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U itslag
Ja, de fuif was weer gezellig op woens
dagavond, alnu weer twee weken geleden,
en verleden week woensdag(waarschijnlijk)
ook.
Veel volk, veel gedronken, goeie
muziek, goeie groepen...film...toch e nkele opmerkingen hieraangpande kunnen worden gemaakt.
Ten eerste is het merkwaardig (doch
in hoeverre misschien normaal en te voorspellen) dat er veel meer volk is voor
de fuif dan voor de volksvergadering en de
betoging ?
Aangezien .de aanwezigen op
de fuif wisten dat de fuif qp die avond
doorging, wisten ze ook dat er volksvergadering was, want dat was op dezelfde
affiche aangekondigd.
Betekent dit dat de belangstelling voor
de actie is verminderd, of dat de meesten
geen brood meer zien in de actie ?
Of betekent hbt dat de meesten het
engagement dat nodig is voor het voeren
van een actie, niet meer kunnen opbrengen7
Terwijl ze anderzijds wel de plezierige
kanten van de actie, zcals een fuif op
de Blandijn, wel meepikken ?
Ten tweede moeten we ons afvragen wat
de aanwezigen op de fuif kwamen zoeken ?
Kwamen ze omdat fuiven op de Blandijn
als zeer goed bestempeld en gekwalificeerd
worden, of omdat de inkorprijs (in feite
een steunbijdrage) zeer laag is, of omdat er slechts 15,) fr gevraagd wordt
voor een pintje ?
Je zou het wel j^an vermoeden.
Ook
zcu je velen kunnen gaan verdenken niet
te beseffen dat die avond in feite een
solidariteitsavond is en een geldinzamelingsactie voor al diegenen die binnenkort een proces aan hun been krijgen V
De mensen immers die zich hebben ingezet cm lege flesjes rond te halen(in
Aud. E bv. 12 bakken) of o m bier te bestellen, of om .op het einde de zaal te
helpen opkuisen, waren op de vingers na
te tellen.
Moeten we dit interpreteren
als gedesinteresseerdheid of gewoon als
een gevoel van : die "actievelingen"
zullen het wel doen, terwijl men vergeet
dat zij tenslotte die fuif niet voor
zichzelf geven, maar proberen geld bijeen
te krijgen voor processlachtoffers...
Tenslotte zou ik hierbij een oproep
willen doen aan al diegenen die ook
naar iets op scène kunnen brengen, of
zij nu uit het Kultureel Ken vent (KK;
kanen of iets op zichzelf presteren.
(Het KK kan misschien helpen om zo'n
avond te organiseren, subsidies dienen,
tenslotte niet alleen voor persoonlijke
vorming in kuituur, naar ook on naar
buiten te kanen). Het is immers jammer
dat er groepen moeten worden gezocht
en betaald, terwijl er hier aan de
unief genoeg mensen zijn die via een
scéne-act daadwerkelijk hun solidariteit
kunnen betuigen...of is dat ook teveel
gevraagd ?
Over het algemeen valt een grote
gedesinteresseerdheid te merken bij de
meeste studenten : zij sympatiseren
met de actie, naar er zich daadwerke-lijk voor inzetten, dat is er niet meer
bij. Als er weer klappen zullen vallen,
dan natuurlijk wel, cm de toch zo
sensationele gevechten n u eens zélf
mee te naken en dan stof tot vertellen
te hebben voor de rest van het jaar...
Waar blijft de .-eigenlijke grond van
van de actie, het inhoudelijk werk,
de propaganda ? Hoeveel mensen zullen
binnenkort weer aanwezig zijn op de
volksvergaderingen, facultaire kemitees
(ze zijn er al, naar hoeveel ?), op
voordrachten en discussies....knokken,
fuiven, dat wel, naar interesse...
Vandaar een massale cproep o m facultaire aktiekomitees te vormen, moties
te vormen naar en vanuit de academische
overbeden, en de inhoud van de 10 000maatregel, de beurzen, de sociale sektor,
nuho-unief-problematiek terug ter discussie te stellen. En zo de actie terug
het élan te geven van enkele maanden
geleden, want anders kunnen we het wel
vergeten voor dit jaar denk ik.

