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SCHAMPER het blad van de titanic

Matrak rakkers
Toen uij na de onlusten van donderdag' 
avond voor ondervraging naar het po- 
litieburo uaren gebracht,hebben uij 
een zeer interessante ontdekking ge-
daan. Namelijk,toen de inspekteur die 
ons moest ondervragen ons na drie 
uur van geestelijke kuelling(uaarin 
uij echter niets hebben losgelaten) 
even alleen liet om zichzelf een tas 
koffie te halen,konden uij de verlei-
ding niet ueerstaan om ons eens even 
de geheimen van het politieapparaat 
eigen te maken.
Al gauu stuitten uij op de volgende 
farde:nl. een rapport over het pas 
afgesloten interne onderzoek betref-
fende de hersenaktiviteit van de rijk 
suachter gedurende de diensturen.
Het leek ons nuttiq om een\aantal 
feiten uit dit rapport openbaar te 
maken.
Dankzij ons fotografisch geheugen 
zijn de hier neergeschreven feiten 
rake kopieen van het dossier.

1 , Inleiding
Diepgaand onderzoek(dat uil zeggen 
drie centimeter onder de schedel), 
heeft uitgeuezen dat de inhoud van 
de schedel van de gemiddelde rijks- 
uachter bestaat uit een door een ge-
spierde en bloedrijke membraan van 
drie cellagen dikte omgeven lucht-
holte. (Bij een enkele intelligente 
mutant zijn zelfs vier cellagen aan-
getroffen) .
Bij hersenaktiviteit blijkt deze 
membraan samen te trekken,uaardoor 
de druk in de luchtkamer toeneemt 
evenredig met de mate van aktiviteit. 
Zodoende is als eenheid voor de her-
senaktiviteit de atmosfeer genomen.
In de rusttoestand bleek de druk 1,1 
atmosfeer te zijn,hetgeen als nulpuni 
van de hersenaktiviteit genomen is.

2, Uerkuijze
33 leden van de rijksuacht hebben 
zich vrijuillig voor dit onderzoek, 
ter beschikking gesteld.
Onder plaatselijke verdoving uerd 
met grote omzichtigheid een klein 
gat geboord in de schedel,juist ach-
ter de oorschelp,ongeveer 3 cm. bover 
het rotbeen.
In het gat uordt een kunststof buis- 
je geschoven^dat vrij ingeuikkelde 
en vernuftige mikromanometer bevat. 
Via een zendertje dat in het kraak-

Naar aanleiding van een-artikel in 
'Schamper 81',geschreven door een 
anoniem persoon in verband met het 
Hilo,uensen uij" even orde op zaken 
te stellen. Uij uillen hier vooral 
beklemtonen dat het eerder geschreven" 
artikel de mening uas van één (blijk-
baar verbitterde)student(e) . Dat een 
zo ongenuanceerde en foutieve opinie 
dadelijk afgedrukt uordt in bepaalde 
kranten pleit zeker niet in het voor-
deel van deze dagbladen. De hieronder 
geformuleerde mening is deze van de 
rest van de HILO-studenten;maar dit 
zal uel niet spektakulair genoeg zijn 
om af te drukken,maar ^Vooruit1,'Mor-
gen' is een nieuu.e dag.

been van de oorschelp verankerd is, 
uorden de gegevens over de drtik via 
een speciaal computerrelais in een 
BOB-voertuig naar de centrale com-
puter in Brussel geseind.
Verder uerden door velduaarnemers 
de omstandigheden uaaronder de a- 
gent verkeerde vastqeleqd. (De hebt 
ze vast uel een^ qezien:die mannen 
d̂’e altijd' staan te 'filmen en te 
fotgraferen tijdens demonstraties)

§-bazelnoot van de uitgever: 
Etymologische verklaring voor het 
uoord 'demonstratie':
-de ........ 0ueg,ergens vandaan(l_at
-monsta.......(Lat)Lett:eng of naar

uezen. In het klassie-
ke Rome een door intel 
lektuelen graag ge-
bruikt schelduoord 
voor de Praetoriaanse 
uachters van D. Caesar

-atare....... (Lat̂ ? verscheuren(cfr.
Engels to tear),

3. Analyse van de computergegevens 
heeft geleid tot de volgende gra-
fieken:_________________________

1;Beboeten van een foutief geparkeer 
-de auto.(nauukeurig gemeten:4,93m. 
van een straathoek).

ineT<=d^ac -

tintelt

Ac
b j

a-normaal-aktiviteit: kollega meet 
afstand op.

b-schrijven van de boete 
c-rustperiode.(brein is niet prikkel 

baar)
d-nermaal-aktiviteit:brein staat 
ueer open voor nieuue denkaktivi- 
teiten.

2;Ideale aktivite'itkurve bi i het uit 
eendrijven van een vreedzame demon-
stratie van studenten.

hilo
-Uat de verplichte stage s betreft, 
vinden uij dat uij heel dankbaar mo-
gen zijn dat het HILQ dergelijke 
stages voorziet,zodanig dat onze op-
leiding iets breder uordt dan het 
aanleren van de normale schoolsport.' 
Dankzij deze stages konen uij in 
aanraking met sporttakken,die veel 
beoefend uorden gedurende de vrije 
tijd. Daar er va- een leraar LD ooi. 
hier veruacht uordt een begeleidende 
rol te vervullen,spreekt het vanzelf 
dat uij het zelf niet leren,laat 
staan aanleren,in .-én ueek,naar iets 
is beter dan niets!

a-hij ueet niet uaar lp ij moet begin 
nen
b-normaal-aktiviteit:hij heeft ont-
spannen slagritme bereikt.
3;Speciaal geval: Harde konfrontatie 
met studenten,uaarbij met projektie 
len uordt gegooid.

a-normaalaktiviteit:ontspannen sag- 
ritme
b-molotov-kokteel vliegt langs het 
hoofd. Uegens de hoge temperatuur 
stijgt de druk geueldig 
c-normaalaktiviteit. 
d-hoofd geraakt met trotuaartegel. 
Tegel dringt gedeeltelijk het,hoofd' 
binnen.Uegens deze volumeverkleining 
lichte stijging van de druk. 
e-er is een lek ontstaan"in de mem-
braan. Endoencefalaire druk zal gel-
eidelijk de buitendruk aannemen, 
f-inuendige druk heeft buitendruk aan 
genomen.Hersenaktiviteit is~nu nul, 
hetgeen een indikatie is voor het 
feit dat alle levensverrichtingen ge-
staakt zijn. Agent X bleek inderdaad 
aan de veruondingen bezueken te zijn. 
De gegeven pieken zijn veroorzaakt 
door louter uituendige omstandigheden 
en uij menen dat deze hoge uaarden 
voor de intrencefalomembranale druk 
niets met denkaktiviteiten te maken 
hebben.

Konklusie die uij uit dit onderzoek 
hebben durven trekken:
'Het is droevig gesteld met onze 
teergeliefde,zielsbeminde matrakke- 
rakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkers'

-Over de kostprijs van deze s.tages 
vinden uij dat iedereen zo iets zou 
moet kunnen bekostigen.Hen ueet troc 
uens reeds lang op voorhand dat er 
een stage zal zijn zodanig dat ,stu-
denten die het geld niet van hun uo- 
ders krijgen,en dat zijn er ueinig 
eventueel door een vakantiejob het 
nodige geld kunnen verzamelen. Ten-
slotte is een skistage van 13 dagen 
voor 10Q00 BFr. spotgoedkoop. Uij 
vragen ons dan ook af,of de anonie-
me schrijver(ster)nooit in zijn(haa 
r) leven meer zalgaan skiën en : f 
hij(zij) zelfs niet bereid is er 
veel meer voor te betalen?

-Uat het verplichtere karakter van 
de stages betreft,kunnen ue er ons 
van afmaken met de uitspraak:'Onbe-
kend is onbemind' Ue kunren hier 
zelfs een paar eigenaardige vast-

stellingen vermelden:

Op 8 mei zullen de sociale v e r ki e -
zingen doorgaan op deze universit- 
teit. Dat betekent dat er nieuwe ver- 
tegenwoordiaers gekozen worden voor 
de " me de b eh ee r -o rg a ne n ". Dat zijn dan 
de Raad van Beheer en de Fakulteits- 
raden. De studenten kunnen daar één 
zesde van de mandaten bekleden. Dik 
ondervertegenwoordigd dus.

