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DIE EERSTE WEEK IN OKTOBER.

Wie de eerste dagen van het nieuwe 
academiejaar in Gent ondloopt botst 
regelmatig op ofwel individuen met 
stadsplan in de hand, of op groepjes 
die aandachtig de gebouwen en straat-
namen bestuderen. Sedert jaren pogen 
een aantal studenten daar iets aan te 
verhelpen. Het resultaat hangt duide-
lijk af van de organiserende groepering.

Wat gebeurde er dit jaar allemaal ?
Voor de eerste maal sinds vele jaren 
Kwamen er nu weer informatiebrochures 
uit van verschillende diensten aan onze 
unief en de studenten gezamelijk.met 
vooral inlichtingen over de sociale 
dienst, psychologische dienst, sport en 
studiebeurzen. Dat er minder informatie 
in staat over de studentenorganisaties 
is wel een nadeel, maar het is toch maar 
een eerste poging : volgend jaar beter. 
We hadden een afspraak met het rectoraat 
dat deze brochures zouden worden meege-
stuurd met de studentenkaart. Of dat 
gebeurt weten we niet (in sommige facul-
teiten zeker niet) maar, als je er zo 
geen krijgt, de pedel van uw faculteit 
heeft er zeker I
Een 2° algemene organisatie is de info- 
beurs die samen met het GUSB gebeurt.
De toeloop vond ik vrij behoorlijk.
Op deze infobeurs waren vooral werk-, 
politieke en filosofische groepen actief. 
Dat de eerstejaars niet onmiddellijk de 
structuur van het geheel inzien lijkt 
mij heel begrijpelijk. Als je er als 
eerstejaars binnenvalt moet het wel een 
doolhof zijn. Verderejaars kunnen er 
misschien wel meer opsteken.
Daarnaast zou elke faculteitskring een 
opvang moeten organiseren. Sommige fa- 
culteitskringen doen dit zeer grondig. 
Vooral dan de psycho., de pedagogie, en 
de ingenieurskringen. Zij doen er ver-
schillende dagen over, met vooral : 
-voorstellen van proffen 
-voorstellen van organisaties 
-faculteitswetking 
-rondleiding door de stad 

Ondanks het succes ervan maken niet alle 
kringen er evenveel werk van.
Voor grote kringen is het natuurlijk 
gemakkelijker wat in elkaar te steken.
Zo kreeg' men in de rechten de helft van 
de eerstejaars bij elkaar voor een rond-
leiding. Maar ook kleine kringen orga-
niseerden positieve dingen.
Zo kwam er in aardrijkskunde en geolo-
gie 70% van de eerstejaars op de info- 
dag. Maar jammer genoeg zijn er nog 
steeds een aantal kringen die het ver-
tikken (het VEK bvb.)

Naast de faculteitskringen doen ook 
een paar groepen aan info-dagen zoals 
het KUC, het VNSU,...
En verder nog sommige werkgroepen maar 
die bereiken niet het gros van de stu-
denten en blijven beperkt tot een klei-
ne groep.

Dat de informatiedagen nodig zijn, en 
nog sterker moetenuitgebouwd worden is 
duidelijk. Het grote probleem is echter 
de mankracht. Als je volgend jaar, begin 
oktober een paar dagen vrij hebt, neem 
je best kontakt op met je faculteits-
kring. Ze zullen blij zijn dat er in-
teresse is voor hun werk.

Dirk Vereel- ?n.

PDWEGE, zegt u dat iets ?
PO litieke 
WE rhgroep 
GE rmaanse
Germaanse omdat we daar nu eenmaal zitten. 
Politieke werkgroep : we zijn een groep 
die de vakidiote structuur van onze 
richting wel doorbreken, niet alleen door 
kritiek maar ook door alternatieven voor 
te stellen ; d.w.z. door aan te tonen 
dat germaanse ook iets te maken heeft met 
andere vakgebieden en met de samenleving 
in het algemeen. Politiek dient dus hier 
niet te worden opgevat als partijpolitiek. 
We hebben geen bindingen met één of ande-
re politieke groepering. Het wil wel zeg-
gen dat we stelling nemen tegen bepaalde 
structuren binnen de germaansB, structu-
ren die natuurlijk ook een weerspiegeling 
zijn van de globale structuur van de 
maatschappij. We proberen daarom een 
progressieve frontvorming te bereiken 
door verschillende strekkingen die de 
kranten'links noemen, te groeperen.

Powege ontstond uit de in '69 erg actieve 
werkgroep van Germania. Als voornaamste 
resultaat van de 10-jarige werking kan 
wel de verwezenlijking van het werkgroe- 
penonderwijs in de licenties vermeld wor-
den. Hierdoor kunnen de studenten zelf 
bepalen waar ze willen aan werken,i.p.v. 
de zinloze ex cathedra-cursussen.
Verder is er doorlopend kritiek geleverd 
op de cursussen, niet altijd met even-
veel resultaat omdat de heren professoren 
er als de kippen bij zijn om de klok 
terug te schroeven zodra de aandacht rond 
een bepaald onderwerp verslapt. Zo was 
één van de verwezenlijkingen van de '69- 
studentenstrijd voor een democratischere 
aanpak, de onderwijscommissie. Powege heeft 
zich ook daarvoor ingezet, maar de laat-
ste jaren is de werking van die commissie 
steeds verslecht door systematische te-
genwerking van de proffen.

Een practisch probleem van een werkgroep 
als Powege is, hoe maak je aan de mensen 
duidelijk dat je de dingen ook op een 
andere, betere manier kan aanpakken ?

wim *n reïncarnatie
De werkgroep ingenieursmaatschappij.

We zijn terug actief geworden. De 
W.I.M, die reeds 2 jaar aan het dood-
bloeden was, is terug springlevend 
geworden. Daar waar er vorig jaar 
slechts 3 wimmers waren is de werk-
groep dit jaar 3, ja zelfs 4 keer 
groter en nog altijd komen er leden 
bij. Daar waar er vorig jaar geen 
enkele zuivere WIM-activiteit werd 
georganiseerd, staan er nu reeds 4 
op stapel. En daarbuiten nog andere 
in de hoofden van de wimmers. We zit-
ten vol goede bedoelingen en origini- 
nele ideeën. Voor deze zogenaamde 
heroprichting kunnen we rekenen op 
de studentenvakbeweging S.V.B..Dit 
mag echter geen beletsel zijn voor 
andere progressievelingen of ge- 
engageerden. Onze deuren staan wijd 
open voor iedereen die de handen uit 
de mouwen wil steken. Het enige dat 
wij als voorwaarde stellen is dat 
de nieuwe leden zich akkoord verklaren 
met onze statuten en ons manifest.

Bvb. jeugdliteratuur is een vrij grote 
tak in de letterkunde en toch wordt daar 
in de Germaanse absoluut geen aandacht 

aan geschonken. Daarom nebben wij verle-
den jaar een kollokwium ingericht met 
mensen die actief zijn op het gebied van 
progressieve jeugdleteratuur.
Gezien het relatieve succes toes willen 
we dit jaar het experiment herhalen met 
een kollokwium over film en litteratuur. 
Een ander aspect van onze werking is 
dat we de proffen willen bewijzen dat 
ex cathedra ook wel eens interessant 
kan zijn. Daarom nodigen we een aantal 
sprekers uit om een lezing te geven over 
een onderwerp waarin zij gespecialiseerd 
zijn. Waarbij we ze vragen hun lezing 
zo op te vatten dat het geen éénrichtings- 
overdracht is. Zo hadden we vorig jaar 
lezingen- over de literatuurstudie van 
Van Ostayen, over politiek theater, en 
voor dit jaar staan o.a. L.P.Boon en 
Science fiction op het programma.

