
STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 5 e jaargang 7 9 - 8 0  

Verantwoordelijk U itgever: en

Hoofdredakteur:Rik Van Nuffel

Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0  Gent

ASLK O O I - 0 4 8 1 2 6 0 -2 2

97
7/12/79.

met rector - poster

cultuur onderwijs 
& samenleving

allemaal in 1 Schamper
Reeds lange tijd wordt er onbehagen 

uitgedrukt ten aanzien van het onderwijs-
stelsel en de ministeriële politiek die 
dit stelsel met allerhande reglementerin-
gen, decreten en maatregelen bestendig 
of eventueel wijzigt. Het hedendaags ver-
zet in dit verband richt zoch tot het 
studiefinancieringsbeleid. Zoals het in 
een voorgaand artikel van het kollectief 
voor kultuurkritiek reeds vermeld werd, 
moeten eisen voor financieel-technische 
wijzigingen niet gesteld worden om de 
democratisering van het onderwijs, en 
zeker niet om de democratisering van de 
samenleving te realisren.
Zoals recente studies aantonen, maakt de 
de verschillende kuituur van de verschil-
lende soeio-economische groepen, dat 
kinderen anders ingesteld zijn t.o.v. de 
schoolden derhalve anders presteren. 
Financiële tegemoetkomingen veranderen 
daar niets aan.

Met welke eisen kan men zich dan 
tot het onderwijsbeleid richten? Dat hangt 
af van de bedoelingen die men heeft. Heeft 
men geen bedoelingen of betrachtingen ter 
zake, dan zal er niet veel geëist worden. 
Maar wat valt er te eisen als men wil op-
komen voor een democratische samenleving, 
en een dito onderwijs? Marxisten zullen 
wel stellen dat onderwijs tot de super-
structuur behoort, en derhalve na de eco-
nomische omwenteling, die het heil zal 
brengen, in haar geschikte gedaante aan 
de rest van de samenleving aangepast 
zal worden. Voor hen is de huidige op-
dracht die economische omwenteling voor 
te bereiden. Wie van hen zal eisen gaan 
stellen aan om het even welk beleid?

Maar wat heeft dat met het onderwijs 
te maken, zal men zich misschien af-
vragen. En meteen is een ernstige 
vraag voor de studentenbeweging en 
voor wie het onderwijs kritisch be-
kijkt gesteld. Zowel diegenen die de 
vraag niet stellen, als diegenen die 
vinden dat beiden niets met elkaar te 
maken hebben, zullen geen diepgaande 
bijdrage leveren tot de onderwijspro-
blematiek, en zullen de huidige pro-
testbeweging dienaangaande verder la-
ten wegglijden.
Wat hebben nu die heersende dreige-
menten met het onderwijs te maken, en 
wat heeft dat dan voor inhoudelijk effect 
voor de protestbeweging ten aanzien van 
het onderwijs? Zo men nagaat waarop 
die vernietigende ontwikkelingen steunen 
en wie deze laat verdergaan, dus verant-
woordelijke functies desbetreffende in-
neemt, zal onmiddelijk en onvermijdelijk 
deze conclusies moeten maken. De ont- 
wikkelipgen worden voorgesteld als ob-
jectieve ontwikkelingen die zich volgens 
de wetmatigheden uit allerhande weten-
schappelijke disciplines voltrekken. De 
problemen die zich in deze ontwikkelingen 
voordoen worden als wetenschappelijke 
problemen omschreven en zullen door de 
wetenschapslui opgelost worden. Zij be-
heren de gang van zaken in de industrie, 
in de energiewinning, in de economie 
in de stedebouw, in de bewapening enz. 
Enerzijds hebben we degenen die zich 
met het toegepast onderzoek, de research, 
bezighouden, anderzijds die in de 
praktijk staan en de toepassingen van 
hun wetenschap verderzetten en vernieuw-
en.

Wie niet wil wachten tot het proletariaat 
haar historische taak vervult, wie de 
dreiging van de economische crisis, van 
de radio-activiteit, van de grootstadon- 
menselijkheid, de dreiging van de vernie-
tiging die de heersende ontwikkelingen in 
zich dragen, wil opheffen, zal dringend 
stappen moeten zetten. Er is haast bij!

Gans deze wetenschappelijke bedrijvigheid 
gebeurt in een sfeer van wereldvervreemd- 
heid met het gekende uitpraten over neu-
traliteit en waardenvrijheid, maar ze be-
heerst en bedreigt het leven van ons al-
len.

De school is de broedplaats van de wereld-
vreemdheid, men beoordeelt de nieuwkomers 
op hun mogelijkheden, zich te kunnen ont-
trekken aan hun subjectieve betrokkenheid 
op hun concrete omgeving. Wie daarin be-
gaafd is, wordt verder opgeleid om te 
kunnen werken met abstacties die een 
objectief bestaan leiden, onafhankelijk 
van de mens. Ziedaar de personen die op 
de universiteit belanden, klaargestoomd 
om met een kortzichtige blik de toekomst 
te maken. Of misschien ook niet, dat 
hangt van hen af.

Niet langer mag men geloven dat alles 
wat is en zal zijn, onafhankelijk van 
menselijke beslissingen en subjectieve 
betrachtingen is tot stand gekomen. Alsof 
de materie en de samenleving volgens hun 
eigen wetmatigheden tot hun samenstelling 
en uiterlijke vorm zijn gekomen, zoals 
we hen bijvoorbeeld kennen als radio-
actieve afvalstoffen, buildings, auto-
ritarisme en fascisme. Laten we ons be-
zinnen over wat objectieve ontwikkelingen 
zijn !

Er werd reeds op gewezen dat socio-kultu- 
rele verschillen een andere ingesteldheid 
ten aanzien van de school realiseren bij 
kinderen van verschillende afkomst. Men 
stelde dan dat de school meer aangepast 
was aan de burgerlijke leefwereld en cul-
tuur, zodat hierdoor de achterstand van 
arbeidskinderen begrijpelijk werd. In 
deze recente studies stelde men voor dat 
het geëiste alternatief -en dat moet dan 
zijn aanvang vinden in het basisonderwijs- 
dient te zijn : een voor elk milieu aan-
gepast onderwijs. Arbeidskinderen moeten 
leren, vertrekkende vanuit hun leefwereld 
met hun concrete ervaringen als sleutel-
elementen voor het onderwijs.Dat zal 
voorzeker hun kinderjaren aangenamer en 
hun volwassenheid strijdbaarder maken, 
tenminste als iets dergelijks zou opge-
richt worden. Een school zou men dit niet 
meer kunnen noemen, de organisatie, de 
inhoud, de vorm, het doel en de functie 
zou volledig verschillen van de huidige.

De fout die men maakt is te denken dat 
de school werkelijk in de leefwereld van 
de burgerij past. Voor hen is deze in-
stelling, zowel formeel als inhoudelijk, 
even wereldvreemd als voor even welke 
maatschappelijke groep. De kinderen uit 
hogere kringen hebben anderzijds het 
twijfelachtige geluk, gezien aansporingen 
en mogelijkheden binnen het gezin, gemak-
kelijker in die wereldvreemdheid te kun-
nen vertoeven.
Wat dan te eisen ? Ik vraag het mij af.
Tot zover.

Vanwege het Kollectief voor Kultuurkritiek 
Namens E.V.

De heer D.V. die erin slaagde in een 
wereldtijd één lay-outtafel en één el-
ektrische typmachine in het Sahanrper- 
lokaal grondig te vernielen, wordt ver-
zocht zijn petj die hij hij deze aktivi- 
teiten in datzelfde lokaal liet liggen} 
zo vlug mogelijk te komen halen en zich 
daarna NOOIT meer te laten zien !

met dank,
de voltallige redaktie.

