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Eimdelijk was het das zover. Ongeveer driehonderd
voeten stonden die morgen op het Pietersplein
vsa ongeduld en kou te trappelen on de reis naar

het verre Utrecht aan te vangen. Het begon al goed:
er was 1 bus te weinig besteld. Het zou allenaal
goed eindigen: 1 van de drie buaaen kreeg panne
tijdens de terugtocht. Het was nogaltijd even
koud toen die nacht ten tweeën 150 rode neuzen
uit overvolle bussen stapten. Sonmige neuzen werden tot laat in de nacht opgenerkt in donkere
kroegen en obskure restaurants. Spreek over al
wat je wil, zei er 1, naar zwijg me over strijdkultuur, azu ne kauwen boel... en toch....

Utrechtse Veenarkthallen zijn innense ruimtes net
stalen stijgers en defekte verwarming. Buiten twee
peperdure eetstands vond je'r 1 grote koude zaal,
en 1 nog grotere, nog koudere zaal. En daarbinnen
veel mensen (naar schatting ongeveer 10 000) en...
strijdkultuur. Strijdkultuur, een verzamelnaam
voor hetgeen een twintigtal optredende groepen
brachten.Groepen uit België, Nederland, Duitsland,
Engeland, Portugal, Italië, Frankrijk, Chili...
Groepen die het publiek wisten te boeien, en vele
groepen die eerder vervelend waren. Maar nooit was
®r echt sfeer, anbijaans, strijdvaardigheid. Dit

En, onvoorstelbaar, de reaktie in de zaal was:
applaus !
In Vlaanderen moet de linkse beweging dringend
leren om raak met eieren te gooien, in Utrecht
moest het publiek nog leren om eieren te leggen!.
Een paar hartverwarmertjes
En toch, af en toe kon het achtbaar publiek zich
even opwarmen, al was het vooral geestelijk.
'Volharding' bracht politieke muziek, weliswaar
niet gemikstmediazeerd, maar sterk, overtuigend.
Ook José Alfonso en zijn maat waren in staat
beweging te krijgen in de gelederen. Vooral hun
lied 'Grandula' (het lied waarmee de Portugese
revolutie begon, voor wie het nog niet zou weten) ging dwars door het mergbeen.
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Geed zoalsaltijd, nogaltijd, Vuile Hong en zijn
vieze gasten (ondanks het feit dat ze verkleumd
waren),evenals hun Nederlandse kollega's, popgroep BOTS.
Nog muziek. Er waren twee erg goede koren.
'Morgenrood' kennen de meesten waarschijnlijk al.
Socialistische liederen voor en door jong en oud,
begeleid door Volharding.
SoLIEDair uit Tilburg is jonger, zoekt nog, zit
op het goeie pad.
Je zou kunnen denken dat er enkel muziekgroepen
optraden. Owee, onee. Maar blijkbaar waren het
vooral de muziekgroepen die de juiste toon vonden.
Merkwaardig genoeg gebruikten ook de beste toneelgroepen erg goede muziek ."7: 84" bv bracht erg
goed toneel, met goede muziek. Ook de Franse
groep Z, die vooral de techniek van het straatteater gebruikt, klonk sterk.
Maar er ging ook veel de mist in. Fletse flauwe
praatstukken kwamen hier echt niet over.
kwan vooral door de kou, maar ook doordat er in de
twee zalen tegelijkertijd groepen optraden, zodat
er voortdurend mensen nassa's mensen door de smalle deuren van de ene zaal naar de andere tsjoekten.
Even scheen het boeiend te worden, en toch, het
werd een
Een Doorn in het oog...
Een van de mikpunten van deze manifestatie was
de Nederlandse CRM-ninister Van D o o m (CRM is
zoiets als ministerie van Kuituur bij ons,
Van D o o m is dus de Nederlandse kollega van ons
aller snoezepoes rika de bakker, net dit groot
verschil dat nea in Nederland de subsidies wil
beknotten, terwijl ons rikalief er gewoon niet
aan denkt het vomingsteater te subsidiëren!).
Van D o o m heeft een vreeslijk plan uitgedokterd
waardoor het vomingsteater in regio's wordt onderverdeeld. In de praktijk komt dat ér echter op
neer dat de werking en subsidies van de Nederlandse
groepen beperkt worden.
De stunt van de dag was dan ook dat de man waartegen men in de toneelstukjes zo hard reageerde, ZELF
op het podium kwam: van sociaal-demokraten kan
men immers alles verwachten. Van D o o m (voor de
gelegenheid in een vrij slordig pak en een truitje
net rolkraag) aanhoorde braaf en geduldig een lange
toespraak van Rik Hancké (Proloog), waarin deze
de voornaamste doelstellingen van het vomingsteater verwoordde, en heftig reageerde tegen de
bezuinigingen van de regering binnen de kultuursektor. Applaus.
Daarop Van D o o m die het bij een paar algemeenheden liet, en waarempel een beursje overhandigde
met daarin de inhoud ven een kollekte die hij
binnen zijn eigen partij (de P.P.R., ’radikalep,'),
had gehouden, ten voordele van het vormingstoneel. Stel je voor, wat een edelmoedig gebaar.

Strijdkultuur, waarheen ?
Im een eerste faze heeft de strijdkultuur, en
het strijdteater in het bijzonder zich gekonsentreerd rond de vraag: Welke inhoud moeten we
brengen. Vele aktuers waren afkomstig uit het
burgerlijk teater, en eenmaal ze afstand hadden
gedaan va§ hun burgerlijk werkmilieu, wilden
ze kost wat kost de politieke inzichten die
Jijzelf pas verworven hadden aan een zo breed
mogelijk publiek overdragen. Ze zagen in dat
hun teater een plaats had in de klassenstrijd,
zij maakten een analyze van de klassenmaatschappij
probeerden de rotte plekken aan de oppervlakte
te brengen, maar DAARMEE WERD ER NOG GEEN TEATER
GEMAaKT. Vele groepen kwamen dan ook didaktisch,
pamfletair over.
Op dit ogenblik heeft het politiek
-»ter nood
aan een degelijke vormgeving. Het is
* voldoende een ho^é hoed en een werkmanspet op te
zetten om voor een publiek de klassentegenstelling duidelijk te maken. Het is niet voldoende
om de klassentegenstelling duidelijk te maken:
een inzicht in de tegenstelling moet leiden tot
een stellingname- tegen, het publiek moet niet
applaudiseren wanneer Van Doorn geparodieerd
wordt, het publiek moet zich tonen wanneer
Va# Doorn op het podium staat, en hem desnoods
met eieren bekogelen!
Daarom moet zowel het solidariserend teater (dat
teater dat een grote solidariteit tussen brede
bevolkingslagen poogt te bereiken) als het
vormingstéater (het teater dat via leerstukken
ons een inzicht in de maatschappijstruktuur
poogt te geven) zoeken naar een teaterVORM die
anspreekt. Een groep als 'Le théâtre du soleil'
onlangs in België) toont niet enkel de burgerij,
maar laat het publiek aanvoelen hoe smerig die
burgerij wel is, en laat het publiek stelling
nemen, spoort het publiek aan tot aktie, door
hun spel.
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En uiteindelijk moeten we ons de vraag stellen:
voor welke publieksgroep willen' we spelen, en
wie bereiken we... Buiten de mensen die de eetstands en de toiletten openhielden waren er die
dag in de Veenarkthallen weinig arbeiders te
bespeuren. Arbeiders waren er anders wel genoeg
in Utrecht. Je vond ze massaal aan de jaarbeurs,
allemaal met een plastiek zakje in. de hand,
zakjes vel informatie
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volgende w eek :
w erklozen