Kortrijk. 21okt. zondagavond. De zesde
bezettingsavond. Ik bel aan. Een gewoon
oud herenhuis in een straat vol gewone
oude herenhuizen.Niemand let op me en
zonder moeilijkheden geraak ik binnen.
De gitarist speelt verderdoor Dylan en
de rest leest wat Asterix. Twee dingen
vallen op. Eén; dit is geen bezetting
maar een gezellig onderonsje. Tweej het
lijkt onmogelijk dat in een huis waar
vroeger een burgerlijk gezinnetje en een
butler woonde nu honderdvijftig mensen
les krijgen.Toch zeggen ze dat de behuizing de minste van Ijun zorgen is. Dat je in de vroegere keuken met 25man les krijgt is
misschien nog gezellig. De enorme schimmels die ik op de keukenmuren zag kan
je met veel goeie wil nog artistiek
noemen, en de kalkwolkjes die op de
bovenverdieping zo nu en dan uit het
plafond dwarrelen houden er de spanning
in. Het werd een gewoonte

tariaat moderne talen kreeg steeds
bepaalde partiële examens. Nu starten
deze vakken slechts in januari. Resultaat: "partiële" examens in juni.
En tenslotten de sociale assistenten.
Zij brachten de lawine op gang.
Ze zijn vooral bezorgd om hun toekomstmogelijkheden. Sommige vacaturen staan
slechts open voor mensen met bepaalde
optie-vakken. De truuk is dus zo’n
algemeen mogelijke opleiding
te krijgen. De directeur dacht er echter
anders over en geeft veel gespecialiseerde paramedische vakken. Nu geven sommige docenten zelfs toe dat ze niet veel
kaas gegeten hebben van.de specialisaties waarover ze nu plots moeten les geven,
Sommige vakken overlappen elkaar nu volledig . De chaos is kompleet. En de bezetters zien geen toekomst met een diploma
met dergelijke paramedische vakken erop
vermeld.

COURTRAI
BEZETTING

De echte problemen begonnen toen enkele studenten
luidop naar het waarom van
sommige maatregelen gingen
vragen. De directeur stei
gerde meteen bij zoveel
bemoeizucht, de zaak liep
lichtjes uit de hand en de
bezetting was een feit.
Het HRIEPSHO heeft 5 afdelingen met elk zijn specifieke grieven. Enkele
staaltjes.
Kinderverzorg(st)ers kreger
44 uur les per week waaronder één vierde (11 uur!)
snit en naad. Na heel wat
geklaag liet de directeur
steeds vol begrip, 8 uur
vallen. Maar dan wel 8 uur
stage. Resultaat : 36 uui' les per week
maar daaronder : 11 uur snit en naad.
Voor kinderverzorg(st)ers duidelijk
onmisbaar.
Het laatste jaar ergotherapie kreeg
slechts 4uur les per week. Dit werd nu
veranderd in twee uur theorie en twee
uur turnen.
Kinesitherapie, verpleegkunde en secre-

De docenten sloten aan. Stakingsacties
werden aangevraagd. Een groep docenten
ging praten met de directeur en nu bij
gebrek aan resultaten met Ramaeckers.
Het wordt avond en de nachtrondes worden
verdeeld. Even is er paniek als iemand
roept dat hij de flikken ziet. Loos alarm.
Maar de stemming is gebroken. Als de school
ontzet zou worden dan zal heel Kortrijk
staken, én er bestaat een gentlemansagreement met de politie. Maar verschillende
mensen hebben vorig jaar Gent meegemaakt.
De gezelligheid is eigenlijk maar een lakje
vernis, de schrik zit erin.
De dekens worden bovengehaald. Er blijken
te weinig matrassen te zijn. Dan maar
op de grond.
"Zeg ze 't maar ginder in Gent. We
kunnen steun gebruiken."
Bij dezen dus.
p e r s m o t i e