Tot nu toe hebben we het vooral over 
onze aktiviteit binnen de germaanse 
gehad. We kijken echter ook verder dan 
dat. Zo schakelden we ons verleden jaar 
in de massale aktie tegen de crisiswet 
in, die aan de universiteit het meest 
tot uiting kwam in de strijd tegen de 
afbraak van het hoger onderwijs.
Concreet wil dat zeggen dat we actief 
meegeholpen hebben aan het organiseren 
van stakingen, verspreiden van pamfletten 
enzovoort. Kortom, het op gang brengen 
van de aktie in de germaanse. Dit enga-
gement kwam ook tot uiting in een stuk 
vormingstoneel dat we tijdens één van 
de bezettingsfuiven opgevoerd hebben. 
Waarschijnlijk zal ook dit experiment 
dit jaar overgedaan worden.

We zijn er ons van bewust dat deze korte 
voorstelling van POWEGE vrij theoretisch 
en nogal vaag gebleven is, maar we den-
ken dat je je pas echt een idee van onze 
werking kunt vormen als je eens aanwezig 
geweest bent op één van onze activitei-
ten. We zullen ze tijdig afficheren en 
zoals steeds zijn alle geïnteresseerden 
welkom.

POWEGE 
contactadres 
Blandijnberg2 
lokaal 057

De eerstvolgende vergadering van de 
W.I.H. gaat door op maandag 26 nov. 
te 19.30u in de Plateau, samenkomst 
op de trappen. Iedereen is hier van 
harte uitgenodigd.
De voorlopige agenda is :

1. goedkeuring voorstel tot statuten
2. goedkeuring voorstel manifest
3. uitwerking van de in organisatie 

zijnde activiteiten
4. nieuwe perspectieven
5. verhouding W.I.H. en V.T.K.
6. aanvaarding van nieuwe leden

Het is de bedoeling om zowel op studie- 
inhoudelijk als op maatschappelijk vlak 
aan informatiespreiding en bewustmaking 
te doen. Hopelijk zien we je tijdens 't 
tweede semester op één van onze activi-
teiten, of op 26 nov. op onze eerstvol-
gende vergadering.

Alle wimmers.

De v e r v e l i n g  s l a a t  w e e r  toe, ge e f t  
het zo de indruk. De f a s c i s t e n  zijn 
o p n i e u w  de v e r z a m e l t e r m  w a a r m e e  de 
g e l e d e r e n  m o e t e n  g e s l o t e n  wo rden . 
U i t e r a a r d  is f a s c i s m e  n i et goed te 
pr a t e n ,  en dus e v e n m i n  zij die a a n -
s p r a k e n  ma k e n  op de l e uzen en de 
p r a k t i j k e n  ervan. M a a r  men mo et 
toch ook w e e r  ni et o v e r d r i j v e n ,  en 
zaken te veel in de v e rf z e t t e n  of 
zelfs e n s c e n e r e n .
G e n o e g  ge mor a a l d .

T i j d e n s  de l a y - o u t  van deze S c h a m p e r  
k w amen rond 11 uur zo'n zes m e n s e n  
de r e d a k t i e k a m e r  bi nnen. Ze v r oege n 
w a n n e e r  de v e r g a d e r i n g  had p l aats 
ge h a d  en of er iets g e p u b l i c e e r d  
gi ng w o r d e n  o v e r  de re llen van 
v o rige w e e k  (ivm. die v o o r d r a c h t  
rond de " S terk e St aat" ).
Bij het o n t k e n n e n d  a n t w o o r d  ze i d e n 
ze dat ze enkel ee ns kw a m e n  k i jken 
w a t  er in S c h a m p e r  zou komen. Pure 
i n t e r e s s e  als het ware. Bij het v e r -
laten van het s t u d e n t e n h u i s  w e r d e n  
als bij toeval de a f f i c h e s  van de 
Ro oie V l i n d e r  a f g e s c h e u r d .
Deze m e n s e n  w e r d e n  d o or r e d a k t i e -  
leden h e r k e n d  als leden van NSV 
( N a t i o n a l i s t i s c h e  S t u d e n t e n  V e r e n i -
ging).

En b u i t e n  dit b e z o e k j e  g e b e u r e n  er 
vr e e m d e  d i ngen in dit s t u d e n t e n h u i s .  
Si nds twee w e k e n  v e r d w i j n e n  er regel- 

j m a t i g  v o o r w e r p e n :  t e k s t e n ,  l a y - o u t  
m a t e r i e e l ,  v e r l e n g d r a a d , ka s e t t e -  
s p e l e r ; 1 am pen ,...
Of anders gezegd: er z i tten d i even 
in huis.

Bij het o p h a l e n  van de in be s l a g  
g e n o m e n  s t e e k k a a r t j e s  op het g e -
r e c h t s h o f  ko n d e n  we lezen dat 
de reden die a d j u n k t k o m m i s s a r i s  
V e r s t r a e t e  van de BOB v e r z o n n e n  
he eft om in het s t u d e n t e n h u i s  een 
l u i s z o e k i n g  te v e r r i c h t e n  de v o l -
gende was: i l l e g a l e  ze n d e r ,  b e n d e -
v o r m i n g  en b e d r e i g i n g .
Zo, dat w e t e n  we dan weer.
Op de in b e s l a g  g e n o m e n  foto's en 
a n dere s p u l l e n  zu l l e n  we w e l l i c h t  
nog een e e u w i g h e i d  of twee mo gen 
w a c h t e n .  M a a r  g e l u k k i g  s p e e l t  de 
tijd in ons vo orde el.

En t e n s l o t t e  nog eens h e r h a l e n  dat 
we op de r e d a k t i e  nog a l t i j d  ni e u w e  
m e d e w e r k e r s  ku n n e n  g e b r u i k e n .  De 
r e d a k t i e v e r g a d e r i n g e n  he b b e n  plaats 
elke m a a n d a g  om 20u in de Brug.
In orde, zo dan.



Raad van Beheer
varvolg van Schamper 94.

KOEN nOSTOEM 
WOUTER VAN DEN PFRGHE

Daarbij is het kwasi- ónmogelijk voor 
de studenten in de RvB na te gaan in 
welke mate deze nevenaktiviteiten het 
onderwijs ongunstig beïnvloeden. Om deze 
redenen onthielden we ons bij de stemming 
(in de RvB komt een onthouding neer op 
een gemotiveerde neen-stem).
Door de regeringskommissaris werd op 12 
september, samen met de inspekteur van 
financiën verhaal aangetekend bij de 
minister van Nationale Opvoeding i.v.m. 
vorige beslissingen van de RvB voor 
plaatsvervangingen -in totaal 8 gevallen. 
Aangezien Ramaekers het verhaal bijtrad 
betekent dit konkreet, dat er voorlopig 
geen les wordt gegeven, dit zolang de be-
trokken fakulteiten geen nieuwe voorstèl- 
len doen. En we zijn al half november! 
(nvdr: dat klopt ).
In de meeste van de gevallen was de voor-
gestelde plaatsvervanging, die werd af-
gekeurd wegens bezuinigingsmaatregelen, 
zeker een verbetering voor de studenten 
(bv. Van Tyghem in het HIKO, Van Oost in 
de Psychologie). Ondanks ons heftig 
protest over de huidige toestand krijgt 
de rektor de toestemming om bij volmacht 
in de desbetreffende gevallen andere 
(dus minder bevoegde) lesgevers aan te 
duiden, (en aangezien het niets mag kos-
ten moeten het dan maar proffen zijn- 
onafgezien het feit of ze er iets van 
kennen). De kwaliteit van het onderwijs 
komt dus -weer eens- in het gedrang 
wegens louter financiële argumenten.

GELD !

En dan het groot jaarlijks festijn: de 
stemming van de rekening van het voor-
bije jaar en de begroting van het volgen-
de. Er werden enkele vraagjes naar voren 
geworpen o.a. waarom er geen handleiding 
bij is. Prof De Grève zegt er niets van 
te begrijpen waarop prof Claessens het-
zelfde bekent en het vermoeden oppert dat 
er niemand iets van af weet. Algemene 
instemming. Het offensief barst los teger 
de administrateur- deze is weerbarstig. 
Tevergeefs wordt hem duidelijk gemaakt 
dat we niets te maken hebben met de wet-
telijke bepalingen, dat deze misschien 
wel goed zijn om vanuit de financiële

gegevens deze eenvoudige tabellen te 
verkrijgen, doch dat men daarmee niet 
vanuit de tabellen de oorspronkelijke 
cijfers kan achterhalen. Tevergeefs 
probeert De Grève hem duidelijk te maken 
dat we een echte begroting willen hebben 
met cijfers waarvan we weten waar ze van-
daan komen en waar al dat geld precies 
naartoe gaat. Naar de administrateur, hij 
weerbarstte voort.