In een onbewaakt ogenblik heeft ons aller
hoofdredakteur gezegd dat een redaktioneel
tot taak heeft een aantal vragen te stellen.
Daaraan willen wij ( wie zijn wij ?) wel
voor één keer gevolg geven.
Denken degenen die het élan (?) van de studentenbeweging bepalen dat 1 (één) aktie per
akademiejaar voldoende is om de studenten
een geweten te schoppen ? (Dank U, Louis Paul
Boon)
Denken Tindemans, De Croo en Co. dat wij het
hierbij gaan laten ? Hebben de vakbonden geen
verraad gepleegd tijdens de aktie tegen De
Croo-Humblet ?
Wordt het geen tijd dat wij het rapport De
Potter gaan demystificeren ? Wordt het niet
de hoogste tijd dat wij de rektor gaan onder
druk zetten ? (Waarom ?) Dienen gedragskodes
van rechten en plichten van studenten en
professoren niet om het onderwijs een "menselijker" gezicht te geven ? (Aha, het kapitalisme met een menselijker gelaat !)
Waar blijft de mondigheid van de studenten in
de alom bewierookte onderwijskommissies ?
Denkt SCHAMPER dat het de waarheid in pacht
heeft ? (En zo ja,waarom ?)
Kortom allemaal vragen die het antwoord suggereren. Maar toch, op één en ander dient,
gezien de ernst van de toestand, nader inge9aan te worden.
Wij hebben zo de indruk dat (Leve onze vrouwelijke intuitie !) veel aktievelingen denken dat het weer eens bekeken is voor dit
akademiejaar. De traditionele jaarlijkse studentenaktie zit er weer eens op. De strijd is
gestreden, het leed is geleden. De maatregelen De Croo-Humblet zijn wet geworden en alles blijft weer bij het oude.
Het is normaal te noemen dat na het voeren
van een maandenlange aktie een adempauze ingelast wordt en dat een gevoel van ontgoocheling (omwille van de zoveelste "mislukking" )
doorgeslikt wordt. Maar dit mag niet te lang
duren en mag zeker niet leiden tot vluchtreakties.
De strijd tegen de maatregelen De CrooHumblet kan niet zomaar als een mislukking
afgedaan worden. Zeker, de aktie had ruimer
moeten gevoerd zijn maar toch heeft ze waarschijnlijk bij een aantal studenten het hoe
en het waarom van het onderwijsbeleid in
België duidelijk of duidelijker gesteld. Velen zijn er waarschijnlijk van overtuigd geraakt dat het versteend onderwijs aan een al
even verouderde universiteit dringend en fundamenteel moet herdacht worden. Sommigen willen er waarschijnlijk ook wat aan gaan doen
of zijn er al mee bezig.
In dit verband dient een trend van het ogenblik gesignaleerd te worden nl. de onderwijskommissies. Wij hebben zo de indruk dat van
dit soort kommissies teveel heil verwacht
wordt. Deze kommissies zijn er gekomen of zullen er komen naar aanleiding van een rapport
van het centraal bureau voor de studie van
het universitair onderwijs, het zogenaamde
rapport De Potter. Dit rapport De Potter is
dringend aan denystifikatie toe want naar
onze smaak wordt er te hoog mee opgelopen.
Dit rapport is immers een technokratische
benadering van de RUG en stelt het onderwijs
vervol;-!; op blz. *2

ZICH ELKE MORGEN AFVRAGEN HOE
MEN HET TOT ’S AVONDS ZAL UITHOUDEN J f
EN ELKE MAANDAG HOE
MEN DE ZATERDAG ZAL HALEN.
NIETS MEER KUNNEN DOEN ALS MEN
THUISKOMT DAN NAAR DE TELEVISIE
KIJKEN EN ER STILAAN VAN OVERTUIGD
RAKEN DAT MEN SUF ZAL STERVEN.
MET AFGRIJZEN VASTSTELLEN DAT MEN
ZIJN LEVEN AAN HET VERLIEZEN IS OM
TE KUNNEN IN LEVEN BLIJVEN.
EN VOORTWERKEN OM DEN BRODE
EN IN DER EEUWIGHEID. Äste«
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Omtrent ruziemaken.

Je hebt een vriend, een vriendin, een
partner.
Je vindt het best fijn om Sjamen te zijn;
misschien beslis je wel van samen te gaan
wonen. Alles loopt perfekt, net alsof de
deuren van het paradijs open gaan en
toch...
Toch komt er een dag waarop een en ander
scheef gaat in de relatie. Zoiets is
drukkend en kan heel wat energie en levensvreugde opslqrpen. Ruzies komen immers
frekwent voor en betekenen cruciale momenten in ieders leven.
Het is vanzelfsprekend zeer belangrijk
zoiets positief door te maken dus moeten
we léren ruziemaken, gezond ruzie maken.
Ruziemaken is een mensenrecht, gezond
ruziemaken een mensenplicht.
Jammer genoeg wordt zelden geleerd hoe
men agressie en konflikten een beetje behoorlijk kan hanteren.

vervolg redakti'oneel van blz. 1
enkel in termen van numeriek rendement. De
suggesties die er uiteindelijk in gedaan
worden hebben teveel te maken met oplapwerk.
Nergens worden serieuze kwalitatieve vragen
gesteld. De inhoud van de gedoceerde kursus^
sen komt niet ter sprake en bijgevolg ook niet
de ideologie die eraan ten grondslag ligt.
Alle voorstellen best integreerbaar in het
bestaande systeem en veranderen per slot van
rekening niets aan het burgerlijk onderwijs.
"Over de ware betekenis van het woord
Het is dus uitkijken geblazen wanneer dit
godsdienst"
Integendeel, veel ruzies eindigen met
rapport aangewend wordt.
het toegeven van één partner en het
Reeds eeuwen geleden hebben de teologen
Om op de aktie De Croo-Humblet terug te komen. uitgevonden dat elke mens een tempel is "overwinnen" van de andere. Deze "vertikale" oplossing van een konflikt, met een
De aktie heeft ongetwijfeld een aantal orga- van de II.Geest.Onlans werden er echter
een aantal recolutionaire gevolgtrekkin- dominerende boven een afhankelijke, vernisatorische ervaringen opgeleverd i.v.m.
zekert misschien wel een beetje uiterlijke
gen u t deze teorie gehaald.
rust maar leidt tot vereenzaming van beide
De H.Geest is God,elke mens is dus een
het konkreet informeren, sensibiliseren en
partners. De "horizontale" oplossing vertempel van God,elke mens is dus door
mobiliseren van mensen. Kortom ervaringen
krijgt men wanneer beide partners op geGod bezeten.
lijke hoogte blijven op basis van een geDaar de Goddelijke Geest sterker is dan
in het voeren van akties. Deze ervaringen
voel
van verbondenheid en in een relatie
de menseli.jke,kunnen we gerust aannemen
bij een aantal aktievelingen kunnen van grote dat alle menselijke gedachten en hande- waarin ze zich beiden "engageren".
lingen, goddelijke gedachten en handelin- De opbouw van een dergelijke relatie
waarde zijn bij volgende akties. En die
vergt energie maar loont echt de moeite.
gen zijn.
akties zullen er vroeg of laat toch moeten
Ieder mens is dus GOd.
Hoe moet dat nu praktisch ? Ziehier enkele
komen want het zal allemaal niet bij de pro- De godsdienst kan dus vertaald worden
algemene richtlijnen
als mensd enst,of nog beter dienst aan
1. waar het kan, tracht je in de plaats
grammawet en de daarin ingebouwde financierhet volk.
van de andere te stellen, al was het
Waaruit volgt dat godsdienst per definitie
ingswet blijven.
maar om te ervaren hoe jouw akties
links is,waaruit dan op zijn beurt volgt
en reakties kunnen aankomen
Een volgende stap wordt de numerus clausus.
dat een groot deel van de kerk niet gods2. zo kan je binnen het konflikt echt jezelf
dienstig is.
Die is er trouwens al in zeer verdoken vorm:
zijn, als je de andere ook maar toelaat
Algemene conclusie:alle godsdiensten en
zichzelf te zijn
nl. in de nieuwe financieringswet zijn er
heil ge oorlogen zijn ongodsdient g.
3 . uit dit konflikt mag geen winnaar komen,
maxima vastgelegd voor de verschillende stu- heilige oorlogen zijn ongodsdienst g.
de relatie op zichzelf moet als winnaar
uit de bus komen
dierichtingen wat het aantal subsidieerbare
De enige godsd entoorlog is de revolutie. 4 . zoek samen naar een doel, een richtpunt?
studenten! betreft.
je bespreekt waar je naartoe wilt
5 . ga nooit overhaast te werk. Kis niet dat
Het zal waarschijnlijk ook niet zo heel lang
de grote vrede hersteld is na een avond
"leer duren alvorens dit kapitalistisch bestel
Volgende keer brengen we wat praktische
tips waarover je wel effen kan nadenken,
zijn toevlucht zal nemen tot numerus clausus
wanneer je echt eens grondig en opbouwend
in een meer manifeste vorm, nl. als een wermoet gaan ruziën, zeer vrij naar Kern nr b
kelijke kontingentering van studenten in een
bepaalde studierichting.
GKERT
Men kan zich dus wat dit betreft al voorbereif f
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den op één en ander.
Verder blijft er nog altijd de verklaring
van Tindemans in het parlement bij de aanvang
c /e
van de besprekingen van de financieringswet
:Het Gentse Portugal-komitee
op de universiteiten. Mijnheer Tindemans
November 1 .1 . werd dit komit ee in bent
ijopgericht, op initiatief van enkele mensen
stelde toen voorop dat het universitair onder- 'die
Portugal na 25.4.74 bezochten.
wijs binnen de twee jaar zou herbekeken wor- !Bedoeling was solidarit it los te maken
vormen van basissocialisme in Porden en dat daaromtrent het gesprek zou gevoerd !!met
tugal (arbeiders- en wi jkko...itees, solworden met de rektoren en de vakbonden.
]datenraden, bo renkoöperatisven) in hun
togen het heropkomend fascisme en
(Het vakbondsfront heeft zich trouwens in die strijd
HEESTERS fc KNECHTEM
voor de verdediging van de verworvenheden
dagen laten sussen door de regering met als
van de Portugese Revolutie.
houdt het Gentse komitee zich begevolg dat de studenten in het heetst van de Konkreet
zig met het organiseren van informatieastrijd in de kou kwamen te staan: verraad is vonden in de provincies Oost- en WestVlaanderen, met behulp van de film 'Viva
in deze aangelegenheid geen slechtgeplaatst
Portugal', een dia-montage, info-stand...
Aan deze informatiecampagn is een aktie
woord.)
gekoppeld voor materiële hulpverlening
En de studenten ? Dienen zij niet betrokken t aan
vormen van basissocialisme in Portugal:
worden bij dat gesprek ? Of meent men in Brus-j de aktie 'een traktor voor een Portugese
koöperatieve'. jeze tractor is bestemd
sei dat de rektoren de mening van de student voor de (revolutionai re, niet partijgebonden) landbouwcoöperatieve van Alcoentre
en zullen vertolken ? Ook dit is een punt
(100 km. ten iv. van Lissabon). Streefdawaaraan niet kan voorbijgegaan worden. De
tum : 25.4.'76.
In verband met de aktuele
studenten (als bestaansreden van de universi- situatie in Portugal is het wel belangrijk
er op te wijzen dat indien de koöperatieteiten) moeten gehoord worden en alles moet ve van Alcoentre haar basischsocialistische
werking
verliest de gelden naar een ander
dan ook in het werk gesteld worden om dit te gelijkaardig
initiatief zullen gaan.
bereiken (en het zal heus niet volstaan een
aanva van rechts die sedert 25.11 .'75
op gang gekomen is en dé implikaties hierbeleefde brief te schrijven aan Tindemans). van
bespreken we later.
Zo te zien zijn er dus weinig redenen om
Als je wil meewerken kan je kontakt opnemen via hlcker-ik, Hoogstraat 9 .
volnog lang bij de pakken te blijven zitten.
gende komiteevergadering is op maandag 2 . 2 ,
En kom ons niet vertellen dat dit geen rea- zelfde adres. Toekomstige Portugal avonien
zat. 51.1 Kekloo, aud. oude stadsschool,
listische taal is. Dit is een uitdaging !
vrijd. 6.2 Heist jeugdkl b