Schamper heeft alle kandidaten voor 
de RvB de kans gegeven om htm program 
ma -samengevat op 1 kwartoblad- te 
publiceren. Om geen ruzies te s ch ep -
pen hebben we bewust niet de eerste 
pagina gebruikt omdat op die manier 
niet iedereen op een evengoede plaats 
zou komen te staan, vandaar alles 
samengebald op de twee binnenpagina's

O ja, hoeft het nog gezegd dat de 
tekeningen die tussen en in de p ro -
gramma's afgebeeld staan, door de 
redaktie geplaatst zijn en hoe dan 
ook niets te maken hebben met de per 
soon of de inhoud van het programma.

Schamper heeft bijna zijn vierde 
jaargang rond. Na deze volgt er half 
mei nog een editie met de uitslagen 
van de verkiezingen en dan stoppen 
we er mee. Het is weer welletjes g e -
weest dit jaar.

Wat die voetbalmatch betreft, zullen 
we kort zijn:
Red Star - Schamper : 9 - 1 -

lees verder op de laatste bladzijde



Johan
ONAFHANKELIJK KANDIDAAT

VercniysseHans Rieder
beste.............................,
Alhoewel ik student ben aan de rechtsfacul-
teit, ligt het niet in mijn bedoeling mij 
op te werpen als "kandidaat voor de rech-
ten" (er zijn bij ons immers te veel kandi-
daten) . Het ligt gewoon in mijn bedoeling 
te proberen of er een tegengewicht kan ge-
vonden worden voor de invloed die politieke 
en andere organisaties telkens weer in de 
verkiezingsweegschaal werpen, gewoon door-
dat ze de media en subsidies die hen gebo-
den worden aanwenden om hun posities te con-
solideren. (Ik ben er, ik blijf er.) Door 
hun georganiseerd handelen o.a. gaan die 
mensen steeds met de prijzen lopen, en 
zetelen de "stromannen" van politieke en 
andere organisaties als vertegenwoordigers 
van 12 000 studenten, waar ze er vooral 
voor zorgen hun subsidies niet te laten 
gaan, zodat ze er volgende keer weer bij 
zijn.

In deze optiek heb ik me als onafhankelijk 
kandidaat opgesteld, mij vooral richtend 
tot de (meerderheid van de) studenten die 
het ook zo zien. Echter zonder een program-
ma voor te stellen. Immers de beslissings-
macht van de raad van beheer, en die van de 
studenten daarin a fortiori is zo miniem, 
dat het maken van dergelijke programmabelof- 
tes te beschouwen is als het spelen met 
24 000 studentenvoeten. Van de gelegenheid 
wens ik gebruik te maken om te sugereren 
aan de mensen die niet wensen te komen stem-
men, om na te gaan of er tegen "brossers" 
sancties genoemen worden. Je weet nooit dat 
ie zo een dag uit spaart...

Hierbij roep ik op om in massa te komen 
stemmen op 8 mei. En dient het nog gezegd 
dat je pas jezelf vertegenwoordigt als je 
een onafhankelijk kandidaat steunt? 
(Gelieve me voor de eventuele simplismen 
te verontschuldigen, een kwarto blad is 
klein)

EEN STUDENT MET EEN PARTIJKAART OF EEN 
POLITICUS MET EEN SUDENTENKAART ?

1. ALGEMENE POLITIEKE OPTIE.
Het huidige politieke beleid wordt geken-
merkt door onverdraagzaamheid, inefficiën-
tie en onverantwoordelijkheid. Dit heeft 
een nefaste invloed op alle rijksinstellin-
gen en op het onderwijs in het bijzonder.
- ONVERDRAAGZAAMHEID. De leiders van poli-
tieke en filosofische bewegingen prediken 
hun minachting t.o.v. de andersdenkenden.
Het onderwijs aan de R.U.G. is daar het 
slachtoffer van. De profs, assistenten en 
studenten worden niet meer beoordeeld op 
hun kunde, maar geklasseerd volgens de poli-
tieke en filosofische kaste waartoe ze be-
horen.
-INEFFICIËNTE. Dit kastensysteem maakt het 
moeilijk een gemeenschap van 20 000 mensen 
draaiende te houden. Ieder graaft zich in in 
zijn kamp en vergeet daarbij het gemeen-
schappelijk doel dat alle leden van een uni- 
versiteit bindt, nl. aan een groep mensen 
met een bepaald verstandelijk vermogen de 
kans geven dit te ontwikkelen om hun bij-
drage te leveren in de gemeenschap. 
-ONVERANTWOORDELIJKHEID. Alle kontrole en 
iedere sanktionering is onmogelijk geworden. 
Keer op keer schermt men met het argument 
van de verworven rechten, zonder de oplos-
singen voor deze toestand eerst te toetsen 
aan het te bereiken gemeenschappelijk doel. 
Door de aldus ontstane onverantwoordelijk-
heid heeft zich een profitariaat ontwikkeld. 
Bepaalde profs gebruiken het patrimonium 
van de universiteit voor het opbouwen van 
persoonlijke roem (... en fortuin).

2. SPECIFIEK PROGRAMMA.
a. HET INSCHRIJVINGSGELD.
Afschaffing van het inschrijvingsgeld aan 
de rijksuniversiteiten. Door het oprichten 
van dergelijke instellingen heeft de staat 
immers de bedoeling geuit te willen voor-
zien in een vorming via het hoger onderwijs 
net zoals dit het geval is in lager en 
middelbaar onderwijs. Gezien deze twee 
stadia kosteloos zijn, moet dat ook op het 
niveau van de rijksuniversiteiten.
b. HET ONDERWIJSBELEID.
Praktische punten waarvan ik de verwezen-
lijking zal eisen in de Raad van Beheer.
1. regeling voor het gebruik van het patri-
monium van de universiteit door profs en 
assistenten. Dit impliceert dat er een ein-
de komt aan het opzetten van prestige pro-* 
jekten ter verwezenlijking van eigen roem.
2. Uniforme regelingen moeten worden opge-
legd :
- voor de openingsuren van alle algemene en 

seminariebib1io theken.
- voor het gebruik van de fotokopiemachines 

(qua uren en prijs 1,5 fr).

- i.v.m. aanwezigheidss3̂ steem voor profs en 
assistenten naast het ex cathedra onder-

wijs.
3. Verplichting voor de profs een syllabus 
ter beschikking te stellen tegen drukprijs.
4. gesanktioneerde examenkode door het in-
stellen van een ombudsman met sanktioneren- 
de bevoegdheid.
5. Mogelijkheid tot vrije semestriële exa-
mens op eigen aanvraag.
c. DE SOCIALE SEKT0R.
Oprichting van een autonome sociale sek-tor 
los van de universiteit. Per hogeschoolstad 
moet de struktuur van de sociale sektor open 
staan voor NUH0- en universiteitsstudenten. 
Een sociale raad zal het beleid daarvan be-
palen. Basisidee bij het uitstippen van dat 
beleid moet zijn de niet-vermogende stu-
denten een struktuur ter beschikking stel-
len waardoor hun mogelijkheden op slagen 
dezelfde worden als die van vermogende stu-
denten.

