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KADEMISCHE GRADEN
ACADEMISCHE GRADEN

Eerder toevallig Kregen wij verleden week 
een zeer belangrijk document in handen. NI. 
"Ontwerp van wet tot wijziging van de ge-
coördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de 
universitaire examens? Kompleet met een Me-
morie van toelichting en een toelichting pei 
artikel. Naar we uit goede - en doorgaans 
welingelichte - bron vernomen hebben wordt 
dit wetsontwerp momenteel op het hoogste ni-
veau (ministerie van nationale opvoeding, 
Vlaamse interuniversitaire raad) besproken 
alvorens het binnenkort in het parlement 
gestemd zal worden.

En gans de RUG weet van niets !

Daarom dit artikel, dat hopelijk wat van de 
totale onwetendheid (NB.fték bij het profes-
sorenkorps) zal wegnemen.

HISTORIEK

De hervorming van het regime van de acade-
mische graden wordt reeds lang gevraagd. 
Reeds in '69 stelt de vaste commissie der 
rectoren een voorontwerp op, dat in '70 in 
de RvB wordt besproken. Van '74 tot '75 
wordt er tijdens vele vergaderingen van die 
vaste commissie der rectoren, gewerkt aan 
een nieuw voorontwerp van wet. In mei '77 
noemt de VLIR de doorvoering van de wijzi-
ging in de wetgeving der academische gra-
den één der vier prioritaire punten. En dan 
komt in november het voorontwerp van Ramaec- 
kers. De kritiek hierop, zowel van studen-
ten als professoren, is gewoonweg vernieti-
gend. Het voorontwerp staat vol van onduide-
lijkheden, onverantwoorde veranderingen en 
verregaande tekortkomingen. Bovendien wijkt 
het sterk af van wat er in het verleden was 
voorgesteld; Na de storm van protest wordt 
het twee jaar stil. Verdacht stil, want van 
het ontwerp dat nu hangende is wordt zelfs 
het advies van de universiteiten niet meer 
gevraagd...

VOORNAAMSTE PUNTEN AAN HET HUIDIG ONTWERP

1. Er wordt één Hoge Raad voor het Universi-
tair Hoger Onderwijs opgericht (samengesteld 
uit de bureau's van de VLIR en zijn Waalse 
nog op te richten tegenhanger).Deze unitaire 
raad is paritair samengesteld en moet advies 
geven over alle problemen inzake universi-
tair ónderwijs die onder de bevoegdheid val-
len van het parlement.

2. Wetenschappelijke en wettelijke graden 
worden vervangen door academische graden, 
nl. - voor de eerste cyclus : kandidaat

- voor de tweede cyclus : licentiaat, 
burgerlijk ingenieur, apotheker, arts, die-
renarts, tandarts, geagregeerde voor het 
hoger secundair onderwijs.

- voor de derde cyclus : speciaal licen-
tiaat, doctor.

Hierbij komt nog een benaming (d.i. speci-
ficatie) die deelt uitmaakt, van de graden.

3. Studieduur : - 1ste cyclus: 2 jaar

- 2de cyclus : 4 jaar voor 
geneeskunde, 3 jaar voor tandheelkunde, diex 
geneeskunde en toegepaste wetenschappen, 2j. 
op andere gebieden

- 3de cyclus : spec. lic.: 
minimum 1 jaar, doctor : 3 jaar.
Deze studieduur is een minimumduur. Er wordl 
ook een maximumduur voorzien voor eerste 
en tweede cyclus, die het dubbele is van de 
minimumduur. De bedoeling is dat de organi-
satie van een creditsysteem mogelijk wordt. 
Over onderdelen van programma's krijgt men 
getuigschriften die vrijstellingen geven.
Over elk vak kan slechts vier maal examen 
worden afgelegd.

4. Veranderingen aan programma’s, studie-
duur, toelatingsvoorwaarden en dgl. gebeu-
ren bij Koninklijk Besluit, op advies van 
de Hoge Raad (let wel: de minister is niet 
gebonden door dit advies!)

5. Universiteiten zijn niet verplicht alle 
voorziene cursussen in te richten, als deze 
ook bestaan aan een andere universiteitj 
dit geldt ook voor de eerste en tweede cy-
clus.

6. Het zal mogelijk worden academische gra-
den te krijgen na opeenvolgende studies in 
het niet-universitair hoEer onderwijs en 
aan de universiteit

7. Impliciete gevolgen:
- De nieuwe tekst is zeer duidelijk geken-

merkt door een geest van centralisatie en 
bevoogding door de minister.

--Specialisatie wordt meer en meer voorbe-
houden voor de derde cyclus.

EERSTE BEMERKINGEN

Ten opzichte van '77 is dit ontwerp zeker 
een verbetering. Toch blijft heel wat kri-
tiek nog steeds gelden.
° De Minister trekt duidelijk macht naar zic( 
toe, terwijl voor academische aangelegenheden 
juist de uniefs meer bevoegdheden moeten 
krijgen.

° In de samenstelling van de hoge raad is 
er van studentenvertegenwoordiging geen 
sprake . Nochtans krijgt deze raad verre-
gaande adviserende bevoegdheden. Daarbij 
kunnen in deze raad 'bijzonder bevoegde per- 
sonen'van buiten de unief advies geven. Ziet 
ge ze al komen : de vakbonden, de industrie, 
de artsensyndicaten die allemaal hun zeg 
willen hebben over het onderwijs.

Rechten, psycho- en en pedagogie, farma-
cie, zien hun studieduur inkrimpen van 5 
naar 4 jaar. Uiteraard zal dit nogal wat 
veranderingen aan het programma noodzakelijk 
maken, om nog te zwijgen van de verhoogde 
studiedruk.

° De 'opwaardering' van het derde-cyclus 
onderwijs komt neer op een onderwaardering 
van het huidig diploma. Velen zullen zich 
geroepen voelen het derde-cycclus onderwijs 
te volgen. Maar door het feit dat hiervoor 
nog steeds geen studiebeurzen beschikbaar 
zijn, betekent dit nieuwe ontwerp van wet 
een sociale selectie. Minder begoede studen-
ten krijgen dus geen gelijke kansen.
° Alhoewel bij de toelichting juist het 
om gekeerde staat-, zullen de voorgestelde 
maatregelen gemakkelijk leiden naar eén 
verlenging van de studieduur (huidige aca-
demische werkloosheid, devaluatie van het 
tweede-cyclus diploma, een maximale studie-
duur, gekoppeld aan de kredietsystemen, kan 
gemakkelijk een programmaverzwaring in de 
hand werken).
° Bij de toelichting staat letterlijk :
'de graad van de landbouwingenieur wordt 
geassimileerd met de graad van burgerlijk 
ingenieur, hetgeen uiteraard dezelfde toe- 

latingsvereisten impliceert.’
Gaat men een toelatingsexamen opleggen 
aan de landbouwingenieurs?