voor een
teologie
in d ienst van
het volk
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vrijd. 6.2 Ninove : zaal redding, met Nwe
Scène, al lijkt het een fabel.

De verloedering op onze universiteit blijft toch maar toenemen!
Na de studenten kunnen nu blijkbaar ook sommige proffen hun linkse neigingen niet meer in toom houden .
Daar waar ene Prof. F.P. ons had
moeten onderhouden over de "Prehistorie van de Letteren en Wijsbegeerte, propageerde hij een
half uur lang de Franse.(1 inkse)
krant "Le Monde"! Naar zijn zeggen "onmisbaar voor de intellektue e l , die goed geïnformeerd wil
zijn". Een subtieler indoktrinatie
k a n ik me moeilijk voorstellen!
Gelukkig zijn er ook andere gezaghebbende geluiden.
7o vond ik onlangs in het Amerikaanse tijdschrift "True" een
studie van de hand van Prof. Fromhill, van het Chicago Institute
of Antropology.
Na een grondige studie van het
sociaal gedrag in enkele Portugese dorpen, voor en na de omwenteling van april 1 9 7 4 , kwam deze wetenschapsman tot schokkende
konklusies.
Ik heb voor U de belangrijkste
passages vertaald, en hieronder
laten afdrukken, want ik vond dat
deze stYidie een zo breed mogelijke verspreiding verdient.
"In maart 1972 vond ik in San
Sacramento (Noord-Portugal) een
oase van rust.
De boeren en landarbeiders werden
er 's morgens gewekt door het
blijde klokkengelui van het dorpskerkje. Na een korte vroegmis
begaven zij zich naar de velden
en akkers, waar zij de hele dag
(zo'n 10 a 12 uren) met hard werken doorbrachten
Iedereen begrijpt dan ook licht
de voldoening van deze invoudige
lieden, wanneer 's avonds, na
het harde labeur, de landheer
hun een vriendschappelijk bezoek
bracht, of de pastoor, voor de
intieme huiskring, bijbelverhalen komt voorlezen."
Driewerf eilaas, want ziet wat
geschiedde:
"In juni-juli 19 75 trof ik ecu
geheel gewijzigd sociaal gedrag aan.
In het anders zo schilderachtige
Ladonabasta (Zuid-Portugal ) bleken
de landarbeiders tot 7u in bed te
blijven, want de pastoor hadden ze
naai' huis gestuurd en de klokken
werden niet meer geluid.
De landheer hadden ze, opgehitst
door wat heethoofdige intellektuelen of militairen, weggejaagd, zodat
van werken op het land ook al niet
veel meer in huis kwam. (gen. 5 a
6 uur per dag). De rest van de dag
(7a8 uur) brachten ze door in kroegen en op tijeenkomsten van de linkse
partijen en vakbonden."
Door het zorgvuldig protokoleren van
het gedrag van het portugese volk
in totaal veertien dorpen, kon Prof
Fromhill tot de konklusie komen,
dat in het huidige Portugal minstens 40 a 50 % van de werktijd van
de (land)arbeiders verloren gaat
door zogenaamde politieke bijeenkomsten en aktiviteiten.
Dat de gevolgen voor de gehele Portugese economie katastrofaal zijn
behoeft hier zecer geen betoo.g!
Prof Fromhill formuleert het als
volgt:" Tis liets us toe de konl o e s j o n dat ail dat zokald kommunistik aktievetie meeks paart
of ee bigger internasional kommoenistical komplot toe diestrooj
de portoegies ekomomie. "
Voortbordurend op deze edele gedachte
zouden wij»ons moeten afvragen, of
eigenlijc niet dlle communistische
aktiviteit op. dezelfde leest is ges c h o e id . Tenslotte moeten er ook in
o n s la n d nogal wat werkuren aan
ög e n a a m a e politieke bijeenkomsten
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v e r lo r e n g a a n .
In h o e v e e l K i l o K a l o r f é n zouden wij
s t u r e n te n n i e t verspelen bij het
le z e n v a n a l c i s gauchistisch pam. le tte n '

£ j y Welke Prof. durft dat te onderzoeken?
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STUDENTEN VERBLEEKT!
DE INDEX SPREEKT!!
Eerst een woordje uitleg
ever de aard van de artikels die nu reeds een tijd
lavc ender het motte "LEVE
KOMMISSIE SOSJAAL, HIJ
STIKKEN VAN PRETENTIE" in
ens aller Schamper verschij
nen: sij sijn niet het
standpunt van Kommissie
Sesjaal, dat ten gronde
uitgepraat zou zijn op de
vergaderingen.
Het zijn alleen maar beden
kingen van iemand die er
wel al een tijd mee bezig
is, en dat dan binnen het
kader van Kommissie Sosjaal.Zij zijn eerder geschreven ten behoeve van
Kommissie Sosjarl én van
het publiek, dat dan toch
de basis van jullie K.S.
vormt.
Ceed, genoeg ever het statuut van dit artikel, hier
velgt dan weer een artikel.
Met daarin, veer wie tussen de regels kan lezen,
de reeds lang beloofde
grafiek ever de evolutie
van de toelage die de staat
in het kader van de wet van
1960 uitkeert aan de univ
veer de sesjale voorzieningen veer studenten.
Met andere woorden:
de evolutie van de inkomsten van staatswegen van
de resterant 8 , de sosjale
dienst, de psychelegiese
dienst, studentenaktiviteiten samen, én dit dan in
vergelijking met de indeks.