AZ-PRIVE.

Professoren-geneesheren mogen in het AZ 
2 halve dagen privaat-praktijk houden 
C.in de voorbereiding stond 'minstens 2 
halve dagen'- de klassieke freudiaanse 
vergissingJ. De vergoeding die ze tot nu 
toe betaalden voor gebruik van gebcuwen, 
apparatuur,- sekretares.aa en ander mater-
ieel Cnvdr. let op de volgorde) was be-
lachelijk. laag C 30.000 fr. per jaar).
Een kommissie heeft nu uitgerekend dat 
het eigenlijk minimum 115.000 fr. per 
jaar moet zijn. Door vertegenwoordigers 
van het personeel wordt opgemerkt dat 
dat in feite nog te weinig moet zijn. 
Gezien de slechte prijsverantwoording 
moet het het dossier wat herwerkt en ge-
motiveerd worden. Eën volgende keer zien 
we dan wel weeer...

LAATST

Als laatste, agendapunt wordt een inter-
face orgaan tussen industrie en unive.r-: 
siteit voorgesteld dat beoogt enerzijds 
een verspreiding van, nieuwe ideeën in 
de industrie» anderzijds de resultaten 
van het wetenschappelijk, onderzoek aan 
deze unief te "patenteren" of te. verkopen 
en met dit geld nieuw onderzoek te. sti-
muleren. Dus zowel de industrie als het 
wetenschappelijk, onderzoek, nieuw leven 
in te blazen. W S  stemt tegen. Er wordt 
een kommissie opgericht die. de mogelijk-
heden zullen onderzoeken. Daar wil Paul 
wel inzitten Om op de hoogte te. blijven. 

Twee moties, een in verband met de toe-
komstige evolutie, van de sociale sêfctor 
en een ander over de vervolging van de 
studenten n.a.v. de akties van vorig 
jaar worden nog verdaagd naar de vol- 

Qende zitting, als alle leden van de 
raad er een schriftelijk exemplaar van 
zullen bezitten.

Koen Bostoen
Wouter Van den Berghe.

vervolg van Schamper 94.

PAUL GEERAERT 
JEF MAES
De Rijksbegroting, gewone werkingsuitgaven 
voor het jaar 1978 vond geen genade bij ons.
Ook de begroting voor het jaar 1979 konden 
we niet bijtreden. Ten eerste wordt er voor-
bijgegaan aan de maandelange protesten en 
akties in het najaar '75. Beter gekend als 
de aktie tegen de financieringswet, de wet 
De Croo-Humblet. Ondanks het feit dat de 
wet gestemd werd, moeten we ons als studen-
tenbeweging er niet naar schikken. Dat een 
krisispolitiek gevoerd wordt in de praktijk 
door de regering op alle domeinen, is direkt 
voelbaar in de begrotingen. We gaan er 
niet mee akkoord dat een krisispolitiek ge-
voerd wordt, terwijl de fundamentele oorza-
ken van de krisis buiten schot blijven.

In de volgende Schamper gaan we uitvoerig 
in op de privé-praktijken van sommige profs 
uit de geneeskunde in het Akademisch Zieken-
huis. Mis het verhaal rond de extra-privé- 
verrijking niet..
Een ander punt dat we aansnijden de volgende 
keer, en dat niet minder een kruitvat is, 
is de beruchte relatie universiteit-industrie 
en de pogingen en voorstellen om beide dichter 
bij elkaar te brengen. Moet er nog zand zijn?' 
Toen we in het algemeen de relatie universi- 
teit en industrie in verband met het onder-
zoek wilden bespreken, zei Hoste dat het bui-
ten het raam van dit ene agendapunt viel.
Op zo'n manier pakt de bureaukratie algemene 
bemerkingen rond onderzoek, wetenschap aan. 
Alles moet partieel gesteld worden. Komt men 
terug op het globale kader dan wordt de pas 
afgesneden om enkele bedenkingen naar voor 
te brengen. Of wil men ten alle prijze ver-
mijden dat er meer aan het licht komt over 
de onderzoekingen die volledig ten dienste 
van de privé-industrie staan, terwijl ze door 
de overheid via de universitaire kredieten 
gefinancierd worden.
Daar komen we beslist nog op terug.
Als klein intermezzo : bij het bespreken van 
veranderingen in het advies van de komputer 
kommissie vroegen we meer uitleg over het 
gebruiken van de centrale computer gedurende 
de nacht door de gekende multinational Siemens. 
De rektor wou geen enkele kommentaar daarrond 
leveren. Hij maakte er zich van af met 'het 
staat niet op de agenda, meneer Geeraert'.
Is het dan toch waar? Zolang er geen duide-
lijke ontkenning komt, welke daarenboven nog 
te verifiëren valt, zullen we onze mening 
terzake niet herzien.
Zowel de kandidaturen geneeskunde als de doc-
toraten staat er in de toekomst één en ander 
te wachten. Een zware studiedruk verhoging, 
verhoging van het aantal uren, doorschuiven 
van doktoraatskursussen naar de kandidaturen 
enz... zitten in het pakket. Alleen de studen-

nat mevr Versichelen-Terryn, prof in de 
sociologie, ontlastinc aanvroeg voor één 
van de door haar gedoceerde kursussen, konder 
we luider toejuichen. Na al de kritieken die 
we uit de mond van heel wat studenten kondne 
ontekenen omtrent haar wetenschappelijke be-
kwaamheid, haar pedagogiese aanpak enz hadden 
we geen keus. Jammer dat het niet handelde 
over het ontnemen van al haar kursussen, zo-
dat ze zich zou kunnen herscholen aan de RVA. 
Maar ja, het professoraat duurt tot in de 
eeuwigheid, pardon, tot in het emeritaat.
Het ga je goed met die ontlasting, Martha.

Enkele leden van het onderwijzend personeel 
waren zo vastberaden om ook nog ander werk 
op zich te nemen dat ze een advies over hun 
cumul aanvraag wilden. Onze houding is over-
duidelijk. Geen enkele aanvraag tot cumul 
zullen we goedkeuren. Het mag over gelijk 
welke bijwerkzaamheid gaan als je maar kunt 
indenken. Raden van Beheer van bedrijven, 
lessen in instituten en scholen enz., vinden 
in ons ogen geen genade. Hun bezigheden om-
vatten al meer dan genoeg, zonder dat ze 
zich, bezoldigd of niet, nog elders vermaken.

ten maakten hun verzet duidelijk. Het weten-
schappelijk personeel had er geen gehoor naar. 
Zij stemden voor.
In de doctoraten wordt een kursus huisartsen- 
qeneeskunde opgenomen in het kurrikulum. Een 
lovenswaardig initiatief als daar niet tecien- 
over staat dat de rest van de kursussen in- 
takt gelaten wordt in de programmaveranderinr. 
Een volledige herzienino van de opleiding 
in het kader van meer nadruk op preventieve 
geneeskunde, op huisartsenproblematiek is 
meer dan noodzakelijk. Die ene kursus, die 
er nu bijgelapt wordt, beschreven we met de 
spreuk 'één zwaluw maakt de lente niet'. 
Vandaar dat we ons onthielden over die kur-
sus huisartsenqeneeskunde. 
ais toemaatje geven we nog de motie van VVS SV 
rond de sociale sektoren, die we in de Raad 
ter stemming voorlegden.
De rektor wou eerst de vergadering afsluiten 
voordat er een stemming plaats kon vinden, 
want hij was onvoldoende op de hoogte van de 
steilingnames in de kommissie op het kabinet 
van kd Ramaekers. Het is begod zijn taak om 
de raad op de hoogte te houden van de stand-
punten in de kommissies, want hij is niet 
voor niets voorzitter van de VLIR (Vlaamse 
Interuniversitaire Raad).