Bondigheid is een p r i jze n s w aard ig e  
deugd:

dus daarom en ook en vooral wegens 
vermoeidheid ty p e r s ,  het volgende:

punt een.

Er z i j n  h ie r  t a l l o z e  mensen die van 
het gebruik van een f o to to e s te l  hun 
hobby gemaakt hebben. Waarom kunnen 
z i j  dat n ie t  aanwenden t o t  nut van 
het algemeen en hun vastgelegde ge-
voeligheden t e r  p u b l ik a t ie  aanbieden 
aan Schamper dat - z o a ls  iedereeh  
weet n a t u u r l i j k ,  het g ro o ts te  studen 
tenb lad  van Be lg ië  i s -  en w aarb ij  
op die manier iedereen tevreden is :  
te weten: 1. de fo to g ra a f  in kwestie  
die nog n o o i t  zo 'n  groot publiek  
h ee ft  gehad;

2. de re d a k t ie  die het 
blad leesb aarder kan maken;

3. de le ze rs  die toch zo 
verzo t  z i j n  op p re n t je s  en b e e ld je s .

punt twee.

De v e rs p re id in g  van d i t  b lad . Wij 
zoeken mensen die bere id  z i j n  om 
waar ook op de u n ie f  in te staan  
voor de v e rs p re id in g  van Schamper, 
om op die manier een schakel te wor-
den in het grootse SDS (Schampers 
D i s t r i b u t i e  Systeem).

punt d r ie .

Schamper z e lv e .  De mathematici z u l -
len reeds gemerkt hebben, en ook de 
re d a k t ie  deed die v a s t s t e l l i n g ,  dat 
Schamper onafwendbaar naar nummer 
100 s te ve n t .
Om die ongemeen b e la n g r i jk e  h is t o -
r ische u itgave meer k le u r  en l u i s t e r  
b i j  te  z e t te n  h e e f t  de re d a k t ie  be 
slo ten  haar leze rs  u i t  te  nodigen 
t o t  het geven van ideeën en v o o r s te l -
len t o t  meerder eer en g lo r ie  van 
d i t  onnavolgbare b lad . Wij wachten 
met spanning.

De volgende r e d a c t i e -
vergadering  h e e f t  nu 
p la a ts  op maandag 
lo  december om 
20 uur in de 
Brug .



Liever sjag dan Sjah COMMISSIE ! MENU...?
Noot: Dit artikel moest allang ver-

scheden zijn voordat het ge-
schreven was.

Hoe zielig is het, jonge mensen te 
zien scanderen:"Wij willen de Sjah". 
(1) Ofwel moet dit toegeschreven 
worden aan enorme kortzichtigheid 
en aan de "niet-verder-willen-zien- 
dan-onze-neus-lang-is-mentaliteit"

ofwel is het tewijten aan religieus 
fanatisme (2), kort: religious mad- 
ness. Want wat verkrijgen ze met 
de dood van de Sjah? Vizuele bevre-
diging om een oude vent van enkele 
jaartjes te berovenl?? Als ze hem 
zo graag terugwillen, geef hen ze 
en wat daarna?! (3) Dan blijft de 
situatie in Iran toch net hetzelfde 
en het is juist daartegen dat moet 
gereageerd worden. Kan'n normaal 
denkend progressief mens (dit is 
ook rechtse] het toestaan dat men 
daar zomaar de klok 700 jaar terug-
draait? Wat ze daar aan het doen 
zijn , en niet zien of wilen zien 
(door de godsdienst) is een middel-
eeuwse theocratische staat herop-
richten. Moeten wij het zomaar toe-
laten dat een land zomaar tegen de 
tendens van vooruitgang en industrië-
le, culturelenf?)j emanciperende 
(??), enz. ontwikkeling ingaat?
Zomaar de wereldopbouw saboteert?
En dat allemaal voor een verbit-
terde oude man?
Er werd zo luid geprotesteerd te-
gen het dictatoriaal regiem en wat 
doen ze nu: een nieuw dictatoriaal 
regiem instellen op basis van gods- 
dienst(m.a.w. een dubbel dictatoriale 
staat: er is een alternatief bij-
gekomen: naast politiek krijg je nu 
de mogelijkheid religieus dissident 
te zijn en daarom terechtgesteld 
te worden.)

Ze beriepen zich toch zo graag 
op de slavernij van het volk 
onder juk van de Sjah en wat met 
de Koerden dan??? Nee, die mensen 
zullen niet in slavernij moeten 
leven,ze zullen ze gewoonweg la-
ten uitroeien, dat is dan weer een 
probleem minder,zowel politiek als 
voor ons geweten, want we moeten 
ons dan niet meer bekommeren om 
de verdrukten.
En wat dan met het Islamitische 
Recht? Enkele voorbeelden: 
diefstal wordt bestraft met afhak- 
king van de rechterhand (4). 
Prostitutie wordt er daadwerkelijk 
verboden, en niet oogluikend toe-
gelaten met het oog op de sociale 
functie. Men gaat zelfs zover 
prostituees met hun ongehuwde 
kliënten bij betrapping te doen 
huwen. Leuk hé!(5)

Een revolutie is altijd zeer schoon 
maar men moet het zien in welk doel 
ze doorgedreven wordt; een revolutie 
in functie van een godsdienst, meer 
nog, in fuctie van één man en het 
erge tot het summum opgedreven 
in functie van één godsdienstige, 
is het niet waard(6) dat erover 
gesproken wordt. Ze zouden beter 
om Khomeini roepen i.p.v. om de 
Sjah.
Moeten wij misschien in ons demo-
cratisch regiemC 7) een regiem 
verdragen waarover niets positiefs 
te zeggen is, laat staan accepteren 
en steunen?!?!

H.E. (noten)
E.E. (tekst)
HEEE

(1) Wij willen toch allemaal Sjag

(2) tautologie
(3) Farah Diba

(4) bij herhaling de linkerhand
(5) niet enkel hoeren

maar ook betrappers zijn te 
huur.

(6) Waarom dan dit artikel nvdr

(7) Waar woont gij wel? nvdr
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1) Over de vraag wat men al dan niet
mag bij vragen aan de togen, het volgende : 
alles, uitgenomen vlees, vis en eieren. 
Daartoe zullen Brug en Overpoort terug 
voorzien worden van bijbedieningstogen.
2) Het probleem van het aanschuiven in 
de Brug is een oud zeer dat vrijwel 
moeilijk op te lossen valt zonder al te 
grote veranderingen. Wel zal de kassa 
binnen afzienbare tijd verplaatst worden, 
zodat men geen rij in de rij maakt.
3) Nog altijd wordt aan de kassa’s con-
trole uitgevoerd op de studentenkaarten. 
RUG-studenten worden daardoor onderschei-
den van niet-universitairen, wat wel 
enigszins discriminerend lijkt. De bedoe-
ling die de sociale raad daarmee had,
was cijfermateriaal verzamelen wat betreft 
de verbruikers. Deze controle blijkt in-
efficiënt te zijn en geeft nog enkel een 
verre benadering van wat men beoogde. De 
directe heeft niet het minste bezwaar, 
indien deze overbodige controle zou af-
geschaft worden. Integendeel !
4) De studentenvertegenwoordigers van 
K.M. (kommissie menu) stellen vast dat 
tijdens het goort verlof zonder vooraf-
gaande inlichtingen én de warme avond- 
snack verdween alsook de traditionele 
snack in Brug en Overpoort. Wat alleen 
overblijft is de biefstuk/friet, zij het 
nu aan 80 frank i.p.v. vroeger 95 frank. 
Hierbij willen we nogmaals benadrukken 
dat wij ons volledig distantiëren van de 
genomen maatregelen omdat zoals reeds ge-
zegd deze ommezwaai gebeurd is vlak na 
het groot verlof, en wij vooraf nooitge- 
raadpleegd werdenover deze wijziging, die 
autonoom uitgaat van de directie. De 
prijsverlaging is goed, maar gaat gepaard 
met een ferme achteruitgang van de dienst-
verlening en beperking van de keuzemoge-
lijkheden, die juist uitgebreid zouden 
moeten worden.
De directie (W.Van Espen) antwoordt hier-
op dat, het verder in stand houden van de 
avond-snack financieel niet te verantwoor-
den is, gezien de aanhoudende daling van 
de avond-snacks.