Tesamen vermen die twee
pesten de inkomsten van
"buitenaf" van de sesjale voorzieningen.
Dit boeltje (de indeks
en de inkomsten) is omgezet in funktie van
gemiddelde 1971 - basis
(100 dus).
De stippellijntjes geven
dezelfde omzetting veer
de staatstoelage alleen.
Om een "juiste" aanpassing van de inkomsten ef
de toelage aan de indeks
te hebben zoude de twee
lijnen elkaar ergens in
het midden van het jaar
moeten snijden: de eerste
maanden wat meer geld dan
de indeks, de laatste
maanden wat minder.
!* Deze grafiek zit
natuurlijk vel feuten!
1: De toelage veer de
sesjale sekter wordt berekend ep basis van de
indeks én van het aantal
studenten. Dit laatste
is er niet in verwerkt.
(Dit kan men natuurlijk
een feut noemen, maar
het is wel ze dat de sosjale voorzieningen toch
slechts diensten leveren
tot een zeker plafond:
öf er nu 12.000 ef 20.000
studenten zijn, er kunnen
er toch maar 8000 in de
resterants binnen bijveer
beeld.

de indeks toch. De inkomsten zouden moeten vergeleken worden met de meti—
veerbare uitgaven: de perseneelsenkesten bijv., die
trouwens het grootste deel
vermen van de uitgaven
stijgen wel een stuk snell e n door de veroudering
van het kader zodat de
mensen stilaan meer gaan
verdienen bovenop de in—
deks
deer hun meer jaren
dienst.
3l Meer algemeen zou de
stijging van de toelage
moeten vergeleken werden
met de evolutie van de
noden. Zijn er nieuwe noden, ef zijn er méér "behoeftige" studenten, dan
meet de toelage sneller
stijgen dan de indeks
en
zelfs sneller dan de metiveerbare uitgaven.
Maar enfin, de indeks
is gemakkelijk in kaart
te brengen, en men heeft
dan toch één ef andere referentie, hoe slecht dan
eek. Ten andere, de kon—
klusies die gaan velgen
zijn niet zé gedetailleerd
dat er niet téén ef tander

DE GRAFIEK ZELF.
Tis uiteraard ddedsimpel:
de geweea stijgende lijn
is de (ep hel geslagen)
indeks van de kleinhandels
prijzen. De getrapte veile
lijn is de toelage van de
staat, vermeerderd met de
toelage van het Patrimonium
(dat de leninglast van de
sesjale sekter veer zijn
rekening.
.

mag minder precies zijn
DE EVOLUTIE.
2: De stijging van de inkemsten meet eigenlijk
niet vergeleken werden
met de stijging van een
aantal predukten in de
kleinhandel, want dat is

RUSSELL 2 :
het imperialisme
ontmaskerd
De slotzitting van het Russell II Tribunaal tegen 11 Latijns—Amerikaanse diktaturen,te Rome van 10 tot 17 januari,
heeft te weinig perskoppen gehaald.Je
moet Le Wonde insnuisteren om een en ander te weten te komen.De waardeloze nota
van Tindemans omtrent Europese integratie
van het grootkapitaal,belangt onze rechtse pers meer aan.
De aktiegroepen rond het tribunaal hebben anderzijds hun informatie nog steeds
niet geklasseerd.......
Russell II is in haar veroordeling van
Arg«ntinie,Bolivie,Brazvlie,Chili,Guatemala ,Hait i ,Ni caragua,Paraguay,Uruguay,
Colombia en de Dominikaanse republiek,
een nieuwe weg ingeslagen.Het is niet
bij een juridisch formalisme gebleven.
Het heeft zich niet enkel verstard rond
schendingen van individuele rechten.
Al deze landen werden veroordeeld wegens
hun flagrante en gewilde neo-kolonialistische afhankelijkheid van het USA— imperium en haar multinationals.
De 2 6 juryleden van divers pluimage,onder voorzitterschap van een briljante
Lelio Basso(senator van onafhankelijk
links in Italië),richten een oproep tot
de wereld om de strijd tegen het groeiend
imperialisme te organiseren,omdat deze
tot mondiale zelfmoord zal leiden.Russell
II riep 2 permanente organismen in het
leven:l.een internationale organisatie
ter verdediging van de rechten
en de bevrijding der volkeren,dat de on—
derdrukkingsmechanismen der grootmachten
zal bestuderen en teoretische ondersteuning verlenen aan massale emancipatorische
bewegingen.
2 . een vereniging voor allen die
door konkrete akties de bevr.i j
dingsstrijd in de wereld kracht bijzetten.
Het is te hopen dat zoveel mogelijk bevrijdingsbewegingen en aktiegroepen aan
deze oproep tot internationale solidariteit gevolg zullen geven.
Russell II,een tribunaal zonder repressieapparaat of enige materiele mogelLjkhe'd
om haar vonissen ten uitvoer te doen leg-

De evolutie van de inkemsten, zowel als van de
staatstoelage verloopt
gunstig. De werkelijke
waarde stijgt zelfs in
12 en 73. In 74 komt er

dan De Grote Kentering.
Zodanig dat de toelage
voer 75 drasties onder
haar reële waarde van
vroeger zakt.
Wie durft nu nog beweren
dat de noodkreten van
Kommissie Sesjaal ongegrond waren ? Het is
dank zij deze noodkreten
zowel van K.S., als van
de sesjale raad Leuven
het is dank zij de sensibilizering van de studenten deer bovenvermelde
studentenverenigingen
het is dank zij de akties die deer de studenten gevoerd werden in
het kader van de studiebeurzenaktie van vorig
(burgerlijk en akademies)
jaar
het is dank zij dat bazis
werk dat de Raad voor
Studentenvoorzieningen

van de KUL en de sesjale
raad van de RUG nu de
pluimen ep hun hoed kunnen steken voor de evolutie die iets verder ep de
grafiek ze erg in het oog
springt: de inkomsten
voor 1976 zijn gered !
Hoe komt dat ? Mij is het
niet helemaal duidelijk.
Eén ding is zeker, de
toelage van de staat
wordt nu, ender druk Van

de akties van vorig jaar
waar die eis werd evergenemen, per kwartaal geindexeerd, in plaats van
één keer in een heel jaar.
Het kan ook zijn dbt wij
nipt terug in een hogere
schaal gevallen zijn wat
het aantal studenten betreft. Maar hier durf ik
toch een dik vraagteken
zetten, gezien de evolutie
van het studentenaantal
de laatste twee jaar.
Enfin, ik veel mij niet
geroepen de berekening van

Zelfs het eerste punt alleen zal al genoeg zorgen epleveren vermeed ik.
De begroting van de sesjale sekter, zoals die
veer 1976 is epgesteld
laat nu precies eek niet
zoveel speling voor niewe initiatieven.
En het jaar 77 laat neg
alle mogelijkheden epen.
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De Cree zijn kabinet te
gaan verantwoorden.
Je mag wel alvast alle
voorbarige juichkreten
epbergen: daar ie helemaal geen reden toe.
Zoals gezegd: de perseneelsenkesten stijgen ferm
sneller dan de indeks laat