Om een verhaal kort te maken: slechts vijf 
personen stemden voor de motie, de rest ont-
hield zich. We danken de rektor dat hij ons 
de suggestie aan de hand deed om het punt op 
de volgende vergadering van de raad van be-
heer te brengen.

tekst : "De Raad van Beheer in vergadering 
bijeen op 9 november neemt kennis van het 
verder verloop van de kommissie sociale sek-
toren op het kabinet van de minister rond de 
sociale sektoren. De raad steunt de consen-
sus welke gerezen is rond de openstelling van 
de sociale sektoren voor alle studenten en 
werkende jongeren. Tevens gaat de raad ak-
koord met de uitbouw van regionale centra 
voor sociale voorzieninoen. De raad van 
beheer stelt wel duidelijk dat de openstel-
ling en de uitbouw niet mogelijk zijn bin-
nen de bestaande toegekende financiële mid-
delen, en dringt er dan ook ten stelligste 
op aan dat financiële middelen vrijgamaakt 
worden om het bovenvermelde principe in de 
praktijk te realiseren."

Tot het volgende nummer en suspensverhaal 
van de hand van VVS SVB.

Jef Maes
Paul Geeraert.

Toelagen?...
STUDIEBEURZEN : EEN OUDE WONDE ???

Over en rond het huidige studiebeurzen-
systeem is reeds veel verteld, zodat men 
door het bos misschien niet meer de bomen 
ziet. Daarom even uitleggen : er bestaat 
een onverbrekelijke band tussen het 
gerechtigd zijn op een studiebeurs en de 
zogenaamde "minvermogendheidsgrens ’’.
Zonder in detail u alle cijfers voor te 
spiegelen kunnen we stellen dat deze 
"minvermogendheidsgrens" neerkomt op 
10.000,-fr netto per maand per persoon 
in het gezin. Hierbij is de kinderbijslag 
inbegrepen !
Een tweede fase is de factor studiekosten: 
een onderzoek. (Hoger instituut voor de 
arbeid, Leuven) naar de eet- en leefge-
woonten van de kotstudent in Leuven bracht 
het kostentotaal op 85.000,-fr. Dit is 
natuurlijk een schatting en naar onze 
overtuiging een lage schatting !
Dit is ongeveer 7.000,-fr per maand.

Werken we dit gegeven in het eerste facet
(minvermogendheidsgrens) dan vinden we
volgende tabel :
gezin met 1 student en j
1kind houdt na aftrek studiekosten 23000
2kinderen " ” " " 33000

3 " 43000
4 " " " ” " 53000
5 " " " " " 63000

enzovoort enzovoort

Wat blijkt ?
De grens van de minvermogendheid klopt .; 
niet met de werkelijke minvermogendheid.

Als men immers stelt dat bij een gezin 
van 7 personen de minvermogendheid ligt 
op B3.000 dus op 9.000,-fr/persoon/maapd 
hoe zou dan een klein gezin van bvb. 3 
personen moeten rondkomen met 23.000 
dus 7.600,-fr per persoon per maand ?? 
Nochtans kunnen we eerder het omgekeerde 
verwachten. De "vaste kosten" zijn immers 
min of meer gelijk en als er verschil is 
is dit groter per persoon voor de kleine 
dan voor de grote gezinnen.
Eerste resultaat : hoe meer personen ten 
laste , hoe meer men per persoon ter 
beschikking krijgt. Dus : grote gezinnen 
worden bevoordeeld !

Komen we tot een tweede probleem : welke 
sociale groepen hebben meest kinderen ? 
Kunnen we dit zomaar afleiden ?

Het nationaal instituut voor de statistiek 
(Volkstelling 1970 deel 6 , tabel 31) 
zegt ons dat 70% van de Belgische gezinnen 
3 of minder kinderen heeft. Bij deze ge-
zinnen (70%dus) ligt de minvermogendheids- 
grendsgrens het laagst (en te laag).

De overige 30% van de gezinnen beschikt 
over 9.000,-fr of meer per persoon per 
maand (ons inziens voldoende).
Gaan we even na welke sociale klassen 
het sterkst vertegenwoordigd zijn in 
deze 30% met meer dan 4 kinderen.
Ook hierover is het NIS vrij duidelijk : 
-biologen, veeartsen, artsen, chirurgen, 
tandartsen, apothekers, juristen,e.d., 
m.a.w. groepen met een hoger inkomen 
hebben meer kinderen. Dat is vrij logisch 
want gezinnen met een lager inkomen 
hebben niet de financiële middelen om 
meerdere kinderen op te voeden. Daarbij 
komt dat zij om een behoorlijke levens-
standaard te bereiken met 2 moeten 
werken, waardoor er geen tijd is om de 
kinderen op te voeden !

De families met een groter inkomen heb-
ben een grotere marge binnen de minver- 
mogendheidsgrens doordat ze meer kinderen 
hebben. Hierdoor vallen ze binnen de 
studiebeursgerechtigden hoewel ze geen 
beurs nodig hebben.
De kleinere gezinnen, die een beurs 
eventueel goed kunnen gebruiken, vallen 
erbuiten, want 1 ouder alleen verdient 
te weinig, en daardoor oeten ze met 
2 gaan uit werken en de "minvermogend- 
heidsgrens”ligt te laag.
Het is duidelijk dat deze manier van stu-
diebeurzen aan zijn doel voorbij schiet. 
Volgende cijfers bewijzen dat voldoende :

Voor de duidelijkheid :
(A) = het percentage van die sociale

klasse in de gemeenschap
(B) = het percentage van die sociale

klasse in de studentenbevolking 
index : B/A , dus B gedeeld door A

is dit 100 dan zijn de kinderen 
van die sociale klassen even sterk 
vertegenwoordigd in de maatschappij 
als op de unief.
Ligt het cijfer boven 100 dan levert 
die sociale klasse een groter deel 
van de studenten, onder 100 een 
lager deel.

Volgende cijfers spreken voor zichzelf :

Konklusie : het systeem van de studie-
beurzen voldoet niet en heeft nooit 
voldaan aan de gestelde eisen en ver-
wachtingen. Nochtans werden er geen 
aanstalten gemaakt het te wijzigen.
Wij moeten eisen dat van deze wijzigingen 
en verbeteringen grondig werk wordt ge-
maakt! !

Socio-professionele
kategorieën

A %
Beroeps-
bevolking

S t» d e n t w
mannen vrouw 2 n

% studen- 
ë ten

index fe sturisn- 
B ten

index

Akadomische beroepen 3,32 12,71 383 16,45 465
Ondernemers 5,07 7,01 138 7,37 1 45
Direktiefunkties 7,49 7,01 94 , 3 6 1 1 2
Bedienden 20,30 34,69 171 37,35 184
Handelaars 7,14 5,93 83 6,04 85
Onderwijzers 0,79 5,24 663 5,39 682
Ambachtslui 2,72 4,98 183 ° , 77 138
Landbouwers 7,08 6,12 86 5 , S3 80
Arbeiders 46,09 16,31 35 10,64 23

Totaal 100,00 100,00 100,00

-"Systeem van studiebeurzen en democratisering van het 
universitair onderwijs". Leuven, Sociale dienst, '76

-NIS : volkstelling 1970 deel VI
- Yvan De Lannoo : Stratificatieproblemen en democra- 
tiseringen van het universitair onderwijs , onderzool 
bij de Leuvense studenten (1934/66)

- Yvan de Lannoo : "De sociale herkomst van de Leu-
vense student". Politica 1977, nr.2 en 3 plus bij-

werking 1975/76. Dirk Vereeken.
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az ö< rug-industrie
RAAD VAN BEHEER.

