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sport & zo
v o o r

VOORWOORD

Zoals in dit nummer nog benadrukt en aange-
toond zal worden, is sportuitoefenen voor 
studenten niet alleen een tijdsverdrijf, 
maar vooral ook een noodzaak.
Be Gentse Universitaire Sportbond(GUSB)is 
het orgaan van de RUG dat de functie heeft 
zoveel mogelijk studenten de kans te geven 
zoveel mogelijk sporten uit te oefenen, in 
de meest gunstige voorwaarden. Deze politiek 
van massasport is tevens de hoofdbekommernis 
van de sportsenaat die de studenten vertegen 
woordigt in de GUSB en die probeert ze nog 
meer te verwerkelijken door allerlei vormen 
yan informatie (opendeurdagen, affiches.enz) 
Je voornaamste bedoeling van dit Schamper- 
nummer is de werking, de problemen enz.van 
de Studentensport in het algemeen en van 
de GUSB in het bijzonder uiteen te zetten 
aan de lezers. Deze laatste kunnen dan sug-
gesties geven die de studenten-massasport 
politiek zouden kunnen verbeteren.
Maar vc^al : kom je zo veel mogelijk fit 
sporten op de GUSB !

Michel Stubbe
voorz.sportsenaat studenten

p la a ts

DE PLAATS VAN OE G.U.S.B. AAN ONZE UNIEF

De Gusb is een sportbond waar iedereen 
van de universitaire gemeenschap deel van 
uitmaakt.
Hierbij weze nog maar eens een langoge- 
broken voor een heilig principe: zoals 
het inèchrijvingsgeld aan elke student 
het recht geeft zich toegang te verschaf-
fen tot de leslokalen en universitaire 
restaurants, zo ook zou bij de inschrij- 
vingsrechten een vrije toegang tot de 
sportaccomodaties moeten voorzien zijn.
Nu we toch met de 10 000 zitten, waarom 
niet meteen met de studentenkaart een 
sportkaart afleveren ? Deze beschouwingen 
dienen ernstig genomen te worden, en zijn 
het resultaat van een "rijp beraad."
Oe unief heeft zich als Hoge School 
8ot edel doel gesteld een globale veel- 
omvattende opleiding te verschaffen aan 
de student. Voor mij is het duidelijk : 
er is geen geest zonder lichaam, wat 
inhoudt dat chet cultiveren van het ene 
terwijl men het andere verwaarloost, on-
vermijdelijk tot een doodgeboren kind 
(zelfs tot abortus) moet leiden. 
Geestelijke gezondheid zonder fysieke 
conditie is een reeds lang gekende on-
verenigbaarheid .

Ik moet dan ook lachen met de vingerwij- 
zigingen van de Beheerraad dat de GUSB 
te veel kredieten opslorpt en men in de 
begroting dient te besnoeien... men 
vergeet er blijkbaar dat in het sport-
complex veel grotere belangen op het spe) 
staan : men investeert er in de gezond-
heid van da'studenten, en op die manier 
spaart men *'bv. de onkosten van de tweede 
zittijd uit (de Spitaels-werkers zullen 
nog wel eens met cijfers naar voorkomen 
dat de GUSB bezoeker een ■_ zeer regel- 
ma’tig student is die met glans de eerste

sessie üoorwandeltJ. Voorzieningen op 
lange termijn is ook iets wat men op 
de Beheerraad soms mist. Wat men vandaag 
uitgeeft, heeft men morgen dubbel terug-
gewonnen, onder de vorm van algemene vor-
ming van de studenten.
De tijd dat de studenten eiisaö:’ alleen 
nog tijdens de lesuren zagen, is voorbij. 
Naast de T.D.’s, de vergaderingen of 
betogingen is de sport een onvervangbaar

iet moet nog koud geweest zijn toen de eerste Tematisch Verruimde Redactievergadering (TVR) 
Dver het GUSB plaatsvond. Vol enthoesiasme en met de morele steun van hun direkteur 
Van der Cam namen ze plaats op de stijve stoelen van het studentenhuis. Door toedoen van 
allerlei redenen is die tenslotte nu pas afgewerkt. De taak is volbracht. Bedoeling van 
de redaktie was wat meer te weten te komen over het GUSB. Het resultaat is min of meer 
een pleidooi voor "het schone van de sport", want zoals mijn tante altijd zegt ge moet
houden van ‘t schone in *t leven. En dat doen we dan ook hierbij.
Werkten hieraan mee : G.Debleckere, M.D'Haese, M.Stubbe, R.Van Damme en nog een paar 
mensen wiens naam in de strijd gebleven is.

middel tot ontmoeting , tot evenwichtige 
ontplooiing. Het zoveel besproken recht 
tot studeren impliceert vanzelfsprekend 
de plicht tot gebalanceerde sportieve re-
creatie : men leeft nu eenmaal niet 
alleen maar is lid van een grote universi-
taire familie ( ofschoon de spreiding van 
de gebouwen dat helemaal niet stimuleren) 
Dit verklaart waarom de groepssport zoveel 
meer aandacht verdient in de GUSB-propa- 
ganda : de GUSB is er niet alleen om eigen 
lichamelijke en geestelijke uitbouw in 
verzoenbaar evenwicht te houden, de GUSB 
heeft eveneens de ambitieuze doelstelling 

de studentenhui:Lakten te oevorderen.
Niet de "concurrentiegeest” of het "pres- 
tatieve" (sic) maar wel de "sportvreugde" 
moet de grootste motivatie vormen van de 
sportieve student ( het wedstrijdsprincipe 
draagt ontegensprekelijk bij tot de sport-
vreugde en beide sluiten elkaar geenszins 
uit-).
Zou ik mogen besluiten door de GUSB te 
betitelen als het kloppend hart van de 
RUG, de lavende bron waaruit elk student 
vitaliteit kan putten. Onze noorderburen 
staan op het vlak van harmonieuze sport- 
.integratie in de studie een heel stuk 
voorop... hun bezoekfrequentie aan de 
GUSB is hiervan het levende bewijs, ze 
zijn er gewoon niet van weg te slaan.

Pessimistiscne klanKen zijn hier niet op 
hun plaats : de structuur van de unief 
is er tot nog toe niet op gericht de stu-
denten te stimuleren om aan sport te doen 
de ontspannen(en mijnsi inziens meest 
efficiënte) studiesfeer is vaak ver te 
zoeken, studiebeslommeringen, werkgroep- 
activiteiten, vergaderingen laten gewoon-
weg geen ruimte meer voor de sport, die 
in zijn proportie, ook recht heeft op 
haar aandeel in de vrijetijdsbesteding 
van de student.
Niet om met voorstellen te gooien, maar 
dan toch eens ter overwegen meegegeven : 
decentralisatie van de sportaccomodaties, 
of beter nog , integratie van de sport 
in de onderwijsinrichtingen. Concreet 
komt het op 't volgende neer„: 
op de terreinen van Zwijnaarde, Krijgslaan 
of A.Z. de nodige plaats vrijhouden voor 
sportvelden, zowel overdekt als openlucht; 
optimaal ware 1 basket, volley of̂  voetbal 
terrein per auditorium van 300 zitplaat-
sen. Utopisch ? Helemaal niet , integen-
deel, realistisch. Men zou er de studie-
stress alleen maar mee verlifchten, men 
zou tot een veel betere coöperatie van 
studenten en wetenschappelijk personeel 
onderling komen, men schept alzo de kan-
sen zijn collega’s eens in een ander dag-

licht te zien. ^
Rik Van Damme
voorzitter sportraad.

t a a k

Doel en taak van de GUSB.