Wat de verandering in de middag-snack be-
treft was de reden tot omschakeling de 
bediening vlot te laten verlopen. Dat 
deze ombuiging bedrijfs-economisch te 
verantwoorden is, voert men aan door het 
argument dat de recette van de steacks 
dezelfde is als de recette van de ver-
scheidene voorgaande snacks. Toegegeven 
dit kan waar zijn, maar toch vinden wij 
dat echter hier het kind met het badwa-
ter naar buiten werd geworpen.
Immeifc meerdere tendenzen wijzen uit dat 
men maar gaat eten wat men graag eet, wat 
op half-lange termijn een uitbreiding van 
het gamma zou moeten betekenen.
Wat nu gebeurd is kunnen we maar aanzien 
als een tijdelijke verandering totdat - 
na info over de marketingstudie van prof 
De Rycke- duidelijke tendenzen en richt-
lijnen zullen verstrekt worden. Met dit 
laatst kan de directie akkoord gaan.
4) De enquête betreffende het consumenten-
gedrag van de student, uitgevoerd door 
postgraduaatstudenten van prof De Rycke, 
zal pas klaar zijn eind maart. Deze studie 
zal een basis vormen tot heroriëntering van 
de dienstverschaffing van onze resto's. 
Tussentijdse resultaten worden niet ver-
leend.

5) De assistenten van de dienst Diëtiek 
en Voedingshygiëne (prof G.Verdonk) 
pleiten voor een nog grotere hoeveelheid 
groenten per middagmaal (ca 250 gr.!)
Ook moet men grotere aandacht wijden aan 
het vetgehalte van het vlees. Voorkeur 
verdieen de zogenaamde magere vleessoorten, 
zoals kip en kalfsvlees en kalkoen, als-

Inhoud : zelden wordt de maatschappelijke 
situering van de wetenschap en de wetenschap 
beoefenaar gesteld; zogezegd is wetenschap 
objectief maar ondertussen worden waarden 
en normen gehanteerd, inherent aan onze 
westerse maatschappij...
Onderwijs volgen en een diploma behalen : 
opbouwen van een carrière. Voorlopig gehoor 
zamen en klein zijn om morgen zelf te onder 
drukken. Simplistisch gezegd, maar meestal 
waar, in meerdere of mindere mate...
Daarom mogen we als studenten niet blijven 
steken in een kritiek van onze huidige si-
tuatie. We moeten opkomen tegen de anti-
democratische onderwijsmaatregelen van de 
regering, die de toegang van het onderwijs 
bedreigt; opboksen tegen de antidemocre 
tische toestand aan de unief : verhoudingen 
prof/student en ook prof/W.P./A.T.P./stu-
dent, waarin allerlei hiërarchische struc- 
tuurtjes verweven zitten; opboksen tegen 
de antidempcratische toestanden na de unief: 
waarom priviliges toegekend aan akademisch 
geschoolden ?
En met dit alles "democratische " aard van 
ons landje ontmaskeren. Dat zaken als onze 
burgerlijke unief voortbrengt. "De burger-
lijke unief is naar vorm en inhoud gericht 
op het in stand houden en kritiekloos ver- 
derzetten van de maatschappelijke ordening’.' 
(Uit : "Werkgroep Landbouw stelt zich voor"! 
brochure eind '78 )
Je kan wel het best werken aan de verander-
ing van de omgeving waar je inzit. Momen-
teel zijn we druk aan het werk aan een her-
vorming van de ingenieursjaren; waarbij we 
opteren voor de inkrimping van het aantal

SOWEGE S
SOWEGE. (VVS-SVB kern geschiedenis) VVS

B
WELA

WELA

Ja, ook in de sektie geschiedenis bestaat 
er een werkgroep: de Sociale werkgroep 
geschiedenis. Een piepjonge bedoening, dat 
wel; maar ... een onmiskenbaar gebrek aan 
ervaring wordt ruimschoots gekompenseerd 
door een razend enthoesiasme ! Vandaar 
dat Sowege al een behoorrlijke reeks akti- 
viteiten achter zijn naam heeft kunnen zet-
ten: akties op het vlak van kursussen (o. 
a. rond M.A.G. Van Meerhaeghe), een kri 
tische stadswandeling, de textiel-tweedaag-
se (met de film "Het land van de grote 
belofte” van Wadja), en, als "bescheiden" 
klapstuk, de uitgaven van ons maandelijks 
blad: "De Bokkerijder". Met die Bokkerijder 
proberen we nog meer mensen en ideeën aan 
te trekken, want: de SOWEGE-ertjes werken 
niet voor zichzelf, en evenmin voor de 
lol, maar wel voor alle studenten. En daar-
mee bedoelen we niet enkel de studenten 
geschiedenis, maar ook iedereen die zich 
interesseert voor wat er in het verleden 
gebeurd is, en wat er nu gebeurt, en de 
band tussen hedRn en verleden...

De doelstellingen van de "werkgroep voor 
studie-inhoudelijk geschiedenis-onderzoek" 
kunnen we als volgt samenvatten:
1/ "Een bezinning teweeg brengen- rond de 
'waardevrijheid en de objektieviteit' van 
de geschiedenis. Wij willen de geschiede-
niswetenschap ten dienste stellen van de 
minderbedeelden” (...)
2/ ’’Een kritische bespreking brengen over 
nieuw verschenen boeken, over aktuele 
geschiedenisonderwerpen en hete hangijzers, 
over kursussen en licentie-verhandelingen. 
Bedoeling is dus in te spelen op wat op de 
boekenmarkt verschijnt en met de nadruk

boekenmarkt verschijnt én op wat we hier 
in de geschiedenis gedoceerd krijgen..." 
(citaten uit: De Bokkerijder, nr. 2, p. 3)

Voor wie er meer van wil weten: onze akti- 
viteiten, inklusief de vergaderingen, wor-
den op de derde , vierde en vijfde verdie-
ping per affiche aangekondigd. ; wie zich 
een Bokkerijder wil aanschaffen (nummer 3 
verschijnt deze week) moet op dezelfde 
plek maar uitkijken naar ijverige verkopers 

“  W.V.D

in naam van 

Sowege

VVS-SVB kern vqn de landbouw

WELA : werkgroep landbouw
VVS-SVB : vereniging van Vlaamse studenten-

studentenvakbeweging

WELA is zijn vijfde jaar begonnen. Heeft al 
mensen versleten (er zijn er al verdwenen 
en afgestudeerd) en gebaard (er komen er 
nieuwe bij...)
Sedert vorig jaar VVS-SVB met instemming 
van de vergadering : omdat de doelstellin-'! 
gen van WELA en VVS-SVB gelijklopen.
Dat WELA een VVS-SVB kern is, wil niet zeg-
gen dat niet-leden van VVS-SVB buitengehou-
den worden. Want we streven ernaar de aktie 
ve studenten van het boerekot te verenigen. 
Het komt erop aan dat ze de weg vinden naar 
de Ekkergemstraat 115, waar ons sekretari- 
aat gelegen is. Ook niet-boerekotters die 
geïnteresseerd zijn in onze werking en/of 
publicaties zijn er welkom en kunnen er 
rondneuzen.