In de geneeskunde ijvert men al jaren 
voor een huisartsopleidinE binnen de 7 
jaar. Nu staat in het ontwerp dat men na 
7 jaar (slechts ?) arts is. Is men dan 
ook huisarts? Of is dokter Wijnen er 
achter de schermen toch in geslaagd z ’n 
invloed te laten gelden?
° Het Ministerie van Volksgezondheid 
verdedigt 5 jaar als opleiding van 
apothekers op Europees vlak. Het Mi-
nisterie van Nationale Opvoeding maar 
4 jaar. Het is wel zo dat men de stage 
nu beschouwt buiten de opleiding.
° Het aggregaat voor het hoger onderwijs 
wordt afgeschaft maar niets wordt verder 
opgelegd ivm de pedagogische vorming 
van de toekomstige docenten.

WAT NU?

Onze mogelijkheden zijn niet onbeperkt.
De besprekingen zijn al ver gevordert. 
Daarom moet alles snel gebeuren. Deze 
week leggen we contacten met de studenten 
in de verschillende faculteiten en uniefs 
zodanig dat vóör de RvB van 21 dec, waar-
in de rector wel uitleg zal moeten ver-
schaffen, we een gezamelijk standpunt van 
de studenten klaar hebbenover de meest 
belangrijke punten.
Reacties zijn welkom !

Wouter Van de Berghe 
Koen Bostoen

P.S. Het bewuste document is te verkrij-
gen op het VNSU-secretariaat, Kazernestr. 
13, tegen de prijs van 30 frank.

Z o a l s  h e t  k l o k j e  . . .

In de sombere serie berichten uit de sa-
menleving, meer bepaald de CVP-staat, 
wordt de 'BIJZONDERE VERENIGING TER BE-
SCHERMING VAN DE ZONDAGSRUST (B.V.B.Z.)'' 
voorgesteld.
De bijzondere vereniging ter bescherming 
van de zondagsrust (bvbz) vindt dat het 
moment aangebroken is om steun te zoeken 
bij de brede lagen van de massa’s, om 
haar eisenpakket te verwezenlijken. Als 
geaffilieerde tak van de "recht op lui-
heid moevement', welke haar aanvraag in 
198D tot het Kultureel Konvent zal rich- 
tenmet het oog op het bekomen van finan-
ciële middelen -als tegenpool van menig 
rotzooi, is zij na veel luiheid tot enig 
constructief palaver gekomen. Na de eer-
ste (statutaire) vergadering kan men vol-
gende balans registreren: 'Denkt de cle-
rus dat de kleine man geen horloge heeft? 
Dit nota bene in het digitale tijdperk?’

Woensdag 12 december, 12u15.

Zegt Antoon tegen de hoofdredakteur: 
het zou toch plezant zi jn moest er 
in het redaktioneel ie ts  komen over 
de regeringsbeslissing in verband 
met die raketten. Waarop deze -zoals  
a l t i jd -  ja knikt. Dat betekende dan 
wel dat tot woensdag moest gewacht 
worden om er iets  te kunnen over.
En dat betekende dus ook lang in bed 
blijven liggen om naar het nieuws op 
de radio te luisteren.  Om tien uur: 
vergeten de radio aan te zetten.
Weer in slaap gevallen.  Elf uur: net 
op t i jd  weer uitgedommeld. Geen 
rakettennieuws. Twaalf uur: dan 
toch nog frontberichten: de regering 
heeft nog geen standpunt ingenomen 
maar Simonet zal alvast het stand-
punt van de regering gaan verdedi-
gen op de Navo-top in Evere. En ook: 
er werd een speciaal charter-vlieg-  
tuig geëngageerd om de Belgische 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement op te halen en ze op t i jd  
in Brussel af te leveren om er hun 
stem te verheffen/ uit te brengen/ 
te verduisteren. Al naar gelang.
Met andere woorden, het had dus 
geen zin om tot woensdag te wachten 
met dit redaktioneel,  want de be-
s l i s s ing zal toch nog een t i jdje  
uitblijven en dit blad moet onmid-
del l i jk  naar de drukker gebracht 
want anders : deze week geen Scham-
per.
Tot daar dus de raketten.

Ten s lott e:  dit is de laatste Scham-
per voor het jaar 1979. De eers t-
volgende , genummerd 99 zal gemaakt 
worden op maandag ik weet niet  
hoeveel januari,  a l lesz ins de eerste 
week dat het weer les i s .  Tot dan.

12 u28.

Zo de kerkGn een djingle hadden, electro- 
nies gemoduleerd, zou-je-nog-zeggen, ja. 
Trouwens de pedofiele sintniklazen delen 
toch ook kwistig tijdattributen uit? Als 
de zwartrokken hun kerken niet willen zien 
branden, moeten ze nu eens en voorgoed de 
kleine man zijn nachtrust laten. Menig ze-
nuwachtig en gelui allerhande zorgt tenan-
dere voor menige onrust in Vlaanderens 
huisgezinnen. Een veel gefrequenteerde 
neukperiode van de lx wekers wordt door 
klokken gedistreerd, zo zullen de aanhan-
gers van de eng-orgastische sexuele revo-
lutie nooit aan hun trekken komen, weet 
je wel.

Sluit daarom aan bij de moevement. Poten 
af van onze vrije tijd!
Consequenties enz. zullen voor volgend 
jaar zijn, een aanval van de paresseusheid 
velde onze 1° adviseur/secretaris. (l-ë.)



OVER T SOCIALE...
(-SECTOR,-RAAD)

INLEIDING.

In de voorbije weken is er heel wat geschrevi 
in Schamper over de restaurants in het alge-
meen en de maaltijdprijzen in het bijzonder. 
Dat gebeurde telkens onder de spreekwoorde-
lijke titel La Grande Bouffe. Dat de kwali-
teit van de maaltijden niet buiten gelijk 
welke bespreking van de restaurants mag blij-
ven is zo klaar als een klontje. Maar toch 
kan ik niet anders dan konstateren dat zaken 
onvoldoende in hun kontekst geplaatst wer-
den.

In Schamper 96 haalde Dirk Vereecken, voor-
zitter van de Sociale Raad nogal fors uit om-
trent de restaurants, en meer bepaald de be-
zetting ervan. Hij haalt een paar juiste 
cijfers aan, maar houdt andere echter achter 
de hand. Verschillende elementen uit het 
dossier, zoals men dat heet, worden op één 
hoop gegooid, waardoor de aktie en de aktie- 
voerders nog harder kunnen aangepakt worden. 
Eén belangrijke vraag, die deels de essentie 
van de zaak uitmaakt, wordt door de voorzit-
ter niet gesteld : nl het waarom van de prijs 
verhoging en de weerslag op het verbruik.