Het werd reeds kort vermeld : optimale 
en maximale tegemoetkoming van de stu-
dent in zijn vraag naar sport.
Laten we even expliciteren hoe men pro-
beert dit te verwezenlijken.
Soorten sportbeoefening :

Er zijn drie niveaus :
1. dewrije sportbeoefening :
zowel individueel (zwemmen, tennis, enz) 
als in groepsverband (voetbal, volley, 
enz....) Dit gebeurt in de GUSB instal-
laties, doch zonder andere tussenkomst 
van de GUSB (organisatorisch, pedago-
gisch,...) Dit geldt ook voor iedereen 
die iets te doen heeft met de unief : 
student, OP, WP en ATP en hun familie-
leden. Door de nieuwe installaties is 
dit niveau de laatste jaren ook werke-
lijkheid geworden en vormt het een be-
langrijk middel tot verwezenlijking van 
de massasport.

2. Gelelde sportbeoefening :
nl. oefeningen of lessen met als doel :
- initiatie
- vervolmaking
- training
De GUSB stelt op bepaalde dagen enuren 
sportmonitoren , lesgevers, trainers 
ter beschikking van degenen die een 
sport willen leren, zich willen verder 
vervolmaken of zich willen trainen,in 
voorbereiding van goede prestaties. 
Inlichtingen over deze lessen kan men 
in het begin van elk academisch jaar 
verkrijgen gedurende de open-deur-dag 
evenalsin de RUG-gids die samen met de 
studentenkaart werd opgestuurd, of des-
noods op het secretariaat van de GUSB. 
Ook hier komt de massasport goed aan 
zijn trekken, al was het maar omdat niet 
sportieve studenten er een s'port kunnen 
leren.

3. De kompetitiesport 
Hierbij zijn er twee soorten :
° de kompettlésport die de massasport 
promoveren :
- de interfacultaire kampioenschappen
- de vriendschappelijke ontmoetingen met 
andere universiteiten, waarbij een ma-
ximum aan sporten bedreven worden.
- de tournooien van alle zelfde facul-
teiten van de verschillende universi-
teiten, bv. het economica-tournooi.Dit 
alles kent een groot succes en wordt 
zoveel mogelijk aangemoedigd door de 
GUSB en sportsenaat.
° de competities die eerder de elite- 
sport en sportleven aan bod laten ko-

men :
- inter-universitair
- internationaal universitair

(Universiaden)
Dit is nu in de GUSB praktisch tot nul 
gereduceerd sedert de uittreding uit

Concrete taken van de GUSB en de acade-
mische overheid inzake sport:
In orde van voorrang hebben we :
1. gelegenheid scheppen tot sportbeoefe-

ning :
a. accomodaties ter beschikking stellen 

(zwembad, terreinen, materieel,enz..)
b. die acoomodaties beheren : administra-

tie, toezicht, onderhoud.
2 . Aanzetten tot sportbeoefening door :
a. informatie : brochures, affiches,enz.
b. nemen van bijzondere intiatieven, 

gericht naar de sportbeoefening van 
zoveel mogelijk studenten en personeel



vervolg van pagina 1.

3. Organiseren van de sport :
- vrije sportbeoefening
- initiatielessen
- vervolmaking
- training
- wedstrijden, tournooien, sportieve 

excursies,...
4. Contacten naar buiten :
a. andere universiteiten van binnen en 

buitenland.
b. Directe omgeving : scholen, sportclubs 

stad.
5. Studies van de sport i.s.m. HILO, 

sociale wetenschappen,enz....
- bibliotheek
- voordrachten
- demonstraties

- - discussies

Richtlijnen bij ae Desteaing van de 
ontvangen financiële middelen ;
1. De massasport gaat steeds voor de eli- 
tesport ! zodat bv. de eventuele ge-
selecteerden voor de universiade hun 
verplaatsing maar zelf moeten betalen.

2. De bovenvermelde volgordevan objectie- • 
ven wordt nagevolgd, zodat punt 5 en
4b nu praktisch onbestaand zijn gewor-
den wegens gebrek aan financiële mid-
delen, en die regels zullen verder 
consequent toegepast worden bij toene-
mende geldschaarste.

't systeem
ORGANISATIE VAN DE GÜSB

Elk lid van de universitaire gemeenschap 
maakt ook deel uit van de GUSB. In dit 
artikel-worden de personeelsbezetting, 
de structuren en de financiële middelen 
even toegelicht.
1. Personeelsbezetting
los gegroeid uit de sociale sector telt 
het organiek' kader van de GUSB thans 18 
personeelsleden, die voor de goede wer-
king moeteninstaan. Hun wedden en lonen, 
ten bedrage Van 8,5 miljoen, staan niet 
in de begroting van de GUSB , maar komen 
rechtstreeks het patrimonium van de 
universiteit ten laste.

(N.v.d.S.r. Het patrimonium is het ge-
heel van eigendommen van de rechtspersoon 
RUG, bv. gebouwen die eigendom zijn van 
de RUG zelf, terwijl andere gebouwen bv. 
in "bruikleen" gegeven worden door de 
Staat nan de RUG, wat dus wil zeggen dat 
de RUG met het patrimonium mag doen wat 
ze wil en dat de inkomsten daarvan ook 
haar ten goede komen, terwijl zij geen 
beslissingsrechts heeft bv. over Rijks-
gebouwen, die dus buiten de RUG om kimner 
gekocht en verkocht worden).

Daarnaast verzorgen een vijftigtal sport 
monitoren de trainingen in 35 sport- 
takken. Vorig jaar tenslotte maakte 
het team in BTK verband ook goed werk 
op de GUSB.
2. Struktuur

Voor de ruime waaier van sporten mogen 
99 studenten C 2 per sporttak’,1 per 
faculteitskring en 1 per home, dus :
(2 x 35) + 24 + 5 = 99) en 100 personeels 
leden (2 per sporttak, 1 per faculteit 
en 1 per grote algemene dienst, dus :
(2 x35) + 24 + 6 = 100 ) afgevaardigd 
worden die dan elk een sportsenaat vormer 
met de volgende bevoegdheden ;

- yporstellen en praktische organisatie 
vqn de studenten,- resp. persooneels- 

sport
- voorstellen van welke aard ook bij de 
sportraad
Op hun beurt mogen deze sportsenaten 
elk vijf mensen afvaardigen, waaronder 
de voorzitter van ëun sportsenaat, om 
samen met vijf professoren waaronder 
prof. belast met de lichamelijke opvoe-
ding en sport van het HILO, door de 
academieraad aangeduid, zetelen in de 
sportraad ; Deze sportraad :
- is het hoogste orgaan inzake sport-
beleid en - beheer van de RUG
- is rechtstreeks afhankelijk van de 
RVB van de Rug.
- heeft volgende bevoegdheden : algemeen 
sportbeleid, budgetvoorstellen aan de 
hogere organen, financiëel beleid in het 
kader van de toegekende kredieten, re-
laties met de andere universitaire or- 
gangen, aanstellen van lesgevers op 
voorstel van het dagelijks bestuur en
na advies van d<» betrokken sporttak.

Tenslotte is er nog een Dagelijks Bestüu 
samengesteld uit de sportdirekteur, de 
voorzitters van de sportsenaten en de 
prof. van het HILO, belast met de lich. 
opvoeding en de sport : prof. Laporte. 
Haar taak is de uitvoering van de beslis 
singen van de sportraad, evenals de 
praktische leiding. Bijgaande vind je i _ 
een organigram dat alles nog wat ver-
duidelijkt, evenals een lijst van alle 
faculteitsafgevaardigden van de studen-
ten -sport senaat .