In de voriqe Schamper hadden we beloofd om 
verder door te gaan met het verslag van de 
Raad van Beheer rond twee zeer belangrijke 
punten. Het eerste handelt rond het uitoefe-
nen van privaat-praktijken in het akademisch 
ziekenhuis door proffen uit de geneeskunde- 
fakulteit. Het tweede punt situeert zich 
wel op eén ander vlak. De universiteit 
van Gent wil één en ander regelen aan haar 
relatie met de industrie. De RUG wil uit 
haar ivoren toren komen, niet naar de be-
volking toe, maar wel om toe te geven aan 
de charmes van de privé-industrie. Dat de 
unief zich op dergelijk vlak wil ennaoeren 
konden we aan de toppen van de vingers aan-
voelen. Het vloeit trouwens voort uit de 
funkties en het karakter van de universi- 
teiten in Vlaanderen. Dat de RUG zo open-
lijk de banden met de privé-industrie wil 
aanhalen is wel opmerkelijk. Tot nu toe 
gebeurde dit veeleer achter de muren van 
de respektievelijke fakulteiten en labo-
ratoria.

A.Z.

II. BAND UNIVERSITEIT - INDUSTRIE.

Eerst zullen we een korte weergave geven van 
een tekst welke door P. Jacobs, lid van het 
wetenschappelijk personeel, ingediend werd.
De volledige tekst is ter beschikking in de 
Brug, studentenhuis.
Daarna geven we de opmerkingen weer die van 
diverse zijde op de tekst geformuleerd werden. 
Heel kort zullen we enkele zaken naar voor 
brengen, waar VVS-SVB tot op heden, een stand-
punt heeft ingenomen.
Volgens ons, is het best mogelijk om uitaaande 
van die tekst een diskussie te animeren rond 
relatie universiteit en industrie. Dergelijke 
diskussie is ook voor de vakbeweging een must. 
ACOD hoger onderwijs (Algemene Centrale der 
Openbare Diensten) van de RUG heeft een tekst 
opgesteld rond haar vizie over onderzoek.
Al die teksten kunnen gebruikt worden voor 
de diskussies. In elk geval kan nu reeds 
vermeld worden dat VVS-Studentenvakbeweging 
een debatavond over wetenschappelijk onder-
zoek inricht' op do 6 december om 20 uur in 
de Blandijn. Sprekers : iemand van ACOD, VVS- 
SVB en enkele medewerkers van wetenschapswin-
kels in Nederland.

een inter-face orgaan tussen de RUG en de in-
dustrie.
In een eerste faze moet uitgekeken worden of 
een interface orgaan opgericht wordt. Dit or-
gaan moet de oroanisatie en de uitwerking op 
punt stellen van de wederzijdse informatie-
doorstroming en de coördinatie van de samen-
werking tussen de industrie en de universi- 
teiten.
In eentweede faze moet dat'kontakt'orgaan 
schikkingen treffen rond de industriële zo-
nering/

Tot zover dan een synthese van de tekst van 
P. Jacobs, die ook nog ophet ministerie zit. 
Dat dergelijke tekst vanuit de kabinetten 
komt gewaaid, is voor ons duidelijk, 
hebben om een ekonomische heropleving te ver-
gemakkelijken.
De rektor denkt dat de universiteit zich voor-
namelijk moet richten naar de KMO's.

Het VBO, verbond van Belgische ondernemingen 
is principieel akkoord met de konklusies van 
Jacobs. De vertegenwoordiger van het VBO 
meent dat het voorstel een bijdrage levert 
tot het oplossen vande ekonomische krisis. 
(alle middelen zijn goed, zolang ze maar 
niet veel kosten aan de ondernemer).

PRIVAATPRAKTIJKEN IN HET AKADEMISCH 
ZIEKENHUIS.

Sedert jaren werdaande professoren, om 
juister te zijn de leden vanhet onder-
wijzend personeel, de kans gegeven om 
een privaat-praktijk in het Akademisch 
Ziekenhuis uit te oefenen. In 1959 had 
de Raad van Beheer van de RUG daartoe 
machtiging verleend.

Naast het professoraat, met de daaraan 
verbonden royale wedde, kunnen die heren 
/dames zich verrijken door een lukratieve 
privaat-praktijk.
Volgens VVS-SVB is het onaanvaardbaar 
dat dergelijke zaken zich voordoen. Het 
is niet alleen het A.Z. dat dergelijke 
toestanden kent. Ook in de fakulteit van 
de Rechtsgeleerdheid, hebben proffen, 
en docenten (assistenten) een privé- 
advokatenpraktijk waarvoor ze heel wat 
tijd uittrekken.

De raad van beheer heeft wel een ver-
goeding vastgelegd voor het gebruik van 
lokalen, eventueel van personeel en appa-
ratuur. In 1966 werd die vastgesteld op 
12 000 fr per jaar. Een schamel bedrag.

De vakbond is over t' algemeen akkoord met 
Oprichting van een inter-face orgaan tussen het objektief van de tekst nl de oprichting 
-i —«o* -T -r-T-r-T- - van een werkgroep in de schoot van de raad3e"R0(Tën*3ê~Tn3üstrT§7'

1. Situatieschets.
Wat de universiteit aangaat sprinnt vooral 
de moeilijke financiële situatie in het oog. 
Slechts 15% van het totale budget kan aange-
wend worden voor werkingskosten.(85% perso-
neelskosten) Een kentering in gunstige zin 
zal zich niet zo vlug voordoen.
Die slechte financiële situatie en de beper-
kingen aan de universiteiten opgelegd zijn 
een gevolg van de ekonomische ontwikkeling. 
Op de budgetten voor de universiteiten werd

Enkel noo de funk

van beheer. Wel wees de vertegenwoordigster 
van het ABVV op de kansen voor de tewerkstel-
ling die uit de projecten voortkomen, als, 
en dat werd sterk beklemtoond, het wetenschap-
pelijk onderzoek niet gebruikt wordt om ver-
dere rationaliseringen inde industrie door te 
voeren, zodat arbeidsplaatsen verdwijnen.
Het punt voor de vakbeweging is de tewerk-
stelling. Tegenover inschakeling van de unief 
in de behoeften van de industrie werd geen 
uitspraak gedaan. Ook de vraag welk onder-
zoek nu voor de gemeenschap van belang is, 
werd terzijde gelaten.

er bezuinigd en bespaard
tie 'onderwijs' wordt nog betoelaagd, terwijl Leden van de openbare machten (stad Gent, 
de funktie "onderzoek en sociale dïenstverle-provincieraad...) waren verheugd dat der- 
ning" stiefmoederlijk behandeld wordt. gelijke problematiek aan bod kwam. Zij pleit-
De kontakten tussen privé-sektor en de RUG ten ervoor dat kontakt opgenomen zou worden 
zijn beperkt geweest tot het strikte minimum, met de stad Gent en de interkommunale Vene- 
De unief is niet oeinteresseerd in de proble-co. Ze voelden wel iets voor een wetenschap- 
men van de privé-sektor en het bedrijfsleven pel ijk industiepark, waar wetenschappers van 
heeft weining interesse aan de dag gelegd voorde RUG mede hun werkterrein zouden hebben, 
de universitaire werkzaamheden en aangelegen-
heden.
Aandacht voor de rol en de plaats van de uni-
versiteit in onze sociaal-ekonomisch maat-