In het antwoord van Agnes Verlinden in Scham-
per 97 wordt te weinig aandacht besteed aan 
de voorstellen van een kommissie op het ka-
binet van Nationale Opvoeding. Daarin wordt 
de openstelling voor NUHO-studenten en de 
uitbouw van de sociale sektor tot "regionale 
centra van sociale voorzieningen" voorgesteld. 
Een tweede punt, waarop wegens gebrek aan 
ruimte en tijd te weinig nadruk gelegd werd 
is de vergelijking van de maaltijdprijzen 
tussen de verschillende universiteiten.
Met de lijn van haar betoog kan ik akkoord 
gaan. Daartegenover staat dandat ik Dirk 
Vereecken ervan verdenk goedkoop succes te 
halen zonder tot op het bot de complexe 
situatie doorgrond te hebben. En dat was 
het laatste dat we van hem misschien kon-
den verwachten. Als voorzitter van de So-
ciale Raad mag hij toch niet bij een kri-
tische lektuur van zijn artikel op slag on-
deruitgaan.

Achtereenvolgens behandel ik de kommissie 
sociale sektoren, de openstelling voor NU- 
Ho-studenten, de maaltijdprijzen, het per-

soneelsbestand en het probleem van de aktie- 
vormen.

II. KOMMISSIE SOCIALE SEKTOREN.

Minister Ramaekers heeft in juni '79, na de 
maandenlange studentenprotesten een voorstel 
gelanceerd om drie werkgroepen op te richten. 
Naar de mening van de minister kan de so-
ciale problematiek van het hoger onderwijs 
opgesplitst worden in drie deelproblematie- 
ken : naast de inschrijvingsgelden, moest 
de problematiek van de studiefinanciering 
en van de sociale sektoren ter node aange-
sneden worden. Een werkgroep rond de in-
schrijvingsgelden werd geweigerd, omdat de 
eisen klaar en duidelijk genoeg waren.

De vraag kan gesteld worden waarom Ramae-
kers het initiatief nam om tot een hervor-
ming, hoe beperkt dan ook, te komen.

Ten eerste omwille van de studie Bosmans.
Deze is eigenlijk niet zo spectaculair als 
ze gewoonlijk zijn voorgesteld. Het meren-
deel van zijn resultaten waren vroeger al 
bekend. Maar Bosmans heeft handig inge-
speeld op de relatie inschrijvingsgeld- 
studiebeurzen, en aangezien daar juist 
bereering rond bestond onder de studenten 
hebben de kritieken en cijfers van Bosmans 
een grotere weerklank gehad dan normaal. 
Bosmans vertolkte wat binnen de onderwijs- 
vakbonden, ouderverenigingen en studenten-
beweging al lang leefde.

Ten tweede is Ramaekers nu bereid iets te 
doen (wat dan ook) om zijn gezicht op te 
poetsen tegenover de bevolking en destuden- 
ten, als goede sociaal-demokraat. Hij wil 
zowel de studenten als de sociale partners 
betrekken bij het overleg. Het is een feit 
dat het overleg (het medebeheer) veel be- 
langrijker is naar de "sociale partners".
Zij geloven daarin en hun strategie is daar 
al jaren op afgestemd. Het meebetrekken van 
studenten in de ministriële werkgroepen zal 
wel niet leiden tot een medebeheersstroming 
in de studentenbeweging, maar hoort toch 
thuis in dezelfde politiek.
Ramaekers is hoe dan ook verplicht zijn be-
leid als sociaal voor te stellen. Zijn er 
problemen, dan is hij bereid het overleg 
te spelen. Hij hoeft dan ook geen verant-
woording meer af te leggen waarom dit of 
gene stelsel fout loopt. Want het zal in 
de toekomst wel verbeteren daar het kabinet 
errond aan het werken geslagen is. Een 
zeer goekope manier om protesten af te 
schepen.
De werkzaamheden van de kommissie Sociale 
Sektoren moeten leiden tot een nauwkeurig 
omschrijven van wat behoort tot de sociale 
sektor zodat eenvormingheid in alle univer-
siteiten wordt berekt. De mogelijkheid moet 
onderzocht worden, gebruik makende van de 
plaatselijke culturele, sociale en sportie-
ve infrastruktuur, om voor het gehele hoger 
onderwijs regionale centra voor welzijns-
zorg te organiseren waarin de reeds bestaan-
de faciliteiten geintegreerd worden.

Ten tweede moeten de werkzaamheden leiden 
tot een voorstel om te komen tot een auto-
noom dagelijks beheer voor de sociale sek-
tor in het hoger onderwijs.
(uit verslag installatievergadering van 
13 juni 1979).

De werkgroep stelde in haar planning voor 
om achtereenvolgens te bespreken :
1° de doelstelling van de sociale sektor 
2° de inventarisinhoud van de sociale sek-

tor en de optimale inhoud van deze sek-
tor.

3° de financieringsmiddelen van de sociale 
sektoren.

Wat de autonomie van de sociale sektor voor 
universitair en niet-universitair onderwijs 
(hoger) betreft, is iedereen het roerend 
eens.

Wat besproken wordt rond de doelstelling en 
de inhoud van de sociale sektor gaat terug 
naar de resultaten van een werkgroep op het 
kabinet van Calewaert (1974), die sindsdien 
in een schuif beland waren. In 1978 werden 
de besprekingen en de argumentatie opgefrist 
bij besprekingen tussen verantwoordelijken

van sociale sektoren GENT en LEUVEN.

De kollektieve voorzieningen moeten gezien 
worden in het licht van zowel de demokrati- 
sering van het ondrwijs, als van de dienst-
verlening aan alle studenten als een aanvul-
ling van het te verschaffen onderwijs, 
(verslag vergadering 27/6 /’79)

In principe moet de bestaande infrastruk-
tuur ter beschikking gesteld worden van de 
beide types van onderwijs, namelijk univer-
sitair en NUHO-onderwijs. Aanvankelijk 
zal gestart worden om de samenwerking met het 
NUHO-lange tijpe tot stand te brengen.
Een consensus tekende zich ook af rond het 
punt dat verhinderd moetst worden dat intus-
sen (vfiér de realisatie van regionale centra) 
nieuwe infrastruktuur gebouwd zou worden.

Het zou tot een verspilling van financiën aan-
leiding geven.
In de drie centra Brussel, Gent en Leuven zal 
dus gestreefd worden naar een samenwerking met 
het NUHD-lange Type.
(verslag vergadering 13 sept. '79)

Op de laatste vergadering dook er een belang-
rijk twistpunt op. Van verschillende zijde 
werd aangedrongen om het geld van de verhoogde 
inschrijvingsgelden integraal aan te wenden 
voor de sociale sektor. (om de begroting uit 
de rooje cijfers te halen).
Zowel de vakbonden, de verantwoordelijken van 
de sociale sektoren als ouderverenigingen waren 
daarvoor te vinden. Als argument haalden ze 
aan dat het toch beter was om het geld daar-
voor te gebruiken, terwijl het nu toch voor-
handen was.
Alleen de studenten verzetten zichqm prin-
cipiële redenen :
° een dergelijke besteding houdt in feite in 

dat men zich neelegt bij de beslissing van 
de verhoging van de inschrijvingen 

° het aanwenden voor het aanzuiveren van een 
deficitaire toestand kan in de toekomst 
als precedent aangegrepen worden, om bij 
een volgend deficiet de bedragen van de 
inschrijvingen fors te verhogen.
Dit komt neer op het zelf financieren van 
de sociale voorzieningen.