Alle inkomsten worden afgödragen aan 
het patrimonium van de universiteit, in 
ruil waarvoor jaarlijks krediet wordt 
toegestaan, waartoe na overleg een be-
groting wordt ingediend. Voor 1978 werd 
een begroting ingediend van 6,85 miljoen 
en werd een krediet toegekend van 5,1 
miljoen. Merken we op dat deiinkomsten 
jaarlijks stijgen, terwijl de stijging 
van de toegekende kredieten echter dui-
delijk minder dan evenredig is T

Hier volgt een detaillering van de 

begroting van vorig jaar :

1. INKOMSTEN
l.l.indoor 4024221
1.1.1. sportcomplex 3604696
1.1.2. Cafetaria 419525
1.2.0utdoor + RUSS 204748
1.2.1. Velden en sport-

stadion •«■winter-
sport 117561

1.2.2. cafetaria RUSS.07187
1.3.Gebruik energieconcessiehouder

cafetaria 17878

Totaal inkomsten :-------- 4246847

2. UITGAVEN
3 naar kostensoort :

- inrichting 95928

-materiaal en onderhoud 230404

- monitors 767042

- verplaatsingen 32190

- energie 1795969

- administr. + techniek 215606B

- diversen 22322

Totaal : 5099923

-naar kostenplaats 
-algemene(kantoor 

enz...) 
sporttakken: 

kunstduiken 4«tuJ
waterpolo 8156
zwemmen 148340
badminton 26880
basketball 40850
handbal 81481
hockey 540
judo 26769
karate 59250
korfbal 28720

krachtbal 3444
minivoetbal 32475
powertraining 17495 

tafeltennig 51091
tennig 155910
volks-en gem.dansl8174 

volleyball 
fitheidsgymn 
schermen 
sportgymn 
yoga
atletiek 
veldlopen 
voetbal 
kayak 
roeien 
zeilen 
paardrijden 
wielertoerisme 
wlntersport

(l)totaal :
Totaal :

P.R.verzendingen, 
3952037

w i e r
Dankbaar gebruik makend van het zweet van 
de Spitaelsels kwam volgend artikel tot 
stand. Over genoemde mensen ha

Hogergenoemde mensen hadden reeds 
een verslag klaar liggen, uitgaande van 
de sportformulieren. (Lijst van de sporten 
die men bij de inschrijvingen in het be-
gin van het akademiejaar uitdeelde; nb. 
dit jaar gebeurde dit niet meer wegens de 
schriftelijke inschrijvingen), die door 
de studenten tijdens 3 akademiejaren in-
gevuld werden. Hierdoor beschikten zij 
over 17,3; 1U,1; 13,&%’van de totale stu-
dentenpopulatie. Nu vult niet iedereeen 
die sport doet een sportformulier in en 
vice-versa doet niet iedereen die een 
sportformulier invulde aan sport, zodat 
we hier dus eerder over een interesse- 
lijst en niet over de juiste aanwezigheids-
lijsten beschikken.

1/ Wie is het sterke geslacht ? of wie 
draagt de sportbroek ?
Eindelijk een statis tiek waarin de man-
nen gelijk zijn aan de vrouwen. Ongeveer 
een derde van de GUSB-bezoekers is van 
vrouwelijke kunne, . Dus frekwentieel ge-
zien maken de dames evenveel gebruik van 
de GUSB-rekreatiemogelijkheden. Alhoewel.., 
In de sport telt enkel het chromosomen-

onder zoek.

b/ Ook in de GUSB de peerdepieten op het 
hoogste schavotje.

Uit bovenstaande tabel zien we dat, als we 
de HILO buiten beschouwing laten, de dier-
geneeskunde de teugels vast in handen 
houdt, gevolgd door de geneeskunde die de 
'mens sana in corpore sano' willen hul-
digen , en dan de ekonomie die haar krach-
ten vermoedelijk op berekende wijze uit-
balanceert. Opvallend is de plaats voor 
de farmakologische pillendraaiers. Komaan 
jongens, komaan, wat meer Stimul .(noot 
van de Schamper: en de meiskes ? hé hé ??) 
We laten de HILO ( detoekomstige turn- 
leraren als het ware) buiten beschouwing 
om twee redenen:

1. zij doen automatisch mee aan sport.
2. door de problematiek van de sport- 

kaarten ( zie Schamper 81*) wordt hun aan-
deel in deze tabel vervalst, want deze 
kaarten deed hun procentuele deelname 
dalen van 82"naar tenslotte 38,9$.

t i v a t i?

3150
13475
7595

18965
25600
127995

4695
20110
17817
37426

160964
600

1802
3700

1147886
5099923

Bespreking : aan de RUG wordt dus een 
interessante som opzij gelegd voor de 
sport , die evenwel onvoldoende is en 
het met de dag meer en meer wordt. Overi 
gens wordt niets gereserveerd voor in-
vesteringen , wat wil zeggen dat de 
GUSB in de onmogelijkheid verkeert de 
overbezetting efficiënt op te vangen. 
Gezien echter de huidige trend in de 
universitaire financies, zal daarin niet 
snel verbetering komen.

tl) als sporttakken niet vermeld worden 
wil dit daarom nog niet zeggen dat ze 
geen kosten veroorzaken, maar wel dat 
men hen niet direct kosten kan toewijzer

2/ België-Nederland: 1 - 2 .
En weer verliezen wij frietgebruikers.
Als wij op dezelfde manier als hierboven 
(dames/heren) de interesse frekwentieel 
uitzetten, nl. het aantal sportieve Neder-

De kolommen a. zijn percenten van de 
sportinteresse per fakulteit.
De kolommen b. zijn de rangorden over 
alle fakulteiten bekeken.

75-76 76-77

VANUIT WELKE MOTIVATIE BEDRIJFT DE 
STUDENT SPORT AAN DE G.U.S.B. ?

Sport kan vanuit twee instellingen beoefent 
worden. Een eerste groep deelnemers is 
prestatief georiënteerd. Zij werken met 
inspannende ernst trainingsporgramma’s af, 
en hechten zo mogelijk hieraan meer belang 
dan aan hun andere (studie ?)activiteiten. 
Doorgaans zijn ze aangesloten bij een club 
Het gebeurt niet zelden dat men deze stu-
denten betrekkelijk weinig ’frequent op 
de GUSB-trainingen aantreft. Wel behoren 
zij tot de vaste deelnemers op interfacul 
taire kampooenschappen, en kijken zij uit 
naar interuniversitaire ontmoetingen.

Een tweede groep is, in tegendeel, recre-
atief ingesteld. Vaak niet aangesloten,-' 
bij een sportvereniging, genieten zij wel 
van de GUSB-trainingen, als kompensatie 
voor mentalef?) inspanningen, of vanuit 
de student-typerende sociale motieven 
om gezellig met enige vrienden te sporten 
Zij volgen geen stricte oefenschema’s 
doch oordelen dat het recreatieve aspect 
opweegt tegen de verafgoding van onzeker 
en tijdelijk succes in meetbare presta-
ties, dat bij falen bovendien tot frus-
traties leidt.
Filosofische discussies over de waarde 
van elkvan beide vormen voorlopig terzij-
de latend, kan uit een ompirisch onder-
zoek met ingevulde sportformulieren,uit- 
gevoera door het project van het Bijzon-
der Tijdelijk KadertPlan Spitaels) 
feitelijk worden afgeleid dat :

1. het aantal prestatieve studenten ori-
ëntaties (aansluitingen bij een ploeg) 
beduidend geringer is(minder'dan 1/5) 
dan het aantal recreatieve oriëntaties 
(interesses).

2. Gedurende de voorbije drie academie-
jaren het aantal pbestatieve oriëntaties

77-78. nog afneemt ten opzichte van het aantal

1. diergeneeskunde 15,7 6 22,1 2 21 ,3 2
recreatieve oriëntaties.

2. ekonomie 13,7 9 13,U 5 11* L

3. farmacie 10,5 11 8 12 9,1 12

b. geneeskunde 21 2 15,2 b 16 3 3.Het aandeel van de competitiesport tov

5. HILO 82 1 1*8,5 1 38,9 1 recreatieve sportbeoefening ongeveer 2

6. THK 16,6 5 15,1 3 12,8 7 maal groter is bij groepssporten dan bij

7. landbouw 12 10 10,6 10 13,1* 6 individuele soorten.