VVS-studentenvakbeweging b e v e s t i g t hiermee
haar s o l i d a r i t e i t met de studenten van het
Hoger R n j k s in s t it u u t voor Ekonomisch.Paramedisch en S o c ia a l Onderwijs t e K or trijk.
Wij s t e l l e n ons p r i n c i p i e e l a c h ter de e ise n
van de studenten in verband met de inspraak
van de studenten in h e t t e volgen le ssen p ak ket en de keuzevakken.
VVS-SVB s t e l t z ich op net standpunt dat de
studenten z e l f s t a n d i g genoeg z i j n om z e l f
hun lessenpakket samen t e s t e l le n .D a a r b ij ;
moeten dan wel deskundige b e g e l e id e r s t e r
beschikking staan van de studenten.
I.v .m . de zogenaamde sekundaire e i s e n van de
studenten l i j k t het ons maar a l te lo g isc h
dat een goede, n e t t e en aangepaste akkomodat i e ( l o k a le ) t e r Deschikking s t a a t van de
studen ten .
VVS-SVB s t e u n t dan ook v o l l e d i g
de studenten in hun a k t i e s , en zal desgewenst haar s o l i d a r i t e i t in konkrete a k t i e s
en i n i t i a t i e v e n in andere sc holen en fa k u lt e i t e n aan de u n i v e r s i t e i t e n omzetten.
Voor de n a tio n a le p lo e g ,
Bruno Monteyne

v /new nee#.
Wat willen w i j , de sarkasten, de ironiërs,
de cynisten zeggen over de vluchtheuvelkwezels die in Schampers schaduw de eetfabrieken van dunief bezegenen?
Heeft den apostelpaulus die blind werd
toen hij van zijn paard gebliksemd werd
niet zeer terecht opgemerkt dat geloof
een genade is. Waarop wacht hun god om
zijn kwezels te arresteren, in zoutpir
laren te doen veranderenV
Mijn ongeloof is het bewijs van hun
godschennigheid. Als ze in hun god geloven
moeten ze aannemen dat dit geloof een gave
is , een gpve van godswege in al zijn
almacht en goedertierendheid; dan mogen ze
hun alwijze god toch niet kwalijk nemen
dat hij deze gave niet aan anderen heeft
verstrekt. De ENIGE die het hem mag kwat
lijk nemen, ben IK die niet geloof, maar
in mijn ongeloof KAN ik het hem niet kwalijk nemen.Waarmee nogmaals bewezen is dat
geloof niet anders dan GAVE kan zijn.
Waarop wacht hun god dan cm hen te straffen voor hen hubris, hun doorkruisen van
het goddelijk heilsplan; het willen het
recht in eigen handen nemen , het onderscheidingsvermogen van hun god afpakken
om zijn gaven aan iedereen te vergooien
als paarlen voor de zwijns. Waarop wacht
hun god cm hen in zoutpilaren te veranderen? Het antwoord is simpel, en dubbel:
ten eerste bestèAt hun god niet, ijl
suikerspinsel van sintniklaas tot kerstmis, ten tweede zijn ze zoutpilaren.
Heb je ze al eens bekeken? Hun goedheid
druipt van het gezicht al welwillendheid en stroop; geen verveling, geen
honger ontsieren hun godzijn. Eindeloze
robotten van de blijde boodschap.
Maar mensen hebben niets aan blijde
boodschappen, wel aan grote boodschappen:
aan kakken en neuspeuteren, aan onvrede
en onzekerheid, aan vrijen en mensen graag
hebben, aan haten en schelden, aan gedachten hebben en fouten begaan zonder biechten, aan zelfbeslissen en leven.
Hun kwezelarij breidt uit over de tienduizenders . Hun vervreemding zoals de miljoenen getuigen van jehova die- uit hun
eigen geschriften- WETEN dat slechts 144duizend uitverkorenen de opstanding in het
EAL van Josafath zullen meemaken. Vervreemding van kwezelarij en schrik hebben cm
zichzelf te zijn. De bange wezels wier
pap en mam tienduizend snaren hebben neergedokt en dus recht hebben te eisen dat
ze braaf zijn en klein blijven, de chiqué
BMWrijders met tennisraket die nog nooit
met hun enkels in de stront van een
brouwerij gestaan hebben maar zuipen als
de varkens om te vergeten dat zij maar
een "plicht" hebben : te bestaan zoals
ze zouden willen zijn: schoon en geestig
en plat. De studentjes die nu kruipen
voor een diplom van zestigduizend ballen
en bang zijn en geloven in betere tijden
voor later als ze afgestudeerd zijn, na
de blok, ra het leger, na de trouw, na de
vaste benoeming, na het pensioen, het
"leven ra de dood". Schamper zal verdwijn
nen en alternatief en de wachttoren in
de plaats vol van plichten en regels,
ontzeggingen en haat tegen zichzelf en
anderen. Schamper zal verdwijnen bij de
studenten, niet omwille van Schamper,
maar cmwille van Rairaekers en de regering
die alles terugschroeft wat aan echts en
volks zou binnensluipen in de alma mater.
Bamaekers zal lachen . God zal lachen.
En god is een smeerlap, naar Bamaekers
bestèdt .
SCHRIJVER: Ivan TEURAC
Bedoeling: hocepied en andere lullen
tegen hun schenen stampen en schamper
weer vol te krijgen.
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De r e d a k t i e m e l d t d a t de v o l g e n d e
v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l h e b b e n op
m a a n d a g 2 9 o k t o b e r 1 9 7 9 o m 2 O u in,
De B r u g