0 Het is slechts een noodoplossing, die voor 
enkele jaren een uitweg kan betekehen.
Een grondige aanpak van het probleem wordt 
uitgesteld.

Iedere universiteit zal zelf beslissen of 
men tot een dergelijke maatregel over 
zal gaan.

Het grootste probleem is uiteraard de fi-
nanciering van de sociale sektor. Wil men 
de uitbouw tot regionale centra realiseren, 
dan is het noodzakelijk dat men (= de over-
heid) over de brug komt met kredieten.
Die op hun beurt nergens te vinden zullen 
zijn. Het afdwingen van een supplementaire 
subsidiering houdt een politieke strijd met 

zich in.

III. OPENS TELLING VOOR NUHO-STUDENTEN.

In het licht van wat hierboven geschreven 
staat, is het duidelijk dat de officiële 
openstelling voor NUHO-studenten een doel-
stelling is voor de nabije toekomst.
Intussen kunnen we konstateren dat NUHO-studen-
ten middagmalen nemen in Overpoort,
BRUG, enz... Alleen uit ekonomische overwe-
gingen (maar ook wel met de openstelling 
in het achterhoofdi) werd daartoe besloten.
De deficitaire toestand van de restaurants 
werd op die wijze deels verlicht. De kost-
prijs per maaltijd wordt gedrukt omdat de 
vaste kosten gelijk blijven.
Op dit ogenblik worden ongeveer Imiljoen twee 
honderd duizend maaltijden per jaar ver-
strekt. Wil men aan de laagste Kostprijs per 
maaltijd werken (zoals het in de eerste de 
beste fabriek gebeurt, nietwaar dirk) dan 
kan het aantal opgedreven worden tot 1 mul- 
joen vijfhonderd duizend. Zonder de maxlmum- 
kapaciteit overschreden te hebben., zonder 
de posten personeelskosten, gebouwenlast te 
verhogen.

Om het meest rendabel te werken zou de 
verantwoordelijke een beleid moeten kunnen 
voeren om daaraan te komen. Anderzijds is 
het haast verboden een kampagne naar de 
NUHO-studenten toe te voeren om van de res-
taurants gebruik te maken.

Het is dus fout geredeneerd door dirk dat 
de toelating van het NUHO noodzakelijke 
prijsverhogingen met zich zou meebrengen.

Ook tegen andere merkwaardige redeneringen moet 
ten strijde getrokken worden. Sommige stu-
denten spreken zich uit voor het behoud 
van privileges voor uniefstudenten met name 
goeakope maaltijden, maar dan uitsluitend voor 
hen. Het NUHO mag er niet binnen. Want het 
zou afbreuk doen van het akademisch ka 
rakter van de universiteit, het zou lange 
wachttijden met zich meebrengen enz...
Dergelijke korporatistishce visie kunnen we 
best missen.

Geeraert Paul

voor VVS-SVB lid van de Sociale Raad

(om het artikel niet te lang te maken, komt 
het vervolg met oa bespreking van de maal- 
tijdprijs, het personeelsbestaad en de aktie- 
vormen in de volgende Schamper)

M u iü . 'n b ro k  vakliteratuur
Beste medestudenten, 
de bedoeling van dit relaas is de ge-
heugens van velen nog eens op te frissen 
ivm de curriculumhervorming die i^eds 
werd goedgekeurd voor de kandidaturen 
geneeskunde. Oorspronkelijk was de hele 
discussie begonnen naar aanleiding van 
’een meer specifieke huisartsopleiding' 
dit was zowel wenselijk voor de studen-
ten als voor de kwaliteit van ons onder-
wijssysteem. Effectieve hervormingen 
in die richting werden reeds doorgevoerd 
in de andere uniefs en ook in het buiten-
land; trouwens die vereiste werd duide-
lijk omschreven in het document'the 
general Practianer in Europe’ van de 
’Second European conference on Teaching 
of Gener. Practice’ in 1976.

Dus de vorming van de nieuwe huisarts, 
samen met het streven naar een unifor-
miteit in de verschillende EEG landen, 
bracht de fakulteit geneeskunde ertoe 
een curriculumhervorming voor te stellen. 
Ook was de druk die uitging van de syndi-
caten één van de drijfveren om te bewij-
zen dat een volwaardige opleiding binnen 
de zeven jaar mogelijk was...En alzo 
startte de commissie Vermeulen.

1°kan. vroeger
fysica 67,5 + prakt 9D

anor. scheik. 60 ” 67

orga. scheik. 52,5 " 67
biologie 60 ” 90
psycho. 30 =3°kan
med.stat. 20 +20hr.

alg. hist. =2°kan

2°kan.

anatomie cfr. nu +1/2 3°kan
alg.biochemie iets minder
genetica iets minder
alg. fysio. iets minder
bijz. hist. cf r. 3° kan nu
bijz.biochemie 
EHBO
1/2 fysio

3°kan.

1/2 fysio
1/2 anat. + diss.
+med. psycho. 35uur
+med. sociol. 42uur
+capita selecta heelkunde + + interne
+soc.gen. : compleet nieuw deel !
Bacteriol 1/3 1°doc
Med.fysiol 1/2 1°doc
Fys. propaedeutica

Wat was de bedoeling van de hervormingen?
1. vakken van de doe. naar de kand. ver-
schuiven om zo ongeveer 1 1/2 jaar vrij te 
krijgen voor een "meer_klinisch_gerichte 
opleiding”.
Deze betreft vooral de doe. en is nog niet 
uitgewerkt! Het zou wenselijk zijn dat deze 
hervorming in de doe. rekening houdt met 
het voorstel betreffende de huisarts oplei-
ding gedaan en goedgekeurd op 9 maart'79
2. een relatief minder techn. opl. verschaf-
fen, vandaar de extra-vakken

soc. geneeskunde 
med. psycho 
med. socio. EHBO

Enkele bemerkingen;
- het is te betreuren dat men zich zozeer 
geconcentreerd heeft op het aantal uren dat 
een prof mag geven. Iedereen weet maar al 
te goed dat lesuren geen maatstaf zijn voor 
de inhoud en de belasting welke een cursus 
meebrengt. Vergelijk maar eens het vak gene-
tica met anatomie en histologie. In 't kort: 
er is helemaal geen verandering in de eerste 
kan buiten biologie en bovendien neemt de be-
lasting toe.
NB. : de reductie in uren voor anorganische 
chemie slaat enkel op het deeltje mineralen 
wat nooit gegeven wordt!!