8. lett. 8e wijsb. 10,2 12 10,2 11 9,6 11

9. psychologie 15,3 8 13,1* 7 12,1* 9

10,. Rechten 16,8 b 13,1* 6 12 10 4. Het totaal aantal interesses voor in-
11 . ingenieurs 21 3 13,2 8 10,5 8 dividuele sportdisciplines ongeveer 2 X
12 . wetenschappen. 15,5 7 13,2 9 13,5 5 groter is dan het totale aantal interes-

a. b. a. b. a. b.
ses voor groepspporten.

I35 sporttakkeï}

- de sportraad bevat 16 leden 
1.Sportdirecteur Diensthoofd GUSB 
2.GUSB Dienst voor sportaangelegenheden 
3.Studentensportsenaat 

l*.Personeelsport senaat 
5.Academieraad
6.99 studentensportafgevaardigden
7.100 personeelssportafgevaardigden
8.Organiseren en propageren van de sport 
9.Beheer van de sportaccomodatie

landers, Belgen, Duitsers ten overstaan 
van het totaal, dan zien wij dat de 
Nederlanders en de Duitsers meer dan het 
gemiddelde aan sport doen. De Belgen^ 
halen het gemiddelde en derest der bui-
tenlandse studenten bengelt aan de staart. 
BEsluit: niet alleen krijgen de Belgen 
sinds jaren klop van de Nederlanders als 
het op voetbal aankomt, de Nederlanders 
komen zelfs de grondslagen van hun sukses 
aan onze eigen Belgische unief leggen.
Van infiltratie gesproken.
37 Waar woont de student die aan de 
GUSB sport beoefent 1
De logika wordt hier door de cijfers be-
vestigd. Spoorstudenten (meer dan 10 km.) 
komen minder naar de GUSB dan de gemid-
delde student. Vaststelling inherent aan 
het tijdverlies door de treinreis, de 
afstand station-GUSB en het feit dat 
deze mensen thuis eerder binnen het ka-
der van hun sportklub zullen trainen. 
Hetzelfde argument geldt ook voor de s 
specifieke Gent-bewoners (minder dan 10 
km.) die ook minder frekwent de GUSB be-
zoeken dan de gemiddelde student. Ook 
zij zullen gemakkelijk in hun eigen sport- 
midden blijven. Logischerwijze wordt dus 
meer dan gemiddeld door kotbewoners aan 
sport gedaan op de GUSB. Wat een normaal 
verschijnsel is, daar de GUSB het enig- 
sportoord is waar zij binnen kunnen zonder 
een klubkaart te tekenen of zonder aan 
specifieke verplichtingen te voldoen. 
Doorslaggevend is misschien wel de zeer 
lage prijzen die er gevraagd worden.

Vaststellingen (1) en 12) wijzen op 
een merkbaar, groter en licht toenemend 
belang dat gehecht wordt aan "sportvreug- 
de" t.g.v. "vedettenkultus" en "concurren- 
tiegeest". De "Leistungssucht" ftli1 kt 

aan de GUSB gering te zijn. Blijkbaar 
spelen studenten de maatschappijbestendi- 
gende rol van sport miet mee: namelijk 
enerzijds sportbeoefening als afbeelding 
van de technocratie, waarin pretatie- 
efficiëntie en concurrentie de toon aan- 
gevenj en anderzijds wijst het merendeel 
de voor club, faculteit of universiteit 
repsesentatieve functie van sport onder 
vorm van competitie af. Kan de dalende 
belangstelling voor de interfacultaire 
kampioenschappen hiervan een uiting zijnl 
En in hoeverre is de student nog geïnte-
resseerd in interuniversitaire kampioen-
schappen, waaraan de GUSB thans niet 
deelneemt ?
Bestaat er misschien nog interesse in 
de individuele sporttakken, waar de 
deelnemers nog geconfronteerd worden 
met de uitdaging hun eigenn mogelijk-
heden te toetsen aan deze van collega'-s- 
studenten, zonder als "ambassadeur” van 
hun universiteit te moeten optreden, 
terwijl dit bij groepssporten toch.er-
gens het geval is voor de deelnemende 
ploeg ?
Waarom zijn individuele sporten minder 
prestatief gericht dan groepssporten?

vervolgt op pagina 3.



De Morgen : de krant die durftBeschuldigde s ta  op...
Hoe ze d e n kw etse n d
Eén van de eerste beleidsdaden van onze 
rektor J.Hoste was het verbieden van 
een Rooie Vlinderaffiche. Dat was in 
oktober 1977, de rektor was toen ook 
nog jong, onervaren en opgestookt door 
zijn secretareess Venneman. De gewraakte 
affiche werd volledig in Schamper afge- 
druktj samen met het bijna unanieme 
protest van de studentenbeweging zorgde 
dat ervoor dat Hoste zijn verbod ijlings 
moest intrekken.
De Rooie Vlinder hééft in de drie jaren 
van zijn bestaan nogal dikwijls met dit 
bijltje gehakt. Intimidatie, publica- 
tiemoeilijkheden, censuur...er is wel-
licht geen andere organisatie aan deze 
universiteit die er zo constant mee ge-
confronteerd wordt. We moeten daar niet 
al te verbaasd over doen : homoseEuali- 
teit was, is en blijft een zwaar onder-
drukt verschijnsel in deze 'tolerante' 
maatschappij. En een groepering van 
links radicale homo’s, zoals de Rooie 
Vlinder, vraagt om moeilijkheden.
ROOIE VLINDER ; Vanaf het ontstaan van 
onze groep wisten we dat we ons konden 
verwachten aan een tegenreactie . Het 
eerste jaar bleef dat beperkt tot instel 
lingen en privépersonen, het verbod van 
Hoste is daar een goed voorbeeld van.
Maar toen we aan de organisatie van de 
eerste homodag toe waren, kregen we de 
ongevraagde belangstelling van de B.O.B. 
en recherche. Die bleven toen tamelijk 
discreet, maar lieten toch wel merken 
dat we in de gaten werden gehouden. Dat 
is pas veranderd met de tweede homodag 
in Antwerpen, in mei van dit jaar. 
loen organiseerden we ook een betoging 
rond homosexuele eisen. Daarvoor hadden 
we uiteraard propagandemateriaal gemaakt 
- folders, affiches, pamfletten, enz.- 
en het isdaarop dat men ons wil raken.
Niet zozeer om de inhoud van dat infor-
matiemateriaal, maar vooral omdat we 
toen voor de eerste keer de homoseisuelen 
als een politieke drukkingsgroep organi-
seerden, omdat we toen de onderdrukking 
van de homosexualiteit op straat aan-
klaagden.
SCHAMPER ; wat is er precies gebeurd ?
ROOIE VLINDER : Enkfele weken voor die 
homobetoging kregen we van een Antwerpse 
procureur te horen dat we onze homodag- 
folder niet meer mochten uitdelen "of 