De poging om de industrie een impuls te geven 
vertrekt niet van een schets van de oorzaken 
van de huidige ekonomische krisis. Daaraan 
wordt kompleet voorbij gegaan. En het is dan 
zeer de vraag of het mogelijk is, zonder de 
oorzaken te bekijken en te onderkennen, om 
oplossingen aan te bieden, uit gelijk welke 
hoe! ze dan ook komen.
Een wezenlijke weerslag op de ekonomische be-
drijvigheid, en in de eerste plaats op de te-
werkstelling is meer dan hypotetisch.
° Het voorstel steunt zich in feite op de ka-
rakteristieken van de oude universiteit, die 
hetkarakter van iveren toeen al te lang gedra-
gen heeft. De universitaire hervormingen zijn 
niet doorgevoerd om toe te laten
dat de universiteit zich serieus achter doel-
stellingen van de‘ tekst kan scharen. Daarvoor 
loopt ze veel te ver achter. DE komplete in-
schakeling van de universiteit in de plannen 
van de industrie is nog niet gerealiseerd.
De voorbereidende stappen worden aarzelend ge-
nomen, terwijl het voorstel al een zware taak 
toevertrouwd aan de universiteit.
De universiteit is nog op zoek naar een nieuwe 
strategie, en wil zich onvoorbereid vastpinnen 
aan de industriële belangen.
Iet plan kadert wel in een weloverwogen in-
spanning om de unifersiteiten te hervormen, 
maar dan op een deelse, sluikse wijze. De in-
terne kontradikties aan de RUG zullen blijven 
bestaan. De universiteit, gefinancierd door 
de gemeenschap^ welke zi£h_tendienste stelt 
van de industrie. Terwijl de universiteit, 
oa ook ter verantwoording van de hoge uitgavBn, 
zich veeleer op de maatschappelijke problemen 
moet richten.
En daar ligt het kernpunt van de diskussie. 
Namelijk lever je de unief over aan de han 
del en wandel van de privé-industrée of 
richt je de unief, zowel wat onderwijs als 
onderzoek betreft, op de noden in de maat-
schappij, op de problemen die de mensen ze' 
zelf ervaren. Het grove spel van de ge-
meenschap wikt, het kapitaal beschikt 
wordt aan de RUG duidelijker en duidelijke) 
gespeeld. De studenten mogen er zich van 
bewust zijn, dat ze een nieuwe parel aan 
hun kroon kunnen rijgen nl een industriële 
kampus, waar oa tesissen in direkt kontakt 
(kontrakt) met de industrie uitgewerkt 
kunnen worden.

Vanaf 1977 werd een bedrag van 30 000 fr per 
jaar van deleden vanhet onderwijzend personeel 
gevorderd.
Voor een reeële kostenberekening wordt reke-
ning gehouden met : 2
- aantal gebruikte nr
- loonkosten voor verplegend personeel
- loonkosten voor ander personeel,bvb sekre- 

taresse...
- kosten voor gebruik apparatuur.
Op de raadszitting van november 11 werd voor- 
gesteld het bedrag op te trekken tot 115 000fr 
Op het eerste zicht lijkt dergelijke som 
realistisch. Bekijken we echter het geheel 
van dichterbij, dan vallen heel wat elemen-
ten direkt op. ~
'Vertrokken werd van het standpunt dat voor 
het uitoefenen van privaat-praktijk de wer-
kelijk veroorzaakte kosten moeten worden te-
rugbetaald,' Dat staat te lezen in de voor-
bereidende dokumenten.
De professoren oefenen max twee halve dagen 
per week privaat-praktijk uit. 115 000 fr 
per hoogleraar voor 8 uren per week komt 
neer op de luttele som van 287 per uur pri-
vaat-praktijk dat aan de universiteit betaald 
wordt. Dat dit overeenstemt met een reeële 
kostenberekening moeten ze niemand wijsmaken.

De leden van de vakbonden, die in de raad 
zitten haalden meer dan terecht fors uit 
tegen dit voorstel. Een sekretaresse zou 
voor ongeveer twee maanden werk slechts een 
wedde van 27 936 fr krijgen volgens de voor-
gestelde berekening. Dat is bitter weinig.
Na al de kritieken, vond de rektor het veel 
opportuner om het agendapunt uit te stellen. 
Ter rechtvaardiging van privaatpraktijken 
voerden verschillende mensen de verbinding 
theorie en praktijk aan. Piet van Eeckhout 
(schepen van onderwijs stad gent, BSP) ver-
tolkte de hoofdrol. De volledige bedoenino 
vond hij slechts een kruimeldiskussie. Hij 
verweet de studenten van navelstaarderij. 
Eenunief waar de banden met depraktijk afge- 
sneden worden vond hij schandalig.
Wij betwisten het principe niet van integra-
tie onderwijs en onderzoek, van verbinding 
theorie-praktijk. Maar dan moet de vraag nog 
beantwoord worden welke praktijk men wenst. 
Voor de praktijk hebben de proffen het A.Z. 
zelf, zonder dat privaat-patiënten van doen 
zijn.
De rektor vond het al bij al nog doenbaar.
Hij verwees dat aan de VUB de wedden van 
klinische geneesheren verdubbeld waren, om 
ze aan de universiteit te houden. Wat de 
proffen in Gent hebben in de privaat-praktijk 
komt daarmee overeen, volgens Hoste.

schappelijke kontekst is nodig. Vooral door 
doorstroming van het resultaat van know-how 
en invloed op de technologisch-ekonomische 
innovatie, onontbeerlijk voor de ekonomische 
expansie.

De privé-industrie onderhoudt kontakten met 
de universiteit via persoonlijke relaties., 
bv prof. Vlerick.
Research and Development onderzoek is meestal 
gelokaliseerd in grote multinationale onderne-
mingen en in enkele spitssektoren met voldoende 
winst (bv farmaceutische nijverheid)
De rest van het bedrijfsleven hinkt hierbij 
achterop. Technologische innovatie is niet 
precies het hoofdkenmerk geweest van de Bel-
gische industriële wereld.
Niet alleen op technisch vlak, maar ook op het 
vlak van beheer, management, bedrijfsorganisa-
tie... zou een vruchtbare samenwerking tussen 
privé-sektor en de universiteit kunnen uitge-
bouwd worden.

2. Toekomstperspektieven.
Wetenschappelijk onderzoek en de technologische 
innovatie neemt een belangrijke plaats in in 
dit vernieuwd industrieel beleid dat de ekono-
mische relance moet bewerkstelligen. Daarom 
dat gepleit wordt voor
- oprichting van een soort dienst "wetenschaps 
voorlichting" om resultaten van onderzoek 
aan de RUG tot in de Kleine en Middelgrote on 
dernemingen te brengen.

- een symbiose van unief en industrie in de 
vorm van industriële zoneringen rond de urn'ver 
siteiten. (een industriële campus)
Daartoe kunnen alle fakulteiten een bijdrage 
leveren.
Rektor Hoste is met de meeste punten van hex 
voorstel meer dan akkoord. Het kan trouwens 
moeilijk anders, gezien het feit dat hij mede 
het laatste rapport van de Hoge Raad voor We-
tenschapsbeleid onderschreven heeft. Meer nog 
hij behoort tot de opstellers (alhoewel hij 
beweert er niet aan meegewerkt te hebben).
In dat rapport wordt geweeklaagd over de 
moeilijkheden die de industrie ondervindt, 
en het belana dat de universiteiten erbij

3. Konklusie.
oprichting van een werkgroep binnen de Raad 
van Beheer , die een gesprek moet hebben met 
de Gewestelijke Ekonomische Raad, om de moge-
lijkheid te onderzoeken voor de oprichting van tewerkstelling'

Op de raad zelf hebben we als VVS-SVB twee 
opmerkingen naar voor gebracht.
° Het uitgangspunt voor de volledige tekst 
van Jacobs , zoals hij het zelf nog formuleer-
de loopt mank. Hij vertrok van de konstatatie 
dat zowel de ekonomie als de universiteit een 
krisis doormaken. Door de handen in mekaar 
te slaan (bedoeld wordt unief RUG en industrie) 
kan een bijdrage geleverd worden tot de ver-
betering aan de toestand van beide.
Het is wel juist dat de ekonomische ontwikke-
lingen hun weerslag hebben op de universitei-
ten en dan vrnl de financiering ervan. Mear 
veronderstellen dat de uitbreiding van het 
onderzoek op de universiteiten haar weerslag 
zal hebben op de ekonomie is een gevaarlijk 
punt. Tot nu toe hebben we kunnen vaststel-
len dat wetenschappelijke onderzoekingen, die 
leiden tot industriële innovaties , het karak-
ter in zich zich dragen van rationaliseringen, 
met alle kwalijke gevolgen vandien voor de

