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LA GRANDE BOUFFE
FABRIEK: RESTO.

Voor hen die het allemaal al meegemaakt 
hadden was het het lollige er al lang af 
toen donderdag 22 november het restaurant 
De Brug maar weer gratis eten uitdeelde! 
Een paar studenten (?) vonden immers 
dat het tijd werd om iets te organiseren 
en wisten dqt hun eigen restaurant de 
gemakkelijKSte prooi was. Geen last van 
flikken of zo. En daarbij nog gratis eten 
en hun beste maatjes volstoppen met milk-
shakes en ijskreem, om de sandwiches voor 
's avonds niet te vergeten. Dat het per-
soneel de smerige boel daarna moest op-
kuisen interesseerde hen niet, ze zouden 
speciaal alles wat vuiler maken.

Waarom die bezetting ?
We moeten blijkbaar nog eens herhalen 
(de aktievoerders kunnen blijkbaar niet 
lezen) wat de oorzaken zijn van de prijs-
aanpassingen in de restaurants, prijs-
aanpassingen die nu al ongeveer een jaar 

in gang zijn.
In mei '78 besliste de Sociale Raad de 
prijzen te indexeren. In deze Sociale 
Raad zijn de studenten nochtans in de 
meerderheid (5 leden op 9). Hoe laten 
ze dat dan maar zo toe ?

9 
9

sterie van Nationale Opvoeding, als uni- 9  
versitaire sektor. Als het NUHO officieel 9  
wordt toegelaten vervalt deze subsidie, 9  
wat een noodzakelijke prijsverhoging moet 9 
meebrengen of een failliet van de gehele 9 
Sociale Sektor. 9 
Nu wordt het NUHO officieus toegelaten en 9  
kan elke NUHO-student vrij bonnetjes ko- $  
pen. Waarom er dan zo'n probleem van ^  
maken ? Op Nationale Opvoeding werkt men ^  
wel aan een samensmelting van de sociale ^  
sektoren in NUHO en unief, en zodra dat ^  
geregeld is vervalt het probleem. ^

De vergelijking met Don Quichotte en zijn^ 
windmolens is nog treffender als men over^ 
personeel gaat praten. ^  
Bijna elke maand lopen er geruchten van ^  
personeelsafdankingen en verminderen van ^  
het aantal jobbers in de Sociale Sektor. ^
Wie die geruchten uitvindt weet waarschijr 
lijk slechts de uitvinder zelf. Om er nu 
eens een eind aan te maken, volgende dui-
delijke cijfers:
(iedereeen weet dat 1 full-time gelijk is 
aan 2 part-timers, in werkuren tenminste)

Totaal personeelsbestand SS sinds '77.

Ze laten dat alleen toe, omdat ze het 
vertikken op die vergadering aanwezig te 
zijn,en hun taak als studentenvertegen-
woordigers goed uit te oefenen. Het viel

jaar full
time

half
time

totaal in 
full-timers.

op dat precies die afwezigen de akties '11 90 42 Ill
vorig jaar koördineerden (sarkastisch. '18 91 40 111
is het niet ?). '19 90 42 111
Dat is dus een onmisbaar basisgegeven '80 89 42 109
wat de prijs betreft.

Vanwaar die fulltime minder in 'BO

Het valt de heren aktievoerders niet op 
dat de restaurantprijzen in Gecit de laag-
ste zijn van alle Vlaamse uniefs. Dat mag

hun niet opvallen, wat moeten ze anders 
doen om aktie te voeren en je moet toch 
aktievoeren hé, anders ben je geen stu-

dent (en dan nog).
Wat eist men dan nog ?

Tweede punt is het herinvoeren van de 
avondsnaks i.p.v. alleen sandwiches 
(volgens het pamflet steaks), maar 's 
avonds geeft men nooit steaks!.
Vanuit het standpunt van de student is 
dit volledig juist. Het is toffer als je 
's avonds warm kunt eten, maar bekijk ook 
eens de bedrijfsekonomische kant. ( de 
resto's zijn toch bedrijven hé ). Als 
een warm avondmaal u dan meer dan het 
dubbele gaat kosten van wat je ervoor 
krijgt, enkel aan personeel en energie, 
is het dan verantwoord er aan te bieden, 
zonder uw eigen bedrijf in gevaar te 
brengen. Het verbruik ligt 's avonds te 
laag om er efficiënt warme maaltijden te 
geven.

Iedereen staat achter de eis voor een ge-
voelige kwaliteitsverbetering.van het 
eten. En iedereen zal dat steeds olijven 

vragen, want er zijn steeds opmerkingen! 

Maar als je moet koken voor een paar dui-
zend mensen kun je geen "haute cuisine" 
brengen. Vergelijk zo maar eens met VUB, 
KUL (ook de prijs vergelijken aub.).

Wat het officieel toelaten van NUHO en 
unief betreft, we moeten deze stommiteit 
eventjes uit de weg werken. Hoe zit het 
in elkaar?
De resto’s zijn een onderdeel van de 
Sociale Sektor, die per jaar een aanzien-
lijke subsidie krijgen van o.a. het Mini-
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9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9

Het betreft hier een bediende, die reeds ^  
jaren in permanent verlof is en nu de ^  
Sociale Sektor verlaat. Er is dus geen ^  
vermindering van het personeel. ^

9
En last but not least: de jobbers. ^
Een geheimzinnige geest vertelt regelmatig^ 
dat de Sociale Sektor het aantal jobbers ^  
wil verminderen. Dat deze geest zijn wijs-^ 
heid in pinten haalt wordt door volgende ^  
cijfers bewezen: ^

9 
9 
9 
9 
9
9

Daarnaast is het de bedoeling vanaf vol- $  
gend jaar een aantal jobbers in te schake $  
len bij het schilderen van de kamers en ^  
de homes. Dit bewijst dat van de gehele ^  
agitatie niets opgaat. 9

9
Is het eigenlijk nodig hieraan een kon- 9 
klusie vast te hechten ? ®
Het is voor mij duidelijk dat door akties 9 
zoals deze bezetting van een restaurant 9 
niet alleen de sociale sektor maar ook £  
het geheel van de studentenaktiviteiten 9 
in diskrediet wordt gebracht, door een &  
paar enkelingen. Dat het enkelingen zijn 9 
kunnen we bewijzen met de vaststelling 9 
dat een deel van de studenten toch, niet- 9  
tegenstaande protest, hun bonnetje hebber ^  
gescheurd, met de vaststelling dat op ^  
de algemene vergadering van de konventen, ^  
waar het voorval werd besproken het ten 9  
stelligste werd afgekeurd. 9
Zij beroepen zich trouwens op de steun (j 
van het personeel. Wie iemand van het Q
personeel die middag gezien heeft weet ^
wel beter ! Trouwens hun reaktie in de $

Morgen liegt er niet om. 9
vervolg op pag.2. 9

aantal jobbers sinds '77.
totaal uren : 36.019'11 : 82 

'78 : 89 
'79 : 90

36.114
36.827

COMMISSIE
Nu wordt het wat te gortig, dachten we, 
en klimmen zodoende in de pen. Niet dat 
M. Van Espen ons vroeg een artikel te 
plegen, ook niet de rektor die tot onze 
diepe spijt niet' onze zeer uitgebreide 
relatiekring behoort, maar wel de ge-
beurtenissen van de laatste weken.
Eerst een pamflet van de jobstudenten, 
dan de derde Brugbezetting met een gratis-
eten aktie en als toemaatje een vrij naief 
pamflet.
Wij zullen ons in dit artikel niet wagep, 
zoals in deze strooibiljetten, ijlings de 
problematiek van de tewerkstelling en de 
prijs /kwaliteit van het eten samen te 
behandelen.