Home d ril
Boflte

Onderwys :

.ik w ord opgevoed

Demokratisering van het onderwijs, wat wil
dat zeggen ?
Lange tijd hebben ze ons voorgehouden dat
dit iets te maken heeft met het aantal personen dat deelneemt aan het onderwijs.
Als dit aantal hoog is en , vooral als alle
sociale geledingen verhoudingsgewijs gelijk
matig vertegenwoordigd zijn, dan zouden we
moeten stellen dat het onderwijs demokratisch is. Dat wil zeggen dat het beleid
ervoor gezorgd heeft dat het kan aal waarlangs men zijn professionele positie en dus
ook meer dan dat, verwerft, voor elk jong
mens, onafgezien van het milieu van her
komst, even gemakkelijk toegankelijk is.
Enige decennia geleden zijn er enkele minis
ters met een zogenaamde demokratische onderwijspolitiek gestart. De redenering ging
dan nog verder, het onderwijs is eer kanaal;
de lengte van de vaart hangt af
n de finaciële middelen, dus demokratisering is
de uitbouw van een verregaand sociaal finan
cieringssysteem.
Het is nu deze financiering, dewelke blijkbaar voor alle betrokkenen de waardemeter
is geworden voor de mate van demokratie in
het onderwijs, die de,laatste jaren de
kwestie is geworden voor de studentenbeweging. In tegenstelling met de studentenbeweging uit de jaren zestig, die eerder
een kultuurkritische golf vertegenwoordigde
zitten we nu met een vakbond-achtige beweging die de verworden rechten verdedigt
tegen de bezuinigende krisispolitiek.
Dat is een goede zaak, maar door te streven naar een rechtvaardiger studiefinanciering bevordert men niet méér dié vooropgezette demokratisering dan als men de
zaken op zijn beloop laat, tenzij uiteraard de regering aan elitaire selektiemechanismen wil gaan denken. De regering
denkt wel aan beleidswijzigingen; toch in
de eerste plaats ter bezuiniging Ramaekers
beweert ook voor een dergelijk demokratisch
onderwijs te zijn, waarin alle sociale groe
pen gelijkmatig vertegenwoordigd zijn,

maar merk op dat die sociale studiefinancieringspolitiek haar dertiokratische bedoelingen niet heeft gerealiseerd.
Na meer dan tien jaren Van sociale studiefinanciering zijn er relatief bekeken geen
grote vooruitgangen te merken van de lage
statusgroepen op de unief. Dus van het aantal kinderen van handarbeiders. Absoluut
gezien is er wel vooruitgang, maar die merken we over gans de maatschappij, gezien
de gestegen welvaart. Meer en hogere waarden kunnen gekonsumeerd worden. Bepaalde
groepen blijken, ondanks de mogelijke
financiële bemiddeling, op een dergelijk
waardevol aanbod als een hogere opleiding
niet in te gaan.
Dus de financiële bemiddeling blijkt helemaal niet de enige voorwaarde te zijn om
tot dat demokratische onderwijs te komen,
dat, onafgezien van de al of niet gelijkmatige vertegenwoordiging erin, onvermijdelijk gekwalificeerde arbeidskrachten aflevert op een arbeidsmarkt die op een onrechtvaardige en mensonterende wijze bevoor- of nadeligt naargelang de genoten
opleiding. Het schijnt dus dat we die heren
moeten gelijkgeven die beweren dat in bepaalde sociale ekonomische groepen een
intelligentie-achterstand bestaat. Onafgezien wat nu precies dat begrip intelligentie dekt kunnen we met die uitleg, die wellicht met testmateriaal kan ondersteund
worden, begrijpen waarom bepaalde groepen
ondervertegenwoordigd zijn: zij zijn gewoon niet in staat tot konsumptie van het
waardevolle aanbod. Niet omwille van financiële, maar omwille van psychische redenen.
Dat dit een vies, ja zelfs min of meer
racistisch idee zou zijn, ontken ik natuurlijk en ik verwijs naar die kultuurbepaalde
stereotype en verkeerde associaties die
zeggen dat schoolprestaties en intelligentie enerzijds en intelligentie en genetisch
tische bepaling anderzijds veel met elkaar
te maken hebben. Wie deze stereotypen aanhangt en mij racist noemt, wil ik erop
wijzen dat hij overvallen is door een
racistische kuituur. Dat moet duidelijk
zijn.