Onze werking is in verschillende luiken op-
gedeeld :
-onderwijsproblematiek 
- boerenwerking
-en aangezien we de eerste twee luiken NIET 
erg beperkt zien, maar in maatschappij ver-
band : dék inpikken op andere wantoestanden 
in onze maatschappij; er een kritiek op 
formuleren en met alternatieven afkomen; 
steun verlenen aan allerlei initiatieven 
die de onderdrukking in België of in de 
wereld willen aanklagen en de reactie tegen 
overheersing ondersteunen.
België cfr. bedrog ten aanzien van consumen 
ten en van kleine boeren; aanklacht in cye- 
lus 'Landbouw en voeding’ , in samenwerking 
met Elcker-ik,
Wereld cfr. revolutie in Nicaragua.

ONDERWIJSPROBLEMATIEK, opengetrokken naar 
de gehele maatschappij. Onderwijs is kwa 
vorm en inhoud een weerspiegeling van onze 
kapitalistische maatschappij.
Vorm : ex cathedra ; manier van aanpakken 
bij een prakticum, de prof weet alles en de 
student moet alles slikken op de manier zo-
als het hem of haar voorgekauwd wordt.

ook de niet gepanneerde visgerecncen. De 
directie was daarmee akkoord doch ka]fe- 
vlees is te duur om ons voor te schotelen, 
op kalfsstoverij na.
Ook dient verder volgens onze wetenschap-
pers de hoeveelheid melkopgevoerd te wor-
den, waarvoor het dessert aangewezen lijkt. 
De studenten antwoorden hierop dat na ie-
dere maaltijd ons ook niet een of ander 
.papje kan geserveerd worden.
Daarmee zijn dan ook de standpunten van 
de vergadering blootgelegd. Geschematiseert 
ligt bij de directie de kostprijs nauw 
aan het hart, de assistenten van de dienst 
Diëtiek benadrukken vooral de voedings-
waarde. De studenten zijn het meest ge-
ïnteresseerd in de prijs-kwaliteitsver- 
houding en variëteit.
6) Meerdere klachten kwamen binnen dat 
de soep terug veel te zout is. Volgens 
de productiechef is dit te wijten
aan de soeppasta waarin blijkbaar over-
dreven veel zout zit. Typisch is dat dit 
geldt voor de kampernoelie-, tomaten-; 
en ajuinsoep.
Deze zaak wordt onderzocht en hopelijk 
zo vlug mogelijk opgelost.
7) Opdat iedereen ertoe zou aangezet 
worden terug in de suggestiebus klachten 
kritieken en liefst haalbare suggesties 
te deponeren, zullen daartoe papiertjes 
op de aanschuiftogen ter beschikking 
gelegd worden door de directie. Dit 
initiatief zal maandelijks herhaald 
worden.

8) Gevraagd werd of het mogelijk is on-
gepelde rijst te bereiden i.p.v. de 
gepelde rijst die we nu krijgen. Voor-
delen door ons aangevoerd: is smakelijker
en bovendien voedzamer (vitaminerijker). 

Nadelen door de andere zijde van de 
tafel: is (eigenaardig genoeg-) duurder 
en heeft een langere kooktijd nodig. 
Voorstel van de kok was de rijst af te 
werken met o.a. ajuin. De proef dien-
aangaande zal zijn: gedurende 4 opeen-
volgende weken 1 dag in de week onge-
pelde rijst aanbieden.
9) Uit de suggestiebus haalden we een 
klacht waarin gevraagd werd het roken 
in onze resto's te verbieden. Daarop 
kunnen wij niet ingaan: het staat een-
ieder vrij al dan niet te roken, als 
dit maar de anderen niet stoort. Wij 
kunnen enkel de raad geven als er een 
irriterende rookwalm uw eetl ust komt 
bederven, de dader ervan vriendelijk 
te verzoeken zijn uitwasemingen te 
stoppen. Dit is trouwens een vorm van 
elementaire beleefdheid, die inderdaad 
soms ver te zoeken is.
10) Wij stellen met voldoening vast dat 
het studenteninitiatief van de suggestie-
bus grote bijval heeft gekend. Iedere 
keer steken er tal van (nuttige!) 
kritieken en suggesties in. Deze pro-
blemen worden ter sprake gebracht, en 
mogelijkerwijs opgelost. Maar een globa-
le opsomming en kommentaar zou dit ver-
slag te lang maken.

Voorts worden nog altijd kritieken in de 
bus gegooid dat in onze resto’s de muziek 
veel te hard staat; hiervoor moet men 
zich melden tot de mensen in de radio- 
cabine. Met de muzieksterkte en de stu- 
dentenberichten hebben wij niets te zien.

Toch zullen wij erop aandringen bij de 
verantwoordelijke om maatregelen te 
treffen.

Jan Strobbe
student-lid komm. Menu

keuzerichtingen, met inschakeling van keuze 
vakken. Naast de ietwat technische aanpak 
mag zeker de kritiek op de kursusinhoud en 
de vormgeving van het onderwijs niet uit-
blijven. Trouwens , door het invoeren van 
keuzevakken denken we dat de professoren 
hun inhoud van de kursus en de vorm van 
lesgeven wat zullen beteren, om hun vak 
wat aantrekkelijker te maken...het zal wel 
nog een tijdje noodzakelijk blijven dat wat 
kritische studenten info blijven versprei - 
den rond thematieken die in de kursussen 
bewust achter gehouden worden. We streven 
trouwens naar een blijvende inbreng van de 
studenten in het onderwijs dat ze krijgen, 
cfr. projectonderwijs.

Boerenwerking :
is infoverspreiding rond de problemen die 
een boer ontmoet, iets wat kontradictorisch 
genoeg in het boerekot, meer "beschaafde" 
terminologie : de landbouwfaculteit niet 
(of nauwelijks) aan bod komt. Je kan afstu-
deren zonder een boer gezien te hebben; 
zonder zijn problemen op zijn bedrijf te 
kennen - en dan maar landbouwers raad gaan 
geven... Je bent zodanig op en top specia-
list dat je een specifiek probleem weten-
schappelijk kan oplossen, maar niet situerer 
op de plaats in het bedrijf. Of in een Pro-
jekt. Je kan even de vermelding van de 
boerenbond tegenkomen in een kursus; maar 
je verneemt niet dat de boerenbond zodanig 
veel opsplitsingen in zijn structuur heeft 
dat hij het hele leven van de boer en zijn

vervolgt op pagina 4.



k e rn -o f  s la a p k o p p e n ?

reactie bij Chris H ocepied (Schamper 96) 
"een vleugellamme vredesduif..."

Gisteren kregen de Amerikaanse gijzelaars 
in Iran Belgische geweren onder hun neus. 
Morgen staat 'n atoomlanceerbasis in 
Waasmunster, en zelfs oorlogen worden 
al heilig verklaard.
Jaja, mijn braaf studentenvolkje, de za-
ken lopen uit de hand, en vooral uit de 
onze. En da's 't ergste.
Salt II, terugtrekkingen en kernverdragenj 
zolang de aarde zichzelf vele malen kan 
vernietigen blijft het doorzichtige pro-
paganda. Men moet durven inzien dat men 
niet wil ontwapenen.

Enerzijds omwille van de economie. Hoeveel 
bvb. zou de post-Viëtnamese oorlogsindus-
trie in de USA aan de Kennedy-verkiezings- 
campagne schenken? Of dacht je dat die 
napalmfabrieken ontmanteld waren? De demo-
cratie wordt door fondsen en marktmanipu- 
latie afgebroken in haar zwakste schakel: 
de verkiezingen.
Anderzijds door de invloedssferen. Rusland 
zal Cuba niet zo vlug opgeven, en Amerika 
al net zo min West-Duitsland.