Men kan zich dan ook terecht afvragen of dit 
niet de geboolte is van een verdoken numerus

clausus gebaseerd op een ruime wetenschap 
pelijke basis, het criterium bij uitstek om 
iemands bekwaamheid te beoordelen?????
- het is positief dat men meer maatschappij- 

betrokken vakken zal doceren.
- men heeft dus getracht 1 1/2 jaar vrij te 
krijgen om de stage te verlengen. Dit bete-
kent rekenkundig 2 1/2 jaar resterend voor 
1°-2°-3° doe. Aangezien 2°-3° doe. op zich-
zelf reeds zeer zwaar zijn, blijft er zowat 

4 maand over voor het eerste doe... dus eea 
enorm aantal uren per week'om dan nog van
de prestages te zwijgen.

De mogelijke oplossing was gewwests een re-
ductie van de basiswetenschappen in de kan-
didatuur tot het med. relevant en noodzake-
lijke i.f.v. een betere klinische opleiding! 
In het vooruitzicht van een nieuwe bijeen-
komst van de onderwijskommissie hoop ik dat 
het voorstel van de doe. voldoet aan sommige 
eisen geformuleerd in een verslag opgesteld 
door het raadgevend komité voor de medische 
opleiding (commissie van de europese gemeen-
schap) en dat bovendien het voorstel_tot_het 
invoeren_en_structureren_yan_het_leeryak_
"HUISARTSGENEESKUNDE ”_aan_de_RUG_geinte::

greerd_wordt_!

Jo Strobbe



W e n  s o f  C e n s  ?

Sedert donderdagavond zijn de op-
voeders van " Vrij en Vrolijk" in sta-
king. Van de vijf eisen zijn er vier 
ingewilligd, men besloot verder te staken 
voor de vijfde eis " het ontslag van Maria 
Wens". Men zal zich herinneren dat deze 
enkele jaren geleden voor de rechtbank 
moest verschijnen wegens kindermishande-
ling, waarvoor ze vrijgesproken werd. Ze 
moest eveneens voor de rechtbank verschij-
nen wegens inbreuken op de arbeidswetge-
ving, en het niet betalen van de sociale 
zekerheid. Hiervoor moest ze alleen de 
achterstallige RMZ betalen. Twee schanda-
lige uitspraken dus. Niettegenstaande het 
schermen met geldtekort en ontoereikende 
subsidies (wat niet te betwisten valt) 
slaagde Wens er toch in zich persoonlijk 
op een ongehoorde manier te verrijken.
Wat niet iedereen weet is dat slechts 
na het in de aktualiteit komen van deze 
zaken Maria Wens vast benoemd is geworden 
aan onze RUG. In de dienst van orthopeda-
gogiek is zij het die de plak zwaait.
Ook hier zijn chantage van studenten en 
assistenten niet uit de lucht. Ortho - 
pedagogiek wordt er door haar zeker niet 
of nauwelijks gegeven, wel wordt er ver-
teld dat alle opvoeders alleen maar aan 
zichzelf denken, ongemanierd zijn en zich 
verenigen in groepen op basis van ideolo-
gische ‘opvattingen, meestal Marxistische. 
Aan het belang van het kind wordt niet 
gedacht. Het is dus zeker niet te verant-
woorden aan de opvoeder ook maar iets van 
verantwoordelijkheid of informatie te 
geven. Bij dat alles zijn het de directies 
die het grote slachtoffer zijn, zij worder 
langs alle kanten aangevallen. Het is dan 
ook de taak van de ortho-pedagoog de di-
recties bij te staan, en samen met hem de 
instelling te organiseren op basis van 
wetenschappelijke kennis en het principe 
dat " het kind centraal staat". Een soort 
"Uebermensch"- theorie, waarbij de be-
kwame personen (directie en ortho-peda-
goog) tegenover de onbevoegde opvoeders 
staan.
Het wordt tijd ook hier eens de benoeming 
van prof. Wens in vraag ue stellen, stu-
denten zouden beter gediend zijn bij ob-
jectieve informatie, het mag niet de be-
doeling zijn hen klaar te stomen tot ad- 
vokaat van de duivel.

naam en adres op de 
vedaktie bekend.

B ostoense
H u t s e p o t
VAST BUROTJE 1en2

Het vast bureau bestaat voornamelijk uit 
veel papierwerk en een gemoedelijke sfeer 
De R.V.B. (Raad van Beheer] heeft wel 
een grotere zaal en meer mensen, maar 
men werkt erg snel door. Eventjes niet 
opletten en je agendapunt is er al on-
derdoor. Want er wordt niet gestemd: 
tenzij je de stemming vraagt wordt elk 
gepasseerd agendapunt als goedgekeurd 
beschouwd.

We pikken er die punten uit die de stu-
denten rechtsstreeks aanbelangen. Zoals 
het nieuwe leslokaal voor de ingenieurs 
te Zwijnaarde, dat zogezegd enkel be-
doeld is onri inleidingslessen voor de 
practica te 'verzorgen'. De inrichting 
kost slechts Z miljoen +.
Een-geweldige besparing. En ook onze 
toekomstige ingenieurs varen er wel bij. 
Zij zullen door het op en neerfietsen 
tussen Zwijnaarde en de Plateau tussen 
de lessen in hun fysieke conditie gevoe-
lig kunnen aanscherpen. Mens sana...

We verdedigen onze (ont-]houding over 
de kumel: als we niet kunnen kontrole- 
ren hoeveel iemand bijverdient -en dat 
kunnen we nietj zeker niet bij de vrije 
bersspan- dan onthoudenwij ons, Ook als 
de lessen in het gedrang worden gebracht. 
In praktijk stemmen we dus bijna steeds 
onthouding. Niet dat dat veel resultaat 
oplevert....

HET GUSB

Het GUSB heeft een nieuwe regeling i.v.m. 
sportkaarten en reservatietijden. Die 
valt voor de studenten gunstiger uit: 
van nu af aan krijgen de studenten a 
priori 2/3 van de reservatietijd waar 
vroeger 2/3 door het personeel werd aan-
gevraagd. Maar de financiële kant van 
de zaak moet eerst nog door het Vast 
Burotje. En het geraakt er ook door.

Koen Eostoen gaat in Schamper 99 
verder met zijn proza.

Jubel alom. Zowaar elke uitgave wordt 
stormerhand ingenomen, groepies vertrap- 
peld en de te brave borsten bekritiseren 
slapjes deze Knobby-art die, steunend op 
de Bindo-techniek, hét techniek van de 
jaren '80 wordt. Cnvdr)