Na een algemene politieke stellingname en 
een principiële afwijzing van het betaalde 
rijksonderwijs en voorstellen van 'oplap- 
werk' zoals W S —SVB dat noemt, nog wat 
algemene beschouingen en hedenkingen bij de 
verkiezingen.
1. Kies voor politieke kandidaten. Niet voor 
korporatischtische of zg. onafhaneklijke 
kandidaten van de strekking 'omdat studen-
ten belangrijk zijn'.
2. Graag wil ik antwoorden op de kritiek van 
VVS-SVB dat de eis stellen het inschrijvings 
geld af te schaffen en zich onbetuigd laten 
in de akties inkonsekwent is. Ik stel de 
eis maar geef toe niet te weten met welke 
middelen deze eis af te dwingen. Nog voor 
alle straatprotest kon men voorspellen
dat de regering niet zou plooien. Het is 
voldoende de ekonomische krisis te analyse-
ren. Wat kan het de regering immmer deren 
dat 2000 studenten in Gent blijven proteste-
ren als ze voor problemen staat als 300 000 
werklozen en een voorspelling van 600 000. 
WS-SVB moet niet poehen. Ook zij hebben het 
goede middel niet gevonden. Er werd tot hier-
toe niets bereikt.
3. Daarom een programma met twee luiken : 
-principiële stellingname, maar daarom niet 
minder gemeend, i.v.m. punten waarvan ik 
toegeef niet te weten hoe ze te verwezenlij-
ken.
- voorstellen die een doelmatiger gebruik 
van de infrastruktuur mogelijk maken. Gevolg: 
een betere opleiding, meer kennis. Daaruit 
moet een strijdbaarder houding van de student 
volgen. Dus geen 'oplapwerk'. Een realisti-
sche keuze dus !

Jef Maes
fan De Waele 
Paul Geeraert VVS~SVB•  v  •  •  geen burokratie maar strijd

kandidaten

WS-SVB opteerde vanaf februari reeaa voor 
deelname aan de verkiezingen met een een- 
heidslijst van verschillende kandidaten 
rond een programma. Een gedrukt programma 
werd reeds verspreid, en is nog te bekomen 
Daarin werd voornamelijk Numerus Clausus, 
alle vormen van selektie, kritieken op 
onderwijs en wetenschap belicht, alsook 
de sociale sektor.

■ Omdat we het niet nuttig achten twee-
maal hetzelfde naar voor te brengen,wordt 
eerst ingegaan op onze zienswijze over 
demokratisering en universitaire expansie. 
Daarna illustreren we aan de hand van en-
kele konkrete voorbeelden, welke eisen we 
stellen. ___________________________________________________ _

^^"^^^ramma'voo^^^^verkï^zjSge^voo^SÈ^®

Raad van Beheer steunt vooral op punten die 
WS-SVB nauw aan het hart liggen. Demokrati 
sering, technokratisering van het onderwijs, 
studiefinanciering, kursusinhoud enz...

In geen geval maken wij een scheiding tussen 
'buiteninstitutioneel werk’ en het 'werken' 
in de medebeheersorganen. Daaruit volgt on-
middellijk dat we geen opportunistische pro-
gramma schrijven, zoals iedere student het 
kan (neen aan de 10 000, weg met de massa- 
kolleges, voor pedagogische kwaliteiten van 
de proffen enz...) Niet dat die vaststellin-
gen en eisen niet juist zijn. Het komt erop 
aan de eisen te kaderen in een ruimere vizie 
in bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen.

We voeren ook geen persoonlijke kampanjes.
We verzetten ons tegen de personenkultus : 
als "Stem voor X, voor de verdediging van 
UW belangen, van HET studentenbelang". Dood-
doeners in de stijl van 'omdat mensen be-
langrijk zijn’ of het is 'vijf voor twaalf’ 
kunnen we in de studentenbeweging best mis-

sen.

We komen op met een lijst van drie kandida-
ten uit verschillende fakulteiten, rond één 
en hetzelfde programma.

Een programma is noodzakelijk om een koheren- 
te vizie op onderwijs en wetenschap naar 
voor te brengen. Eisen stellen heeft maar 
zin tegen een achtergrond van analyse en 
uitleg. In elk geval gaan we niet over tot 
het stellen van haalbaarheidseisen. Funda-
mentele eisen zijn noodzakelijk. Neem nu de 
eis voor een demokratisch en gratis onder-

wijs. Die eis wordt niet zomaar van vandaag 
op morgen gesteld. Demokratisering van het 
onderwijs is een onderwerp dat al meer dan 
tien jaar aan de orde van de dag is. Het 
feit dat dergelijke eisen nogniet ingewil-
ligd zijn wil niet zeggen dat we die gerecht 
vaardigde eisen aan de kant moeten stellen.

Om de eisen van demokratisering van het on-
derwijs te duiden is het nodig na te gaan 
wat het antwoord van overheidswege, van de 
vakbeweging, van de politieke partijen ge-
weest is. Het is zelfs nodig de veranderen 
de probleemstelling te bekijken.
Om die eisen kracht bij te zetten is het 
absoluut nodig de studentenbeweging te ver-

sterken. ________________________________

S-SVB gaat er van uit dat het onderwijs-
beleid van de laatste twintig jaar in twee 
delen opsplitsenli.
De expansiefaze is gekenmerkt door een forse 
toename van het aantal'studenten in het ho-
ger onderwijs. De toename van de participatie 
van arbeiderskinderen aan het hoger onderwijs 
was wel markanter dan de vorige jaren. Voor-
namelijk kinderen uit de middenklassen geno-
ten van die expansie. Die expansie is in 
Vlaanderen groter geweest dan in Wallonië.

Maar toch zijn er aan die expansiefaze heel 
wat schaduwzijden op te merken.
° De ondervertegenwoordiging van arbeiderskin-
deren in het hoger onderwijs is en blijft 
schrijnend. Voor Leuven bedroeg dat maximaal 
13%.

° De sterke ondervertegenwoordiging van vrou-
wen in het hoger onderwijs valt ook onmiddel 
lijk op.

° Volgens onderwijssociologen werd de univer-
sitaire expansie louter en alleen gezien in 
het licht van de ekonomische mobilisatie van 
talent. Dat was in de jaren '50 een noodza-
kelijke voorwaarde voor de verhoging van 
de welvaart.

Uit dit laatste punt volgt dat de initiatief-
nemers een duidelijke politiek van inschake-
ling van de universiteit in de sociaal-ekono- 
mische ontwikkeling op het oog hadden. Voor 
hen was het een element in een meer globale 
rentabilisering van de ekonomische struktuur 
in België.

Dat proces schrijdt nog verder voort. Zeker 
Hu het ekonomisch leven niet meer schitterend 

tioneert. In het begin van de zeventiger 
i komt de ommezwaai van beleid. De her-

vormingen van de universiteit volgen elkaar
op. optie van de artsensindikaten in verband
_ .  ̂ met de gezondheidszorg is de bestendiging
Een eerste aanzet daartoe was het invoeren van de financlële overgewaardeerde positie 
van medebeheer. De oorspronkelijke eisen van van de geneesheer. Als deze heren een ver_ 
de studentenbeweging waren zeker daarop niet gp. 
richt. Zij stelden zich veeleer vragen rond 
de inhoud vanhet onderwijs, rond de funktie 
van de wetenschap. Hun eis van fundamentele 
demokratisering vanhet onderwijs werd herleid 
tot de kreet inspraak.
In feite betekende de wet op de beheersorga-
nen het ontslag van de regering inzake inhou- 
delijké wijzigingen aan de universiteit. In
overleg met buiten-universitaire groepen, stu- VESTIGINGSWET
denten en personeel, zouden het de profes-
soren zijn die aangepaste wijzigingen moesten 
invoeren. Na enkele jaren medebeheer hoeven 
we ons er niet over te verwonderen dat mede-
beheersorganen meer uitspraak- dan inspraak-
organen ziin.

ziekte toestand in de gezondheidszorg aan-
klagen, dan moeten zij daaruit de nodige 
konklusies trekken en niet door het onver-
antwoord invoeren van een vestigingswet en 
een numerus clausus dezelfde verziekte toe-
stand nog voor jaren in zijn huidig kader 
bestendigen.

Wij eisen in verband met de geneeskunde :

GEEN NUMERUS CLAUSUS 
7-JARIGE OPLEIDING AAN DE UNIVERSITEIT. 
AANPAKKEN VAN DE PRESTATIEGENEESKUNDE VANIN 
DE STUDIE.