hij zou laten ingrijpen”. Wij hebben 
dat dreigement op vergadering besproken 
en besloten om gewoon verder te gaan met 
de verspreiding ervan. Wat later delen 
we de folder uit op een 1 mei betoging 
in Antwerpen, enkele Rooie Vlinders wor-
den opgepakt, één van ons moet een nacht 
je de cel in en krijgt de volgende morgei 
te horen dat hij vervolgd zal worden 
wegens "zedenschennis”.
SCHAMPER ; Jullie waren dus verwittigd, 
waarom hebben jullie dan toch dat risico 
genomen ?
ROOIE VLINDER : Een dergelijke verwit-
tiging is een klassieke truk van het 
justitieapparaat. Men zal dit soort zake? 
steeds pogen informeel te 'regelen'.
SCHAMPER : Maar goed, jullie hebben dat 
risico genomen, het spel gepseeld, en 
verloren...
ROOIE VLINDER : Ik geloof dat dat een 
verkeerde voorstelling ean de feiten is.
De Rooie Vlinder Is een radicale homo-
groep. Haar radicaliteit steunt op het 
feit dat wij ervan uitgaan dat de onder-
drukking van de homosexualiteit een 
maatschappelijke onderdrukking is. Niet 
homosexualiteit is een probleem, maar 
de maatschappelijke reactie tegen homo-
sexualiteit. Logisch gevolg hiervan is 
dat wij de homosexualiteit zovéél moge-
lijk uit de schaduw willen halen. Ont-
zettend veel mensen hebben homosexuele 
verlangens, ook hetero's hebben homosexu-
aliteit, maar daar durft men heel weinig 
mee doen, dat wordt angstvallig verborger 
De Rooie Vlinder wil die homosexualiteit 
openlijk manifesteren, niet alleen binner 
een vertrouwd, beschermd milieutje, maar 
ook daarbuiten. Ook op straat, wij wei-
geren om begrip te smeken. Onze strate-
gie is er eerder op gericht zoveel moge-
lijk mensen te confronteren rftet homosexu-
aliteit. Wij smeken niet, wij eisen.
SCHAMPER : Moet je dan niet ook de geyol 
gen dragen, kan men dan niet zeggen dat 
jullie zelf een dergelijke vervolging 
uitlokken ?
i------------------------------
vervolg van pagina 2.

(vaststelling 3] ? Is het omdat de stu-
dent zich in individuele disciplines 
ongaarne trainingsprogramma’s en uitvoe-
ringstechniek op autoritaire wijze laat 
opleggen, terwijl bij groepssporten het 
gebruik van taktiek in de kompetitie toch 
een persoonlijke inbreng toelaat ? Of 
komt het doordat ploegsporten , vanwege 
hun struktuur van aanval en verdediging, 
eerder een kompetitieve instelling ver-
gen en in• minder sterke mate^dan 
individuele sporten recreatief kunnen 
bedreven worden ?
Tenslotte bestaat er twee maal meer in-
teresse voor individuele dan voor groeps 
sporten (zie (4))Wel een onverwacht re-
sultaat, als ge bedenkt dat ploegsporten 
via de communicatiemedia een ruimere be-
kendheid genieten. Is het mogelijk dat

. is de rooie vl in d e r ? Studenten zijn
ROOIE VLINDER : Wij lokken nooit iets 
"uit, wij zijn er niet op uit om relletjes 
te schoppen, het is een democratisch 
recht om je politieke opvattingen te pro 
pageren. En homosexuele strijd is net zo 
politiek als de strijd tegen bv. het ra-
cisme. Daarom wilden we niet buigen voor 
de dreigementen van justitie. Dat wil 
ook niet zeggen dat we onze leden zomaar 

het gevaar insturen. Het principe dat 
onze leden beschermd moeten worden door 
de organisatie staat voorop. Het is niet 
dat iemand die bij de Rooie Vlinder 
komt,gglijk met een pak pamfletten de 
straat opmoet.
SCHAMPER ; Wat gaan jullie doen in ver-
band met die rechtszaak ?
ROOIE VLINDER : Het is dus zo dat
Piet Elen op 22 november voor de Ant-
werpse rechtbank komt wegens "zedenschen 
nis." Zoals gezegd was hem dat al mede-
gedeeld na zijn arrestatie op 1 mei. We 
hebben daarvoor twee advocaten ingehuurd 
Norbert Verbeke en John Bultinck, en 
als Piet veroordeeld wordt zullen we in 
beroep gaan en desnoods in cassatie,en 
desnoods brengen we het in Straatsburg 
voor het hof van de rechten van de mens. 
Het begrip "zedenschennis" wordt in het 
strafrecht zeer vaag omschreven, het zou 
gaan om wat de "doorsne-burger" als 
kwetsend ervaart. In teorie zou de rech-
ter dus niet zijn éigen privé-oordeel 
mogen laten doorwegen bij de veroorde?-

ling, maar wel wat de maatschappij als 
choquant ervaart. Om dat argument de
ontkrachten, hebben we een beprkte pe-
titie georganiseerd bij individuen die 
representatief mogen geacht worden voor 
verschillende strekkingen in onze maat-
schappij. Wij hebben handtekeningen van 
wetenschapslui, partijmensen, schrijvers, 
volksvertegenwoordigers, hoogleraren, 
kunstenaars, feministen, enz...jDie pe-
titie wordt in advertentievorm gepubli-
ceerd in "De Moogen ” en wellicht ook 
in "De Standaard”. Alles bij mekaar gaat 
het om een hondertal mensen die in deze 
vorm zullen protesteren tegen de vervol-
ging van Piet Elen, voor het recht op 
vrije meningsuiting. De "doorsnee-Bening 
van de doorsnee-burger" zoals het justi-
tieapparaat die gebruikt, wordt zo aan 
de kaak gesteld.
SCHAMPER ;heb je werkelijk mensen van 
alle politieke strekkingen achter deze 
petitie gekregen ?
ROOIE VLINDER ; je bedoelt wellicht of 
we ook solidariteit gekregen hebben uit 
de christelijke zuil ?
Dat hebben we inderdaad. Nogal wat katho-
lieke hoogleraren, ook enkele priesters 
hebben onze petitie ondertekend.
SCHAMPER Dat gaat jullie toch nogal 
wat geld kosten, zo’n advertentie in de 
dagbladen ?

ROOIE VLINDER; inderdaad, dit proces sa-
men met de protestadvertenties zal ons 
tienduizenden kosten. Dat moet dan maar. 
Het is de eerste keer dat we een derge-
lijke drukkingsvorm gebruiken, drukking 
hier dan bedoeld bij wijze van tegenargu-
menten leveren aan de rechtbank. We zien 
het niet zo als een frequent aktiemiddel. 
Maar in deze situatie leek het ons wel 
een adequate methode. Op 16 november ge-
ven we in zaal "Vooruit" een T-dansant 
om geld terug te winnen. Een "procesfuif” 
Gezien het succes van de vorige T-dansant 
van de Rooie Vlinder, zullen we daarmee 
wel de kosten kunnen dekken.

geen  gangsters !
Is de titel van de brochure die 
te Leuven daglicht zag. Wel duur, 
dertig knatsers, en opgesteld door 
het Leuvens "vrijgesteldenapparaat'' 
toch prima de problematiek omtrent 
de studentenprocessen synthetise-
rend. Kopen !
Intussen nam de eerste fase van de 
juridische repressie te Leuven 
haar beslag op twee (!) november, 
op 5 en 2 6 (!) december de rest. 
Ondanks de uitgelezen datum waren 
er toch een zeventigtal studenten 
komen opdagen om via een "aanwe-
zigheidspolitiek" hun collega's 
een extra-juridisch steuntje te 
geven. Allerzielen schijnt het, 
markt te Leuven, uw verslaggever 
ter plaatse, B.O.B. alom. Rijks-
wacht, in en om rechtbanken, en 
bevoegdheid uitgebreid, stond in 
de Morgen. Graindorge de aanlei-
ding. Alweer, denk ik zo. Misschier. 
is die vent wel een gastarbeider, 
dan kunnen we nog wat zonden toe-
smijten. Maar goed, het proces,' 
het zogenaamd bezettersproces, was 
een lachertje : twijfelachtige 
voorzitter, en belangrijker nog, 
een dito onderzoek, onder andere 
eigenaardige confrontaties beklaag 
den-getuigen. Zo eigenaardig dat 
op het proces zelf de twee vermeen-
de studenten-daders door de getui-
gen verwisseld werden...
(B.O.B. en rijkswacht zorgen ook 
hier voor de nodige 'aanwijzingen' 
in de vorm van het vooronderzoek, 
dat gezien, hun betere 'accomoda- 
tie' minder en minder een zaak van 
de onderzoeksrechter zelf wordt). 
Opmerkelijk was ook voorzitters 
'aanklagen' van de student die een 
door de ondervrager 'veranderde' 
verklaring niet wilde ondertekenen. 
Toen de student de kwestie ver-
rechtvaardigde. . . Kortom men hoeft

geen student in de rechten te zijn 
om vast te stellen dat op zijn 
zachtst : 1 ) er iets aan de rechts-:
spraak schort