jubileum 
knobby6

Omdat zij het zowaar beu is gaat zij in de 
andere bloempot zitten. Zij houdt helemaal 
niet van cactussen, maar ja, ze zijn goed-
koop. Na het spelletje in de tweede bloem-
pot is ze zowaar gans het botanieken hof 
beu en springt in de vergaarbak. Daarna 
woelt zij rond in de luciferdoos en vertrapt 
drie doodgeboren wandluizen. Dan is er kof-
fie denkt ze en ze zuigt op de suiker , die 
per toeval onder de chauffage terecht kwam. 
Gelukkig is er toeval, anders was er geen 
suiker. Of is het dankzij Tirlemont? Zij 
weet het niet, ik weet het niet, en ze komt 
bij me op de typmachine zitten, 
pkcnehogvenxm ik probeer haar van tussen de 
toetsen te halen, want de '. ' was te hard 
aangeslagen.
Roodaangelopen verbiedt ze me nog over haar 
te schrijven, en omdat ik haar lief heb doe 
ik het. Ik schrijf niet meer over haar.
Stop. Nee, ik schrijf over je vriendin. Nee, 
die andere, die die vorige week de elektri-
citeit op at. En de lampen ook. Maag ik dat 
ook al niet? Ok. ik vind wel iets anders. 
Waarom mag ik eigenlijk niet over jou schrij 
ven? Niet doen, niet mijn oorlel.
Zip, ze is weg. Als zij er niet is denk ik 
minder aan haar. Iets anders dus.
Geachte lezer, U kent nog wel het sprookje 
van sneeuwwitje niet? Heel goed. Roodkapje? 
Assepoester? De gelaarsde kat? Klein Duim - 
pje? Wij kennen er bijna evenveel. Ik vind 
het spijtig dat U mij geen vragen stelt.
Uw antwoorden zijn daarentegen heel terecht. 
Zip daar is ze weer, zip ze is weer weg.
Ze kwam eventjes binnengezipt. Eigenaardig 
wezentje denkt U. Ik zie het op uw vinger-
nagels. En toch is het niet zo. Ze is dood-
gewoon zo. Maar ik mag er niet over schrij-
ven. Als wij ons eens tegen het lichaam 
lopen, geachte lezer, dan zal ik over haar 
vertellen. Als U insisteert natuurlijk. Anr 
ders niet. Ha, daar is haar vriendin. Die 
van het badschuim, weet nog wel? Ja, ze 
heeft veel vriendinnen. Maar ik mag er ook 
niet over schrijven. Ik wil ook niet. 
Begrijpt U?

C.Raar

S chrik  van  a p p è l ?

OVER CAUSALE RELATIES

(of: associatieve gedachtengang van
een dromend student aan de RUG]

Zo, hier hangen we weeral in een luie 
auditoriumstoe 1 . Even tellen. 33,' en 
dat op een 90-tal studenten. 'T is al 
erger geweest. Merkwaardig, mijn m o e -
der zou zeggen: "Hoe later in 't jaar
hoe minder van die gasten naar de les 
gaan". Ik zeg dat niet zo. Ik studeer 
Ik zeg: "De frekwentie van studenten
die de les volgen daalt progressief 
omgekeerd evenredig met de duur van 
het academ ie ja ar ”. Niet iedereen moet 
dat begrijpen, vooral mijn moeder 
niet. Pff, ik verveel mij hier. Ik 
heb zelfs geen Schamper bij. Trouwens 
die heb ik vorige les al gelezen. Wat 
zit ik hier nu weeral te doen.Ik ben 
zo een van die studenten die naar 
veel lessen gaat, allee, .relatief 
veel. En de prof maar vertellen over 
"doelen bereiken". O n s 'voetbalploeg 
heeft dat in alle geval niet gedaan. 
Wat is mijn doel om naar de les te 
komen? Zien hoe kwaliteit laag en 
kwantiteit hoog is? 0 f zien hoe men 
het principe toepast: Hoe maak ik 
mijn lessen zodat de studenten in het 
geheel niet meer komen, en ik dan ook 
geen les meer hoef te geven. Ik kom 
nog. Toch doet die prof enthoesiast. 
Wij niet. Ik kan niet voortgaan. De 
prof zou nogal reageren. Ik zit hier 
nu. Zou er nu eens niets gebeuren?
He t plafond instorten of zo, of de 
prof die iets interessants vertelt, 
dan valt het plafond daar van in.
Lap, daar heb je het al. Begint die 
daar nu over de eksamens. Daar draait 
alles om. Bij hen toch. Niet bij ons. 
Ik zal weer tweede zit krijgen, denk 
ik. Ik ga nochtans wel naar de les 
(en ben te enthoesiast om vragen te 
stellen], maar ga toch naar de les. 
Het schijnt dat het allemaal in de 
kursus staat. Ik weet dat niet.Luc 
wel. Hij komt niet naar de les. Had 
geen tweede zit. Leest zijn kursus 
thuis. Ik heb daar geen tijd voor.
Ik ga immers naar de les

WEG DIE BOMMEN 
GODVERDOMME...

WERKVOLK G EVRAAG D

vrouwenwerk m oraal -  filosoof

VROUWENWERKGROEP

Dit is een initiatief van enkele vnouwen van 
de universiteit en van het Nuho.
Het doel van deze werkgroep is voornamelijk 
inhoudelijk werk, een aktiestruktuur zal van 
hieruit worden georganiseerd.
Het streefdoel dit jaar is het maken van een 
brochure met als onderwerpen:
- sollicitatiekansen voor vrouwen uit diverse 

richtingen.
- bijlage met informatieadressen.
De brochure zou ondermeer ook kritiek bevatten 
op de werkmethoden en selectiecriteria bij 
testen bij sollicitaties en op de dop.
De voorgestelde aktieperspektieven hieromtrent 
zijn: - Aanwezig zijn op de voorlichtingsdagen 
voor de humaniora!eer!ingen.

- Kritiek op P.M.S.centra in verband met 
de door hen voorgestelde studiemogelijkheden.

- Een voorstel om een enquête te orga-
niseren met onder andere de vraag : "Waarom 
heb je die bepaalde richting gekozen?" . . . .

Dit moet concreet nog volledig uitgewerkt 
worden.
Bij al deze initiatieven is evenwel de be-
perking gesteld dat het onderzoek enkel het 
Hoger Onderwijs betreft.

Vrouwen die hiervoor interesse hebben, worden 
op onze volgende vergadering verwacht.
DINSDAG 8 JANUARI 1980 (in de Brug)

Vorig akademiejaar (78-79) werd na 2 
vergaderingen de werkgroep ontbonden, 
deels uit gebrek aan interesse en inzet, 
deels met de bedoeling om alle energiein 
de akties tegen de 10 .000 te investeren. 
In 79-80 is de werkgroep terug gestart 
met de bedoeling de aktieve krachten in 
de sectie te bundelen en alzo de studen-
ten Moraal en Filosofie meer te betrekken 
bij hetgeen binnen de sectie gebeurt 
(niet gebeurt of zou moeten gebeuren) 
Vanuit deze vage doelstelling worden ver-
scheidene aktiviteiten uitgebouwd;
0 Met het oog op verruiming en/of tege-

moetkoming van het interessegebied 
van Moralisten/filosofen organiseren we 
voordrachten, debatten...omtrent aktu- 
ele en theoretische onderwerpen, (in 
januari start een lessenreeks rond 
Marxistische ekonomie, geintersseerden 
Kunnen zich informeren via kontaktadres- 

sen of ad valvas 2° verd. Blandijn).