HUISARTS : GEEN SPECIALISME.
VOOR EEN EERSTELIJNSGENEESKUNDE

Nu maken de heren van VVS-SVB het toch wel 
eventjes al te grof. Zoals alle kandidaten 
voor de RvB wisten de drie VVS-SVB kandida-
ten reeds 14 dagen dat ze een plaats in 
Schamper zouden krijgen om hun programma 
voor te ste.llen.
Op de dag van de lay-out waren alle teksten 
binnen, uitgezonderd deze van VVS-SVB. Tele-
fonisch vraagt Paul Geeraert of we niet wat 
kunnen wachten, want hij moet nog van een 
vergadering terugkomen. Wij gaan akkoord en 
zeggen dat hij dan zelf de vrijgehouden 
plaats maar moet vullen, en dat hij de tekst 
zelf maar moet plakken. Hij stemt in.
Wat blijkt nu ?
De illustratie die we hadden voorzien, werd 
zomaar overplakt door hun programma en te- ' 
vens werd op de achterpagina al gereageerd 
op een tekst van Dirk Vereeken.
Met alle sympathie voor VVS-SVB vinden we 
toch dat ze niet moeten overdrijven: 
het is niet omdat men zijn afspraak niet 
nakomt dat men daarvan gebruik mag maken 
om tussen te komen in de samenstelling van 
Schamper. Schamper is het blad niet van 
VVS-SVB. Bovendien is het niet eerlijk 
tegenover de andere kandidaten, die het 
programma van hun tegenstrever niet hebben 
kunnen inzien vooraleer het hunne te schrij-
ven .
Deze tekst werd dan ook geplakt op de 
plaats waar oorspronkelijk de illustratie 
stond. Jammer voor VVS-SVB.

De Schamper-redaktie.^.^

GESCHIEDENIS. AARDRIJKSKUNDE. BIOLOGIE 
KUNSTGESCHIEDENIS.

Ramaekers heeft voor volgend jaar zijn 
kaarten op tafel gegooid in verband met 
het Vernieuwd Secundair Onderwijs. In het 
technisch onderwijs wordt het aantal lesu-
ren verminderd van 37 tot 36. In het niet- 
technisch onderwijs is dat van 36 uur tot 
32 uur. Heel wat lesuren vallen weg.
Dat is dus een eerste belangrijk gegeven 
waartegen we ons keren.

Een tweede- punt waarop we dwars liggen met 
deminister is de quasi afschaffing van aar-
drijkskunde, halvering van de geschiedenis 
biologië en esthetica. Vergelijken met die 
vakken uit de menswetenschappen met wat in-
gevoerd zal worden (meer ekonomie, sociale 
wetgeving...) dan kunnen we één heel dui-
delijke konklusie trekken nl inzichten 
verwerven, vaardigheden ontwikkelen is de 
overheid maar alt te gortig overgekomen.
De inschakeling van het onderwijs in de 
sociaal-ekonomische ontwikkeling voltrekt 
zich daardoor ook in het middelbaar onder-
wijs. Een synchronisatie van de hervorming 
van het middelbaar met dat van het hoger on-
derwijs.

De menswetenschappen krijgen reeds ferme 
knauwen in vergelijking met de positieve 
wetenschappen, alleen al wat betreft fi-
nanciering. De omringing door personeels-
leden is ook veel geringer. En daarboven

V fcjU o^zVe fi.if



Koen Bostoen F.K. fakulteitenkonvent
Het overkoepelend orgaan van ook uw fakulteitskring

Dirk VereekenPROGRAMMA ?

Voor de raad van beheer wilde ik aanvanke-
lijk zonder programma opkomen en dit om de 
volgende redenen: omdat je als student niet 
zoveel kunt doen in de RvB en je derhalve 
met zijn allen ongeveer dezelfde programma-
punten hebt; omdat ik wilde aantonen dat je, 
dat jullie, daar niet veel mee zijn, dat je 
evengoed kan stemmen in deze verkiezingen 
voor iemand zonder programma als voor iemand 
met een programma, daar een programma een - 
aantal beloften inhoudt en dat jullie nog 
altijd moeten geloven dat die beloften ver-
vuld zullen worden wat meestal niet het ge. 
val is, maar dan is het, in deze verkiezin-
gen, al te laat. Veel beloven, weinig geven 
... Je kiest dus voor een persoon, niet voor 
een programma. Omdat zo'n programma tenslot-
te steeds tendeert naar exhaustieviteit,
d.w.z. dat iedereen zoveel mogelijk belooft 
voor iedereen. IEDEREEN krijgt wel iets. Ik 
weet dat ik hiermede tegen de schenen schop 
van mijn geliefde tegenkandidaten, nog eens.

Intussen sta je zonder programma natuurlijk 
zwak tegen demagogie: men verwijt je dat je 
een gebrek aan ideeën poogt te verbergen, 
dat men niet kan kontroleren of je het wel 
goed doet (alsof jullie dat anders wel kun-
nen !).

DEMOKRATIE ? Als je dan naar de raad 
van beheer gaat dan heb je een bepaald idee 
over haar werking: ze zou moeten een uiting 
zijn van het demokratisch principe in die 
zin dat alle belanghebbenden mee helpen be-
sturen. Dit impliceert in elk geval dat
1) het inderdaad besturen is d.w.z. dat 
voorstellen van alle belanghebbenden voor 
alle belanghebbende groepen door de beheer-
raad geraken indien ze +_ objektief kunnen 
verantwoord worden
2) dat over wat te besturen valt genoeg kon- 
troleerbare informatie bestaat. Dit is 
slechts gedeeltelijk waar in de raad van be-
heer omdat 1) de raad gedomineerd wordt door 
de proffen en de regerinskommissaris 2) de 
informatie is vaak onhandelbaar of onkontro- 
leerbaar (aanbestedingen) of te laat binnen-
gekomen. Nu zijn daar twee houdingen tegeno-
ver 1* je probeert er het beste van te maken 
2* je probeert iets nieuws, iets geweldig 

origineels (be unique!), gans anders, re-
volutionair. Ik opteer voor het eerste en 
niet uit zwakheid. Ik geef toe, het aan-
lokkelijker om iets geheel nieuws te probe-
ren, veel meer entoesiasmerend maar 't 
vergt ongelooflijk veel energie en het re-

sultaat is, in praktijk, magertjes. Je kan 
het vergelijken met een nieuwe sport die je 
aanleert: dat lijkt vaak veel frisser, veel

aangenamer maar je prestatieniveau ligt be-
duidend lager. Denk aan wat ons overblijft 
van de studentenrevolte in 68. Demokratie 
is een saaie zaak. Omwentelingen lijken 
me op hoog niveau weinig realiseerbaar. Om 
die reden lijken fundamentele veranderingen 
in de RvB niet aangewezen, toch niet voor 
een lid ervan, eerder voor de studentenbe-
wegingen.

POLITIEK ? Als je in de RvB zit, dan 
ageer je natuurlijk politiek. In de RvB 
wil ik de studenten vertegenwoordigen en 
geen politieke partijen waarvan de nadelen 
genoegzaam bekend zijn. Daarom heb ik alle 
politieke steun afgewezen.
De raad van beheer heeft over bepaalde zaken 
geen bevoegdheid, zo bijvoorbeeld, haar 
advies i.v.m. de 10000 en de numerus clau- 
sus is niet bindend.Aan sommige zaken kan 
ze, alhoewel niet bevoegd, evenwel een duw-

tje in de goede richting geven. We denken 
bv. aan een permanente curriculumcommissie 
per faculteit, waarin alleen de belangheb-
benden : professoren, studenten, specialis-
ten, zouden zetelen, waarbinnen steeds op-
nieuw de verschillende gedoceerde vakken 
geëvalueerd zouden kunnen worden en wiens 
advies terzake bindend zou zijn. Dit zou 
de faculteiten in de mogelijkheid stellen 
veroudering van cursussen te voorkomen, 
nieuwe cursussen in te stellen, oude te 
verwijderen. Bovendien zou langs deze weg 
het naleven van de richtlijnen van de R.v.B. 
kunnen gecontroleerd worden i.v.m. de exa- 
mencode, het uitgeven van sylabussen. Het 
zou veel tijdrovende discussies in de R.v.B; 
voorkomen en aldus haar al te ruime taak 
verlichten. Het zou deze zaak dichter bij de 
studenten brengen (hoewel ze zelf ook wel 
een een inspanning mogen doen). Wat dit 
laatste betreft, hoe zal ik praktisch gezien 
de studenten bereiken. Wel, je kan verslag 
uitbrengen (vb. Jo Maebe geneeskunde) in 
Schamper en aan het faculteitenconvent. Ook 
wil ik een communicatiesysteem met de facul- 
teitskrantjes kunnen verspreiden.
Nog eens iets, als student R.v.B. vertegen-
woordig je gezamelijk de Gentse studenten, 
dit vind ik het enige criterium) en dus 
vind ik het belangrijk dat we daar een 
gemeenschappelijk standpunt dienen in te 
nemen waardoor de argumentatie zeker aan 
kracht zal winnen.