Wat de tewerkstelling van het personeel 
betreft, dit lijkt in de eerste plaats 
een probleem voor de vakvereniging te 

zijn. Wij dachten dat er hier nog altijd 
vakbondsafgevaardigden rondliepen die 
over de belangen van de mensen moeten wa-
ken. Mogelijks dat deze personen hun taak 
barslecht vervullen en dat de onderwijs- 
vakbonden totaal geringeloord worden, 

maar als de belangen van het personeel 
door een geïmproviseerde meute wereldher-
vormers zullen gediend worden is een open 
vraag. Want wie zijn die tafelspringers 
die pamfletten uitgeven ? Joost mag het 

weten.
Waarschijnlijk geen trawanten van "Van 
Hespen uit de Smalhof 55 (fr)". Ook niet 
een of andere min of meer gestruktureerde 
en ons bekende organisatie, maar blijk-
baar een lukrake groep van malkontenten.

Inderdaad, ieder jaar wordt ons in een 
brochure wijsgemaakt dat dit jaar "de 
kwaliteit van het eten echtelijk zal op-
gevijzeld worden", maar dit is reeds een 
tekst van ongeveer vijf jaar oud van de 
hand van Joris Van Cauter. Welke krant 
drukt vandaag nog artikels af die alleen 
vijf jaar geleden nieuws uitmaakten ? 
Kritiek dat het eten in onze universi-
taire resto’s te duur is, de kwaliteit 
slecht, en veel tevet, is niet meer uit 
de lucht. Zo beweren althans de ketters, 
maar ze dolen. Het eten veel te duur ?
Voor 55 fr. voor een kompleet middagmaal 
met soep, hoofdschotel en nagerecht 
blijkt nu toch ook niet zo afschrikwek-
kend te zijn, de prijs van drie pinten. 
Bovendien zullen gedurende het akademie- 
jaar 1$79-’B0 deze prijzen geblokkeerd 
blijven, wat toch geruststellend is, of 

niet ?
Het is nu ook "in" om op alle mogelijke 
manieren te kappen en te prikken op de 
"stinkende, dure biefstukken", niettegen-
staande deze meestal met vleesverzachters 
in de beenhouwerij bewerkt zijn. Sü_fr. 
door een steak-frites noemt men stinkend 
duur...Kom nou jongens.even vergelijken: : 
aan bv. de UCL kost zo’n spul ruim 50% 
duurder. En dit ook in een studenten-
restaurant, met sociale sektor. Toegeven, 
hun prijzen moeten geen sociaal gerichte 
prijzen zijn, maar ... wel konkurrentieel! 
Bovendien dringt zich voor een studenten-
budget een prijsvergelijking op wanneer 
hij te kiezen heeft tussen private eet-
huisjes en de universitaire resto’s.

Slechte kwaliteit ?
Nog altijd worden er geen Overpoort- 
varkens gekweekt, en de bloemkolen en 
wortelen, type ’Brug’ moeten nog uitge-
vonden worden. De grondstoffen zijn - 
dit wijzen trouwens de prijsvergelijkin-
gen uit- van gemiddelde kwaliteit. Niet

! MENU...?
de extra-dure materialen, ook niet de 
humbug.
Als men maar 38 fr. (wat in vergelijking 
met vroeger flink verhoogd werd!) voor 
de grondstoffen mag besteden, dwingt 
zich een doorgezette prijsvergelijking 
op, wat dan ook voor ieder produkt.tot 
het plastic frietbakje toe, gebeurt.
Wat wel een geoorloofde kritiek is, waar-
aan nu pas flink gewerkt wordt, is het 
vetgehalte van het eten. Dit gaat echter 
ook gepaard met de noodwendigheden van 
grootkeukens. Als de Overpoort-mastodont 
duizenden hamburgers moet bakken per 
dag, gebeurt dit niet met een koekenpan 
maar met een bakautomaat. De vetresorptie 
is daarvan het gevolg. Toch moet en kan 
er aan het vetprobleem flink wat gedok-

terd worden.
Wat echter het meest ergerlijke is van 
de ganse situatie is, dat er altijd ge- 
blokletterd wordt dat de kwaliteit van 
het eten slecht gebleven is. Dit is dan 
toch maar een ferme kaakslag aan het 
adres van kommissie menu, die reeds meer-
dere jaren sleutelt aan het verbeteren 
en bijwerken van de maaltijden en de 
dienstverstrekkingen.
Bovendendien worden nuook kontroles uit-
gevoerd naar de voedingswaarde door de 
Dienst Diëtiek en voedingshygiëne van 
prof. Verdonk, geschiedt de eetwaren-
analyse reeds geruime tijd door de 
dienst van prof. HUyghebaert, is er een 
vleeswarenkontrole door de dienst van 
dokter De Bever, en is er een studie aan 
de gang over de eetgewoonten van de Gen-
tse student door postgraduaat-studenten 

van prof. De Rijcke.
Meerdere van deze initiatieven komen van-
wege de studenten van kommissie menu, 
waar de direktie van de resto’s haar 
fiat aan gegeven heeft. Want nog nooit 
werden ons uitgebreide voorstellen ge-
daan om de zaak te verbeteren.

Elk pamflet herhaalt steeds dat er een 
gevoelige kwaliteitsverbetering moet 
zijn, maar wanneer gaat men eens zeggen 
hoe het allemaal beter kan ?
Denkt men werkelijk dat koken voor dui-
zenden hetzelfde is als koken zuals 
moedef’ de huisvrouw doet ? Is de situa-
tie van de grootkeukens werkelijk dezelf-
de als deze van het elektrisch fornuis 
met 4 kookplaten ? Daaraan denkt men 
blijkbaar nog altijd te weinig. Moeten 
wij dan altijd alles klakkeloos aan-
vaarden zoals het ons voorgeschoteld 
wordt ? Bijlange niet, maar men moet 
zijn kritieken eerlijk kunnen funderen 
en daarvoor moet men zich gaan informe-
ren. Het is immers een feit dat er een 
systematische afbraak is van de Sociale 
Sektor, dat er altijd maar miljoenen 
gespaard moeten worden op de rug van de 
studenten. En als men dit alles nog gaat 
plaatsen in het kader van massa-onden 
wijs, slechte kolleges, vrij willekeu-
rige examensystemen en eens het zuur 
verdiende diploma behaald, een mooie 
stempelkaart, is studeren blijkbaar 
nog een makabere grap, weggelegd voor 
intellektuelen en masochisten.

Ook wordt het eens flink tijd dat men 
hoofd- van bijzaken gaat onderscheiden.
De afbraak van onze Sociale Sektor is 
in de eerste plaats een zaak van natio-

vervolg op pag. 2



BETER 1 BUIS IN DE HAND 
DAN DE 10.000 IN T LAND

Voorwoord.
Deze têkst heeft enkel en alleen betrek-
king op de eerste zittijd van vorig aka- 
demiejaar. Die is dan ook opgesteld voor-
aleer na acht dagen wachten, we verder 
mochten meedoen met de eerste zit. Over 
het hoe en waarom van de zaak is er nu 
nog meer aan het licht gekomen. Dat 
wordt verder openbaar gemaakt in het 
tijdschrift van werkgroep Landbouw, 
VVS-SVB-kern Landbouw. In elk geval lees 
het door.

DE STUDENTEN BUIZEN ZICHZELF...

zeggen de proffen op de landbouwfakulteit 
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Toen 
middenin de examenperiode twee studenten 
van het voorlaatste jaar zich aanboden 
voor twee examens van prof. Pauwels, wei-
gerde hij botweg om het examen af te nemei 
Niet alleen voor de eerste examenperiode 
maar ook voor de tweede in september geldt 
deze uitsluiting. Lakoniek las hij een 
zinnetje voor uit het examenreglement, 
dat hij gebruikte om uitsluiting als 
sanktie te nemen. Tot nu toe werd het 
alleen als een stok achter de deur 

klaar gehouden.