2) de Rijkswacht/ B.O.B. 
ieder op de zenuwen werkt.
Afin, de uitspraak van de voorzitter 
werd natuurlijk in beraad gehouden, 
(tot 16 nov.).
Eventuele onmiddellijke vrijspraak 
had het rechtsgebouw doen daveren.
Na afloop heeft uw dienaar nog 
(ongewild) geposeerd voor een snelle 
fotograaf, kwestie van de populari-
teit hoog te houden.Snelle fotograaf 
want door een laffe sprint kon hij 
uw, aan acute astma lijdende, cor-
respondent. afschudden en meteen z'n 
zoom-objectief in veiligheid brengen. 
Zal ik mijn smoelwerk tijdens een 
volgende open-deur van de vader-moe- 
dermoordenaars kunnen bewonderen?
Een schoonheidsprijs, daar, graag. 
Nou, wees 5 en 26 december ook soli-
dair met de studentenboefjes uit 
Leuven en profiteer van de aangebo-
den animatie.

E. S.

Misschien een te anecdotisch relaas, 
maar in Leuven heb je ook het stu-
dentenblad 't Stuc en het goede van 
onze grond.

studenten zich door deze maatschappelijke 
trend minder laten op sleeptouw nemen, 
en eerder een avontuurlijke exploratie 
van eigen limieten beogen?

Is het omdat hun individualisme en 
vrijheidszin minder tot uiting kunnen 
komen in groepssporten ? Bemerk bovendien 
dat, paradoxaal, individuele disciplines 
het minste denkwerk behoeven : het"in- 
tell ctueèe"studentenvolkje kiest niet 
de taktische beslommeringen ! Ook is het 
zo dat men nergens anders ean zulke voor 
delige financiële voorwaarden aan die 
individuele sporten kan doen.

Volgende week gaan we verder over het 
Gusb, met o.a. meer over de niet- 
deelname aan de interuniversitaire 
kampioenschappen en een interview met 
de direkteur Van der Cam.

Nee, dit is geen reclame voor "De Morgen” 
misschien zelfs integendeel, alhoewel niet 
rechtstreeks zo bedoeld.

Waar het wel over gaat is een verhaal waar-
in aangetoond wordt hoe je het handigst 
akties kan tegengaan.
Verouderd zou je zo zeggen , 19de eeuws, 
komt nu toch niet meer voor ?
Echter helemaal mis. Ze worden vandaag nog

gretig toegepast, en door diegene waarvan 
je het helemaal niet zou verwachten...
Ik begin mijn verhaal.
N.V. HET LICHT, die "De Morgen” drukt, 
stelt een aantal jobstudenten tewerk. Een 
positieve zaak. Ja, maar die tewerkstelling 
kan men allerminst volkomen regelmatig 
noemen. Ten eerste worden niet alle studen-
ten langs de jobdienst gerecruteerd, wat 
misschien wel de kans geeft aan Nuhostuden- 
ten om aan een job te geraken. Ten tweede 
en dat is erger, heeft dit voor gevolg dat 
die studenten daar zonder contract werken. 
Zolang alles vlot verloopt geen problemen 
dus. Feit is dat het nu eenmaal zo niet 
was. Er moesten een aantal jobbers wegval-
len.Studenten die daar individueel gekomen 
zijn, kunnen vlot afgevloeid worden.ze heb-
ben Immers geen contract, dus ook geen ver-
weermiddel. Voor één ervan was dit niet het 
geval. Een groep van 5 studenten besloot 
tot de aktie over te gaan. Ze gingen als 
elke week aan het werk, maar weigerden te 
beginnen, indien ze niet de verzekering 
kregen dat J.D. kon terugkomen. Een eis die 
direct ingewilligd werd, of dat dachten ze. 
In de loop van de volgende week kreeg J.D.

een aangetekende brief met het vriendelijk 
verzoek zich niet meer aan te bieden. De 
andere studenten waren niet op de hoogte, 
konden dus ook niets gepland hebben. Maar 
de direktie had blijkbaar haar voorzorgen 
genomen. Langs de jobdienst werden 22 stu-
denten gevraagd voor de bewuste dag. Wat 
er toen gebeurd is kun je al raden :de job-
bers werden voor de keuze gesteld : ofwel 
contract tekenen en niets meer ondernemen, 
ofwel waren er direkt 22 andere die zijn 
plaats konden innemen. 12 in feite, want 
er konden er niet meer gevonden worden.
En die 12 werden voluit betaald, waarom?
Om onbewust een mogelijke actie of stakin 
te breken, wat NV HET LICHT maar even-
tjes een tien a 12duizend frank moet 
gekost hebben, of een bedrag dat ae er-
voor over hebben. Alhoewel er geen direc-
te band , officieel dan, bestaat tussen 
de drukkerij en "De Morgen” is het toch 
onverantwoord dat zulke praktijken worden 
toegepast door een progressief dagblad 
voor Vlaanderen.
Echter Is het nog meer schandalig.dat 
op de jobdienst beroep wordt gedaan.
De jobdienst zelf kan niet aansprakelijk 
worden gesteld. Er is ten eerste een 
personeelstekort om naar degelijke en 
verantwoorde jobs uit te kijken. Gevolg 
van de huidige situatie is dat zowat 
elke vraag wordt beantwoordt, zonder de 
minste controle. Zulke situaties kunnen 
en zullen nog voorkomen, zolang daar 
niet meer mensen tewerkgesteld worden.
En er is reeds een affaire geweest met 
een arbeidersstaking in een schoenfabriek 
Maar dit is niet de enige reden van uit-
breiding. Er zijn steeds meer studenten, 
die zelf willen werken om het nodige 
geld bij elkaar te zoeken, en dit liever 
doen dan een lening, waar ook, aan te 
gaan. Blijkbaar wil men(de overheid) de 
klassieke vooroordelen t.o.v. het studen- 
tenpubliek daardoor in stand houden.
De enige oplossing is dat studenten zelf 
de aangeboden jobs controleren. Als 
reaktie zul je wel horen, dat De Morgen

ook haar kop moet recht houden, dat het 
nu eenmaal commercieel ingesteld moet zijn 
enz. Zulke praktijken, en die gaan verder 
dan 'reklame' voor beroepsvrijwilligers 
in de kranten van links allooi, doen vra-
gen rijzen over het echt karakter van 
zo'n progressieve krant. Alleszins de aan-
leiding om de interne werking van zulk 
bedrijf eens grondig na te gaan.
I.p.v. het socialisme te predikeren, 
zouden ze beter de volgende slogan han-
teren : "We zijn wel open, maar nog geen 
socialisten.