Wat hier boven is getypt (en slecht getypt) 
is een te haastige, te beknopte, te weinig 
geargumenteerde neerslag van wat ik denk 
en wat ik hoop te doen wanneer ik in de 
raad van beheer zou geraken. Met uw hulp.

Koen.

Hallo,
Het is een .traditie dat het Fakulteitenkon- 
vent bi'j de verkiezingen telkenmale een ei-
gen kandidaat voordraagt.Het F.K. is immers 
de meest representatieve studentenorganisa-
tie aan onze unief.Door zijn steun te geven 
aan een kandidaat is het F.K.ervan verze-
kerd dat de vertegenwoordigers rekening zul-
len houden met de mening en belangen van de 
kringen.Bij deze verkiezingen steunt het FK 
unaniem de kandidatuur van DÏRK VEREEKEN. 
Hier volgt zijn programma:
1) Versterken van de band tussen de studen 

ten in de raad van beheer,de fakulteitsra- 
den en de studenten zelf.Tot nu toe dienden 
de studenten in de raad van beheer immers 
altijd alleen te werken,wat meebracht dat 
adviezen van de studenten in de F.R. hen te 
laat of verdraaid bereikten.En dit moet ver 
anderen.De studenten moeten immers én in de 
F.R én in de RvB dezelfde standpunten ver-
dedigen.De studenten in de F.R. zijn immers 
met de situatie in hun fakulteit het best 
vertrouwd.Er moet dus een betere doorstro-
ming komen,en dit kan via de struktuur van 
het F.K.Via het F.K. kan je immers vrij 
snel en gemakkelijk alle kringen bereiken, 
en zo ook de vertegenwoordigers.Via datzelf 
de FK kan ook gemakelijker informatie door-
gespeeld worden.
2) Wij moeten ijveren voor een unief die 

openstaat voor alle lagen van de bevolking, 
en voor een versterking van de sociale sek- 
tor,en voor het afwentelen van besparingen 
op posten waar dat effektief kan.Konkreet 
betekent dat,onder andere

- tegen numerus clausus
- tegen verlenging van de studieduur
- tegen de verhoging van het inschrij-

vingsgeld en grotere studiekosten.
Al deze maatregelen leiden Immers tot een 
financiële drempel voor de student aan. onze 
unief.
Besparen waar kan wordt vrij duidelijk met 
een paar voorbeelden:
+ De gebouwenpolitiek: waarom een unief 

bouwen voor 20.000 mensen als je weet 
dat er niet meer dan 13.000 zullen komen? 

+ Waarom moeten ze een elektrische verwal 
ming hebben onder de garage-oprit op het 
rektoraat? Voor die 7 miljoen wil ik wel 
een paar jaar znut gaan strooien,zulle. 

Wij moeten werken voor een beter systeem 
van studiebeurzen.De studie van Ward Bosman 
heeft voldoende bewezen dat de beurzen niet 
altijd komen waar ze nodig zijn.
We moeten verder ook beter gaan samenwerken 
met de sociale dienst.Het werk dat die men-
sen presteren ten voordele van de studenten

bereikt immers niet allen die daarvoor in 
aanmerking komen.Wij moeten trachten het 
werk van die mensen rendabeler te maken.
3) De vertegenwoordigers van de studenten 

moeten los staan van elke partijpolitieke 
groepering.Al te vaak moeten zij immers kie-
zen tussen de partijmening en de belangen 
van de studenten .Meestal kiezen zij daarbij 
voor de partijkaart en zijn dan geen studen-
tenvertegenwoordigers meer.
De benoeming van proffen moet ook in dit ka-
der worden gezien.Het mag niet mogelijk zijn 
dat proffen worden benoemd,louter om hun po-
litieke kleur.Hun kapaciteiten moeten de 
doorslag geven.Ook om die reden moet er een 
betere binding komen tussen studenten in de 
F.R. en in de RvB,al was het maar om de no-
dige informatie door te spelen.
4) Verder uitwerken van de gedragskode en 

sankties daarop voorzien,zodanig dat de 
proffen daar niet zomaar kunnen aan voorbij 
gaan.De gedragskode is er om de studenten 
te beschermen tegen proffen die het niet 
goed menen.Nu kan men dexe gedragskode niet 
afdwingen zodat enkel de proffen die het 
goed menen ze navolgen.Maar die deden dat 
zonder de kode ook al.De proffen die het 
niet goed menen vegen er hun voeten aan.De 
gedragskode schiet dus aan zijn doel voorbij

Dit zijn eBn paar punten die ik via de RvB 
en de sociale raad wil waarmaken.Ik kan niet 
beloven dat ze allemaal zullen verwezenlijkt 
worden.Er zitten imeesr nog andere mensen in 
de RvB,die hiermee wel niet akkoord zullen 
gaan.Maar door steeds deze opinies te verde-
digen hoop ik -toch iet of wat resultaat te 
boeken.Als jullie me hierbij wat willen hel-
pen,door bijvoorbeeld achter mijn naam te 
stemmen,zal ik jullie heel dankbaar zijn.

DIRK VEREEKEN
vz Fakulteitenkonvent

Chris HocepiedWouter Vanden
onafhankelijk kandidaat

1. In de raad van beheer en de fakulteitsra- 
den moet overleg primeren op konfrontatie 
daar de kwaliteit van het onderwijs de enige 
finaliteit ervan mag zijn. Om dezelfde reden 
moejtwi politieke benoemingen vervangen wor-
den door benoemingen op grond van pedago-
gische kwaliteiten.
2. Geen geweld op de campus: we moeten het 
geweld van politie en rijkswacht aanklagen. 
Tevens moeten studenten die met spuitbussen 
privé-woningen besmeuren of ruiten ingooien 
van de unief worden uitgesloten.
3. De studenten hebben het recht lessen te 
volgen: een goedgevulde volksvergadering op 
de Blandijn vertegenwoordigt max. 3% van de 
studenten aan de RUG. Voor elke staking 
dient er daarom per fakulteit en per jaar ge-
stemd te worden. Telkens moet een meerderhei« 
vah 50% + 1 stem behaald worden. Eventueel, 
kunnen de proffen dan verwittigd worden dat : 
ze niet moeten afkomen om les te geven.
4. In plaats van spontane komitees, die vaak 
alleen maar zichzelf vertegenwoordigen en 
soms beheerst worden door kleine minotiraire 
groepen, de pretentie hebben al de studenten 
te vertegenwoordigen, moet een demokratisch 
verkozen studentenraad worden opgericht. Alle 
strekkingen van de studentenbeweging zouden 
er evenredig met hun behaalde stempercentage, 
bij tweejaarlijkse algemeen verplichte verkie 
zingen behaald, worden vertegenwoordigd.
Haar representatief karakter zou haar een 
grotere macht geven t.o.v. het rektoraat
dan gelijk welke 'studentenvakbond'.
5. Het is hoog tijd dat men een einde zou 
stellen aan de misbruiken en de verduisterin-
gen van studentengelden: de raad van beheer 
moet de miljoenen die ze aan PK, WK, KK en 
FK schenkt, inhouden tot deze konventen rele-
vante en demokratische kriteria aanwenden
om dit geld te beheren. Het seniorenkonvent 
moet ook subsidies ontvangen ( en minstens 
evenveel als het werkgroepenkonvent).
6. De maaltijdprijzen moeten geblokkeerd wor-
den in de resto's (minstens tot 1 januari 
1981). Indien dit ekonomisch niet haalbaar 
blijkt moet ‘besnoeid worden in de prestige- 
uitgaven van de unief. Desnoods mag er ook 
gesnoeid worden in de miljoenen van de stu- 
dentenaktiviteiten. (FK en dgk.)
7. Het sportkompleks moet verder uitgebouwd 
worden. Vooral de verbindingsmiddelen met 
de watersportbaan moeten verbeterd worden.