Om tot de examens of examenge- 
deelten te kunnen worden toege-
laten moet bovendien de hierna-
volgende onontbeerlijke voor-
waarden vervuld worden: men 
moet "werkelijk leerling” aan 
de universiteit geweest zijn, 
d.w.z. dat de kolleges regel-
matig en gedurende het ganse 
akademisch jaar gevolgd werden

De administratieve grond van die sanktie 
is duidelijk de afwezigheid in de lessen 
van prof. Pauwels. Naar we stellen ons toch 
de vraag waarom het slechts ons beiden be-

treft, aangezien 'brossen' schering en in-
slag is in de lessen van die prof. Over 
het algemeen kan gesteld worden dat onder 
een groot deel van de studenten in het 
hoger onderwijs brossen eer een regel dan 
wel een uitzondering is.
Misschien is de vraag naar het onderscheid 
dat tussen ons en de andere studenten ge-
maakt werd, door Pauwels zelf beantwoord.
In dit akademiejaar waar de studentenbe-
weging een maandenlange strijd voerde be-
schuldigt hij ons vanhet organiseren van 
stakingen op de fakulteit, het piket staan, 
en van te betogen. We zien niet goed in 
waarom de studenten het recht niet zouden 
hebben om besluiten van algemene studenten-
vergaderingen, bij meerderheid aangenomen, 
uit te voeren. Tot zover is er volgens 
ons niets aan de hand. Integendeel, we heb-
ben als het ware een "een syndikale rol” 
gespeeld.
De beschuldiging dat wij fresko's aanbrach-
ten op de muren vnan het gebouw -Gent = 
flikkenstad, vice-rektor Van Looy ontslag, 
10.000 neen- is totaal uit de lucht ge-
grepen. Er is ten eerste nooit een onder-
zoek ingesteld en ten tweede zijn er ge-
tuigen genoeg voor onze handel en wandel in 
die dagen. Ten slotte werd het verwijt naar 
ons hoofd geslingerd dat we de BRT opnamen 
hebben laten maken op de lanübouwfakulteit 
voor een uitzending van Panorama, gewijd 
aan de kwestie van de 10.000 fr. inschrij-
vingsgeld.

In elk geval kunnen we ons niet van de 
indruk ontdoen dat er politieke redenen 
in het spel zijn. Om dat te toetsen zou 
het volstaan om de uitlatingen van prof. 
Pauwels -maar ook van sommige kollega's 
van hem- op te sommen. Naar we uit zijn 
mond konden vernemen worden we betaald 
door de Tsjechoslovaakse kommunistische 
partij. Als aktievoerders Van de beweging 
tegen de 10.000 en voor de demokratise 
ring van het onderwijs ziet hij ons als 
de wegbereiders voor de vijfde kolonne. We 
worden respektievelijk de "kolonel” en 
de "luitenant" genoemd van de kommunist 
tische infiltranten die de studentenstrijd 
zien als een strijd om het bestaande maat-
schappelijke bestel omver te gooien. Het 
ware te mooi om dat te geloven, ware net 
niet dat onder andere ook de dekaan prof. 
Cottenie dergeljke verbeelding voor bewe-
zen realiteit voorhoudt.

Ook in de kringen van het rektoraat wordt 
gretig toegehapt op dergelijke uitlatingen 
die herinnerenaan de koude oorlog of een 
of andere vorm van Mc Carthyisme.
Prof. Pauwels meent ook te weten dat de 
deelname aan de verkiezingen voor de RvB, 
van één van de ondergetekenden, gericht is 
op de kommunistische hervorming van de 
universiteit. Hij gelooft waarschijnlijk 
zijn eigen woorden niet aangezien de twee 
studentenleden van de Studentenvakbeweging 
( op vier studenten] op een totaal v  r q3 
in de beheerraad zetelen. Toeval of ni :t, 
wil ook dat prof. Cottenie als vertegen-
woordiger van de proffen in die raat. zit. 
Cottenie heeft blijkbaar geen nood aan 
studenten-pottenkijkers uit zijn fakulteit.

Buiten het feitelijke gegeven van uitslui-
ting hebben we ook gezocht naar een die-
pere reden voor dit selektief optreden.
We zijn ervan overtuigd dat die individuele 
politieke repressie teruggaat op het jaren-
lange studentenprotest op de landbouwfakul-
teit en de evolutie ervan.

Sinds 1975 bestaat er een bundeling van 
progressieve studenten op de fakulteit in 
een fakulteitsgroep. In de eerste plaats 
werd kritiek geuit op de manier van lesge-
ven ( massa-kolleges, afleeslessen,... ], 
de inhoud van de kursussen. Die ontevre 
denheid onder studenten over het onderwijs 
en de gedoceerde wetenschap is algemeen.
En hierin zit het verschijnsl brossen ver-
scholen. Aan de landbouwfakulteit wees een 
enquête -drie jaar geleden- uit dat meer 
dan de helft van de professoren een onvol-
doende haalden voor onderwijs en inhoud 
van de kursussen. Vorig jaar hadden studen-
ten na veel diskussie met Pauwels "verkre-
gen" dat ze zelf stukken van de kursus moch 
ten voorbereiden en naar voorbrengen. Dit 
jaar hadden bepaalde professoren te ver-
staan gegeven dat ze diploma's konden in- 
houden in het geval dat de studenten de 
lessen niet frekwenter zouden volgen. Daar-
tegen werd door een algemene studentcnver- 
gadering en door de student-leden van de 
fakulteitsraad [waarvan we beiden deel uit 
maken] protest aangetekend. Bij diegenen 
die orde en wet in hun banier ingeschreven 
hebben is dit in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Dat deed in dit jaar van studen-; 
tenprotest de emmer overlopen. De kritiek 
op de wetenschappelijke grond van ver-
schillende kursussen werd gedurende jaren 
uitgediept. Daarom werd de studie van de 
politieke ekonomie door studenten aange-
pakt. Om dat de werkelijke problemen van 
de landbouwers eerder indirekt dan wel di-
rekt in de kursussen aan bod komen, hebben 
we een werking naar de landbouwers toe 
uitgebouwd.

Dit alles te samen heeft de studenten van 
de fakulteit uit hun onverschilligheid ge-
haald. Professoren verkozen om niet langer 
dat bewustwordingsproces met lede ogen te 
aanschouwen. Vandaar dat alle mogelijkhe-
den om die fakulteitsgroep in diskrediet 
te brengen, aangegrepen werden. Zelfs tot 
op de mondelinge examens toe moeten mede-
studenten een pr eek aanhoren van prof. 
Pauwels over de oproerkraaiers die dit 
jaar maandenlang aktie voerden. Het wordt 
zelfs zo driest dat Pauwels onze medestu-
denten beschuldigt dat ze zich laten mee-
slepen door demagogen en agitatoren.
(waar hebben we dat nog gehoord ?] Na een 
dergelijk turbulent jaar is een groot deel 
van de proffen erop belust om een voor-
beeld te stellen aan de studenten uit de 
studentenbeweging, uit de aktiekomitees, 
uit de progressieve studentengroeperingen. 
Op die wijze willen ze een strijdende 
studentenbeweging een slag toebrengen.

Maar Pauwels is toch zijn boekje te buiten 
gegaan. Door die beschuldigingen te uiten, 
deels in het openbaar deels tegen indivi-
duele medestudenten, heeft hij er een 
politieke zaak van gemaakt. Daarvoor heeft 
hij van andere professoren meegekregen 
dat hij te grof spel gespeeld heeft. Hij 
kon het veel verfijnder aangepakt hebben.
Ze suggereren daarbij dat het meest ge-
schikte moment om lastige (kritische en
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vervolg van pag.l

Ik zou willen besluiten met de oproep 
tot alle studenten om een dergelijke ak-
tie in het vervolg te boykotten en de 
studenten (?] die het organiseren dui-
delijk te maken dat zoiets onverant-
woord is.

Dirk Vereeken 

voorzitter Sociale Raad.

<£>

^ L

HIKO
WAT VALT ER NOG TE LEREN OP HET HIKO? 
(- Hoger Instituut voor Kunstgeschie-
denis en Ooudheidkunde]

Momenteel niets meer I!!