André Rubbens 
VVS-studentenvakbeweging

TWEEDE KAN PSYCHOLOGIE
;of hoe directe(en ludieke)actie meer en snel-
ler resultaat oplevert dan eindeloos gepalaver 
jin de "medebeheer"structuren van deze unief... 
jReeds vier jaar lang wordt elk jaar door stu-
dentenvertegenwoordigers een verlichting van 
de 2° kan gevraagd,met als soort boemerang-ef- 
fect dat het steeds erger wordt. Nu,verleden 
week namen de stud. 2° kan, in afspraak met dE 
huidige vertegenw.zelf het roer in handen en 
hingen het ganse gebouw in de Pasteurlaari,2 
van boven tot onder en achter naar voor vol 

mer zeitgemaaKte affiches met hun eisen.Waar-
lijk een kleurrijk zicht en...direct reactie 
van de proffen in gunstige zinfangst voor 
méér?)Verder bericht volgt.Toch is dit mis-
schien een suggestie voor andere uniefgebouwei 
(Univstr.Blandijn.Ledeganck, enz.)
Motto: met deze actie wordt het anders...!
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G cdflsn met zw ijgen
WERKGROEP VROUWEN TEGEN VERKRACHTING 
Het begint al op straat.
Als je als meisje of vrouw op straat 
wandelt of naar de les ga,at, heb je 
je dan nooit ongemakkelijk gevoeld 
omdat je plots wordt achternage-
floten? Zou je ook niet graag eens 
rustig op een terrasje willen gaan 
zitten, alleen, zonder dat er iemand 
je lastig valt?
Hoeveel meisjes hebben zich dit jaar 
weer niet vernederd gevoeld tijdens 
de niet zo "onschuldige" eerstejaars 
dopen die de fakulteitskringen nog 
altijd organiseren?
Hoeveel meisjes en vrouwen gaan er 
vanavond weer met hun vriend of man 
naar bed gaan zonder er echt zin in 
te hebben, omdat er anders toch weer 
ruzie komt?
En dat nijpend gevoel in jezelf, of 
zelfs die schrik, als je 's nachts 
alleen naar huis gaat...Want je 
leest het in de kranten, je hoort 
het rondom jou: vrouw verkracht, 
meisje aangerand...
Vorig jaar in oktober, zijn een aan-
tal vrouwen gestart met de groep 
Vrouwen Tegen Verkrachting. Deze 
groep heeft als doel alle vormen var 
geweld tegen de vrouwen te bevecht-
en, maar ook hulp te verlenen aan 
vrouwen die verkracht geweest zijn.
En deze hulp is noodzakelijk. Veel 
vrouwen durven het immers aan nie-
mand te vertellen, ze voelen zich 
beschaamd, vernederd, zelfs soms 
schuldig. Ze hebben ook schrik. 
Binnen de groep vrouwen tegen ver-
krachting zijn er vrouwen die het 
meegemaakt hebben, en er wordt over 
al die zaken gediscussieerd zodat 
de leden de vrouwen die om hulp vra-
gen zo goed mogelijk kunnen bege-
leiden .
Want er zijn een aantal dingen die 
je zeker moet doen als je verkracht 
wordt.
Eerst en vooral moet je zo vlug mo- 
gelijk naar een dokter en een gyne — 
cologisch onderzoek vragen. Er moet 
ook een spermaonderzoek en een on-
derzoek i.v.m„geslachtsziekten ge-
beuren. Je vraagt best een schrif-
telijk bewijs alsook een konsta- 
tatie van slagen en verwondingen.
Dit schriftelijk bewijs is van es-

sentieel belang als je een aangifte 
wil doen bij de politie.
Niet alle vrouwen willen naar de po-
litie als ze verkracht geweest zijn, 
en dat is ook begrijpelijk. Maar een 
man die een vrouw aanrandt laat het 
meestal niet bij die ene verkrach-
ting. Daarom is een aangifte bij de 
politie belangrijk, omdat we deze 
zaken niet straffeloos kunnen laten 
blijven gebeuren.
Leden van VTV begeleiden de vrouwen 
die om hulp vragen bij het politie-
onderzoek. In Gent hebben we een 
kontaktpersoon die het onderzoek 
met veel takt en begrip leidt.
De groep kent ook advocaten die ver-
krachtingszaken willen pleiten. En 
dit is een volgend doel van VTV:

-I

w a ch t niet 
ais je
verkracht bent 

bel :

naast hulpverlening willen wij de 
taboesfeer rond verkrachting doorbre 
ken.
Er bestaan namelijk een hoop voor-
oordeel i.v.m. verkrachting:
- vrouwen genieten er in feite toch 
van ... Hoe kan je van iets genieten 
als je bedreigd wordt met slaan, 
als je vernederd wordt en met ge-
weld "gebruikt".

alleen mooie en jonge vrouwen wor-
den verkracht. Dat is niet waar. Al-
le vrouwen kunnen slachtoffers wor-
den van verkrachting. Dit vooroor-
deel is gebaseerd op het misverstand 
dat verkrachting een louter seksuele 
daad zou zijn. Maar verkrachting ■ 
heeft weinig met seks te maken, wel 
met machtsverhoudingen en geweld.

vrouwen die verkracht worden lok-
ken het uit... Alles wordt op die 
manier als uitlokking voorgesteld: 
korte rok of lange rok, bedeesd of 
pretentieus, mooi of onopvallend, 
vriendelijk of arrogant... Het feit 
alleen dat je vrouw bent is op zich-
zelf dan ook een uitlokking.
- er zijn niet zoveel verkrachtingen 
... In België bestaat er nog geen 
cijfermateriaal hieromtrend. Wel in 
Nederland: + 25.000 vrouwen worden 
er per jaar verkracht.

Vrouwen tegen verkrachting wil 
ook naar buiten treden met acties 
om ruchtbaarheid te geven aan dit 
enorm probleem.Vorig jaar in oktober 
werd er een fakkeltocht georgani-
seerd, een 60-tal vrouwen namen er 
aan deel (foto).

TON&&L
Area : St Widowstraat L

Do-vrij 15 en 16 november om l1* u. in na- 
middagvoorselling "EINDSPEL" van Samuel 
Becket
OP zaterdag 17 november om 20 u. première 
van dit toneelstuk.

In : STUDIO SK00P

week van vr 9 tot do 15 november.

ZAAL I :’ Fedora van Billy Wilder USA- ' 
Duitsland 1972. 20 u.

NTG

"Bedrog" de nieuwste van Harold Pinter 
op 10-12-15 november om 20 u. 
op 11 november om 15 u.
Regie : Jef Demedts.

A night full of rain van Lina
Wertmüller : USA-Italië
1977 22.30 u.

ZAAL II : film in verlenging om 19*30 u.

The front van Martin Ritt 
USA 1977 22 u.

STUDIUM GENERALE

Dr. J. Hoet Conservator van het museum 
voor moderne kunst geeft op 13 november 
in auditorium B van het AZ een voordracht: 
Introductie tot de moderne kunst.

en doorslikken grafschrift

De processen worden op de voet ge-
volgd en er worden persmoties naar 
de kranten gestuurd.
Dit jaar wordt er ook een NATIONALE 
DAG TEGEN SEKSUEEL GEWELD georgani-
seerd.