Met studentensindikale groeten,
Paul geeraert 

Jef Maes VVS-SVB

KNOBBY 3

Er hangt buiten een vreemd geurtje. Ik 
moet toegeven dat ik het niet ken, ik 
denk echter dat het de geur van een oud 
konijn is. Ik weet toch niet hoe oude 
konijnen ruiken . Dus zie ik voor me-
zelf geen bezwaar waarom dit niet de 
geur van zulk een dier in zulk een toe-
stand zou zijn. Toch zie ik niet direkt 
in waarom deze geur mij daaraan doet 
denken.Freud zal het aan mijn vroegkin-
derlijke beleving toeschrijven, denk ik. 
Maar ja, Freud had zo van die gedachten 
zegt mijn tante. Ik vrees dat U mij 
niet zult geloven als ik U zeg dat i 
mijn tante steeds over Freud begint als 
ze thee drinkt met kake. Als ik thee 
en kake combineer dan denk ik eerder 
aan Proust. En alle gekheid op een 
stokje, als Proust zijn kake in de thee 
dompelt, denkt hij aan zijn tante. De 
doorsnee Vlaming zou hierop reageren: 
wat is de wereld toch klein, hé? En 
ook hier zal ik bevestigend moeten op 
antwoorden De wereld is klein . De 
wereld is zo klein als een konijn. Nu 
zet ik mezelf in moeilijkheden. Is de 
wereld zo klein als een oud konijn, of 
niet 7 Ja of nee ? Als dit laatste 
waar zou zijn, dan zou ik het probleem 
unnen verleggen, en zeggen dat deze 
vreemde geur naar de wereld ruikt .
dan heb ik Freud, Proust en mijn tan-

te niet van doen. Maar,nu ik toch door 
mijn venster hang, kan ik het toch 
niet nalaten even te denken hoe Pluto 
zou ruiken , of V e n u s .  Naar koeien ? 
Naar wafels ? Naar wat ? Zeg het mij, 
naar wat ruikt Venus? Naar een kleine 
poes ? En je bent het dan nog zeker 
ook, Venus ruikt naar een kleine poes! 
Hoe weet je dat eigenlijk ? Denk je 
aan iets speciaals of zeg je het om-
dat Pluto naar een middelmatige hond 
ruikt ? Wil je dat voor jezelf houden 
Oke koppig schepsel , dan houdt je 
het voor jezelf. IK doe het raam 
dicht en ga aan tafel

C. RAAR



weide werd

arena

De Arenaweide in Deume is dus ontzet. 
Misschien is de actie nog niet helemaal 
verloren, maar het ziet er toch erg 

zwart uit. De motieven van de actie waren 
duidelijk, rechtlijnig en niet eens poli-
tiek: geen hoogbouw, geen bouw tout court 
op een plein dat de enige open ruimte is 
van een heel stadsbeeld. De middelen waan--.:; 
mee actie gevoerd werd (bezetten, betogen, 
affiches) waren uitermate democratisch en 
zeer bewust geweldloos. Zelfs op de "verbo-
den” betoging van zaterdag is geen enkel 
incident voorgevallen. Ket is zelfs voor 
de Belgische rijkswacht onmogelijk om'te 
kloppen op een menigte waarin zeker duizend 
kinderen rondlopen. En toch is zelfs het 
geringste succes voon.de actie uitgebleven.

Moeten wij dan aan onze kleinkinderen gaan 
vertellen dat de studentenactie van vorig 
jaar mislukt is omdat de aandacht verschoof 
van het doel naar de agressie van de flik-
ken? Moeten wij insinueren dat het beleid 
van de jaren '70 wel democratisch genoeg 
was om naar goed geformuleerde en zonder 
agressiviteit geuite wensen te luisteren? 
Maar dat het aan de domme tactloosheid van 
de studenten te wijten was dat ze 10.000BF 
moesten betalen, laat staan dat er van de 
andere eisen iets in huis kwam? Nee, dank 
Je, ik niet.

Ik vertel mijn kleinkinderen over machts-
hebbers die al hun tijd besteden om Jan 
aan werk te helpen terwijl Piet veel bekwa-
mer is en het geld meer nodig heeft. Die 
er voor zorgen dat de landbouwgrond van 
meneer plots bouwgrond wordt. Dat een na-
tuurreservaat industrieterrein of verkave-
ling of recreatiegebied wordt... Maar die 
het niet aandurven een beleid te voeren 
laat staan naar een brede basis te luister-
ren. Die, door de positie zelf waarin zij 
staan, niet eens een beleid kunnen voeren 
omdat er dan handen boven hun hoofd verdwij 
nen. Over politici die niet graag gebruik 
maken van de ordestrijdkrachten, maar in 
het dilemma tussen repressie en het ver 
kleinen van de machtsafstand tussen hen en 
het volk, tot de keuze voor repressie 
gedreven worden, uit angst.
Uit angst voor hun macht, die verdwijnt 
met een echte democratische controle.
Uit angst dat die macht zou moeten geba-
seerd zijn op een politieke basis, op

FILM
STUDIO SKOOP

van 23/11 to 29/11:

zaal 1: 20u Interiors.
Woody ALLEN. 1978. 

22u30 Jeremiah Johnssoia.
Sydney Pollack 1972.

zaal 2: 19u30: film in verlenging. 
22u: Big Wednesday.

John Milius. 1978.

VOORUIT.

van 23/11 tot 29/11:

20u30 L'albergo Degli Zoccoli. 
(de klompenboom) 
van Olmi.
lange film zegt men hier, 
vandaar waarschijnlijk 
maar 1 keuze deze week.

gezag, bekwaamheid en doortastendheid.
Dan zal ik vertellen dat driekwart van de 
mensen in Deurne affiches uithangen "Arena-
weide groen” , terwijl er rond, die weide 
hekken geplaatst worden door geïntimideerde 
gemeentewerklui, en enkele bordjes met 
"verboden op de werken te komen”.
Hoe de sluimerende hoede van de mensen 
zich soms ontlade in hevige gevechten met 
de politie, waardoor wel het leven van de 
politieman, maar niet het bestaan van de 
machtsstructuur in het gedrang werd gebracht 
wel integendeel. Hoe een gevoel van machte-
loosheid ontstond, van onzekerheid, van 
angst.

Zal ik dan ook moeten vertellen hoe veilig 
het was bij het VMO, of bij de pet, de lin-
ten en de codex van het NSV, waar je niet i. 
hoeft te denken, alleen maar regelmatig te 
kloppen of een kater te verwerken? Zal ik 
dan vertellen over de knusse moederschoot 
van de CVP, waar je volop aan "spirituele 
heropleving" kan doen ter ere van de H. 
Tindemans, en Van Rompuy is zijn profeet? 
Over de verlokking die zwijgende massa heet

als je kan vergeten dat niet een Führer de 
massa, maar de massa een Führer maakt?

Ik zal het vertellen, als ik ook kleinkinde-
ren kan hebben. Nee jongen, nu ben je mis, 
spirituele heropleving is niet hetzelfde 
als nationaalsoeialisme, maar het was wel 
allebei fascisme.

Peter Herman

GEEN FASCISME AAN ONZE UNIVERSITEIT.

't Was avond, 'k Ging naar een debat over 
Staat en Repressie, (of zoiets). Er was 
geen muis te zien. (om 9 uur). Enkel wat 
"niet-linksen”.(?)Daarrond wat stilte.
Met als schaduw de geheimzinnigheid.

Het treft sommige mensen hoe schaamteloos 
opgetreden wordt door, ja door wat/ VMO- 
militanten, fascistjes-in-spe, ik weet 
het niet. Het raakt gewoon ergens een 
snaar in mij.

Toch mag men zich niet blindstaren op wat 
lawaaierige groepjes als VMO, Were Di, enz. 
Ze verdienen het gewoonweg niet. Ze zijn 
te naief, kortzichtig, smerig omze zinnig 
te omlijnen. Gevaarlijker zijn echter de 
reakties die ze teweeg brengen. Een 
shock die er ons toe zou brengen zelf een 
vorm van fascisme te huldigen. Het fas-
cistisch monster met zijn ideologie mag 
geen fanatieke reaktie oproepen. Dit is 
geen kruciaal moment. Het is weinig be-
angstigend maar toch...

Er is een ergere vorm van fascisme. Het 
banale fascisme neemt zienderogen toe.
Daar zit het reeële gevaar. Daar moet 
tegen opgetreden worden.
Morgen liefst, want vandaag zou’k liefst 
eerst op mijn gemak een pint drinken. Ik 
drink, en 't was avond, en 'k ging...

naam en adres bij de
redaktie gekend.