Oud nieuws zal je zeggen. Maar de conclu-
sie is dat niet. De atoombewapening met 
een betoging pogen te stoppen is enkel 
nuttig als 'vinger op de wonde’ of als 
een tijdelijke (!) rem. Maar blijvende 
resultaten zal het nooit hebben. Ontwa-
pening gebeurt op basis van vertrouwen.
Hoe kan je nu iemand vertrouwen die een 
meervoudige kernkop op je achtertuintje 
heeft gericht?
De vicieuse cirkel kan enkel op niet- 
militiaire vlakken doorbroken worden. De 
blokken moeten elkaar eerst vertrouwen op 
andere gebieden, met als bekroning een 
ontwapening. Leg dus geen anti-USAbetoging 
maar verbroeder met een USSR-universiteit.

Een dwaas idee.1' Helemaal niet, alleen 
genomen vanuit een andere mentaliteit. 
Iemand die geen vertrouwen in je heeft :: 
kan je nooit overtuigen. Zodat we nu 
vandaag eerst toenadering moeten zoeken 
op niet-politieke gebieden i.p.v. de 
grote zedenpreker uit te hangen.
Maar Salt II, en die terugtrekkingen?
De wil tot ontwapenen ontbreekt. Die 
inktverspilling zal het bloedvergieten 
niet vermijden.

Frank Goetmaeckers

Nu de Duitser zijn vrouw van voor de tele-
visie wegsleept en het overtollige varkens-
gebraad van tussen zijn tanden vingert, om 
dan ten einde raad de vreemdste coïtus - 
houdingen uit te proberen, loop ik heel al-
leen door de tramrails. Ik aanschouw het 
kunstpatrimonium dezer stee., en versoho- > 
ten val ik in slaap. Achter mijn oogleden 
ontwaart zich , als ware het echt, het 
stadhuis, de post, st Baafs:j st Niklaas, 
st Pieterskerk, het belfort en de Houtlei, 
zonder maar één reparatiestelling.
Wat trekt de Japanners naar Gent? Zijn het 
de monumenten of de verbouwingen?
Ik open weer mijn wimpers, en spring ver-
schrikt op voor een tram.
Gelukkig is er het Gravensteen, ongelukkig 
zijn er de feesten. Waarom pet en lint? 
Waarom bier en muziek? Waarom roepn en tier 
en? Waarom naar hartelus alle glazen op de 
grond smijten? Keizer Nero zou hier een' 
atoomcentrale bouwen. Maar ja, hij heeft al 
lang geen tanden meer. Staat ons overigens 
ook te wachten, dat tanden verliezen. En 
het zal er niet op verbeteren met die 
'snoepjes'. Dabkzij de vorige week kunnen 
we nu uit volle borst 'lang leve het dons-
haar van tiener, lang leve de pedofiel ’ 
hoesten. Ik zie volgende week al de Morgen 
propageren zoals Vrij Nederladid nu doet 
"Man van 50 zoekt kontakt met een 16 jarige 
die wat geld wil verdienen door leuke spel-
letjes na school." Waarom toch?
Ietwat ontgoocheld over de tramrails balan-
ceer ik nu een tijdje op de rioolijzers.
Ik heb het. Ik schrijf een musical.
"WORMPJES" een programma voor nekrofielen, 
gaat zo vlug mogelijk door in het lijkhuis 
van het A.Z. Of ik maak een programma met 
medewerking van het World Wildlife Fund 
bm de. dicuesie te openen'rond zooöfilie.
Leve de grieken en leve de duitser die in-
middels klaar gekomen in slaap snurkt.

LA GRANDE BOUFFE
re a k t i e o o o

Even een kleine reactie op de twee artikels 
die vorige week de voorpagina van Schamper 
(ont)sierden, onder de titel "La grande 
Bouffe", verwijzend naar de restaurantbezet- 
ting in "De Brug”.
Indeze twee artikels zijn - naar ons en ook 
andermans gevoel - enkele verdraaiingen van 
de feiten gebeurd. Niet dat de opgegeven 
cijfers vals zouden zijn, integendeel, ze 
stammen uit officiële bronnen, maar ze gever 
slechts resultaten. Iets anders is het als 
men de intenties gaat bekijken.
En als grote regel kunnen wij stellen dat 
de -tamelijk zachte- cijfers van verleden 
week alleen maar kunnen getoond worden omdat 
studentenprotest de intenties van de beleids 
voerders nogal eens heeft gedwarsboomd.

° Er wordt gesteld dat het probleem van de 
toelating van het NUHO een probleem is op 
nationaal niveau en dat daar dus hier geen 
actie moet worden voor gevoerd. Trouwens, 
wordt er aan toegevoegd, werkt men nu op 
Nationale Opvoeding aan een samensmelting 
sociale sektoren nuho-unief,"en zodra dat 
geregeld is vervalt het probleem". Mag ik 
vragen. Dirk Vereeken, hoe komt het dat men 
daar op het ministerie aan werkt ? Zomaar 
uit eigen initiatief ? Nee hoor.
0 Er wordt met cijfers aangetoond dat het 
personeelsbestand in '80 slechts met één 
fulltime vermindert. Juist, maar er waren 
er inderdaad veel meer gepland, je hoeft 
het er maar op na te lezen : 
in een rondschrijven aan de personeelsleden 
meldt Van Espen "tot op heden en dit blijft 
ook voor de toekomst gelden werden nooit 
afdankingen doorgevoerd" Nochtana deed 
diezelfde Van Espen een besparingsvoorstel 
aan de Sociale Raad voor 1980 als volgt :

PLAATS FULL-TIME HALF-TIME
Steak-house - 1 - 2
Boudewijn - 1 - 1
Avonddienst - 1 - 7
Totaal : - 3 - 10

Hoe het komt dat er nu maar 3 zijnC en niet 
één zoals Dirk Vereeken vermeldt) is waar-
schijnlijk niet aan Van Espen zelf te wijter 
Nee, de Sociale Raad heeft zijn voorstellen 
geweigerd, mede onder druk van de studenten. 
Voor de ongelovigen volgt hier de lijst der 
afvloeiingen concreet :
- Maria C. : brugpensioen, wordt wél vervan-

gen.
- Jozef d.H.; Jul.B.j Jul.Pl.: gaan alledrie 

op pensioen en worden NIET vervangen.

° er wordt geschreven dat een "geheimzinnigs 
geest vertelt dat de Sociale Sektor het 
aantal jobbers wil verminderen". Mogen wij 
er Dirk op wijzen dat er inderdaad serieuze 
plannen in die richting bestónden, maar nu 
men heeft gezien dat jobbers goedkoper uit-
vallen daib de privé, kiest men jobbers : zo 
wordt binnenkort het schilderen van de ka-
mers en homes aan hen overgelaten.
° Jan Strobbe schrijft in zijn artikel over 
"Commissie ? Menu ?" dat er reeds geruime 
tijd analyses van de eetwaar gebeuren. V 
Waar ligt de basis van dit initiatief ?
Toch niet bij de diensten zelf( Ja, commis-
sie menu ! En die gaat uit van studenten). 
Maar ondertussen blijkt Van Espen toch wei-
felend te staan om de resultaten van de 
onderzoekingen bekend te maken. Naar het 
schijnt zou een recent onderzoek hebben ge-
wezen op een sterk gebrek aan groenten bij 
het eten, iets wat door de studenten en 
door leden van commissie menu reeds jaren 
wordt gezegd, maar waarin pas recent enige 
verandering is gekomen.