Tevens dienen alle universitaire gebouwen 
toegankelijk gemaakt te worden voor de ge-
handikapten.
8. De eksamenregeling moet vroeger bekend ge 
maakt worden (eventueel door vroegere in-
schrijving voor de eksamens).
9. De uurroosters moeten zo opgesteld worden 
dat er nooit heen en weer geloop tussen di* 
verse fakultaire gebouwen zou zijn zonder 
een voorzien van voldoende tijdspanne. Les-
sen voor 8u30 's morgens dienen verzet te 
worden (spoorstudenten!).
10. Het inschrijvingsgeld moet verminderd 
en geïndekseerd worden. Een numerus clausus 
is geen afdoende middel om besparingen door 
te voeren aan de unief. Studenten die zich 
inschrijven voor een tweede studierichting 
zouden geen dubbel inschrijvingsgeld moeten 
betalen.

- kandidaat VNSU ( Vlaamsnationale
" Studentenunie )

- gesteund door VTK ( Vlaamse Technische
Kring )

Dag medestudent !
Je hebt je misschien de laatste dagen afge-
vraagd - in verband met deze verkiezingen - 
wat studenten in de raad van beheer kunnen 
gaan doen. De ondervertegenwoordiging van de 
studenten, de houding van de professoren, de 
machtspositie van de regeringskommissaris en 
het gekonkelfoes achter de schermen maken 
van de RvB immers niet de ideale plaats om J 
- zelfs minimale - studenteneisen te reali-
seren. Het schijnmedebeheer, een fop-speen 
voqr de studentenbeweging sinds 1971 - maakt 
dit ommers onmogelijk.
Toch is deelname aan de huidige raden noodza-
kelijk: de studentenbeweging moet zich im-
mers op zoveel mogelijk fronten laten gel-
den - op het institutioneel vlak betekent __
dit in de eerste plaats: alle informatie op-
eisen waar we recht op hebben en onze stand-
punten zo veel en zo luid mogeiijk verkondi-
gen I _ ........ ...
De volgende lijnen bevatten daarom niet zo- t 
zeer "te verwezenlijken programmapunten", 
maar eerder een aantal kritische bemerkingen 
en de krachtlijnen van een visie die ik 
graag wil verdedigen de komende twee jaar in 
de Raad van Beheer en zo mogelijk de Sociale 
Raad.

Univarsiteitsbeleid: een knoeiboel!

Een duidelijke politiek in verband met de 
universiteiten schijnt er in dit land niet 
te bestaan; getuige daarvan de opeenstape 
ling van maatregelen van de laatste jaren. 
Denken we maar - wat Ramaekers betreft - 
aan: - het voorontwerp tot hervorming van de 
akademische graden, met een vernietigende 
kritiek daarop;

- de totaal overbodige en bovendien se- 
lektionerende 10000-maatregel.
Meer algemeen moeten we vooral op onze hoede 
zijn voor allerhande willekeurige onderwijs-
hervormingen, de geleidelijke afbraak van 
de autonomie van de universiteiten en de 
dreiging van numerus clausus en vestigings-
wetten .
Rationalisatie is dringend noodzakelijk. Fe-
deralisering van het hoger onderwijs is een 
fundamentele eis: slechts op die manier kan

Berghe
de benadeling van de Vlaamse universiteiten 
(3 miljard per jaar) worden stopgezet!

Onderwijs ...

Zowel naar de Anhoud als de metodiek is het 
onderwijs dringend aan hervorming toe. Wie 
opkomt voor andere onderwijsmetodes, een be-
ter eksamensysteem, degelijke begeleiding, 
stuit vaak op één grote moeilijkheid: de 
prof. Daarom juist moeten studenten in de 
Raad van Beheer en de Fakulteitsraden bij 
benoemingen vooral letten op de pedagogische 
kwaliteiten van de toekomstige lesgevers!

Sociaal beleid.

In dit verband stel ik volgende opties:
- uitbreiding van de voorzieningen van de 

sociale sektor aan de RUG
- autonomer wordende Sociale Raad (los van 

de Raad van Beheer)
- openstelling van de sociale sektor ook 
voor niet-universiteitsstudenten

- studiebeurzen: het systeem van de betoela-
ging moet herdacht worden om een meer di- 
rekte studiefinanciering mogelijk te maken

- ijveren voor een sociaal statuut voor de 
s tudent-»

S tudentenorfeanen.

De "werking" van de verschillende konventen 
(gesubsidieerd voor 4 miljoen) laat zeer 
veel te wensen over. De verdeling van de 
studentensubsidies doet dan ook een aantal 
vragen rijzen.
Er moet een overkoepelende en representatie-
ve studentenorganisatie worden heropgericht, 
aangezien W S  intern werd omgevormd tot een 
kleine ledenvakbond.

Suggesties zijn altijd welkom! Een meer uit-
gewerkt programma kan je krijgen bij mij 
(St Hubertusstraat 21) of op het VNSU-sekre- 
tariaat (Van Hulthemstraat 47).



vervolg programma VVS-SVB
op Komt nu nog inkrimping van tewerkstelling 
voor afgestudeerden^van die richtingen. 
Scholieren iniiRïets meer begrijpen van de 
totstandkoming van de huidige maatschappij 
in België en in de wereld, zonder geschie-
denis en maatschappelijke vorming (dat ook 
van de kaart verdwijnt).

Een dergelijke technokratische vizie op 
het onderwijs wijzen we, als VVS-SVB reso-
luut van de hand.

BEHOUD VAN TEWERKSTELLING.
VOOR MAATSCHAPPELIJK GERICHTE VAKKEN.

VOOR DE SOCIALE SEKTOR EISEN WE :

OPENSTELLING VOOR ALLE STUDERENDE EN WER_ 
KENDE JONGEREN.
OPTREKKEN VAN DE FINANCIERING VAN DE SO-
CIALE SEKTOR.
VERVANGINGSINKOMEN VOOR ALLE STUDENTEN 
(STUDIELOON)
EEN SOCIALE SEKTOR DIE NIET BEHEERD WORDT 
DOOR HET REKTORAAT.
UITBOUW VAN REGIONALE CENTRA VAN SOCIALE 
VOORZIENINGEN.

SOCIAAL STATUUT VOOR DE STUDENT : 
FINANCIËLE, JURIDISCHE EN 
PERSOONLIJKE ZELFSTANDIGHEID 
VAN DE STUDENT

VOOR PROJECTONDERWIJS

NEEN AAN HET MILITAIR-WETENSCHAPPELIJK 
EN HET NUKLEAIR ONDERZOEK

VOOR PROGRESSIEVE STUDIEINVULLING 
OPRICHTING VAN EEN WETENSCHAPSWINKEL

AFSCHAFFING INSCHRIJVINGSGELDEN 
GEEN DERDE CICLUS 
SOCIALE SEKTOR OPEN VOOR 
STUDERENDE EN WERKENDE JONGEREN 
VERZET TEGEN DE GEVOLGEN 
VAN DE FINANCIERINGSWET 
INDUSTRIE UIT DE RAAD VAN BEHEER 
VOOR ONDERZOEKSINVENTARISATIE 
VOOR EEN KURSUSDIENST 
GEEN NUMERUS CLAUSUS 
GEEN SELECTIE

ÏAKULTEITENKONVENTSVERGADERING.