Bovendien meet men er rekening mee houden het
steppen van de afbraak
van de sesjale sekter in
eerste instantie inheudt
dat de bezuinigingsmaatregelen van de laatste
twee jaar, en dan vooral
opmaken, en de behoeften,
daar zwijgen we neg even
van het laatste jaar teniet gedaan werden.
over.
Een vijfentwintigtal
DE GEVOLGEN.
personeelsleden is reeds
Wat er ook van aan is, de
afgedankt, het werkritme
afbouw van de sosjale
is reeds verhoogd (ef om
voorzieningen voer studen- het meer beheerderachtig
ten iB zoniet stopgezet,
te laten klinken: de predan toch vertraagd.
duktiviteit van het perDus moeten wij vooral twee soneel is reeds verhoogd)
zaken doen:
een aantal bijkomende
- zorgen dat deze afbeuw
dienstverleningen is
nu definitief gestept
reeds weggevallen, de
wordt
kwaliteit van de dienst- en eventueel beginnen
verlening is in vele gevallen reeds teryggedenken aan het formuleschreefd.
ren van eisen in de zin
Dit alles meet eerst weer
van een verdere uitbouw

ep niveo komen, maar dag
wel dat wij niet zozeer
de sesjale sekter van
1973 terugwillen, maar
een betere.
Maar ondertussen zou Kommissie Sesjaal er toch
moeten aan beginnen denken van terug in het offensief te gaan. Van opnieuw initiatief af te
dwingen van de gesklereseerde seBjjale raad.
Een dergelijk politiek
kan misschien eek wel
de ingedemmelde studentengemeederen weer betrekken
bij het materieel gegeven
universiteit.
Een dergelijke pelitiek
legt eek gemakkelijker
het verband met de totale
materiële situatie van de
studenten, waartoe eek de
organisatie van de gehele
unief, de organisatie van
het onderwijs en de inheud
van het onderwijs beheren.
Op dié manier kan men twee
zaken epengeeien: ten eerste het - al te beperktwerkterrein van Kommissie
Sesjaal, en ten tweede
kan Kommissie Sesjaal alduB nog meer binding verkrijgen met de basis.
Het is toch daarom dat
K.S. zich de laatste tijd
ze erg inspant em eindelijk de mensen eens bijeen tekrijgen die wat
denk- en aktiewerk willen
verzetten
juist rond de
facetten van de kenkrete
(daarom niet materiële)
situatie van de studenten.
Zodanig dat alles niet
langer evergelaten wordt
aan potentaten, rekteraten en studentenburekraten die weten wat goed
is voor de studenten.
De enige die weten wat
goed voor ze is zijn de
studentenzelf, en dat die
zouden samen aan iets
werken, daar is men blijkbaer bang voor.
LEVE KOMMISSIE SOSJAAL
We STIKKEN VAN PRETENTIE !

Joris van Cauter

gen,leeft van de ontelbare aanvragen van
terse multinationals voor hun bewapening.
Van deze drie is de hele sociale organionderdrukte groepen,die de situatie in
? .Al deze legers zijn niet georganiseerd
satie af te leiden.Een kolonialisme van
hun land,verzwegen door een burgelijke
tegen
een
buitenlandse
agressor.Ze
zijn
een nieuw type,efficiënter en onpersoonpers die wordt gedomineerd door westerse
opgebouwd in funktie van hun ideologische
lijker.
nieuwsbureaus,aan de wereldopinie kenbaar
tegenstanders die zich binnen hun grenzen
Russell II heeft in haar besluiten een
wensen te maken.Het is de basis die maw.
bevinden.
vervolgd,niet het repressieapparaat zelf 3.In deze landen is er een sterke infiltra- zeker optimisme aan de dag gelegd omtrent
de toekomst van Latljns-Amerika.Inderdaad
zoals in het klassieke rechtssysteem.Het
tie van het leger in de ekonomische sekis het zeer de vraag of een —hoe ook—
Tribunaal keert de rollen om.Niet de
tor(en vice versa),wat ontstaan geeft aan
meer ontwikkelde bevolking haar onderdrukmachthebber krijgt het recht te veroorde- een nieuw type staat seen militair super—
king,door welke beinvloedingsmechanismen
len.Het zijn de rechtvaardigheidsnormen
apparaat dat iedere sociale bevrijdingsbe- die^ook wordt verdoezeld,kan blijven slikvan de onderdrukten die het hanteert.
weging moet fnuiken die de ekonomische
ken.Het konflikt tussen zijn en bewustzijn
Omdat slechts hun belangen generaliseer- afhankelijkheid tegenover de USA in vraag
heeft andermaal het laatste woord.
baar zijn.In die zin is het Russell Tri- durft stellen.
koen raas.
bunaal een soort volksrechtbank.
Markant voor de slotsessle waren de verslagen van Amerikaanse sr;ecial isten
over de repressiemechanismen in hun land
Een repressie(cfr.CI\)die boven de spe—
Wellicht daarom dat de ateliers er zo
cificiteiten van ieder dictatoriaal rekaal uitzagen.Wanneer men toch iets
gime in Latijns— Amerika,hetzelfde verproduktiefs wil doen,kan men zich
drukkings—en uitbuitingssysteem verdenuttig bezighouden met het maken van
digt.Daarin zijn de multinationals perkarnavalvers iering(o h ,cynisme).Als
fekte instrumenten om een groot deel var
men de moed kan opbrengen er 1.000
de mensheid te dwingen de belangen van
per dag te maken kan men 500 fr.verBen je ooit al op bezoek geweest in
een kleine groep machthebbers te dienen.
dienen.Per stuk verdient men immers
de zoo,want de gevangenis van Jamioux
In dit repressief systeem spelen de
50 centiem,vlug dus wat.
(bij Charleroi)—gesloten systeem-is
staatshoofden van derde wereld landen
Naar het mij scheen zou de bezoekdag
niet veel beter.Hen krijgt de toelaeen belangrijke rol.Het zijn zij die
toch een afwisseling betekenen in dit
ting mensen te bezichtigen door het
stelselmatig weigeren de belangen van
monotone mannen—gevangenisleven.Niets
raam van een zware metalen deur,zonhun eigen volk te verdedigen,en zich indaarvan.Diegenen die in voorarrest geder er enig kontakt mee te hebben.
tegendeel 'n dienst stellen van het
houden worden kunnen 1 uur per dag
Eigenlijk is zoiets erger dan de zoo,
grootkapitaal,hun staatsapparaat perfekbezoek
ontvangen.Maar achter glas^en
want dieren mag je nog voeden.Waar
tioneren om het westen beter te dienen.
in een ruimte waarin bezochte en beleeuwen de vrijheid krijgen zich over
/ j O wordt alles jn het werk gesteld om
zoeker elk net kunnen staan en adem
enkele vierkante meter vrij te bewesociale belangengroepen vroeg genoeg op
halen.Zij die veroordeeld zijn geniegen heeft de gevangene slechts een
het spoor te komen en in de kiem te smoten het ongelooflijk privilegie om
cel om in rond te wandelen ofwel een
ren. Latijns— ■ erikaanse staten spannen
1 uur per week bezoek te ontvangen.
tuin,omgeven door hoge,zeer hoge muzich weinig in om de grondstoffenprij—
Dit
in een zaaltje waar er voldoende
ren en aangepast met enkele golvingen
zen op de wereldmarkt (waar het *t wesplaats
is om voor zo'n 15 man bezoek
om
de
monotonie
te
verdrijven.
ten is dat koopt)op te dr jven.Voor de
te ontvangen.De andere I83 kunnen tot
Een kontrolesysteem van zowat 10 kamemeeste -rodukten s het de USA die de
de zondag wachten,-die dag zijnde de
ra (s en dergelijke ingewikkelde appara
prijs vaststolt.Derde voreld-diktaturen
zaterdag-om bekenden te zien.Werd er
tuur kostte 14,5 miljoen,zelfs panters
omringen zich door u n 5versite■ten,kerop een week geen bezoek ontvangen,dan
of slangen worden 015 zo geen strenge
ken,'ontwikkelingscentra* die tót funktie
krijgt men het volgende week—end 2
wijze bewaakt»alhoewel de 1sécurité'
hebben het westers kultureel en sociaal
uur te zijner beschikking.Eigenlijk
van de maatschappij daar toch ook zou
leefpatroon als ideaal—type aan de bemoeilijk te verwezenlijken want h et
mee gediend zijn,niet??
volking' voor te spiegelen.Hun eigen kuizaaltje is te klein.
In principe wordt sociale begeleiding
tuur wordt naar het domein van de
Wie mag een bezoekje brengen?Ouders en
voorzien,maar de interesse schijnt bij
•folklore*weggediskr'imineerd..De westerechtgenoten.De b-ljzit,wordt ook toede gevangenen eerder matig te zijn.
se ideologie verspreid de consumptiestemming gegeven want anders zou wel't Is misschien daarom dat de bureaus
dwang en de onderdruk! Ang daar ze het
licht geen bekende komen opdagen.Maar
voor de sociale assistenten nog niet
bewustzijn van volkeren misleid door
dezen mogen niet vergeten een bewijs
in gebruik genomen werden(de gevangehen onbere Ikbare doelen fikt lef voor to
van
goed gedrag en zeden voor te legnis werd bevolkt vanaf oktober *75)
schrijven.Het aldus gekreeerde vals e begen,het bewijs van een huishouding,"
zoals wij althans meenden opgemerkt te
wustzijn is het sterkste wapen in hanzelfs eventueel een toestemming van
hebben.
den van de repress e,omdat ze het revohaar ouders.
Er werd gekonstateerd dat 1 / 3 van de
lutionair élan der onderdrukten vernietig,
De eentaligheid wordt in ere gehouden.
’gehuisvesten analfabeet waren.Op de
i en u ent te stoppen mot overal het
Alleen franssprekenden worden er gevraag of er dan geen lessen in lezen
beeld op. te hangen van derde wereld
plaatst...of turken en marokanen wel
en schrijven gegeven werden,antwoordstaatshoofden— imbeciele marionetten en
I'rans spraken wordt hén niet gevraagd.
de men on s dat een poging ondernomen
mislukte circusclowns—als zouden het
De strafcel kon men ook bezichtigen,
was maar dat do belangstelling onvolfolkloristische f uren z j n .De organisen kleine rinmte met een betonnen ver~
doende bleek om ermee door te gaan.
satie van het Latijns— m e r ;knanse konti—
boogje
als bed(denk maar niet aan een
Ach ja,er was onder de gevangenen
Rent is beslist niet zo irrationeel.
romantische,houten
stoel,een onafgeiemand die men 'l'écrivain' noemde
Alle staatslegers vertonen er immers 1
dekte pot en dergel jke dingen meer)
en die lostte het probleem wel op.
gemeenschappelijke trekken:
en een weelde van zanhte muren,dienend
Er werd zelfs een mogelijkheid voorl.Hun internationale verbondenheid." "ortot isolatie,om te verhinderen dat men
zien om een beroep aan te leren(het
den niet alle kaders en belangrijke eenhet horen zou wanneer het een gestrafte
maken van haakjes voor skischoenen!)
heden van alle Latijns—Amerik- nnse dicta- maar hier werd opnieuw vastgesteld
teveel wordt.
turen in de oorlogsschool to i'anama op—
Daarom bezóek het gevang- 'J*
d&t een ’gezonde* inzet ontbreekt.
geleid?Allen zijn direkt afhankelijk v n
Mieke
het Pentagon voor hun opleiding,vnn ac-