De studenten van het Hiko protesteren 
met klem tegen het minderwaardig 
onderwijs dat nu reeds enkele jaren 
op het Hiko gedoceerd wordt. Het aka- 
demie jaar is nu reeds twee maapden 
bezig en een groot deel van de lessen 
zijn nog niet gestart.
Enerzijds is er het probleem van de 
suppleantiesj enkele jaren geleden 
zijn er een paar profs verdwenen. Hun 
leerstof werd verdeeld, voor een groot 
deel onder de bestaande profs, de rest 
aangevuld met suppleanten.- 
De vervangende profs (met leerstof] 
zijn ofwel niet competent of geven hun 
lessen tegen hun zin.
De suppleanten moeten elk jaar opnieuw 
gestemd worden en geven financiële im-
plicaties. Wegens bezuinigingsmaatre-
gelen heeft de regeringscommisaris de 
suppleanties ingetrokken.
Hieruit volgt dat de cursussen : 
Bouwkunst (door Mevr. Dambre] 
Monumentenzorg (door Mevr. Dambre] 
Estetica en kunstfilosofie (door 

K .Boulaert)
Techniek der beeldende kunsten (door 

Prof. Lefevre maar wegens langdurige 
ziekte voorgoed afwezig; nog geen 
suppleant of vervangend prof gevon-
den. ]

Wijsbegeerte der oudheid (door Prof. 
Deley]

Volkskunde (door M. Haeseryn]
Etnologie en etnoreligie (door M. 

Pinxten)
...NIET GEDOCEERD WORDEN !!!
Daarbij gaat op 1 januari prof 
Scharpé op emiritaat en wié zal dan 
zijn vak doceren?
Anderzijds zijn er nog een paar andere 
onaanvaardbare toestanden op het HIKO: 
-reeds meer dan twee jaar is de biblio-
theek van het HIKO gesloten.

progressieve studenten] schaakmat te zet-
ten, de examens zijn. Ze hebben zelfs het 
lef om te stellen dat het geen enkel pro-
bleem is om gelijk welke student in gelijk 
welk examen op de knieën te kunnen krij-
gen. Dat die "elegante" metode zonder 
veel ruchtbaarheid zeker al toegepast werd, 
moet ons insziens niet geïllustreerd wor-
den .

We willen er wel sterk op wijzen dat de 
aktieve studenten niet direkt in paniek 
moeten schieten: het enige antwoord is een 
kollektieve 1, politieke repliek. Een van 
de beste daarvan is een volgend jaar op-
nieuw op massale wijze de onderwijsmaat- 
regelen -o.a. 10.000 fr. inschrijvingsgeld- 
te kontesteren. Daarin moet tegen wil en 
dank van de professoren in, een sterke 
syndikale organisatie van de studentenbe-
weging tot stand komen. Zodanig dat na een 
jaar van studentenstrijd de studenten niet 
tegen elkaar opgezet worden en geen slacht-
offer kunnen worden van een willekeurige 
politieke repressie. En daaraan is er in 
dit land geen tekort.

Twee studenten die, zoals een prof het ons 
stelde, dachten dat alleen de kennis van 
de kursus getest wordt op een examen.

Paul Geeraert
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-de meeste proffen geven geen cursus 
uit en de manier waarop ze doceren 
laat niet toe op een degelijke wijze 

nota te nemen.
-vele proffen beginnen pas in december 
te doceren (wegens studiereizen in het 
buitenland en dergelijke] met het ge-
volg dat het lestempo later op het jaai 

opgedreven wordt en dat er inhaalles- 
sen moeten gegeven worden tot in de 
blokperiode.
-de taalvakken (welk nut hebben die 
voor ons?] zouden beter vervangen wor-
den door historische of keuzevakken, 
-teveel proffen beschouwen het lesge-
ven als hun enige pedagogische taak, 
met als gevolg dat ze buiten de lessen 
nooit bereikbaar zijn.
-de examenregeling komt steeds veel 
te laat toe bij de studenten,d.w.z. 
één week voor het eerste examen.

Als al deze toestanden blijven voort-
bestaan vragen wij ons af of we onze 
tijd en ons inschrijvingsgeld (dat 
daarbij nu verdubbeld is] niet beter 
kunnen gebruiken.
Wij dringen er dus op aan dat deze 
nijpende problemen zo snel mogelijk 
docr de bevoegde instanties aangepakt 
en opgelost worden.

KHK (kunsthistorische kring]

vervolg van pag.l

nale politiek, gevoerd door eminente 
ministers uit het Broeksele-kapital. 
Akties zoals bezettingen dienen dan ook 
daar best gevoerd. Een eventueel kwali- 
teitsgebrek is een konkrete situatie van 
hier, die niet uitsluitend het gevolg is 
van het inkrimpen van de geldmiddelen !

Ook nog de bedenking dat met het argu-
ment van de slechte kwaliteit men niet 
in de eerste plaats Van Espen aanvalt, 
die men toch wil raken, maar wel koks en 
personeel, die ervan beschuldigd worden 
er ronduit hun voeten aan te vegen. En 
Alvorens ons te gaan vergalloperen in 
weinig eervolle akties zoals de Brug- 
bezetting, waarbij dan nog maar eens 
tienduizenden franken verlies wordt ge-
leden, moeten wij ons eerst eventjes 
gaan informeren en vooral ons gaan bezin-
nen. Zomaar geïmproviseerd een bezetting 
hoüden, pleit niet voor wie .als intel- 
lektueel wil doorgaan ! Een bezetting 
van de Brug is niet hetzelfde als de 
bezetting van het Gravensteen of van 
een of ander ministerie en zeker niet 
te vergelijken met de bestorming van de 
Bastille.
Als we dat voor ogen hebben, is er plaats 
voor gemotiveerd protest, en gepaste 
akties.

Jan Strobbe.

buurtzwemmers

Drie uur voor iedereen, en dan weer 
altijd voor ons alleen

Verleden week woensdag zijn wij (het 
fakultair aktiekoiriitee van de Plato 
en 't Boerekot) erin geslaagd het 
zwembad van het GUSB open te stel-
len voor de buurtbewoners van de Water 
sportbaan. Zo'n dertig a veertigtal 
mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. 
Dit mag een succes genoemd worden 
daar de mensen slechts de avond voor-
dien verwittigd werden (d.m.v. pam-
fletten in hun bussen gestopt); dit 
om er zo weinig ruchtbaarheid aan te 
geven. Aanvankelijk verliep alles 
vlot. Nadien echter mochten de 
buurtbewoners niet meer binnen (ze 
waren niet verzekerd, er waren qeen 
redders genoeg en dergelijke). Als 
je echter als genodigde van een stu-
dent die zelf gaat zwemmen meekomt, 
dan is dathelemaal geen probleem meer. 
Dan ben je plots verzekerd en zijn er 
redders genoeg.
Trouwens die middag waren er 2 redders 
aanwezig, terwijl er over de ganse 
namiddag maximaal 30 mensen tegelijk 
zwommen. We hebben dus dit truukje 
toegepast en zo zijn alle buurtbe-
woners binnengeraakt. De reakties van 
(vooral oudere) mensen waren erg 
positief en staken je een riem onder 
het hart. Sommigen vroegen zelfs of 
we de volgende weekwoensdag niet terug 
zouden komen.
De direktie van het GUSB zegt wel dat 
ze heel graag de mensen van de buurt 
zouden willen toelaten tot het zwem-
bad, waren er niet zo veel financiële 
problemen i.v.m. meer personeel.
Ue manier waarop zij de ganse prik- 
aktie benaderd heeft zou dit erg 
doen betwijfelen!!!
Zou men werkelijk zoveel personeel 
meer moeten aanwerven om het zwem-
bad gedurende 2 of 3 middagen open 
te stellen voor de buurt? Daarbij 
komen nog eens de meerinkomsten! 
Begrijpe wie kan. Ik begrijp het 
niet of misschien.

P.L.



V. EECKHAUT 
censureert...

MUSICAL ROND PEDOSEKSUALITEIT

Op zaterdag 1 december had de Roeie Vlinder 
in Samenwerking met Proka, het werkgroepen- 
kenvent en het kultureelkenvent, een voor-
stelling gepland van de Nederlandse musical 
"Sneepjes". Deze voorstelling zeu doorgaan 
in de Zwarte Zaal, dat is een internatio-
naal befaamde zaal als het am vernieuwend 
teater gaat.
De Zwarte Zaal is echter eigendam van de 
kaninklijke kunstacademie, en als zodanig 
valt ze onder de bevoegdheid van de schepen 
van anderwijs. Op minder dan tien dagen 
vaar de voorstelling verbiedt deze schepen 
de vertoning want zegt hij: "Ik verdedig 
het stadsonderwijsnet en ik kan niet toe-
staan, voor de mensen die hun vertrouwen 
in dat net hebben gesteld, dat er aan pro-
motie voor pedofilie gedaan wordt in gebou-
wen van de stad."