Je ziet, actie van studenten blijft belang-
rijk. Wel gaan wij akkord met Dirk om te 
stellen dat men een restaurantbezetting 
niet te pas en te onpas gebruikt, want dant 
vermindert de kracht ervan als actiemiddel. 
En meo moet het inderdaad hogerop gaan zoe-
ken. Doch dit zegt nog niet dat zo’n actie-
middel niet gelegitimeerd is, indien het . 
goed en degelijk wordt voorbereid en kadert 
in een totaal actieprogramma.
Schandelijk vinden wij de aantijging ook 
van Dirk dat het vooral de mensen waren die 
afwezig waren op de Sociale Raad die de ac-
ties vorig jaar coördineerden. Integendeel, 
juist het omgekeerde blijkt. Mag ik de na-
men van die actievoerders en hun aanwezig-
heidslijst even ?
In die zin hopen wij dat Dirk Vereeken, als 
voorzitter van de Sooiale Raad, nu het voor-
stel van Kommissie Sosjaal op de Sociale 
Raad, om de afwezigheden te sanctioneren, 
ernstig neemt en ook ens afkomt naar de 
voorbereidende vergadering voor de Sociale 
Raad op Kommissie Sosjaal(want daar hebben 
we hem nog niet gezien).

0 In verband met het beleid in de Sociale 
Sektor zouden we ook nog hetvolgende willen 
aanhalen. Reeds jaren voeren de studenten 
actie voor de afschaffing van de bewaking 
door Intergarde, hetgeen een forse bespa'-: 
ring zou opleveren. Toen kon het echter 
niet, nu waarschijnlijk wel. Maar wie ge-
dacht had dat het vrijgekomen geld gebruikt 
zou kunnen worden om met wat extra subsidie 
de sociale sector efficiënter en "socialer" 
te kunnen laten draaien, komt bedrogen uit.

De dienst voor Studieadvies, die vroeger 
door het patrimonium van de universiteit 
werd gefinancierd en zo'n 7 miljoen per 
jaar kost, zal nu op rekening van de Socia-
le Sektor komen te staan. Het geld dat nu 
vrijkomt door afschaffing van Intergarde 
zal worden gebruikt om de dieBst studie-
advies te helpen financieren.
° Wat betreft nu de restoprijzen in de an-
dere Vlaamse universiteiten. Het doet hier 
weinig terzake of Gent de goedkoopste maal- 
tijdprijzen heeft (zoals onder andere D.V. 
beweert) of niet. Het is immers niet omdat 
het elders slecht gaat, dat het dan in Gent 
ook maar triestig moet zijn. En wil men de 
vergelijking toch maken, dan dient vermeld 
dat het RUCA er in slaagde in '79 haar 
maaltijdprijs op _30 fr te houden !
°Tot slot vinden wij het intriestig als de 
nieuwe voorzitter van de Sociale Raad gaat 
zeggen :"de resto's zijn toch bedrijven,hé” 
Dit kadert volledig in de politiek van Van 
Espen e.d. die inderdaad de Sociale Sektor 
selfsufficient willen maken, als -inderdaad 
- een bedrijf. Waar blijft dan nog het 
sociale ervan ? Als studenten zelf voor 
hun sociale sector alles moeten betalen, ■< 1 
kan je hem maar beter van morgen afschaf-
fen. En argumenten als :
"als....dan meer gat kosten dan wat je er-
voor krijgt...is het dan verantwoord...zon-
der uw eigen bedrijf in gevaar te brengen" 
kunnen beter achterwege gelaten worden. 
Indien de inkomsten de uitgaven niet dekken 
moet men niet eerst en vooral een aantal 
diensten gaan afschaffen, maar integendeel 
enerzijds meer publiek aanlokken door bete-
re diensten (wat men door het afschaffen 
ervan juist tegengaat) en anderzijds door 
het hogerop te gaan zoeken, naar Nationale 
Opvoeding, waar op schandelijke wijze aan 
de subsidies wordt geknaagd, en aan de 
andere kant met geld wordt gesmeten als 
het om prestigeprojekten gaat. Lees er de 
kandidatuurstelling- en programma voor de 

Sociale naad van DirK Vereeken er maar eens 
op na (Schamper 87 yan 4-5-79) Nietwaar 
Dirk ? En tot zover een artikel waar be- 
halye de reactie aan Dirk, ook een aantal 
andere punten aan bod kwamen. Meen je meer 
'té weten en/ of wil je meer te weten komen, 
of wil je jnee de Sociale F̂ aad volgen,kom 
dan naar Kommissie Sosjaal, meestal de 
woensdagavond om de J4 dagen.Tot dan.

2 leden yan K.S'.

Agnes Vanderlinden
Pat Viaene

van  het vakbondsfron t
Ondanks .maandenlange onderhandelingen tussen 
regering, patronaat en vakbonden kon door de 
halsstarrige houding van het patronaat en de 

grote financiële groepen geen algemeen akkoerd 
worden bereikt over :
1. De maatregelen voor de bestrijding van de 
werkloosheid door de arbeidsduurverminder-

ing.
2. De gezondmaking van de Sociale Zekerheid 

en het aanvullen van het miljardentekort.
3. De hervorming van het belastingsstelsel

om de rijken MEER en de gewone arbeider of 
bediende MINDER te doen betalen.

Daarom besloot het A.B.V.V. en ook wij als 
A.C.O.D. hiertegen te moeten reageren en 

ACTIE te voeren.
We roepen u dan ook op aan deze ACTIE die 
zal plaatshebben op VRIJDAG 7 DECEMBER deel 
te nemen, bestaande uit werkonderbrekingen 

aan de universiteit.

Op woensdag 12 december gaat er een natio-
nale betoging door van het A.B.V.V. sektor 
onderwijs. Oorspronkelijk werd de aktiedag 
in een gemeenschappelijk vakbondsfront ge-
pland, maar de christelijke vakbond heeft 
afgehaakt. Voor het A.C.O.D. kwam dan een 
belangrijke vraag op de proppen of afgezien 
moest worden van het actieplan of :dat 
A.C.O.D. de actie toch zou laten doorgaan. 
Vorige week vrijdag werd op het A.C.O.D. 
hoofdbestuur beslist om te betogen; voorna-
melijk onder druk van Wallonië ! Als argu-
mentatie werd aangevoerd dat A.C.O.D. moet 
kunnen bewijzen desnoods het alleen aan te 
kunnen. Daarenboven werd beslist om het 
niet alleen bij een specifiek eisenprogram-
ma te houden. Die betoging en de thematiek 
die er op aan bod zal komen wordt openge-
gooid naar de studenten (cfr. eisen actie 
vorig jaar) naar de uniefproblemen, de 
misnoegdheid rond klasseraden en naar re-
cyclage. Het A.-C.O.D. gaat op die manier

voor de betoging verder dan alleen maar de 
centrale arbeidsovereenkomst van 1978.
Alle studenten worden opgeroepen om met de 
eisen van vorig jaar deel te nemen aan de 
betoging.
Bussen op het St.-Pietersplein vertrekken 
om 13.45 u. In principe zijn ze gratis.
Wel wordt se een kleine vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. Te betreuren valt echter dat 
de actiedag vastgelegd werd door de socia-
listische onderwijsvakbond vooraleer de 
christelijke vakbond aangepsroken werd om 
het in gemeenschappelijk front te laten ver-
lopen.
In de toekomst mogen dergelijke zaken zich 
niet meer voordoen.

Het A.C.O.D. roept ook al haar leden op om 
deel te nemen aan de betoging op 9 december 
tegen de installering van kernraketten in 
België.

r e c h t e n  ?!?