Bezoek de
gevangenis.

t

Bij het lezen van ae lezersbriet' van
de heer A. De Meyer in een van de vorige
Schampers heb i!t mij even heel kwaad gemaakt (ik had zelfs al eieren gekocht,
maar bij nader inzien heb ik ze maar
opgereten). Niet alleen staan er e n
paar flagrante leugens en een paai- smerige insinuaties in, maai’ bovendien weten de mensen van Kommissie Sosjaal nu
al stilaan wat de voorzitter van de
"sosjale" raad met een"administratieve
inzet voor de studenten" bedoelt.
Bij die inzet komt het er ongeveer op
neer dat een viertal (nl de voorzitter
van de sosjale raad, de oud-voorzitter
van datzelfde orgaan, de voorzitter van
het FK en de beheerder van de dienst
studentenaktiviteiten) mensen, verlicht
door de H Geest of door weet-ik-wat,
alleenwetend zijn over wat goed of slectr.
is voor de studenten. Die studenten zelf
komen er bij hen niet of weinig aan te
pas. Dit kan nu een ongemotiveerde bewering lijken, maar ik kom er strakjes
nog wel eeno o; terug.
Ik zal maar beginnen met het begin: een
hele hoop cijfers en argumenten om te
bewijzen dat het eten weer 5 frank beter
is. In dezelfde Schamper wordt dat al
voor een deel weerlegd, en daar Joris
nog meer uitleg belooft, ook al met grafieken en cijfers kan ik dat overslaan,
kwestie van overlappingen te vermijden.
Of het eten echt 5 frank beter is? Als
ik in de restorants ga eten begin ik
daar toch heel erg aan te twijfelen,
maar over smaken wordt niet geredetwist,
dus...
Het volgende: Arnoud konstateert dat
het de sosjale sektor niet voor oe wind
gaat. Waarom: zeer juist Arnoud, de
8taatstoelagen worden op een onrechtvaardige manier uitbetaald. Eigenlijk
goed dat hij het zelf zegt, want als
kommissie sosjaal zoiets durft te beweren en de mensen oproept om op straat
te komen tegen de afbraak van de sosjale sektor, wordt haar de "al te politizerende werking" verweten., Wat doet
Arnoud nu tegen die onroehttKiardjgo betoelaging: samen met een paar hoge pieten van het rektoraat en de restorants
probeert hij uit te dokteren hoe ze met
het weinige geld moeten toekomen. Bezuinigen dus, en zelfs meer dan nodig is
(voorbeelden daarvan kan je vinden in
dezelfde Schamper, in het artikel:" sosjale sektor...futloos). Bezuinigen op.de
rug van studenten en personeel, want
daar komt het eigenlijk altijd op neer.
Dat bezuinigen gaat zover dat er reeds
jengens,
Lor: reisjes en jcnyens,

ovex’.voj
werd r
ruj tc s !u i ten, maar
zoiets hoeven do studenten niet te weten.
Dat. is iict dus: re sus.ule raau rezuini;
en kommisrie sosjaal Komt o; straat.
e leden van KG in de rosjule raad stellen voor om, als rr te. weinig gelu is,
een öeficitaire oe, rotin^ in te dienen
om de regering voor een voldongen feit
te stellen. .Maar oe sosjale raad bezuinigt voort, laat ze daaruoven zeker
niet te duidelijk voelen dat nier gele.
te kort is: a i.s ue regering op naar •enen getrapt worst zou nat wel o r i s pijnlijk kunnen zi jn voor sommige mensen
hier (nietwaar mijnheel- oe re{ eriru skommisaris).
De mensen van kommissie sosjaal weiger.-n
dit spelletje ten koste van de studenten mee te spelen: wij zijn dus te politiserend en ekstreern links.
'Vat die insinuatie betreft over die korr,munistiese splintergroep:die is gewoonweg beiacnelijk. studentenhuislopers
zullen wel al doorhebben cat hier de
■KSb wordt bedoeld, ornaat juist die
éne persoon die tegelijkertijd deel uitmaakt van i.S en van 7KS> caar de laatste tijd opvallend worat geviseerd. j'S
telt wel enkele mensen van diverse politieke oi .filosofische verenigingen,
maar meest ongeorganiseerden of mensen
uit werkgroepen,
eweren dat al oie mensen zomaar de politieke lijn van de V r . 3h
zouden overnemen is op zijn minst gezegd
een onderschatting; van die mensen, en
een aanwijzing voor de paternalistiese
instelling van A. De f.’
.eyer.
ik heb hier al een nele hoop gesenreven
over KS, het worut stilaan tijd om e; ns
uit te leggen wie of wat dat is. wij zijn
een_groep mensen die werken rond de materiële situatie van de stuuenten, en
alles wat daarmee samenhangt ( bvb. de
uitwerking van een studentenbond).
sen doorn in het oog van de "administratieve mzetters"is waarschijnlijk dat
alle vergader- en andere reglementen tot
een minimum zijn beperkt, dat alles op
de vergadering wordt beslist (en niet
door
-- pluim voor me
7Pif\ de voorzitter:
• .
.een