17 NOVEMBER 1979 : NATIONALE DAG TE-
GEN SEKSUEEL GEWELD.

Seksueel geweld beperkt zich niet 
tot verkrachting van halfrode slacht-
offers met het mes op de keel of tot 
geslachtsverkeer met vrouwen die 
zich zodanig verzetten dat de ver-
krachter ze eerst moet doden vooral-
eer hij ze kon gebruiken. Seksueel 
geweld omvat veel meer dan dat; van-
daar dat het ook veel meer slacht-
offers treft dan die paar gevallen 
die in de krant komen; vandaar dat 
het ook JOU niet onberoerd laat.
Er is over seksualiteit in het al-
gemeen jaren lang gezwegen als ver-
moord. Dat hierin verandering is ge-
komen, is zowel voor mannen als voor 
vrouwen een goede zaak.
Over seksueel geweld echter wordt 
nog steeds gezwegen in alle talen; 
dit, terwijl het in alle talen 
wordt gepleegd!
In alle talen en via alle kanalen en 
media!
Seksueel geweld wordt gepleegd door 
een persoon die andere dwingt tot 
seksuele handelingen, door iemand 
die jongetjes leert hun wil kost 
wat kost door te zetten en meisjes 
aanmaant slachtoffers te spelen, 
door het reklamebord waarop je een 
vrouw als toemaatje krijgt bij een 
pakje sigaretten, door de film op 
tv waarin de ladykiller sympatiek 
weg de spartelende schone bespringt 
die je een paar beelden verder ge-
lukzalig glimlachend terugziet, om-
dat een "echte man" haar begeerd en 
gepakt heeft, door die akelige man 
op de tram die veel te dicht tegen 
je aandrumt en zijn hand tussen je 
billen schuift, en door die loense 
blikken die je verhinderen onbezorgd 
over de straat te lopen.
HET IS TEVEEL OM ZOMAAR OP TE NOEMEN 
EN HET IS TE ERG OM ZOMAAR OVER TE 
ZWIJGEN. DAAROM NEMEN WIJ ER EEN 
DAG VOOR.
Wij willen aan vrouwen die het 
slachtoffer werden van één of andere 
seksuele gewelddaad de kans geven te 
praten over hun ervaring, aan andere 
vrouwen de kans geven te horen wat 
hen bij toeval niet is overkomen en 
waartegen zij zich moeten wapenen, 
aan vrouwen de kans geven een kijk 
te krijgen op het gemeenschappelijk 
gevaar dat wij lopen in deze maat-
schappij .
Wij willen ook proberen aan de man-
nen duidelijk te maken hoe erg vrou-
wen gebukt gaan onder seksueel geweli 
wen gebukt gaan onder seksueel 
geweld, hoe zijzelf wellicht zich 
seksueel gewelddadig tegenover vrou-
wen gedragen, hoe onjuist het is sek-
sueel geweld af te schuiven op de 
rug van maniakken en abnormalen, 
hoe zij ook verantwoordelijk zijn!
Wij willen proberen er vrouwen en 
mannen toe aan te zetten er iets aan 
te gaan doen ! !■
Daarom vinden wij ook dat jij er ook 
bij dient te zijn op 17 nov. om 1 Lu 
in Brussel (Kultureel Centrum Sint- 
Joost, Scailquinstraat, dichtbij 
Sint- Joosplein
Sint-Joostplein), bij het tribunaal 
met getuigenissen, bij de films en 
discussies, bij de nieuwe groepen 
en initiatieven die daar zullen ont-
spruiten, bij de fakkeltocht door 
Brussel: "Wij vrouwen eisen de straal 
Brussel:"WIJ VROUWEN EISEN DE STRAAT 
WEER OP".
Dit is een initiatief van de groepen 
VROUWEN TEGEN VERKRACHTING uit Gent, 
Brussel, Brugge, Leuven en S0S-VI0L 
uit Brussel en Louvain-la-neuve.

Als je wil meéwerken, of als je hulp 
nodig hebt, neem kontakt op met een 
van de volgende nummers 
091/23.80.89 VTV

O91/2 5.O6 .52. Centrum voor Seksuele 
voorlichting

D& POT 
SCHAFT
deze week niet wegens gebrek aan 
voedsel vermoeden we.
Bovendien op 15 november feest.

bij een straatrel

(including hit : Bezetting Kortrijk)

Stel je eens voor. Over 50 jaar 
wordt je kleinzoon op je knie gezet 
Opa tsopt nog eens op zijn pijp.
En dan..."Vertel nog eens opa", 
lap daar heb je het al. Uit 1978. 
Jaja de vorige eeuw. Toen vocht 
opa met de politie, ze hebben hem 
zelfs een ganse nacht opgesloten. 
Als de jeugd van de 21°eeuw wat 
meer brains heeft, dan zal die 
kleine vragen : "En wat leverde 
dat op ??"

Wat is er misgelopen ? Het sneeuw-
balletje werd opgegooid bij de 
eerste confrontatie studenten- 
politie. Bij de volgende betoging 
waren er nog meer studenten, nog 
meer flikken en de lawine rolde. 
Waarom dat flikkengeweld ?
Om de provocatie natuurlijk, een 
verboden betoging legt het verkeer 
lam, "les flics au zoo" ,en niet 
alle flikken zijn even doof. Heel 
begrijpelijk vanuit hun bekrompen, 
geShdoctrineerde visie.
Waarom het studentengeweld ?
Eerst zelfverdediging, maar dan ? 
Een wraak, een gecamoefleerde re-
volutie ? In één van de laatste 
volksvergaderingen stelde men voor 
de exameninschrijvingen te boycot-
ten. De unief had dringend dat geld 
nodig. Deze politieke actie werd 
weggejouwd met : "Nee, wij willen 
op de flikken kloppen."
Vraag : wat wou de harde kern ?
De 10000 weg, of was dat een masker 
Sommigen zullen nu wel veront-
waardigd de linkerwenkbrauw op-
halen, maar één ding kunnen ze 
niet ontkennen : men ging zijn 
doel voorbij. Met al die gewonden 
in het A.Z. zou de overheid nooit 
toegeven. Buigen voor studentjes ? 
Ze zouden een precedent scheppen, 
hun gezicht verliezen. Toch bleef 
men vechten. Voor de actie ? Of 
tegen de flikken ? Zagen zij het 
doodlopend straatje echt niet ?
Of is de vraag, waarom deden ze 
alsof ze het niet zagen ?

De bezetting te Kortrijk heeft z'n 
doel bereikt. De directeur is 
afgezet, en de eisen worden van 
hogerhand ernstig, (raar maar waar) 
onderzocht, vraag dat maar aan de 
bezetters. Waarom zij wel, en wij 
helemaal niet ?

Hun bezetting was constant en 
vreedzaam. Alle docenten sloten 
zich aan. Hun eisen waren zeer 
concreet én ze hebben een slacht-
offer. De directeur die, overladen 
met alle zonden Israëls, werd weg-
gestuurd zodat de hogere instanties 
zonder gezichtsverlies uit de 
strijd komen.

Gentse actieleiders hebben het 
duidelijk verkeerd aangepakt.;de 
hogere instanties tegen de muur 
gezet door "studentjes".
En het kind verdween met het bad-
water. De foute aanpak leidde tot 
geen enkel resultaat. De ontgoo-
cheling leidde tot apathie. En dat 
is spijtig. Want eigenlijk hadden 
we gelijk. Die 10000, die NUH0, 
en al de rest, het is onrechtvaar-
dig .
Maar hoe ga je dat aan je kleinzoon 
uitleggen ?

Frank G.
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Mijn moeder leest Libelle Rosita. O.K. Mij 
goed, dan maar de recepten, de moppen en 
de hartproblemen verteren. Maar, ik, eigen-
handig het abonnement vernieuwen, nee. Ik 
ga vissen. Hengelen in Gent-centrum. Ik 
schilder mij zwart en trek mijn kleren uit, 
en sta stil tussen Klokke Roeland en de 
naakte Jongelingen . Geduld. Een visser 
heeft geduld. Alles klaar. Maar, geen beet. 
Geen Water. Wanneer komt de nieuwe vijver 
met diepzeevissen ? Drie homo's passeren 
en proberen met veel ijver, en geen succes, 
mij een blad aan te fladderen. Werp het een: 
over een andere boeg. Drukdoeners. "Ik heb 
geen vlindprs van doen, ik wil vis ”. 7e 
bijten niet. Ook ik stel me nu vragen : 
’’Waarom ga ik niet naar de Watersportbaan?" 
Opeens vier Engelsen voor mij. Hun broeks- 
pijpen ruiken naar oktoberfeesten. 
Tirolbroeken by appointment to het Majesty 
the Oueen. Liedjes zingen. St. ik vis.
Oan weer die reporter van Story. Ja, waar-
om eens geen Story kopen voor mijn moeder 
dan weet ze meer over Schoepen en Tura en 
een onbekende Hollandse actrice met proble-
men. Volgend jaar heeft mijn moeder een 
gouden hart voor 20 fr. Geen overvette 
middagmalen meer, maar het dieet van Rika 
de Bakker. Ik haal in. Ik ga naar de fon-
tein aan 't Zuidpark. Je weet nooit...