Het organiseren van vrijetijdsaktivitei- 
ten voor onderlinge kennismaking, zoals 
sport, fuif ... (we organiseren een 
fuif i.s.m. vzw. pimpernel (gehandikap- 
tenhulporganisatie) op 30 jan. in de 
Korenbloem)

Een kort verslag van de betoging op 
9 november 11. te Brussel. Tegen de instal-
latie van de kemkopraketten in België. 
Jawel. En een verslag over zo'n massaor- 
ganisatie is altijd moeilijk te schrijven, 
zeker als je maar als betoger meedoet en 
niet observeert vanuit gepriviligieerde 
posities, zoals onze broeders rijkswacht 
en politie (die zich overigens verdacht 
schuilhielden.)
Alleen een chronologisch verslag dus, een 
verslag van de feiten.
De betogers kwamen allen samen met bussen 
en auto's aan het Rogierplein, dat uiter-
aard veel te klein was voor zo'n massa 
(volgens de organisatoren 50 0 0 0,of zelfs 
tot 80 0 0 0, volgens de rijkswacht (en die 
kan tellen !) exact 20 000.). Men verza-
melde dus ook in de omliggende straten en 
in de constante waterval die ons van boven 
werd gezonden (nog niet radio-actief)stond 
iedereen maar uit te kijken waaneer die be-
toging nu eigenlijk eens zou beginnen. Nie-
mand wist eigenlijk wanneer en in welke 
richting de betoging zou vertrekken, dus 
men wachtte maar. Bericht van de organisa-
toren zelf kwam er weinig, maar naar het 
schijnt waren die door "sabotage" verhin-
derd. Intussen was het dan toch maar zo. 
Eindelijk, verkleumd maar nog steeds enthou 
siast, vertrok de betoging in zuidelijke 
richting, de buitenlandse delegaties op 
kop. En die waren er wel veel : Noren, 
Zwitsers, Italianen(PCI)»Koerden en veel 
"buitenlandse werknemers"(gastarbeiders 
dus van gans Europa, dus Turken,Joegoslaven 
Bulgaren,...), veel Nederlanders en Duit-
sers (een halve volksverhuizing) en naar 
het schijnt zelfs Amerikanen, maar dié zijn 
aan mijn oog verborgen gebleven.
Ze schreden allen vanaf 15.15 in rijen van 
vijf door de straat, langs de kant luid-
ruchtig begroet met applaus door de in 
tien rijan staande toeschouwers, die pas 
later in de betoging zouden inschuiven. 
Daarna kwam alles wat in dit land tegen 
kemkopraketten is, van links naar rechts, 
over het gehele spectrum, zoals CVP-jonge- 
ren, VU-jo, Amada (pardon: partij van de 
Arbeid van België, die het naderhand alléér 
maar bleken te hebben over de terugtrekking 
van de SS-20 en de Russische aanval),Ral, 
Pax Christi, Uniefstudenten, Oxfam,Rooie 
Vlinder (slogan : geen raketten voor janet- 
ten - met enorm applaus der toeschouwers)

Brusselse jongeren, vrouwengroepen,humanis-
tische jongeren, KP,....in deze volgorde : 
Wallonië (als geheel), Brussel, Brabant, 
Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen 
(met Gent o.a.) en Antwerpen, met tussen-
door nog "le Hainaut dit non",:"la province 
de Luxembourg dit non",enz. Tegen 17 u 
waren de laatste betogers van het Rogier-
plein weggeraakt, terwijl de eersten al 
aankwamen, schorgeroepen, op het Rouppe- 
plein, waar de slotmeeting zou doorgaan, 
door sprekers die op het balkon van het 
ABW-huis stonden. Doch het gehele ding 
viel in het water : eerst en vooral weer-
galmde het plein van alle mogelijke geluid 
den, en ook was het nogal nat...de meeste 
betogers kozen dan nogal ongeorganiseerd 
de weg terug naar het Rogierplein, in 
stilte, na deze krachtinspanning.
In feite is de betoging dus uitgeregend, 
maar er was wel een enorm enthousiasme van 
diegenen die er waren om effectief mee 
te doen en te dansen en te zingen op de 
tonen van Vuile Mong; en ook een enorme 
motivatie om in die regen toch Brussel te 
bezoeken, om bij een temperatuur van 9° 
en een pletsende regen op maandag zeker eer 
longontsteking te hebben.
In feite dus een sterke uiting van de 
volkswil, daar alle strekkingen aanwezig 
waren, alle leeftijdscategoriën(meer oude-
ren dan jongeren zelfs, want de middelbare 
school had examens), en alle landsdelen, 
met een overwicht van Vlaanderen. Een ini-
tiatief dat onze heren politici dus zeker 
niet links kunnen laten liggen, alhoewel 
natuurlijk, zoals de heer Tindemans het 
de maandag erop zo welsprekend uitdrukte: 
we moeten natuurlijk rekening houden met 
onze belangen, we hebben overleg gepleegd 
met onze geestesgenoten in andere landen 
en etisch...dat is geen vraag meer aange-
zien Atoomwapens dus toch al bestaan.

En er nog aan toevoegend : "Maar wij heb-
ben een goed gevormd geweten ! " Zo !

Bravo, doe zo voort, wij doen het ook zo 
En al weten wij vooruit dat wij steeds 
over het hoofd gezien worden, tenzij wij 
met half België samenkomen, toch blijven 
wij roepen :

" WEG DIE BOMMEN, GODVERDOMME ! "

Vrouwen die ook andere suggesties hebben voor 
werking, zijn nog steeds welkom. Er bestaat 
steeds de kans subgroepen op te richten.
Tot dinsdag.

Simonet: "Duizend Cruise-missils 
en Pershings".

0 Tenslotte stelt de wergroep Moraal en 
Filosofie zich al doel een koördinerend 
orgaan te vormen voor problemen en kri-
tiek vanuit de sectie en een pressie te 
kunnen uitoefenen voor het doordrukken 
van veranderingen. Rond deze problema-
tiek is trouwens de werkgroep Demokra-
tie en onderwijs ( DEO) opgericht.
Deze werkgroep wil de sectie op for-
meel en inhoudelijk vlak grondig ana-
lyseren om dan in een werkmap met een 
konkreet plan uit te pakken voor ver-
anderingen en demokratisereng binnen de 
sectie, (in januari wordt een weekend 
georganiseerd waarop deze problematiek 
grondig zal wordt uitgediept)

Kontaktadressen: jo Gyselinck
Bijlokevest 160 Gent

Dirk Devos 
Lievekaai 6 Gent
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B o n t e - S V B :  1 - 1  ?
Eddy Bonte stelde ooit een aantal Konkrete 
vragen nopens de demokratische werking van 
VVS-SVB. We hebben er eigenlijk tot hiertoe 
nog niet op geantwoord, [zie Schamper van 
veertiendagen terug, dus het nummer van nu 
min twee). Dit kon de indruk wekken dat we 
dat niet zopden willen doen, maar eigenlijk 
zijn we niet van kwaaie wil...
Daar ^aan we dan....