Eerste kan rechten zit met enkele pro-
blemen. De cursus burgerlijk recht (sinds 
jaar en dag hét buisvak van prof. Delva) 

beslaat 400 pagina’s waarvan nu, halfweg 
het academiejaar , precies 47 bladzijden

Nood aan vorming.
"Wij moeten arbeiden aan de volledige mens, 
de mens die in al zijn eenheid al zijn ver-
mogens in evenwicht houdt” G. Thibon 
Deze woorden van een Franse wijsgeer vor-
men alshetware een dringende aanbeveling 
gericht aan het adres van allen die iets met 
opvoeding te maken hebben. Het zijn woorden 
omtrent opvoeding in de meest ruime zin van 
het woord zodat ze zowel voor leerkrachten, 
professoren, jeugdleiders, als voor de stu-
denten een richtlijn zouden kunnen vormen.
De realiteit leert ons evenwel dat, in elk 
van de facetten van de volksopleiding, min-
der dan ooit aandacht wordt besteed aan de 
volledige mens. In de universiteiten beperkt 
de opvoeding zich tot het geven van onder-
richt. De prof die eerst af voelt wanneer 
hij zijn student nog iets meer door te geven 
heeft dan de talloze weetjes waarop zijn cur 
sus steunt of die hem door het onderwijspro-
gramma worden voorgeschoteld is blijkbaar 
een witte raaf.

in 2 lessen (!) gezien zijn.
Alsof dat nog niet genoeg was stonden 
voor die tweede les vorige week 400 stu-
denten om half negen 's morgens (het was 
nog donker én het vroor) ruim drie kwar-
tier voor een gesloten auditorium. 
Gelachen dat ze hebben...

Even zeldzaam zijn de ouders die de opvoe-
ding van hun kinderen en andere een belang- 
rijkere inhoud weten te geven dan de 
betrachting zo onopvallend mee te drijven 
in de levensstroom van de samenleving en 
haar banaliteiten.
De enige richtgevende norm is deze te pogen 
de maatschappelijke ladder een sportje ho-
ger te beklimmen; levensdoel waarvoor alles 
toegelaten is.
De eerste essentiële opvoedingsnormen. Deze 
van het vóórleven is trouwens meestal een 
falen indien al niet over de ganse opvoe- 
dingslijn, dan toch beslist op de essentiële 
gebieden in zake levenshouding en levensin-
houd , , . ,vervolgt op pagina 4.

F.G.

n o o d  a a n  v o r m in g

C. Raar



rektor  p r i v é

Onbegrijpelijk hoe een P.V.E. censuur 
durft stellen. Tot voor kort wendde de-
zelfde figuur al zijn pleiterskapaciteiter 
aan -tesamen met John Bultinck en Jan  ̂
Callewaert- b ij  elk filmcensuur-"geval". 
Had Skoop enkele festivals terug moeilijk-
heden met fatsoen-tsaren in de gedaante 
van prokureurs, P.V.E. verhief zijn stem. 
Maar natuurli jk ,  als schepen van onderwijs 
en TOERISME heb je je hoofd naar andere 
sferen te richten. Naast zijn advokaten- 
praktijk (kumul) is P.V.E. aangenomen als 
nieuwste l id  van het "Bijzonder Kader 
der Kazakdraaiers" (BKK, Kazachstan, USSR) 
vereniging die trouwens een aanvraag tot 
het P.K. -  RUG zal indienen in '80, 
kwestie van enig tegengewicht te ontwikke-
len ten over staan van menig raaskal. Zo 
vervalt deze filmrubriek (opzet ?) ander-
maal tot roddel hoekje. Neem dus liever 
ze lf  de IBM of Olivetti ter  hand, kolom-
men 9,5 cm graag. Misschien doet jouw 
recept voor het eerst een Vlaamse film- 
rubriek/krit iek ontstaan, zo de behoeftee 
aanwezig is. (Laat wel flauwekul in de 
trant van Willem . . . /  R.A.F. in de Stan-
daard achterwege).
Volgende week wordt alvast een voorbeeld-
je u it  eigen produktie gepresenteerd, nl. 
eenbespeking van de "eerste echte MANNEN- 
film". Daarmee zijn  we meteen b ij  het 
filmnieuws beland want "La passe-montage" 
zoals de eerste echte . . .  heet, wordt ver-
toond in het filmmuzeum, Brussel.
30 onuitgegeven films op zoek naar een 
verdeler, heet de serie en het interes-
sante programma kan je aanvragen op 
volgend adres:

FILMMUZEUM 
BARON HORTASTRAAT 9 
1000 BRUSSEL, 

als jeblieft /merci.

DE VRIENDELIJKHEID VAN EEN RECTOR 
HOSTE VOOR DE B.O.B.

Zaterdag, 1 december, trachten de orga-
nisatoren van het stuk 'Snoepjes' de 
Blandijningang aan de Rozier af te slui-
ten. De huisbewaarder beweerde dat hij de 
sleutel van de binnenkoerdeur niet had.
Het baricaaeren van de deur werd verbo-
den. Later vernamen wij van een B.O.B.er 
dat Hoste de opdracht had gegeven deze 
deur open te houden voor het geval dat de 
onderzoeksrechter bevolen zou hebben het 
stuk te onderbreken.
De procureur heeft normaal gezien het 
recht om zo'n optreden te schorsen als hij 
op het moment van de voorstelling een 
strafbaar feit vaststelt. Maar dit is 
geen reden om de gerechtsdienaar hiervoor 
een speciale ingang ter beschikking te 
stellen.

Dominik Nédée

Dit is een typische vorm van bladvulling. 
We hadden hiervoor nog een foto van de 
rector kunnen gebruiken maar zo'n Adonis 
is hij nu ook weer niet.
Bladvulling dus. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat jullie ons dergelijke blad- 
vulsels moeten toesturen. Degelijke ar-
tikels graag. De nonsens doen we zelf 
wel. We zijn het gewend.

agenda
D& POT TONEEL

...SCHAFT  ---------—
kippesoep
gentse waterzooi/visbrochetten met 
coctailsaus en groentenmacedoine.

di 11/12 
tomatensoep
hongaarse goulash met rauwkost/ var-
kensrib met spinaziestamppot

èrs amendi' door theatergroep Splien 
op 12 december om 20 uur 

'Nen Belgische leeuw'
van David Mornet 
op 8‘.-~13 - 14 - 15 dec 

om 20.00 uur 
op 9 - 16 december 

om 15.00 uur
ARENA----------------------------------------

wo 12/12 
goulashsoep
bloedworst met rode kool/hamburger 
met selder in tomatensaus

'Hunka kunka'van Tone Brulin
cp 8 - 12 - 13 - 14 - 15
december om 20.15 uur 

'Kapai-kapai'op 10 december om 20.15u

do 13/12 
seldersoep
varkensgebraad arlésienne/spaghetti 
bolognaise

vrij 14/12
uiensoep of havermoutpap 
braadworst met erwten en wortelen/ 
gegratineerde v issch otel met tomaten 
en kampernoelies.

FILM

VUILBAK
BETOGING---------------------------------
zondag 9 december gaat er te Brussel een 
nationale betoging door tegen de inplan-
ting van kernwapens in België en tegen 
kernbewapening in het algemeen.
Dit om 14.00 aan het Rogierplein.
Er vertrekken te Gent bussen om 12.30 aan 
't St-Pietersplein

SKOOP-----------------------------------------

zaal 1 : 20.00 u Romeo and Julia
door Franco Zeffirelli 

22.30 u Deliverance
door John Boorman

zaal 2 : 19.30 u Film in verlenging 
door de regisseur 

22.00 u The picture shew man 
door John Power

VOORUIT--------------------------------------

men weet nog niet welke, maar onder 
voorbehoud durven wij voorspellen dat 
er wel degelijk één komt.