vc i’
1 iedereen kan binnenstappen bij
in neeit
h L f t Thpf
I«r+r?k^en
8lzin
in
(net üöntal
leden
ishij
dus da8r
vlot—

tend, en er zijn zeker geen afgevaardigden, die verplicht woraen de vergadering
bij te wonen, zoals in de andere konventen.) Dat vlottend aantal ieaen doet
de heren beweren
dat
is,
dat
de
----- KS dood xo , ua
t uy
studenten afgestoten worden of zich niet
meer interesseren voor de sosjale problematiek aan de unief, enz.
Arnoud roept ten anaere op voor een nieuw
KS, met een vast aantal leden en een afgevaardigdensysteem vanuit KK of WK
' wlJ.zijn ciaai- natuurlijk tegen, iedereen die zich eraan interesseert moet kunnen komen, maar aan enkel uit eigen naam)
bovendien werden
Arnoud vuur
voor de
------- wij door rtiuuuu
Keuze gesteld: zijn systeem of eruit:
De mensen van KS zouden dus niet eens
kunnen beslissen hoe "hun" KS eruit moet
zien. Eigenaardig! Maar dit past wel in
de hele universitaire politiek: wij mo« u immers
.immers oook
o k niet beslissen hoe "onze"
fien

vv.ntoestnncle 1 weer w . r t egen
niets ondernomen v/orc't öcor c'.e
•“
inrichters. Ik denk nen.de
Paar aanleiding van de ongenuanAJ'AÖ \-militante die een paar
ceerde kritiek die sommige restampen in hnar zwangere buik
daktieleden hebben gehoord, onkreeg omdat ze pamfletten uittrent een getekend jaaroverzicht
deelde. jje denk aan de jongens
voel ik m i j , als tekenaar vervan Verkgrcep Arbeid die ieder
d i c h t enige bemerkingen te m a jaar, als ze een informatiestand
ken. 'et ging over een zinnetje
’Franco dood...het fascisme niet’ oprichten, afgeranseld ’./orden
door de Verschaeve Hummie Opgrawaarbij dan een massabijeenkomst
vers en de rest (dat staat allevoer een sccrt obelisk te zien
maal
in de krant van dit Fabelwas. Vel, de aandachtige kijkers
tjesland, behalve in de Gazet
hebben juist geraden: het was de
van uitwerpen). Is het niet eigen
Ijzerbedevaart, Allicht zet deze
aan het fascisme om met fysiek
bekentenis nog meer kwaad bloed
bij bepaalde groeperingen die b e - geweld andersdenkenden de mond
te snoeren ? Cm maar te zwijgen
weren voor de Vlaamse zaak te
over de neo-fascistische groepstrij den.
jes uit anders Europese landen,
Laaroro het volgende:
die
privé-optochten houden door
1 ° Zuiver visueel. Telkens ik
(sommige) straten van Liksmuide.
het vertoon bij z o ’n Ijzerbede6° Indien jullie de tekening, cru
vaart zie (compleet met vlaggen,
vinden is dat nog geen reden om
jeugdbewegingen in uniform, gete verwachten dat de redalctie
zang e.d.) moet ik automatisch
aan zelfcensuur zal beginnen doen.
denken aan die manifestaties in
Ilünchen en Vuerenberg rond ].'33.
Tot duur enige uitleg. Voor do
Hetzelfde uitzinnige machtsverrest hen ik geflatteerd dat er
toon.
reaköie komt op een voor mij on2 ° Het TCVHV, dat *t r.e-st kembenullig prentje, gezien in hst
mentaar hac. o- de bewuste teke«■eheel van de tekening....
ning, raad ik aan eens ’Hens
en Staat’ van-J. Haritain te
lezen (een ’christelijk’ filosoof en vcof hen dus een betrouwbare bron). Laarin staat duicelijk hoe ’het gemis aan onderscheid tussen sociologisch verschillende begritmen ’nationalisme’ en ’nationale •er.renschan’
de totale ït :atschawij kan ontwrichten. L e gevolgen"zijn Lekend ...
3 ° Va aren wordt op de /Jzerbec'evanrt nog altijd het ..uid-Afrikaans volkslied gezonden ? m
basis van een soort romantische
*ITecerlanése Taalgemeenschap»
wordt één van de smerigste racistische discriminaties, c ie
er yoo-r het ogenblik cm deze
aardkloot zijn, goedgekeurd,
hacisme dat toen oucv/ijls >xs
nevenverschijnsel optreedt bij
een fascistische heerschappij.
4 ° Waarom is vorig jaar de Las
kische delegatie bij het zien
van gans die troep, pront teruggegaan ?
B'Icas _
5 ° Is het opzet van z o ’n bedevaart (wat een rotwoord.) ve l licht niet-kwaadaardig, toch is
D E -1° S T A P : HE-T V R.oi-t.TA Ri A A T i H S T J t i j b
de praktische uitwerking ervan
enerzijds belachelijk en anderTtiG E V
MET ÏMPRR i A U S M E .
zijds brutaal. Jaarlijks keren

unief eruit moet zien. fee, we delen
Arnoud's visie niet, en we worden door
hem dus ook niet als "vol" beschouwd.
Wij verrichten geen "echt" studiewerk: onze"rr:ilitanten"Y!ï ( dit slaat waarschijnlijk op voorgaande insinuatie) hebben
zich wel aktiei' ingezet voor de aktie tegen De Groo- Humblet, maar "met ue goede werking van KS heeft dit niets te maken". Dat vind ik nu ook zo raar. De vergadering van KS neei't unaniem oeslist
zich bezig te houden met le Croo- Dumblet
omdat ce financieringswet volgens ons
heel wat te maken hua met ue materiële
situatie van o student,
eel de aktie
lit t aus volxeoit in de lijn van KS. KS
hield re-.dg in oKtooer een studievergadering rond de financieringswet, waarna
-S-iedgn
v '.■•kgroepo.i u r.-.itv:>kken
zijn met een uitleg over die wet. 'iet is
vanzelfsprekend uat KS zich daarna niet
heeft teruggetrokken uit ae aktie om
zich met "echt" studiewerk bezifc te houoen. 'Integendeel, KS heeft al zijn werkkracht en materiaal voor de aktie ingezet
Als alle leoen van t.S beslissen dat er
aktie. moet , evoera worden, en aktief
werk leveren, voert KS toen aktie? Of
is KS zo iets abstrakts aat hoog boven
de mensen zweeft die er deel van uitmöken'r at komt toch al erg mistiek over.
'-•'etzelfoe voor de "tamme" aktie tegen de
laattijdige uitbetaling en niet-indeksering van ae studiebeurzen: KS is begonnen
door met drie megafoons ae restorants af
te lopen, pakken brosjures, pamfletten
en artikels te schrijven, in samenspraak'
met ae sosjale raad van Leuven (= hetzelfde als KS hier) en met V V S is er een
betoging georganiseerd, waarvoor KS dan
met inschrijvingslijsten al de universitaire gebouwen is afgetrokken. Le studentenburokratie , waaronder A. Le Meyer,
die nu spreekt over een tamme aktie en
de dodelijke inefficiëntie van KS, toonde zich volkomen onverschillig voor al
wat er gebeurde bij de studenten. Zo
"tam" was ae aktie trouwens niet: denk
maar aan de "mars naar Brussel" vanuit
Leuven, waarbij de Croo uit zijn ministerie werd
^ehadld, en neeit
heeft moeten bey»cj.u beuaoiu,

misschien een administratieve inzet voor
de studenten, ik noem het eerder een
administratieve boycot van de aktie van
de studenten.
7erder nu met het "echte" werk: een
leugen:" zelfs KS erkent...." KS erkent
helemaal niet dat het^ initiatief voor
een studentendokter efi een gewetensbezwaarde van de "zgn" burokraten komen:
twee van de vele, door het rektoraat en
de toenmalige studentenburokratie afgeketste waren een medische dienst voor
studenten en een informatiecentrum met
een gewetensbezwaarde.
et voorstel voor een medische dienst
is nu onlangs in een andere vorm weer uit
de schuif gehaald: een studentendokter,
maar net stuit op de tegenwerking van de
bonzen van het AZ, en zou dus geld kosten, waar de rektor dan weer bezwaar
tegen heeft.
Het informatiecentrum is er nu toch,
dit ondanks onze rijke initiatiefnemers.
Een oud KS-voorstel voor een kursusdienst