De Rooie Vlinder is niet alleen verontwaar-
digd over de grove handelswijze van Piet 
Van Eeckhaut- hij weigert bovendien ieder 
kontakt- maar weerlegt ook zijn argumente-
ring: De gebouwen van de stad, dus van de 
burgers, moeten open staan voor diskussie 
over ieder onderwerp, hoe kontroversieel 
ook. Het censureren van minderheidsstand-
punten maakt het recht op vrije menings-
uiting tot een klucht, 66k wanneer het 
om kritiek op strafwetartikelen gaat. Deze 

censuur betekent immers dat alles wat in 
het strafwetboek verboden is niet meer ter 
diskussie kan gesteld worden. Akties, vor- 
mingsteater, voorlichtingsavonden enz... 
over betwistbare strafwetartikelen, bvj 
inzake abortus, diskriminatie van homo-
seksualiteit- 372 bis-, seksualiteit van 
jongeren- 372- dienen volgens Piet Van 
Eeckhaut aan de burgers te worden verbo-
den. Dit repressief standpunt tracht hij 
aanvaardbaar te maken door op waanvoorstel-
lingen en vooroordelen in te spelen.

Piet Van Eeeckhaut, naar eigen zeggen een 
hartsgrondige tegenstander van iedere vorm 
van censuur, aarzelt niet aan de pers te 
verklaren: " Pedofilie is een misdrijf en 
dat moet zo blijven." Dus " Men kan de ba-
kens niet oneindig verzetten."
Volgens deze schepen van onderwijs dienen 
jongeren dus beroofd te blijven van ieder 
recht op seksualiteit - zeker met meer 
dan zestienjarigen-, en dit door middel van 
strafwetartikelen.
Uiteraard wordt naar de mening van de recht-
streeks betrokkenen in het bijzonder de 
kinderen en de pedoseksuelen niet gevraagd.

Ondanks deze censuurmaatregel zal De Rooie 
Vlinder toch, op zaterdag 1 december , het 
stuk " SNOEPJES, wilt u er één" , musical 
over pedoseksualiteit programmeren. De 
voorstelling gaat door op de Blandiijnberg 
in auditorium E. Wij nodigen dan ook iede-
reen uit het "verboden" stuk te komen zien, 
zich over pedoseksualiteit te informeren 
en verbod van Piet Van Eeckhaut naar waar-
de te komen schatten.

ZATERDAG
Zaterdag 1 December om 20 uur Aud. E 

INKOM 60 fr.

Waar Piet van Eeckhaut zich aan stoorde
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1. uitgangspunt van elke ontwapening.

Het uitgangspunt voor een ontwapenings-

politiek, én dat is altijd zo geweest, 
is het scheppen van een klimaat van 
wederzijds vertrouwen.
In de bestaande vicieuse cirkel is 't 
juist omgekeerd: elke partij exalteert 
zijn eigen bewapening omdat het de an-
dere niet vertrouwt.
Hoe wordt het vertrouwen nu tot stand 
gebracht? Door ontwapening? Ongetwij-
feld, al zal dit op zichzelf niet vol-
doende zijn. Zolang de wereld in machts-
blokken verdeeld blijft, die elk zo 
veel mogelijk het lakennaar zich toe 
willen halen, zullen er incidenten ge-
beuren die de sfeer van de vijandelijk-
heid en wantrouwen opnieuw aanscherpt.

Ontwapeningsafspraken zullen om blij-
vend effect te sorteren steeds moeten 
gepaard gaan met afspraken op andere 
gebieden, met accoorden voor goed ge-
drag bij internationale spanningen, 
met accoorden die bestaande politieke 
geschillen tot een minimum reduceren, 
door het op gang zetten van procedures 
om niet opgeloste vraagstukken op de 
weg van een regeling te zetten, zon-
der ze in de "koelkast” Ccfr. Voeren 
bij ons) te stoppen.

Te dikwijls wordt vergeten dat een 
militaire of defensiepolitiek slechts 
een onderdeel is van het geheel bui- 
telandse beleidvan een staat, waarbij 
vooral economisch belang een zeer gro-
te rol speelt, naast de algemeen men-
selijke behoeften om niet overheerst 
te worden, niet uitgebuit, niet onder-
worpen en gediscrimineerd te worden, 
in één woord het beveiligen van zijn 
autonomie (ik schrijf autonomie en 
niet onafhankelijkheid omdat in dit 
tijdperk van doorgedreven internatio-
nale handel en integratie, spreken van 
onafhankelijkheid een antinomie is).

2. SALT II

Het gaat hier om een accoord tussen 
de 2 machtigste naties van het ogen-
blik om hun krachtigste kernwapens te 
"beperken”. Het verdrag zelf heeft een 
beperkt karakter, nl. de productie van 
de strategische kernwapens van de twee 
supermogendheden en dan nog niet alle, 
onder bepaalde plafonds te houden, ter- 
de research op bewapeningsgebied bijna 
ongebreideld mag verder gaan.
Ai zou de goedkeuring van dit verdrag 
door de Amerikaanse senaat bijdragen 
tot een groter klimaat van ontspanning 
toch zal het de uitgaven voor bewapen-
ing -en dit zou het vertrekpunt moeten 
zijn in onze tijd van overconsumptie 
op wapengebied- in geen enkel verhou-
ding tot de bekomen veiligheid worden 
beperkt. Naarmate de uitgaven groeien 
daalt ook het rendement ervan, zodat 
men zichkan afvragen wat het nut is 
van de toename van US-defensiebudget 
van 2.700.000.000 dollars, waartoe 
président Carter zich bereid verklaar-
de als tegenprestatie voor de goedkeu-
ring van SALT.

3. gevolgen van SALT II.

De U.S.S.R. zal tegen eind '01 270 
lanceerinstalaties moeten ontmantelen. 
Verwacht wordt dat eerst de relatief 
verouderde, weinig preciese raketten 
met grote explosieve kracht afgebouwd 
worden. De VS hebben nog een marge van 
200 vooraleer het gemeenschappelijk 
plafond van 2250 te bereiken. Toch kan 
SALT II ook van invloed zijn op de 
arsenalen van het Pentagon. De VS zou 
35 B-52's strategische bommenwerpers 
moeten vernietigen, indien zij haar 
programma van de Trident onderzeeërs 
volledig uitvoert. In april '79 is de 
eerste Trident-onderzeeër "Ohio” van 
stapel gelopen. De Tridents zullen 
uitgerust worden met 24 meerkopsraket-- 
ten, die een reikwijdte hebben van 
11.000 km.. Het aantal lanceerinstal- 
laties is misschien lichtjes vermin-
derd maar de groei van het aantal kern-
koppen blijft gewaarborgd. De Amerika-
nen zouden hun aantal kernkoppen op 
12.978 (tov 10486) mogen brengen en 
de Sovjets op 7.637 (tov 5.919). 
Bepaalde Amerikaanse critici van het 
verdrag zien hier een zwak punt voor 
de VS. Er is een maximum van 820 te 
land opgestelde M.I.R.V. raketten ge-
steld. De U.S.S.R. zou dit cijfer 
in'85 reeds kunnen bereikt hebben. DÉ 
VS zouden slechts maximaal 500 bij-
komende MIRV’s kunnen produceren 
(US News and World Report May, 21.1979)