STUDIUM GENERALE----------------------

voordracht : Prof Dr H V D Enden 
over medische ethiek aud B 20 uur 
op dinsdag 11 december

ST. PIETERSABDIJ---------------------------

interessante tentoonstelling 8dec-27 jan 
'kinderarbeid' (volgende week verslag)

VUB-------------------------------------------

'6 uren voor Nicaragua'
14 dec vanaf 18 uur Aula op campus VUB

ELANDIJN AUD. E--------------------------

de andere film : 'een stille  liefde 
qp 17 december om 20 uur

BTK--------------------------------------------

vrijdag 7 dec om 20 uur een fuif zowaar 
zaal Washington Voormuide 40 (einde tramA
woensdag 12 dec om 19.30 uur vergadering 
voor BTK-ers, stagiairs en tewerkgestelde 
werklozen in ASLK-zaaltje (l°verd) aan 
de korte Meer.
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We kunnen misschien niet direct gewagen 
van bet failliet van de opvoeding, dan 
kunnen we spreken van een failliet van de 
demokratisering van de onderwijsmogelijk-

heden, die noodzakelijkerwijze een meer 
klaarziend mensentype zou scheppen.
Zodoende de menselijke existentie een die-
pere en rijkere inhoud geven.
Van dit laatste is nauwelijks iets waar 
te nemen. Nooit werden meer stupide mening-
en door meer mensen verdedigd. Nooit werd;' 
de levensinhoud door zovelen verschrompeld 
tot het loutere motoriek bestaansaspect.
In dit klaarblijkelijk failliet van de 
massa-opvoedingsmedia springt duidelijk 
naar voor dat als enige waarachtige op- 
voedingsmogelijkheid alleen nog het initia-
tief van enkelingen en kleine groepen over-
blijft. Niet slechts mogelijk maar meer dar 
ooit noodzakelijk.
Een eerste vereiste die gesteld moet worder 
aan allen die zich op dit gebied willen in-
zetten ligt in de dringende opdracht tot 
evenwichtige uitbouw van de eigen persoon-
lijkheid

Ue thans overal opduikende vormingscentra 
voor volwassenen hebben al evenmin als de 
scholen iets met levensvorming te maken.
Hun taak beperkt zich meestal moedwillig 
tot enkele randgevallen van de menselijke 
existentie. De klemtoon van de cursussen 
en de themata ervan ligt hoofdzatelijk op 
de beroepsspecialisering en met alle beper-
kingen en verschraling van de levensinhoud 

van dien.

Slechts alleen zij die zichzelf in een 
evenwichtig en rijp mens-zijn bevestigen 
kunnen bekwaam geacht worden het leven 
van anderen een diepere en meer waardevol- 
le inhoud te geven. Waar dit beslissend 
élan aanwezig is dienen ook de mogelijk-
heden geschapen en benut te worden om aan 
echte volksgeleiding te doen.

Gezag en onderwijs.

Als wij nu om ons heen zien dan leven wij 
in een schijnbaar tijdperk in de krisis 
van het gezag. De meeste eigentijdse sym- 
tomen van ongenoegen, van de studentenre-
voltes tot de gewelddadige privé-militie- 
vorming aan linkse en rechtse zijde, en het 
verloederde onderwijs zouden slechts uit-
lopers zijn, resultaten vórmen van gezag- 
loosheid.

Volgens de eigentijdse besluiten in de 
media rest alleen nog als zinnige weg het 
gezag af te schaffen. In een gezagslöze 
wereld zal geen krisis meer mogelijk zijn. 
Een meer objektieve benadering van het 
gezagsthema en de krisis ervan zou onge-
twijfeld tot de onontkoombare vaststelling 
moeten leiden dat de voornaamste oorzaak 
te zoeken is in de krisis van de gezags-
dragers en de opvoeding. Iedereen zou zich 
bij zichzelf wel eens volgende vragen 
kunnen stellen:
welke zijn de normen die worden veronder-
steld vervuld te zijn door diegenen die 
met gezag worden bekleed ?
'op welke wijze motiveert zich de gezags-
uitoefening ?
Op welke wijze oefent het onderwijs een 
invloed uit op het ondermijnen van de 
gezagsfunkties ?

Luc Van Can.
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gezin in zijn klauwen heeft. Leningen,ver-
zekeringen, jeugdwerking, vrouwenwerking, 
ttz.kooklessen en zo... of dat de boeren-
bond door zijn premiestelsel de grote boerer 
of desnoods de middelgrote boeren, steun 
verleent en de kleine boeren de nek omwring

Of dat de ruilverkaveling niet altijd de 
boeren ten goede komt, ook al wordt het ze 
zo voorgesteld. Dat bij een ruilverkave-
ling een paar "experten” (afgestudeerde 
landbouwingenieurs o.a.) komen kijken en 
allerlei opmetingen verrichten zonder ooit 
de boeren aan te spreken in verband met de 
specifieke problemen van de streek. Dat 
ondanks de zogezegde inspraak de meeste be-
slissingen over de hoofden heen van de rectrt 
streeks betrokkenen gebeuren. En dat ondanks 

een zogezegde periode van indienen van op-
merkingen of klachten, het practisch onmoge-
lijk is, iets aan de beslissingen te veran-
deren .
Rond de "boerenbond" en de "ruilverkaveling’ 
zijn er twee nummers van de "Boerebuiten" 
gepubliceerd. Dit jaar komt opnieuw al-
ternatieve landbouw ter sprake . Er zijn 
bedrijfsbezoeken gepland.Rond de konkrete 
situatie van de boer worden kranten nage-
plozen, andere informatiebronnen doorgeno-
men. Nu WOENSDAG 5-12 was het de eerste 
vergadering van dit jaar rond boerenwerking.

Werking :verspreiden en opstellen van info-
bladen, gepland in algemene vergaderingen 
of vergaderingen van subgroepen.

organiseren van info-avonden, o.a. 
"vertrekken als vrijwilliger"

organiseren van een congres "Eman-
cipatie van de 3° wereld”, een economische 
en sociologische benadering, waar ook speci-
fiek op "vrouwen in de derde wereld" zal 
ingepikt worden.

Hervormen van de ingenieursjaren 
activeren.

Steeds alle geïnteresseerden welkom op 
vergaderingen.
Kontaktadres Ekkergemstraat 115.

muis  e r u i t  met  C 3P

CJP is een pasje dat uitgegeven wordt door 
een v.z.w. die erkend en gesubsidieerd is 
door het Ministerie van Nederlandse Kui-

tuur ,
De bedoeling is de werkende jongeren en de 
jongeren in ’t algemeen tot en met hun 
25ste jaar meer te betrekken bij alles wa 
er van kuituur (in zijn ruimste betekenis) 

mee te pikken valt.
Het pasje is totaal vrijblijvend (m.a.w. 
je wordt geen lid van de v.z.w.) en het 
kost je slechts 100fr. per academiejaar

waardoor je dan recht op reducties krijgt 
op kulturele activiteiten en abonnementen. 
Natuurlijk krijg je met een studentenkaart 
in het Gentse ook al wat reducties(tram-
kaarten van NTG 's maandags, KK-activitei- 
ten, PR0KA. de Gentse exclusiviteitszalen) 

maar de CJP is ruimer:
1. Gratis abonnement op CJP-kultuurblad 

Zuid-Nederland Lijn.
2. Gratis entree in openbare musea.

3. Reductie op een 80-tal Nederlandse en 

Vlaamse tijdschriften.
KnackC900 i.p.v. 1750), Spectator (780 
i.p.v. 1250),Ako Werp (onderwijskrant) 
300i.p.v. 450, Vrij Nederland e.d.m.

4.Optredens

Kon. Opera: 2-3 rangverhogingen 
Arena: 150-50=100fr.
NTG: 120 ipv150 
Sabbatini theater: 100fr.

De CJP-pasjes zijn vanaf volgende week in 
het studentensecretariaat te verkrijgen

In Nederland waar het project nu reeds 15j. 
bestaat krijg je ook met je Vlaamse pas 
reductie op de meeste oprea-;toneel; rock-
en cabaretvoorstellingen 
In Vlaanderen is men duidelijk zo ver nog 
niet. Tot hiertoe slaagde men er enkel in 
afslag te krijgen bij schouwburgen. Maar 
binnen enkele maanden komt daar naar 't 
schijnt verandering in voor Gent. En zal 
dan getracht worden ook op eenmalige acti-
viteiten reductie voor CJP-ers te beko-
men