werd ook onlangs weer opgevist uit de archieven. Wij juichen dit natuurlijk van
harte toe.
Wat de gewetensbezwaarde betreft, dit
is niet "op initiatief van de zgn burokraten" opnieuw ter sprake gekomen,
maar op initiatief van een jongen die
dacht dat er misschien wat nuttig werk
voor hem was in het studentenhuis. KS
heeft toen dadelijk een waslijst van
taken opgesteld (waaronder het infocentrum). Op de voorzittersclub (officieel:
de vergadering van konventsvoorzitters)
stelde het in het begin van de brief
genoemde drietal aat in principe wel
een gewetensbezwaarde kon worden tewerkgesteld in het studentenhuis, maar er
was geen werk. De taken van de waslijst
van daarstraks werden stuk voor stuk
afgewimpela. doe A. De Meyer dan nog
durft te beweren dat "zeis KS erkent.,
enz.", is voor mij een raadsel.
Nu ik mijn nart een beetje gelucht heb
zou ik een oproep willen doen: rekening
houdend met het feit dat KS springlevend is, zeer aktief is en voor *9 7 6
over een budget van ^O.OOOfr. beschikt,
loven üe beurzen vroeger uit te betalen
roep ik de studenten op om mee aan zindenk
mSör
aan de bet°ëing de week daarop, nig en kreatief werk te komen doen,
ön aan
^
en
de driedaagse staking in Gent,
iedere maandag om 20 u ergens in het
met het brutale optreden van de politie
studentenhuis. Voor het ogenblik wordt
en de rektor.
er
hard gewerkt ronc de studentenbond,
Opvallend is wel aat de burokraten (inen in het kader uaoi'
daarvan
organiseren wij
wij
derdaad, zo noemen we ze, en met reden)
va“ organiseren
in. die tijd niets ondernomen heooen, ter- in samenwerking met het WK een diskussieavond met onder meer mensen van de stuwijl hun aktiviteit in de aktie tegen
stu.
dentenbonden van Nijmegen. Plaats en
het wetsvoorsten De Croo-Humblet zich
tijd: woensdag, 11 febr., om 20 u in
beperkte tot:
aud. D van de Blandijn.
I. het schrijven van een brief " in naam
Verder houden wij De Croo, de rektor
van alle Gentse studenten", die niemand
en de sosjale raad in de gaten, en staat
» e e n , iaat
gelezen heeft,
laat staan goedgekeurd
er nog een aktiegids op stapel.
dan de ondertekenaars (vijf of zes) en
Tot kijk op KS.
de sekretaresse die hem getypt heeft,
3n die brief stond niets over de finanEllie De Mol, van een springlevend
cieringswet, er werd alleen beleefd geKS, dat nog altijd niet gestikt is
vraagd of de stuuenten misschien zouden
van
pretentie.
kunnen geraadpleegd worden voor ae volgende financieringswet.
2.het afsluiten van de telefoon: "men"
vond dat er teveel naar Leuven en Brussel
werd «ebeld.
gebeld. zoiets
Zoiets noemt Arnoud dt
dan
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VAN DE CROO-HUMBLET
NAAR
EEN STUDENTENBOND ?
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Een andere taak van de studentenbona zou
zijn de kontinuïteit van de akties te
verzekeren: wat we nu zien is dat na de
ekt.ie tegen De Croo iedereen zich in
zijn eigen fakulteit terugtrekt, terwijl
men in Brussel met een gerust hart kan
werken aan de derde financieringswet.
De studenten komen toch pas op straat
als het te laat is. Om een offensieve
aktie te kunnen krijgen, een aktie
Uit ae aktie tegen De Croo-Humblet
kunnen we enkele lessen trekken.
vddr, inplaats van een aktie tegen, is
Alhoewel
de mobilisatie *zeer
geslaagd
Aj-uaewex uc
* * *
er een organisatie nodig die zich konswas en de aktie daardoor een vrijwel al” tant met zulke dingen bezighoudt, en
gemeen karakter kreeg, deden er zich
de studenten informeertsen organiseert,
toch een aantal problemen voor bij
])e studentenbond mag evenwel niet verde informatiespreiding en het aktief be-wap(j worden met organisaties zoals ACV
reiken van de mensen, t etekenisvol was 8n ^BBV ; als het dat was wat we willen
de rol van de werkgroepen, maar nog meer bereiken kunnen we evengoed met zijn
de rol van de ongeorganiseerden die toerallen naar het AC0D stappen. De stur»
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De
werkkracht
van
dentenbond heeft als onderwerp het onde werkgroepen was ongelijk. Op het
derwijs zowel nikrosos.i&al ( De nnisf)
einde begon het stakingskomitee boven- als makrososjaal ( het onderwijs als
dien zijn binding met de bazis te vermaatschappelijk fenomeen in al zijn fa-»
liezen, en er was nergens een ruimere
cetten.) Hierbij kunnen de vertikale
organisatievorm
om
dit
op
te
vangen.
-- .. t
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organisatievormen dan aa
aansluiten voor
Om al deze moeilijkheden in het vervolg hun specifieke situatie.
op te vangen is een andere aanpak noodDeze bond heeft verder een informatieve
zakelijk: ten eerste moeten ae werken koördinerende taak, er. zaadgewerkt
groepen zoveel mogelijk uitbreiden,
worden met maandelijkse volksvergaderinzodat ze met nog meer energie naar de
gen, en met een kommitee dat de taken
bazis kunnen werken. Het werkgroependie door de volksvergadering worden
konvent kan dienen tot koördinatieopgelegd uitvoert. De volksvergadering
punt van de werkgroepen.
bepaalt waarover gewerkt wordt, en de
Naast de vertikale struktuur (werking
mensen die zich er voor interesseren
in de verschillende fakulteiten, rond
werken verder in het kommitee, dat dus
onderwerpen die betrekking hebben op
wisselt van leden naargelang het onderhet specifieke studieonderwerp of dë
werp.
studiesituatie van die fakulteit), zou
In ae studentenbond kunnen dus ook leder
er een horizontale struktuur moeten
ontstaan, met een werking over het ge- van verschillende organisaties zitten,
maar
zeker en vast geen afgevaardigden,
heel van de universiteit en de situatie van alle studenten: een studenten- anders wordt het een konvent of een fror
boven de hoofden van de mensen heen.
bond dus.
Loals
gexe- Het zou dus een verlengstuk
verxengsxuK Vormen
vormen van
Zioals we reeas bij verschillende geiegenheden opmerkten kan het werkgroepen- commissie sosjaal en komplementair zijn
werKgroepen.
irnnvon+ deze toöir
n-iot oon
\ r \ \ r al
oi niet
n-i
aan oe bestaande werKgroeDen.
konvent
taak niet
aan, rook
We moeten ons van in het begin progresomdat het enkel bestaat uit de afgesief opstellen en de democratisering
vaardigden van de verschillende werk(de echte dan) van het onderwijs centra
groepen die rond verschillende tema's
stellen, en verder elk korporatisme afwerken. Daarbij komt nog dat niet alle
wijzen.
fakulteiten een werkgroep hebben en
Dit initiatief is nog embryonaal, maar
dat de werkgroepen maar een d eel’van
we starten alvast met een diskussiede aktievelingen groeperen.
avond, waar vanalles eens grondig zal
Bovendien spitsen sommige werkgroepen
kunnen uitgepraat worden.
zich zodanip toe op één onderwerp dat
Sprekers: mensen van de soajalistiese
|ze niet de tijd en de energie kunnen
studentenbonden in Nijmegen en iedereer
opbrengen om ook nog centraal te gaan
in de zaal.
werken, wat dan ook nog meebrengt dat
Woensdag, 11 febr., om 20 u in aud. D
de mensen die meer te vinden zijn voor
op de Blandijn.
een werking rond de unief in zijn geheel niet bij de werkgroep gaan.
HUgo De Witte en Frank Gelaude.

