voor de homobewe-
ging, en voor degenen die er zich 
solidair mee verklaren, is dit zonder 
overdrijven een historische gebeurte-
nis. De betoging vindt plaats in de 
namiddag, en daarna is er een groots 
janettenfestifa1 in de Arena-hal in 
De urn e .

Zowel de demonstratie als het avond- 
gebeuren zijn niet alleen voor 
homoseksuelen bedoeld. Wie vorig jaar 
naar de Gentse homodag is gekomen 
zal gemerkt hebben dat er bij de 
2200 aanwezigen, zeer veel progres-
sieve organisaties en individuen w a -
ren, gewoon omdat ze niet akkoord 
zijn met de onderdrukking van homo-
seksualiteit. Kortom, ook hetero's 
zijn welkom, er wordt geen examen in 
de homoseksualiteit afgenomen. De 
aanwezigen van vorig jaar zullen je 
zeker kunnen vertellen in wat voor 
sen ambiance en plezierige strijd-
vaardigheid die dag verlopen is.

INTERNATIONALE HOMODAG 5  MB 79
betoging tegen art. 372-bis: 14.30 St.Jansplein ANTWERPEN

In het koncept van de homodag van 
dit jaar is er dus een nieuw element: 
de betoging. Dit is nu eens een 
demonstratie waar écht behoefte is 
aan solidariteit. Een demonstratie 
ook waar moed voor nodig is. Moed om 
als homoseksueel op straat te komen. 
Moed om als hetero je steun te betui-

gen.

de grote ”Janettennacht”:17.30 in de Arenahall, Deurne-Apen
met supertamp, hard softies, tedje en de flikkers, wham, david la divina davidse, marilyn en jane, 
daniel.alain en mare, luk bral, lala et ses emotions en anderen, janettenbal als slot...

en Antwerpen, fronten waarin de 
Rooie Vlinder aktief in is. Maar we 
zouden deze groep met een aantal 
studenten willen uitbreiden, teneinde 

bij eventuele provokaties een serieuze 
overmacht te hebben.

De betoging moet beschermd worden, 
liefst op vreedzame wijze. We hopen 
dat er genoeg linksen zijn, om ons 
hierin een ruggesteuntje te geven. 
Natuurlijk niet iedereen zal bij de 

ordedienst zijn. We hopen ook op een 
ruime opkomst van mensen die gewoon 
mee in de betoging opstappen, om aldus 
dus de homobeweging haar kwracht als 
politieke drukkingsgroep te geven. 
Zoals elke linkse man het als een 
plicht zou moeten beschouwen om in 
een abortusbetoging mee op te stappen 
zo zou iedere progressieve hetero 
aanwezig moeten zijn in een betoging 
rond homoseksualiteit.

's Avonds, begint dan de janetten- 
nacht. Daar treden een tiental groe-
pen op, waarvan de meeste uit het 
buitenland zijn. De inkom is 150 f r . ,

Dat is voor z o ’n programmatie zeker 
niet duur. Gezien de ruime opkomst 
van vorig jaar, zal het zeker dit jaa 
jaar ook een sukses zijn. Vorig Jaar 
waren er heel veel linksen en femini-
sten, wees er dit jaar ook bij.

ZATERDAG 5 MEI:

vertrekken er bussen om 12u op het 
St. Pietersplein. Je kan je inschrij-
ven op het Studentensekretariaat van 
de Brug. Een buskaart koet 30 fr.
Je kan daar ook kaarten kopen voor 
het avondgebeuren

We hebben het vermoeden dat, hoewel 
de bet'oging toegelaten is, het toch 
beter is een grote ordedienst op 
poten te stellen. In de eerste plaats 
wordt die gevormd door mensen van de 
anti-fascistische fronten van Gent

ue bussen zullen in de loop van de 
nacht terugkeren. De betoging start 
om 14u30 op het St. Jansplein in 
Antwerpen.
Het feest begint om 17u30 in de 
Arenahal te Deurne. Op het einde van 
de betoging zijn er bussen voorzien 
om naar Deurne te rijden.

JEUGDINFOOR

in het kultureel centrum Scharpoord 
te Knokke-Heist 
op zat en zond 5 en 6 mei 
met allerhande stands 
doorlopend filmvertoningen 
zondagnamiddag: Galtung en Illich komen 

spreken
's avonds: optreden van Waso 

50 frank inkom per dag

GEF

GEF stelt tentoon

"VAN LUDIEK TOT KEIHARD" 
Dokumentaire fotografie over de 
studentenakties 7«"79 tegen de 
anti-krisisuet.

NTG

De laatsten 
van Maxim Gorki

28 en 30 april, 3, 4 , 5 mei om 20u
29 april en 6 mei om 15u

The Three Musketeers
door the National Theatre of the Deaf
op dinsdag 8 mei

ARENA -------------------------------

Oh what a lovely war
27 en 28 april en 2, 3, 4, 5 mei
om 20u15

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

om 19u:
Le pont de singe
van André Harris, Alain de Sédouy en 

Charles Nemes 
Fr 76

om 21u15
Deep end
van Jerzy Skolimowski 
US-BRD 70

let op: er zijn geen vertoningen op 
27 en 26 april

4

vanaf donderdag 3 mei 
tot en met vrij 11 mei

open van 10 tot 12
14 tot 17 u . 

behalve op zondag

deze tentoonstelling vindt plaats 
in de Akademiestraat Gent KASK.

SPORT ------------------------------------

ijsschaatsen 
9 mei
vertrek 18u20 parking AZ

at letiek 
2 mei
open kampioenschappen van het 
personeel

wie lertoerisme 
19 mei
dauwtrip of de rit der dreven 
zaterdagvoormiddag, vertrek 
om 8u30 aan de parking van 
het sportkompleks

VOETBAL

De voetbalvirus heeft zich voor 
goed meester gemaakt van de Scham- 
perredaktie. Zoals u al kon lezen 
in nr. 85 hebben we een eervolle 
draw (gelijkspel in lekentermen) 
behaald tegen Red Star, een ploeg

sen nog nooit verloren te hebben.

QnmiddëlLijk na de match werd af- 
gesproken om een revanche te spe-
len, en die gaat plaatshebben op 
zaterdag 28 april om 10u30 op het 
stedelijk terrein aan de Dunant- 
laan.
We dachten eerst op te roepen om 
in grote aantallen te komen sup-
porteren maar dan zouden we niet 
fair zijn tegenover onze tegen-
strever, die geen 12.000 studenten 
voor een voetbalmatch kan mobili-
seren. Daarom vragen we aan de 
mensen die ons toch willen aan-
moedigen dat ze tijdens de match 
op de fiets of met de wagen de 
Dunantlaan zouden komen afgereden 
met een Schamper in de hand, zo 
weten wij (de voetballende redak- 
teurs) dat we aangemoedigd worden 
en kunnen we ons met nog vollere 
overgave wijden aan het voetbal-
spel .
Goal,dus op ZATERDAG 28 APRIL 

10u30 DUNANTLAAN