FILM

SKOÖP

vrijdag 26 okt. tot den 1 nov.
Zaal 1 :

20.00h Midnight Express
Alan Parker
22.30h Pasqua lino Settebeellezze
Lina Wertmüller

Zaal 2 :

19.3Qh film in verlenging
22.0Ch LaStrada
F. Fellini

VOORUIT

zaterdag 27, zondag 28, woensdag 31
donderdag 1
20.0Gh

22.0Ch

D& POT
SCHAFT

ARCA

Les petits Calins
J.M. Poiré
op zen-, woes-, donderdag ook
om I6.30h
Vanishing point
R.C. Sarafian
op zon-, woens-, donderdag ook
om I4.00h

St

TON&&L
Widowstraat 4

Ophelia bespiegeling
elke donder— , vrij-, zaterdag om 20.00h
tot en met 3 nov.
ARENA Ooievaarstraat 62

m a n d a g 29.10
aspergesoep
varkensgebraad met erwten op zijn frans
vissticks met sla en remouladesaus

°Ik zou nog maar I tegenstander hebben
Herman Van Veen
elke zater-, zon-, m a n d a g om 20.15h tot
en met 29 okt.

Jinsdag30.10
erwtensoep
genste s t o v e n j met appelmoes
loenpia's in zuurzoete saus

°Side by side by Sondheim
elke woens-, donder-, vrijdag om. 20.15h
tot en met nov.

woensdag31.10
tomatensoep
kip provençale
hamburger met andijvie in roomsaus
donderdagl.il
vriidag2.11

moeder de vrouw heeft
viskes gebakken

NTG
°De burgeredelman van Molière
Zater— , m a n - , donder-, vrijdag om 20.00h
en zondag om 15.0öh
°Spoken van Ibsen
in de St. Pietersabdij
zelfde uren

Home uuuuewi]B
Majestueus geklungel.

Het is gewoon een onloochenbaar feit dat
in bepaalde milieus de kuituur tegen de
school gericht is. De kuituur bepaalt
motivaties en kapaciteiten, evenals afkeer
en onwil. Deze kuituur is gebouwd op de
dagelijkse ervaring Van mensen die in hun
arbeidsverhoudingen konkreet het onbehagen
mogen proeven van de onmacht, van de slavernij die het onmiddellijke gevolg is van
ongelijke opleidingen. Deze kuituur is meer
dan enige andere overtuigd van de intrinsieke onrechtvaarigheid van het huidige
onderwijssysteem dat de objektieve aanduiding geeft van tot welke sociaal-ekonomische laag men behoort. Als men wil opklimmen door een hogere opleiding te volgen
maak je geen gebruik van een demokratisch
recht waarvan iedereen kan genieten, maar
doe je gewoonweg mee aan dat onrechtvaardig
systeem. Wie dagelijks de scherpste onrechtvaardigheden moet verwerken, heeft
zijn afkeer en onwil ingebouwd om psychisch
te overleven. Er zijn psychische redenen
die met financiële middelen blijkbaar niet
omgekocht kunnen worden. Wie dacht dat
met finaciële middelen alles bereikbaar
was ?