VW + RW=OK !
Ik ben een van de mensen die de dagelijkse 
pendelbeweging tussen huis en Blandijn 
uitvoer met een vierwielig voertuig (motor-) 
Op een oktobermiddag stond voorgenoemd 
voertuig -weliswaar voor post-universitaire 
aktiviteiten- geparkeerd in de lijster-
straat. Hij stond daar dus en kon er niet 
in. Niet dat ik niet wist waar mijn sleutels

waren of zo, ik zag ze maar al te duidelijk 
bengelen en ik zag ook de twee onverbidde-
lijk neergedrukte deurknopjes, en- last but 
ndt least- de grote Erweekazerne voor 
mijn neus. Het was niet zozeer de leuze 
"De Erwee is u vriend" die mij in de armen 
der mannen der wet dreef (cfr. plaatsnaam 
in eerste zin), als wel de bedenking datde 
twee Erweeërs van wacht die voor de in-
gang stonden, zich misschien wel wat ver-
veelden -het was een aktieloze dag- en dat 
zoiets voor hen toch wel een klus van 
niemendal zou zijn. Ik denk dat ik inderdaad 
een welkome afwisseling was want men ging 
zich ermee binnen meteen ernstig met mijn 
probleem bezighouden. Een van de Erweeërs 
bedacht dat hij ook niet zonder zonde was-
hij had hetzelfde voorgehad in Oostende- 
en de eerste steen werd deze maal niet ge-
worpen. Ik met de RW naar de VW. Omdat 
ook de zijraampjes potdicht waren kon een 
Erwee niets beginnen (en zes ook niet), zond 
zonder verwondingen toe te brengen aan het 
koetswerk. De Erweeërs kenden wel special-
isten terzake maar die waren niet ter be-
schikking daar men hun bewaring verzekerd 
had. Men was me juist aan het uitleggen waar 
de dichtstbijzijnde garage was waar ik met 
de groeten van de erwee kon gaan aanklop-
pen, toen boven uit een venster een andere 
Erwee verscheen die de raad gaf er een 
mekaniekerwee bij te halen. En zie, daar 
kwam er net een aangesnord, net terug van 
een opdracht vfermoed ik. Hij haalde zijn 
gereedschap en, kort en goed, op één minuut 
was kees klaar (kees heeft nog een pint te 
goed) . En daarmee zou de geschiedenis af-
gelopen zijn, indien men nu niet had ge-
vraagd: "juffrouw, als wij u kunnen helpen, 
zou u dan ook iets voor ons willen doen ? 
(natuurlijk knikte ik al bij voorbaat).

Zou u eens een artikeltje willen schrij-
ven in de gazet over ons, dat we niet 
altijd kloppen en slaan, dat we mensen 
ook helpen ?’ Met die gazet werd wellicht 
niet het krantje bedoeld dat onder uw 
neus ligt, maar kom, 't is toch ook een 
gazet en zo komt er nog wat stichtelijke 
literatuur aan de ad valvas in de kazerne. 
Tot daar de feiten. Nu weet ik niet of die 
als een precedent zullen gelden en of je 
altijd naar de dichstbijzijnde politie- 
of rijkswachtpost kan rennen in derge-

lijke omstandigheden. Misschien was het 
maar een eenmalig feit, en volgens be-
paalde mensen (he Mare en Mare) was het 
geslacht van de betrokkene doorslagge-
vend. Maar kom, door de toename van het 
aantal gerokte Erweesters is er ook enige 
reden tot optimisme voor domme jongens, al: 
als de dames tenminste even handig zijn 
met de ijzerdraad.

K.N.

Iihnforum

Dit jaar start het VTK met een nieuw 
initiatief : het filmforum. Het ligt 
in onze bedoeling een aantal films te 
draaien die nu en dan door een spreker 
zouden ingeleid worden . Nadien kan er 
eventueel een debat volgen indien hier-
voor belangstelling bestaat. We hebben 
getracht films van verschillende genres 
te draaien zodat iedereen aan zijn trek-
ken zou kunnen komen.

De volgende films hebben we voor jullie 
geselecteerd:
1. Una giornota particolore (E. Scola)

die jammerlijk bij het verschijnen van 
deze Schamper reeds vertoond zal zijn.
De thuisblijvers hadden ongelijk
2. Soglent Green (R. Fleischer)

do. 29 november
Dit is een science fiction film , die de 
hedendaagse problemen behandelt, geëxtra- 
poleert in een somber toekomstbeeld.
3. Kreten en gefluister (I. Bergman)

di. 11 december
Een film voor de liefhebbers van het gen-
te. In een opmerkelijke intimistische 
studie schetst bergman een toevallige 
samenkomst van twee zusters en een meid. 
Het is een meesterlijke meditatie over 
leven en dood.
4. Home sweet home (B. LAMY)

di. 12 februari
Deze film die vertoond wordt juist na de 
partiële examens zal iedereen wel een 
prettige avond bezorgen. Op een bijzonder 
komische wijze worden de problemen van 
de derde leeftijd behandeld. Dit op een 
manier die iedereen aanspreekt. Een pluim 
op de hoed van de Belgische films.
5. "Z" (C. Gavras)

Ook de liefhebbers van de politieke film 
willen we niet in de kou laten staan.
De film trekt van leer tegen de korrup- 
tie van het gerecht, in het bijzonder 
onder het regime van de kolonels in Grie-
kenland. de muziek van deze film zal wel 
niemand onbekend zijn.

We hebben geprobeerd de prijs zo laag 
mogelijk te houden. Wanneer je voor de 
eerste maal komt koop je een lidkaart 
voor de symbolische prijs van 5 frank.
De prijs voor de film bedraagt 40 fr. 
voor VTK-leden en 50 fr. voor niet-leden 
Bij iedere film wordt ook een begeleiden 
de tekst uitgedeeld. De films gaan mo-

menteel door in de Blauwe Zaal, Plateau-
straat 22, en starten om 20.00h. tenzij 
anders vermeld 0p de affiches. Tot op de 

eerstvolgende film.

Stefaan Deboosere

D& POT
SCHAFT

Zoals bijna wekelijks, de voedsel- 
maaltij den:

MA .26/11 
aspergesoep
varkensgebraad met princessen/snoe 
bi met rauwkost en koktailsaus.

Dl 27/11 
minestronesoep
hongaarse goulash/ cheesburger 
met erwtjes op zijn frans.

WO 28/11 
tomatensoep
forel met cintroensuazs/lever met 
vichywortelen.

DO 29/11 
erwtensoep
wienerschnitsel ratatouille met 
tuinkers/ paëlla.

VRIJ 30/11 
uiensoep of pap
kippefrikassee met tuinkers/spa- 
ghetti bolognaise.

ZA 1/12
biefstuk friet op grootmoeders 
wijze/witloof in hasprollen 
(deze beide gerechten zijn enkel 
thuis te nuttigen).

▼a ria
De Oosters-Afrikaanse kring 
organiseert epn unieke voordracht 
met films en dia's over 

INDIA.
"De Primitieve stammen van Bastar" 
door Jan en Chris Van Alphen-De 
Lauwefr.
Donderdag 29 november 20u 
zaal Van Eyck 
lange Kruisstraat 
inkom gratis.

SJW-vormingsavond over de burger-
lijke staat.
op donderdag 29 november 2Ou 
in 't Stape’ tiis.

BETOGING.

"FASCISME - RACISME - APARTHEID : 
NEE. "

te Antwerpen op 24 november om 14u. 
Een bus vertrekt t e Gent om 12u30 
op hetS t. Pietersplein. 
Inlichtingen: Boekenarsenaal, 

lamstraat Gent.

T O N & & L
ARCA.

Eindspel.
van Samuel Becket.

op 29 en 30 november, om 2Ou.

ARENA.

Hunka, hunka.
musical naar Shakespeare.

op 28, 29, 30 november om 20ul5.

VERTIKAAL.'

Knal.
van Barrie Keeffe.

op 28 en 30 november om 20ul5.

NTG.
Pierrot LUnaire, ode to Napoleon, 
op dinsdag 27 november om 20u.

Thuis.
van Hugo Claus.
op donderdag 29 november om 2Ou.