4. beoordeling

Het is een feit dat de USSR en de VS 
SALT niet als een doel op zichzelf be-
schouwen, maar als een doel op zichzelf 
beschouwen, maar als een nuttig onderdeel 
in een politiek die gericht is op de 
beveiliging van strategische belangen.
Zo verklaarde president Carter : "Ik 
ben ervan overtuigd dat u met mij accoord 
gaat dat wij niet op een effectieve ma-
nier de gewettigde belangen van de VS in 
het buitenland,noch op veilige manier 
vrede, rechtvaardigheid en orde in VS 
kunnen verzekeren tenzij onze nationale 
veiligheid beschermd wordt door een aan-
gepaste defensie."
Anderzijds zijn er heel wat wapens, waar-
over in SALT niet onderhandeld werd, de 
zgn "grijze zone", die vooral de tactische 
kernwapens betreft. (Vb. de Russische 
SS-20 raketten).
Toch mag ook niet vergeten worden dat het 
moeilijk was een overeenkomst'te berei-
ken in de mate dat een evenwicht moest 
gezocht worden tussen verschillende ge-
structureerde wapensystemen. SALT II is 
een redelijk en evenwichtig accoord, dat 
vooral politiek van zeer groot belang is. 
Een niet-ratificatie zou een ■terugkeer 
naar de koude oorlog betekenen.
Tov SALT 1 blijken zelfs een paar schuch-
tere nieuwe stappen zijn gezet. Voor de 
eerste keer is een partij verplicht een 
deel van haar wapensystemen af te bouwen. 
Voor 3 jaar ver is de invoering van 
nieuwe wapens binnen strikte grenzen ge-
zet. Toch is dit maar uitgehold 
zet. Toch is dit maar een uitgehold voor-
schrift daar nieuwe wapens wel mogen ge-
test worden. De fundamentele kritiek op 
dit nerdrag blijft voor mij, dat het be-
perkt blijft tot een wapenaccoord zonder 
begeleidende maatregelen op het gebied 
van geopolitiek. Het ongenoegen van som-
migen over de stationering van de Rus-
sische troepen op Cuba, is voor mij een 
overtuigend bewijs dat beiden moeilijk 
te scheiden zijn, wil men tot een over-
tui gen de_j^apenstrategi_e over gaan.

5. Naar een Belgische ontwapeningsstrate- 
gie

Daar België het niet-proliferatieverdrag 
ondertekende stelt het prbleem van de 
nucleaire ontwapening zich niet voor ons, 
hoogstens het probleem van de statione-

ring van tactische atoomwapens op ons grond 
gebied. Daar dit heel zeker het voorwerp 
zal uitmaken van’de onderhandelingen die 
thans op SALT II zullen volgen kunnen we 
best afwachten.Bij de uitbreiding van de 
haven van Zeetgrugge wordt een dok voor-
zien voor de behandeling van springstof-
fen. De enige eis terzake van F. VAN HULLE 
gewestelijk secretaris ABVV voor Brugge, 
is dat deze trafieken van de westelijke ha- 
vendam zo ver mogelijk in zeewaartse rich-: 
ting zouden worden verplaatst. (Vlaams Week 
blad 9.11.79 p. 14)
Dit terwijl er thans meer dan ooit nood-
zakelijk blijkt deze trafiek van moordwa-
pens in de mate van het mogelijke te beper-
ken. De wet 19 juli ’68 legt slechts 
enkele gemakkelijke te omzeilen beperkin-' 
gen op: de uitvoer van Belgische wapenhan-
del moet steeds naar regeringen, de Bel-
gische veiligheid mag er niet door in het 
gedrang komen en deze leveringen mogen 
niet in strijd zijn met de beslissingen var 
internationale organisaties (VN).
Het is duidelijk dat dit vergunningsstelsel 
(vanwege de "Nationale Dienst voor Contin-
genten en Vergunningen" die thuishoort bij 
het ministerie van Economische Zaken), 
thans verouderd is en dat er dringend moet 
ingegrepen worden om de uitvoer van oorlogs 
wapens via Zeebrugge te beperken.
Om de aandacht hierop te vestigen ging za-
terdag 17 nov. 11. een protestwandeltocht 
door, van Zeebrugge naar Brugge ingericht 
door verscheidene organisaties die tegen 
de Belgische wapenuitvoer ageren. Meer 
inlichtingen kunnen verkregen worden dij 
Bemard Billiet animator van de werk-
groep 'internationale ontwapening’ van 
het ISV, tel 050/316575 of bij andere 
organisaties die zich met deze protesttocht 
bezighouden (O.C.V. en dgl.)

Chris Hocepied

NEEN A A N  ATOOMBEWAPENING
OPROEP.

In december moeten de NAVO-ministers van buitenlandse zaken een beslissing nemen 
aangaande het opstellen van Pershing- en Cruise-raketten in West-Europa en meer 
in 't bijzonder op het grondgebied van België, Nederland en de Bondsrepubliek.
Het opstellen van nieuwe raketten -met kernkoppen uitgerust- wordt voorgesteld 
onder de misleidende norm "modernisatie". De waarheid is deze: het gaat hier om 
een nieuwe eskalatie in de oorlogsdreiging, -en overwinnig voor de "haviken" en 
hun belangen in het militair-industrieel komplex.

Wij verzetten ons nadrukkelijk tegen deze nieuwe evolutie, die een stap verder 
betekent naar de grootste vloek die de mensheid kan treffen: een nieuwe wererld- 
oorlog.

Daarom doen we beroep op alle vredelievende mensen om te verhinderen dat de 
Belgische regering zich medeplichtig zou maken aan het opdrijven van de interna-
tionale spanning.

Wij willen geen lanceerbasis voor kernraketten op ons grondgebied en wensen dit 
met alle middelen duidelijk te maken aan de regering.

Weigeren om de bewapeningseskalatie verder te zetten, opent de weg naar de nood-
zakelijke afbouw van de bewapening in midden-Europa en naar het gelijkmatig en 
wederzijds verminderen van de militaire uitrusting.

Dit verdringt niet enkel het oorlogsgevaar, dóch laat bovendien toe astronomische 
bedragen vrij te maken voor de strijd tegen honger, analfabetisme en onderont-
wikkeling in de wereld, wat meer dan wat ook de vrede dient.

Initiatiefgroep, per adres: R. Doom
Bouwmeestersstraat 74 
9110 Sint-Amandsberg.

Mensen die deze petitie willen ondertekenen kunnen deze naar bovenstaand adres 
verzenden.

naam adres handtekening.

INTERNATIONALE BETOGING 
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Geachte Heer Rubbens,

Ik heb met veel belangstelling en met 
evenveel verwondering uw stukje gele-
zen over wat jobstudenten overkomen is 
in de drukkerij N.V. Het Licht (Scham-
per nr. 933.

Sta mij toe daarbij een aantal bedenkin-
gen te formuleren.
Maar laten we elkaar eerst goed begrij-
pen. Ik ben geen werknemer van N.V.
Het Licht en ik pretendeer ook niet 
het dossier beter te kennen dan U. Mijn 
"betrokkenheid" beperkt zich tot het 
schrijven van bijdragenvoor "De Morgen”.

üm te beginnen plaatst U bovenaan uw 
stuk de slogan "De Morgen de krant die 
durft»” terwijl U het verder hebt over 
de drukkerij het Licht. Eigenlijk stelt 
LI de Morgen verantwoordelijk voor wat 
er in de drukkerij gebeurd is, en dat is 
nonsens. Gaat U binnenkort ook de Morgen 
verantwoordelijk stellen voor de "strek-
king" van bvb. het Gents Advertentie-
blad en andere druksels van Het Licht?
Dat houdt toch geen steek !

Natuurlijk kan ik U alleen maar gelijk 
geven wanneer U suggereert dat een 
socialistisch bedrijf de eerste zou 
moeten zijn om ook socialistisch te 
handelen. Daarover wil ik niet pole-
miseren. Alleen vind ik dat U als voor-
zitter van de VVS-SVB zéér slecht ge-
plaatst bent om over democratie te spre-
ken, aangezien zelfs de meest elementaire 
democratie altijd ontbroken heeft, zowel 
binnen de "oude VVS”, als ter gelegen-
heid van de oprichting van VVS-SVB.
De manier waarop VVS-congressen verlopen 
kan best met de term "manipulatie" aan-
geduid worden. Mag ik U een paar een-
voudige vragen stellen over de omvorming 
van het VVS tot een studentenvakbeweging 
VVS-SVB? Wat was het resultaat van de 
regionale verkiezingen die normaal voor 
elk congres gehouden worden? Welke was 
de uitslag van het congres, versie 1, in 
Antwerpen? Met hoevelen en op welke ma-
nier werd VVS-SVB opgericht op het con-
gres van Leuven, versie 2? Welke demo-
cratische structuren (in practijk niet 
op papier) heeft VVS-SVB nu? Meer be- 
Daald: Hoe stapt U over van een regiona-

le naar een nationale vertegenwoordi-
ging enz. ?