Home Boudewijn, mei-juni 1979.
Het studentenleven slaat an in 'n paranoïde paniek. Een paniekerig lief, de
gitaar van de buurman, een rijkswachter :
•• elk storend element veroorzaakt 'n woedeuitbarsting. De blokfever slaat toe.
Juist dan komt een groepje werklui
keukens installeren. Met drilboren.
Belangrijke beslissingen worden steeds
in de blok genomen. Protesten in de
grond geboord.
b)

De mening van de adviesraad, en dus van
de studenten, wordt genegeerd. Vierhonderd
huurders staan voor een voldongen feit.
Keukens zelf worden nauwelijks gebruikt.
Een oven is er al niet. Wel werden 420
keukenskastjes aangekocht alsof in de
kamers zelf geen ruimte genoeg is an de
borden weg te stoppen. Ook die kastjes

Ja, men kan zich met geld een van de waardevolste goederen in dit systeem aanschaffen, een hoge opleiding: de garantie voor
hoge sociale en materiele beloning in het
latere maatschappelijke leven. Des te gema
makkelijker kan men weerom alles verwerven,,
ten minste wat met financiële middelen te 1
verkrijgen is. En wat heeft waarde in dit
systeem, in onze burgerlijke kuituur ?
Dat wat gekoppeld is aan een hoge financiële waarde, bv. onderwijs; het andere
wordt angstvallig verzwegen, bv. levenskennis. Ik zal niet ontkennen dat financiële middelen nodig zijn om een genietbare omgeving te scheppen, maar teveeel
wordt een waarde van iets bepaald naargelang de hoeveelheid erin geïnvesteerde
poen. Zo gaat het ook met kwalifikatie van
hooggeschoolden die men zich mits de ge- .
paste materiële omgeving kan aanschaffen;
als daartoe een psychisch akkoord bestaat.
Dit akkoord valt binnen de burgerlijke
kuituur, als het louter te doen is om die i
financieel-waardevolle kwalifikatie.

j

Maar welk genot gaat er uit van het bezit
van een diploma, welk plezier is daar onvermijdelijk mee verbonden? Of heeft
een legertje deskundigen dat enkel zichzelf wil handhaven door de uitbreiding van
de markt met goederen en diensten waaraan
wij volgens hen zeker behoeften hebben,
heeft zo'n intelligentsia een positieve
betekenis voor de gemeenschap; zal die
daardoor verbeteren ? Vergeet het maar !
Er moet nog veel veranderen, maar vooral
in onze hoofden.

" D a a r t e g e n 1 j a n u a r i '8 0 d e s t u d e n t e n
o v e r v e r d ie p in g s k e ü k e n s z u l l e n k u n n e n b e s c h i k k e n " , w o r d e n d e . o n t b i j t - en a v ó n d m a a lk e u k e n i n hom e B o u d e w ijn a f g e s c h a f t .
P e r s o n e e l s v e r m i n d e r i n g : 1 f u l l - t i m e en
1 h a lf- tim e ,

worden zelden gebruikt. Daarenboven is
elk van de veertien verdiepingendrie
ijskasten van iranshoogte rijk. Twee ervan
werken, een derde s t m t niet aangesloten
op"reserve". M;a.w. 28 ijskasten werken
en veertien (zeg naar een paar honderdduizend frankskens), staan te wachten
tot er één de brui aan geeft. Wat zei u ?
Bezuinigingen ?

Home Boudewijn, augustus 1979. De tweede
zit wordt voorbereid. Paranoia is dagelijk
se kost, naar het reglement wordt stipt
nageleefd, ook nu moet law and order
heersen. Om twaalf uur moet alle bezoek
buiten. Er zou eens iemand moeten blijven slapen. Als je samen wil slapen doe
je dat best op het kot van je lief ,ipaar
liefst niet in de Boudewijn. Principes
zijn principes punt.
Midden augustus krijgen een 70-tal trisse
Hollandse meisjes de toelating een paar
verdiepingen a f te huren en een week lang
op dë Boudewijn te wonen. Samen met de
tweedezitters. De bldkstemming slaat om
in een vakantiesfeer. Matrassen worden
versleept, alle Menschen werden Brüder.
Principes moeten even wijken voor de
financiële kant, de directie kijkt even
een weeklang de andere kant op en la4T de
kassa rinkelen.
Ondertussen werd de oude regel terug ingesteld. Uit met de pret.