Vorige week donderdag had op demaandelijkse 
vergadering van het Fakulteitenkonvent voor 
het eerst een diskussie plaats over de orga-
nisatie van de studentenbeweging.
Om een bepaalde vizie van overkoepeling van 
alle mogelijke strukturen; een optie om alle 
studenten te vertegenwoordigen (studentenpar- 
lementaristisohe vizie) naar voor te brengen, 
was Herman Francq als vrijgestelde van de 
kringraad ( net als het FK, maar dan te leuven 
overgewaaid naar Gent.

Alras bleek in zijn uiteenzetting heel wat 
punten van de WS-werking en -organisatie op 
zijn lever lagen.
Zo werd W S  ervan beschuldigd onderhandelingen 
aangeknoopt te hebben met de minister. Iets wa 
wat W S  nooitj nooit voorgestaan heeft. Als het 
blad van W S  doorgelezen zou worden, weet men 
allicht wel hoe de vork in de steel zit.

Kritiek werd ook geuit op het feit dat W S  
een ledenorganisatie geworden is. Aangewreven 
werd dat dat in duistere omstandigheden ge-
beurd is. Niets is minder waar. W S  moest 
wegens een dekreet van de kultuurraad een 
ledenorganisatie worden. Verder is het zo 
dat tijdens het akademiejaar '76-'77 een al-
gemene vergadering van W S  (die toen nog alle 
studenten uit het hoger onderwijs vertegen-
woordigde) die omvorming beslist heeft bij 
meerderheid van stemmen. Sinds twee jaar 
drukken we erop dat W S  een ledenorganisatie 
geworden is.

Herman Francq beklemtoonde dat W S  een belang■ 
rijke rol gespeeld had in de aktie tegen'de 
verhoogde inschrijvingsgelden , maar dat zijn 
mening over de organisatie van de studenten-
beweging eerder in de lijn ligt van alles te 
overkoepelen. Hij deed een oproep om daarover 
nogmaals te diskussiëren.
Een paar weken voordien werd in Gent reeds 
zo 'n vergadering bijeengeroepen, waar niemand 
van de kringen , zelfs geen enkel individu 
aanwezig was. Of dat een téken aan de wand

is voor een mogelijke overkoepelende en 
alle studentenvertegenwoordigende organisatie 
zal de toekomst aanwijzen.

PAUL GEERAERT.

In de Raad van Beheer zullen de kandidaten 
van WS-SVB de taktiek van de kontesteren- 
de participatie in de praktijk brengen.
Dat houdt oa in dat we onder geen enkel 
beding afwijken van onze principiële stand 
punten die we hierboven vermelden.

SLUIT AAN BIJ DE VERENIGING VLAAMSE STUDENTEN-STUDENTENVAKBEWEGING

Over onze houding in de Raad van Beheer 
zullen we uitvoerig berichten via Schamper 
via het blad van WS-SVB. Ook op de twee-
wekelijkse vergaderingen van WS-SVB kan 
je terecht.

LEES DE ROJE REU, BLAD VAN VVS-SVB.
DE WAELE

' 2 &

PAUL GEERAERT, JEF KAES

agenda
FIL PT-

dinsddg 8 mei 1979 

woensdag 9mei 1979

Organisatie van DE 
BRAS AGAINST DISCO 
In de Blandijn aud 
20.0 0 u .

Reggeae-Punk in 
London
Dread,beat and 
blood,Roots,rock, 
Reggeae ,Divide 
ad ’'"Ie.,, never 
ANDERE FILM, AM- 
ism UFG ,
E telkens om

TONEEL-

VAKANTE BETREKKING

In het studentenhuis is de volgende betrek 
king te begeven:
Studentenbeheerder voor 1979-1980 
Inlichtingen:
Jaarvergoeding: 90.000 fr.
De kandidaat moet op vaste dagen en uren 
beschikbaar zijn in het studentenhuis.
Hij moet student zijn tijdens het betreffen 
de akademinjaar aan de RUG 
De kandidaturen worden ingewacht bij Johan 
De Smedt.in het studentenhuis,Sint Pieters- 
nieuwsstraat,45 tot 14 mei 1979 
Het eksamen zelf heeft plaats op 23 mei.

NTG
De Laatsten 
van Maxim Gorki 
Regie lean Pierre

MENU-

de Decker

op3,4,p,6,7,10,11,1 2 ,13,14,17,18,19 
20

TEATER ARENA
Op 2,3,4,5 mei OH,UHAT A LOVELY UAR

Op 17,18 EN GOD SCHIEP DE VR0UU 
door de Internationale Nieuwe Scene

VOORDRACHT--------------------------

maandag 7 mei 
om 20,00uur

• I E R L A N D '
een koloniaal probleem en repressie 

Met: -P.Bekaert
(Liga van de Rechten van de Me 
ns)

-P. Van Caeneghem 
(Arbeid -VSB)

+ dia's

de speciale gast is

00E AUSTIN, VAN SIM FEIN; 
de politieke vleugel van de 
I.R.A-provisiónals.

m a a n d a g 7 - 5

kampernoeliesoap 
varkensgebraad met princessen 
vissticks met sla en gribichesaus

d i n s d a g 8 - 5

kervelsoep
kip met jagersaus
gegratineerde macaroni

w o e n s d a g  9-5

tomatensoep 
braadworst met 
laésagne

spruiten

d o n d e r d a g  10-5 

minestronesoep
varkensrib met bloemkool in room-
saus
roerei met kaas 

v r i j d a g 1 1 - 5

dubarrysoep of pap 
américain met huzarensla 
mosselen provençale

SP0RT- 

19 mei

9 mei

:dauwtrip of de rit der drever 
zaterdagvoormiddag,vertrek 
om 8u.30 aan de parking van 
het sportkompleks.

ijsschaatsen vertrek om 18u .é 
20 parking AZ.

RADIO-AKTIEF ZENDT NOG STEEDS UIT OP 
MA, Dl, WOE, DO van 22u30 tot 23 uur 
op 103,5 MHZ (FM-band).
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op ZA~12 mei 1979 organiseren Wêreldscholen 
Aktiegroep Kritisch Onderwijs, Elcker-Ick 
sektor onderwijs, interschol, onderwijs- 
winkel Brussel) een onderwijsdag over on- 
derwij svemieuwing.

10 u : diareportage over Institutionele 
Pedagogiek

EEN OVERKOEPELENDE VERENIGING

0p donderdag 3 mei ging aan onze unief 
de jaarlijkse VVS verkiezing door.
VVS. . . De naam klinkt je bekend in de
oren,hoewel je de finesse er niet van kent. 
Wellicht las je in de kranten dat VVS,zeer 
recent nog,in jouw naam,op invitatie van 
de onderwijsminister ging onderhandelen 
over de '10.000'.Of anders had je ergens 
vernomen dat mensen van VVS vorig jaar 
voor een termijn van 5 jaar werden benoemd 
als vertegenwoordigers van de katoTieke 
studenten in de Hoge Raad voor studietoe-
lagen.Misschien hoorde je over de kontak-
ten van VVS met de VLIR.
Je vond dit alles wellicht zeer goed.Nu de 
studenten in hun rechten door nationale 
maatregelen worden bedreigd is het maar 
goed ook dat we ons nationaal organiseren 
en sterker staan tegenover de regering.
Edoch__ De weinig studenten die nu VVS
uitmaken zijn,met deze nationale VVS ver-
kiezingen nog voor de deur,een andere me-
ning toegedaan.Ondanks alle officiële kon-
takten,het representatief karakter in de 
ogen van vele studenten,de regering,de 
akademische overheid en de pers,heeft de 
huidige VVS-ploeg deze organisatie omge-
vormd tot een leden-organisatie zoals 
alle andere,VVS-SVB genaamd,gereserveerd 
voor 'progressieve en aktieve' studenten.
Na veel mislukte pogingen de laatste ja- 
ren schijnt deze oprichting dan toch een 
feit te zijn.Met verwondering kun je dan 
ook vaststellen dat enkel studenten met 
een VVS 1idkaart,waarover jij in 99 % van 
de gevallen niet beschikt,stemrecht had-
den bij het laatste kongres.Dit in weerwil 
van een jarenlange traditie dat alle stu-
denten het VVS-beleid mede konden bepalen.
Wij zijn het met deze gang van zaken niet 
eens !
Wij vonden dat de studenten nu meer dan 
ooit behoefte hebben aan een overkoepe-
lende organisatie,waar alle studenten zich 
kunnen in herkennen,en die de belangen 
'van alle studenten verdedigt.
Hoe zijn wij tot die bevindingen gekomen ? 
Na de 'golden sixties' hebben de akademi-
sche overheden her en der de studenten 
druppelsgewijs met onsympatieke maatrege-
len bedacht.Prijsverhogingen van de maal-
tijden in de resto's»programmaverzwaringen 
scherpere selektie bij de eksamens,enz...