Ik weet het wel: de ene kloterij 
spreekt de andere daarom nog niet goed. 
Maar iedereen die ooit een WS^congres 
heeft bijgewoond en eerlijk is, zal 
moeten toegeven dat VVS+SVB wel één 
van de laatste organisaties in Vlaan-
deren is die anderen met de democrati-
sche vinger mogen wijzen. Houdt U dat 
vingertje maar thuis: en probeert U 
eens bescheidenerwijs die balk uit Uw 
eigen oog te verwijderen.

Hoogachtend
Eddy Bonte

/C A 4

Mijn zusje heeft een pop gekregen.
Een negertje. Heel mooi. Erg leuk. 
Misschien een kindje van Zwarte Piet. 
Helpt met Klaas speelgoed maken. De 
katholieken willen hem heilig. Goed, 
speciaal voor het KUC, dan maar.
Sint Nicolaas. Ik ben de formule toch 
beu. In Amerika ligt dat alles al lang 
anders. Ze hebben geen Zwarte Pieten 
meer. Zelfs geen ezel. En Santaclaus 
komt op kerstdag. Die Amerikanen toch.
Ik lach. Zouden ze in Rusland ook Sint-
erklaas vieren? Rood is hij zeker, maar 
die 'sint' ? Of in Iran? In de gelijkenis 
van? Ik denk het niet. Hier kennen we 
wel dit plezier, en hoe? Het loopt uit 
de hand. De neger die bij ons door de 
schoorsteen viel, kon niet lezen. Ik 
vroeg altijd een go-car om aan de alge-
mene vraag te voldoen. Die vraag werd 
niet beantwoord. Logisch dat geschool-
de negers niet meer soliciteren voor 
een job bij de heilige. Dat de sint 
alleen naar beneden gaat. Hij staat bij 
de liftkoker bovenop de building. Weg 
met de romantiek van schoorstenen en 
witte paarden. Hoor wie loopt er op 
drie hoog, kinderen? En wie zie je 
door de bomen? Niemand. De bomen groeien 
zo hoog niet meer. Als de stoomboot niet 
strandt in Bretangne dan kuist die zijn 
tanks wel voor Zeebrugge. Kinderen ver-
rassen is er niet meer bij. Binnen tien 
jaar hebben ze geen tanden meer. Weg 
alle geknars, snoep verstandig, eet

Inleiding tot 
Metodologie 
van (O)VVS

Geachte Heer Bonte,

Ziehier reeds een kort antwoord op uw be-
scheiden interventie.

Ik meen ten eerste, dat het nog altijd De 
Morgen is die zijn krant laat drukken bij 
NV Het Licht. Als de krant dan toch strikt 
gescheiden wil blijven van haar drukkerij 
dan is op zijn minst zij wel op de 
hoogte van de interne praktijken 
van haar drukkerij. Toch een minimum 
vereiste voor een socialistische krant.
Of zou de Morgen er in toestaan bij de 
drukkerij van "Het Volk" gedrukt te worden? 
Verder verheugt het mij dat U wel durft 
spreken van een "kloterij".
Ten slotte nog dit: U bent niet alleen 
een schrijver van bijdragen voor "De 
Morgen", ook in Knack vindt men soms 
een bescheiden kommentaar o.a. over 
studentenbeweging, waarvan laatst een 
artikel in Knack van 21 november.
U bent daarin blijkbaar zeer slecht 
geplaatst om over VVS-SVB te spreken.
Ten eerste, hebt U het niet nodig geacht 
VVS-SVB te kontakteren, terwijl leden 
van het organisatiekomitee voor een OVVS 
ruimschoots de gelegenheid kregen om hun 
projekt uiteen te zetten en kritiek te 
leveren op VVS-SVB. Daarnaast staan er 
een aantal fundamentele onjuistheden in 
vermeld, die er alleen op wijzen dat het 
hoogst nodig wordt dat U eens beter

a c ®n d a

®  WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK : VOOR EN DOOR WIE?
9
9 0! donderdag 6 december organiseert VVS-SVB 
9 een info- en diskussieavond over wetenschappe- 
® l i j k  onderzoek. Dit gaat door in de Blandijn 
9 om 20 uur.
9 Op het belang van die problematiek moet er niet 
® m e e r  gewezen worden. De RUG wil konkretere samen- 
9 werkingsverbanden met de industrie. En daarom 
® m o e t  het onderzoek aan de universiteiten meer 
9 de stempel krijgen van technologisch onderzoek.
9 De vraag moet gesteld worden hoé het komt dat 
(5 dergelijk onderzoek prioriteit krijgt, terwijl 
$  andere onderzoeken minder gesteund worden.
0 Denk hiervoor dan maar aan de projecten die 
0 de wetenschapswinkels in Nederland aanpakken.
2  Als inleiders werd beroep gedaan op :

-Walter Decoster ACOD-Hoger Onderwijs sector 
Gent en als lid van het we-

tenschappelijk personeel aan de RUG ver-
bonden.

-vertegenwoordiger van het CCOD-Onderwijs. 
-medewerkers/medewerksters van wetenschaps-
winkels uit Nederland vrnl uit NIJMEGEN, 

-spreker van VVS-SVB-Gent.

DONDERDAG 6 DECEMBER OM 20 UUR BLANDIJN.

9 Organisatie Vereniging Vlaamse Studenten- 
9 Studentenvakbeweging.

VERWORVEN RECHT?????2  L00NIDEXERING 9
0  Op dinsdag 4 december om 20 uur in aud A 
0  van de Blandijn organiseert Werkgroep Eko- 
0  nomie een debat omtrent de loonfbexering. 

De laatste jaren is er heel0  ue laatste jaren is er heel wat heibel
kontakt'TeèmfnKt'"^0 verschil lende' geleding 9 “ "'’II* *“Qn i„ 0 voomemens om de indexennq m e t  meer auto-en in de studentenbeweging. In een recht _ _ i_en
op antwoord tav Knack wordt daar dieper op 
ingegaan.
Tot slot nog het volgende. U zou allicht 
beter op de hoogte moeten zijn van de 
"demokratische werking"van VVS voor '75 
toen VVS een "partijfiliaal"was van AMADA. 
Dat de uitbouw van VVS tot studentenvakbond 
niet zonder grote moeilijkheden verlopen 
is weet iedereen. Demokratische werking 
gaat echter verder dan VVScongressen.
Echter is de dagelijkse werking van 
SVBkernen in de faculteiten geruislozer 
dan de jaarlijkse congressen waar U 
zo eerlijk naar toegaat.
Wat de huidige interne werking betreft, 
stel ik U voor deze een paar weken van 
nabij te volgen. Dit is geen vingerwijzing, 
wel een raad, die ik U wil geven.
De huidige ontwikkelingen binnen de stu-
dentenbeweging afdoen als een strijd 
tussen maoisten en trotskisten, noem ik 
niets anders dan manipulatie en oppervlak-
kigheid.
Om nog efkens terug te komen op mijn 
artikel in Schamper: door op de wip 
te gaan van de demokratische werking 
van VVS , heb ik nog altijd geen verklaring 
gekregen van het feit dat zo'n praktijken 
hoe dan ook kunnen voorkomen , wat

Prof. H. PICARD (RUG)
- Prof. ROGIERS (RUG)
- dhr BEERNAERT (VEV)
- dhr VANDEN BROUCKE (P0LEKAR;KUL)

^ m a t i s c h  te laten spelen.
® A l s  sprekers 
9 
9 
9 
9 
9
9 DINSDAG 4 DECEMBER OM 20 UUR BLANDIJN.
9
90 AC0D=A1gemene Centrale Openbare Diensten 
0 CC0D=Christelijke Centrale Openbare Diensten 
0  VEV= Vlaams Eknomisch Verbond 
0  P0LEKAR=Politieke ekonomie en Arbeid.
9
9
^ WS-Studentenvakbeweging.
0 roept alle studenten op om aanwezig te zijn 
0 op de koncentratie van de A.B.V.V.-interae- 
0 westelijke te Kortrijk op zaterdag 1 dec? *"*
0 ueze manifestatie is een eerste verzet van de 
0 vakbeweging tegen de programmawet die de wer- 
0 kende bevolking en tal v an minder begoeden 
0 treft. De studentenbeweging moet haar steun 
0 toekennen aan elk verzet tegen deze regerinas- 
0  aanval.