Doch de studenten hebben hun positie goed 
begrepen.Zij hebben ingezien dat hun een-
zame plaats in de fakulteitsraad en andere 
'inspraak'-oraanen in dit opzicht,naast de 
informatie slechts weinig aarde aan de dijk 
bracht.
Per unief hebben ze in het begin van de 
zeventiger jaren de handen in elkaar ge-
slagen en overleg gepleegd over de te vol-
gen taktiek in de sociale raad,commissie 
sociaal en de kringraad.Afgezien van de 
kritiek die op deze raden icon en kan wor-
den geuit vormden zij een eensgezind blok 
tegen het soms drieste optreden van d<?'- 
rektoren.Al bij al is het bestaan ervan een 
goede zaak geweest.Vele maatregelen werden 
nog voor de beslissende fase ontdekt en 
verhinderd.

Vervolg van de eerste bladzijde

+Verleden jaar was er,om één of an-
dere reden,geen sportkamp voorzien 
voor de tweede kan. En toen hebben 
ze er zelf een georganiseerd,waar 
iedereen aanwezig was!?

+0ok de tweede lies smeekt al jaren 
om opnieuw met de eerste lies te 
mogen gaan skieen. Ze zijn zelfs be-
reid meer te betalen. Dit lijkt ons 
een eigen aaar
een eigenaardige reaktie op iets dat 
het jaar voordien verplicht was!

+Dat de verplichte "keuzesport" niet 
niet gratis is,hebben wij uitslui-
tend te danken aan de heer Van der 
Cam en niet aan prof. Laporte.

-Het belangrijkste is echter het zo-
genaamde ' nietig verklaren van het 
behaalde diploma' Dit rs arrmiddel- 
lijk koren op de molen van ongenuan 
cecrde en onkritische studenten.
Uij zullen dit fabeltje dan maar 
vlug de wereld uithelpen. Het zit 
namelijk zo. Sinds verleden jaar is 
het mogelijk dat men kan 'slagen 
onder vooruaarde',dwz dat iemand dii
die net niet-voldoet voor een be_
paald praktijk-eksamen of om één of 
andere reden niet in staat is(ziek- 
te,kwetsuur,zwangerschap),aan de 
praktijkeksamen mee te doen,toch 
mag overqaan naar het volgend jaar 
mits hij(zij)dit eksamen dan het 
volgende akademiejaar aflegt. Het 
spreekt vanzelf dat er verwacht 
wordt,dat je er dan door bent. Een 
klein voorbeeldje kan dit heel wat 
duidelijker maken.

14 u : Toneel voor Scholiereyi.

Gesprek over Projektonderwijs 

° *  1 ^ ° ^  debat OVer onderwijsvernieuwing 
- m̂ ^ ° ^ bunders (kabinetschef) Steenhout '
(ACOD-Onderwnjs) .........................

20 u : Optreden van PROLOOG.
Stands enz voorzien. . .

I N T E R N A T I O N A A L  Z E E M A N S H U I S ,F A L C O N R U I  2 1  
A N T W E R P E N .

VAN DE VLAAMSE STUDENTEN ?

Maar de tijden veranderen......
De situatie is omgeslagen.Dit jaar hebben 
we aan de lijve ondervonden dat de grootste 
gevaren voor de sociale en onderwijsrechten 
niet te zoeken zijn bij de rektoren en 
akademische overheden.Integendeel ! Het 
zwaar geschut staat opgesteld in Brussel!
De regering verhoogde het universitair 
inschrijvingsrecht en is vooralsnog niet 
van plan af te haken.Nationaal georgani-
seerde artsensyndikaten enziekenfondsen 
programeren een numerus clausus en vesti-
gingswet voor dokters.Misschien zullen an-
dere fakulteiten volgen.Ramaekers heeft de 
studenten geschiedenis en aardrijkskunde 
iedere kans tot werkgelegenheid in het on-
derwijs ontnomen,door nogmaals het VSO te 
hervormen.De akademische werkloosheid 
schreidt met zevenmijlslaarzen vooruit.
Voor de komende jaren ziet het er niet 
rooskleurig uit.Wat men er ook moge van 
denken,de regering neemt geen bokkespron- 
gen in het ijle maar volgt een bepaalde 
politiek.
En deze nationale maatregelen vergen een 
nationale opstelling van de studenten.En 
in deze nieuwe situatie hebben we grote 
moeilijkheden gehad.Het zwakste punt in 
het anders met taaiheid gevoerde aktie 
tegen de 10.000 was de nationale koördina- 
tie en overleg.Zo zijn de rektoraten twee-
maal gemeenschappelijk bezet,geen enkele 
keer zijn we e^in oeslaagd dit op dezelfde 
datum te doer.Toen enkele bewuste genees-
kunde "raossessér hun verantwoordelijkheid 
opnamen :n akt.io voerden tegen de voorge- 
nomennumerus clausus konden sommige fakul-
teiten eenvoudigweg niet bereikt worden.

Ook het NUH0 mist nog steeds iedere ko- 
ordinatie.Hoe levensbelangrijk ook,er is 
geen nationaal afgesproken plan en stand-
punt inzake de penibele toestand van de 
studenten aardrijkskunde en geschiedenis.
Uit de ervaringen van dit jaar dingt zich 
des te prangender een globale,overkoepe-
lende organisatie van de studentenbeweging 
op om deze taak te vervullen.VVS moet te-
rug opengegooid worden en de belangen van 
de studenten inzake onderwijs,sociale voor 
zieningen en kultureel vlak ter harte 
nemen.
Tijdens het VVS kongres staat of valt de 
mogelijkheid om dit te verwezenlijken.Het 
is van kruciaal belang voor de studenten.
Wij stellen voor en verdedigen er dat er 
rond 1 november van volgend akademiejaar 
de overkoepelende vereniging van Vlaamse 
studenten wordt geïnstalleerd,bestaande 
uit de helft verkozen vertegenwoordigers 
uit de kringen en de helft rechtstreeks 
verkozen personen in de fakulteiten,op 
basis van een programma dat de belangen 
van de studenten op onderwijs-,sociaal- 
en kultureel vlak verdedigt.

OVERKOEPELENDE VERENIGING VAN DE VLAAMSE
STUDENTEN

in Gent: Dirk Vereeken
Fakultei tenkonvent 
Sint Pietersnieuwstraat 45

Veronderstel dat je op het eksamen 
tien sekonden te traag gezwommen 
hebt,zou ht dan niet wraakroepend 
zijn om een heel jaar over te zit-
ten wegens die tien sekonden? Derge 
lijke gevallen kunnen nu toch over-
gaan mi.ts reeds hoger vermeldenvoor 
waarden. Uij geloven niet dat er 1 
fakulteit bestaat die zo'n een reke 
ning houdt met elke student afzonde 
rlijk en dus is de uitspraak:onde- 
mokratisch beleid, hier zeker niet 
op z'n plaats. Ue geven wel toe dat 
de namen van diegenen die dit jaar 
iets moesten herdoen,wat laat wer-
den vermeld,maar als het systeem 
op zijn poten staat ,kunnen we heel 
zeker van een gunst spreken.
Ook uij zullen hier onze naam niet 
niet bekend maken(trouwens het zijn 
alle studenten die achter het arti-
kel staan)omdat het op het HIL0 ge-
weten is dat prof. Laporte de stu-
denten er door laat,die voor hem 
de in de weg geleqde strootjes ueg- 
nemen(voor de studenten die het nog 
door hadden is dit ironisch bedoeld£