2  Bussen worden ingelegd en vertrekken om 8u30
dan toch elementaire demokratie kan genoemd 0  vana'fr de vrijdagmarkt naar Kortrijk. 
worden.
Blijkbaar moet uw dossierkennis nog wat 
bijgeschaafd worden, en stel ik U voor 
nog een aantal jaren te studeren aan de 
unief, wat ondertussen reeds 10.000fr. 
kost.

Met beleefde groeten,
André Rubbens
VVS-studentenvakbeweging.

9
9
9
9
9
9
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AKTIVITEITEN WERKGROEP LANDBOUW.

Maandag 3 december om 17 uur Paviljoen : 
diskussie over Hervorming Ingenieursjaren.

Dinsdag 4 december op 17 uur Paviljoen : 
Inleiding en diskussie over de problema-
tiek van de Studiefinanciering.
Oude wetgeving en de gevolgen voor de 
beursstudenten; de voorgestelde vernieu-
wingen; het voorstel van VVS-SVB enz...

Woensdag 5 december : 
om 14uur in LEUVEN, 't STUC : bijeenkomst 
van ingenieursstudenten uit GENT en Leuven 
met dokumentatie rond rol, enaagement en 
sindikalisatie van de ingenieur.Ter voor-
bereiding van een brosjure, en een weekend 
in het Kerstverlof.
om 14uur in het sekretenaat van de Werk-
groep, Ekkergemstr 45 9000 Gent een ver-

gadering om de werking rond boerenproblema- 
tiek te aktualiseren en aan te zwengelen.

om 20 uur in het sekretariaat : opstellen 
van een rapport rond hervorming van de 
opleiding in de ingenieursjaren.

C.Raar

0  Woensdag 12 december om 20 uur in de land- 
0 bouwfakulteit een temaavond rond "Vertrek- 
0  ken als vrijwilliger naar de derde wereld". 
0 P a u l  van Wijmeersch zal een algemeen over- 
0 zichtvan vrijwilligerswerk geven.
0 Tony Van Gaver van Internationale Technische 
0 Koöperatie zal meer handelen over modalitei- 
0 ten van vertrekken, statuut enz--

0 AKTIVITEITEN WERKGROEP LANDBOUW-VVS-SVB KERN 
0  LANBOUWFAKULTEIT.

De huidige regeringsmaatregelen willen 
het deficiet van de ziekteverzekering 

9 opnieuw afwentelen op de rug van de 
9 sociaal-verzkerden en de patiënten,
9  door o.a.

° verhoging van het remgeld voor een 
bezoek aan een huisarts.
° reklassifikatie van de geneesmiddélen 
waardoor een aantal geneesmiddelen niet 
meer worden terugbetaald.
° betaling van 125 fr. door de patiënt 
vanaf de eerste dag bij hospi talisering.

meer weduwen, invaliden, gepensioneer-
den en wezen uitsluiten van een goedko-
pere gezondheidszorg.
0 verscherping van de kontrole op 
zieke werknemers.

Kortom, men wil door een verdere afbraak 
van de ziekteverzekering en een bezuini-
ging ten koste van de gezondheid de put 
van het RIZIV vullen.
De maatregelen t.a.v. de winstgevende 
farmaceutische firma's, de artsen, 
kinesiterapeuten enz. zijn in tegenstel-
ling tot de voorgaande, uiterst vaag en 
onduidelijk.
Het aktiekomitee tegen de maatregelen 
Califiee verzet zich dan ook tegen het 
plan en pleit voor een fundamentele her- 
vroming van de gezondheidszorg o.a. door 
afschaffing van de betaling per prestatie, 
het opzetten van wijkgezondheidscentra, 
afschaffing van de reklame voor genees-
middelen .

Wij roepen u dan ook op voor de betoging 
te Hasselt op zaterdag 1 december om 10u30.

Er wordt een bus ingelegd die om 8u30 ver-
trekt op het St. Pietersplein.
Gelieve je naam in te schrijven op het 
inschrijvingsformulier in het studenten- 
sekretariaat.

Dus:
BETOGING te HASSELT 1 DECEMBER 
" TEGEN DE AFBRAAK VAN DE7ZIEKTEVERZEKERING"

SYMPTOOM

Een theatergroep met vele facetten 
(van strijdkoor tot kinderen met im-
proviserend toneel) brengt ditmaal :

2uur kindemiddag
4uur kinderbal
21uur De Veulpoepers - bal

op zaterdag 8 december, in gemeentezaal 
van Ledeberg, kerkplein (tram 1) 
inkom 's avonds : 100 ballekes 
voorverkoop : 80fr in Bilbo, Marris en 

Musicman

Dr. Lecompte alive(nog steeds)

Studium_Generale organiseert cp 4 
december in aud E van de Blandijn 
(en dus niet in AZ) een lezing van 
Dr. Lecompte.Aanvangsuur:20u en 
mkomprijs 20(twintig) frankskes.

SKOOP

week van vr. 30 nov. tot do 6 dec.

ZAAL I :Herfstsonate, Ingmar Bergman 
Zweden 1978 2Ou

Jeremiah Johnson, Sydney Pol-
lack USA 1978 22.30u

ZAAL II: zoals gewoonlijk een film in 
verlenging 19.3 Ou
Big Wednesday, John Milius 
USA 1978 22u

VOORUIT

zelfde week 0
Fr. Truffaut-Retrospectieve (2 deel) 
La Peau Douce

Op pare dagen om 2Ou 
Op on pare dagen om 22u 

La Mariée était en noire.
Op pare dagen om 22u 
Op onpare dagen om 2Ou

ARENA

Op zat 1 ,woensd 5 en dond 6 om 20.15u 
Hunka Hunka.

NTG

Op zat 1 : steen in de maag.

ISVO, VVN, en dienst Derde WERELD 
brengen :
-vrijdag 7/12/79 14uur

Frank Krenz over ’het Vluchtelingen-
probleem in de wereld'

-vrijdag 14/12/79 14uur 
Therese Gastaut over 'V.N. tijdens 
de 34° Algemene Vergadering in de 
Kanteling van het 2°naar het 3° 
ontwikkelingsdecennium' (in Frans) 

Beide gespecialiseerde sprekers komen 
in het Pand, Onderbergen, Gent.
-maandag 14/1/80 14 uur AudE Blandijn 
Johan Galtung over:'Vrede door 
ontwikkeling en ontwapening.'
(in Frans of Engels)

Voor al deze voordrachten of gastlessen 
is iedereen hartelijk welkom.

Dienst Derde Wereld 
Prof. J. Van Bilsen 
Korte Nfeer 11 Gent.

K.U.C. - kalender

zaterdag 1 - zondag 2 december 
verloofdenweek-end. Inschrijvingen 
bij Guus Snijkers tel 253512

zondag 2 december : llu30 

studenteneucharistieviering

Woensdag 5 december 18.30 H.Mis
19 u broodmaaltijd
20u30 StKlaasfeest

Elke student zijn Viëtnameesje.

Vluchtelingengezinnen schijnen gemak-
kelijker geplaatst te worden dan al-
leenstaande jongeren. Het KUC zoekt 
studenten die een deel van hun vrije 
tijd aan de opvang van vluchtelingen 
willen spenderen. Ideaal zou zijn; 3/4 
studenten voor één vluchteling.
Ook behuizing vormt hier een probleem.

Informatie voor al wie zich wil 
engageren in een onthaalgroepje : 
eerste vergadering KUC, Kortrijkse- 
poortstraat 160, Gent op dinsdag 
4 december om 20 uur .