1. Hoe waren de stemverhoudingen op de sta- 
tutaiee kongressen vorig jaar?
Eerst even uitleggen hoe er gestemd werd. 
Alleen de leden hebben stemrecht, wat eigen-
lijk toch maar normaal is voor een ledenor- 
gnisatie, wat VVS sinds de statutenwijziging 
van 77 toch geworden is.
Ni> waen een aantal mensen het daar vorig 
jaar niet mee eens. Zij vonden het aanwezig-
heids en spreekrecht niet voldoende. 
UiteiBdelijk werd de regeling behouden, en 
stemden alleen de leden.
In nagenoeg alle centra leverde de stemming 
de meerderheid voor het projekt tot verdere 
uitbouw van SVS-SVB tot studentenvakbeweging 
behalve in Brussel.
Op het nationale kongres te Antwerpen, wa-
ren de mensen die het projekt ter overkoe-
peling binnen de studentenbeweging verdedig-
den enkel afgekomen om een motie voor te 
lezenj ze zijn niet gebleven op het kongres, 
zodat bij de stemming uiteindelijk unanimi-
teit heerste over de te volgen politiek vooi 
de studentenbeweging.
2. De zaak van het eerste kongres te Ant-
werpen. Het is inderdaad zo dat het natio-
nale kongres, dat te. Antwerpen plaats had 
aan de UFSIA met een week is uitgesteld 
geweest, en dit om praktische redenen.
De verantwoordelijken in alle centra voor 
alle "lijsten bij de verkiezingen" werden 
hiervan op de hoogte gesteld. Een week la-
ter is het dan doorgegaan, zoals hierboven 
al beschreven.

De zaak van de twee kongressen in Leuven.
O.i. kan het hier enkel om een misverstand 
gaan; in Leuven hadden, net als in Gent 
trouwens vorig jaar twee kongressen plaats, 
Een eerste als oprichtingscongres voor dfe 
studetentenvakbeweging in februari maart, 
en een tweede, het statutaiee kongres ein 
april, begin mei.

4. Hoe werkt WS-SVB momenteel op een demo- 
kratische manier, en meer bepaald het pro-
bleem van de delegatie van regionaal naar 
nationaal.
Eigenlijk vinden we dit wel de interessant-
ste vraag, niet allen voor ond, maar ook 
voor de andere studenten.
Op nationaal nmvo wordt WS-SVB gerund door 
de nationale ploeg. Deze belegt veertiendaags 
een vergadering, samengesteld uit vertegen-
woordigers van de diverse centra, en mensen 
uit het NUHD (bv. uit NUHO-scholen, waar in 
de omgeving geen universiteit is].
Die vertegenwoordigers worden op de regio-
nale ploegen verkozen (of op zijn minst wor-
den er demokratisch kontroleerbare afspra-
ken gemaakt, rond die afvaardiging).
I.v.m. die problemen, die op voorhand in 
de kennen worden besproken, nemen de verte-
genwoordigers uiteraard het standpunt van 
de kern in, met tendensrecht. Voor dringen-
de Dunten (wat uiteraard zoveel mogelijk 
beperkt wordt) wordt verslag uitgebracht 
op de regionale ploeg.
Daarnaast zijn er ook nog de "permanenten”. 
Deze moeten eigenlijk de beslissingen van 
de nationale ploeg uitvoeren, en zorgen voor 
de dagelijkse leiding van de organisatie.
De vooraitter wordt op het nationale kongres 
verkozen, terwijl de andere permanenten door 
de nationale ploeg worden verkozen en gekon- 
troleerd. Daarnaast doen ook een aantal men-
sen stage op WS-SVB, en is er een gedetachee 
de leraar werkzaam. Dit alles gebeurt onder 
de voogdij van de nationale ploeg...

In de hoop hiermee toch een aantal vragen 
beantwoord te hebben, zodat U een beter 
zicht hebt op de konkrete werking van onze 
organisatie....

gegroet

Anre Rubbens, WS-studentenvakbeweging.

V E K - o n t h a a l . . .

De vek: onthaal? Ah nee zeker

Grom. Grol. Wat zijn we kwaad (we=ik en al-
le anderen, of omgekeerd).Zomaar in Scham-
per 95, op de 1ste pagina dan nog, zomaar 
een schop in ons achterste: "het (sic) VEK” 
(bvb. weliswaar), zou het volgens Dirk 
Vereeken nog steeds vertikken een onthaal- 

*Tlag voor de egr

dag voor de eerste kanners te organiseren. 
En nadat wij zoveel jaren zweet en bloed 
zweetten om onze eerstejaars duidelijk te 
maken in wat voor een soep ze beland waren. 
Vier jaar speel ik al voor een balletje in 
die soep, mét VEK-onthaaldagenj vier jaar 
waaraan ik weet, niet hoeveel VEK-onthaal- 
dagen voorafgingen.
Vereeken, doe boete, je verdient het, en 
licht je in het vervolg wat beter in voor 
je zo’n onzin uitkraamt.

Alain Ogiers

D& POT
-maandag 17.12 SCHAFT
kampernoeliesoep
rundsgebraad met schorseneren in roomsaus 
of pladijs in gestoofde porei.

-dinsdag 18.12 
poreisoep
kalfsblanket met erwten en wortelen of 
rundslever provençale 

-woensdag 19.12 
tomatensoep
hesperol met selder in roomsaus of 
varkensrib met blackwellsaus met rode- 
en witte koolsalade (hoe langer de naam) 

-donderdag 20.12 
seldersoep
kip op zijn grootmoeders en sla 
of hamburger met vichywortelen 

-vrijdag 21.12 
wortelsoep of pap
kabeljauw op florentijnse wijze of 
orloffgebraad en tuinkers

anti -  g i f  cen t r um
0 2 /  3 4 5 4 5 4 5

TON&&L
NTG-----------------------------------

'Nen Belgische Leeuw' van David Mamet 
op 15 en 16 december door’Raamtheater 
Antwerpen’ met 'Nieuwe Grillen' door 
Marionettentheater

'Prister Daens' van L.P.Boon in be-
werking van Moermans en Redant op 
22,23,27.,26,29,30 december

uren : alle dagen 20.0D u behalve 
op zondag steeds om 15 uur

ARENA----------------------------------

Hunka Lunka op 19,20,21,22,29 december 
telkens om 20,15 uur.
Claus on the rocks op za.29 december 
om 20.15.

varia
Sint Pieters-abdij------------------

Tentoonstelling over 'CHINA' 
van 8 december tot 28 januari.

Fototentoon stelling 
"Kinderarbeid in de 1 9e eeuw".

De studentenbeheerder, dit is de 
persoon die instaat voor de finan-

ciële _ verrichtingen van de studenten- 
aktiviteiten is gedurende de volgen-
de uren beschikbaar op zijn bureau. 
Dat bureau is gelegen in het Studen-
tenhuis, 3 t. Pietersnieuwstraat 45 
meerbepaald op het eerste verdiep.
De uren nu:

maandag llul5 - 12ul5 
donderd. 13u - 15u
vrijdag 10u - 12u.

om het er daarna weer af te eten. In allé 
films van Zwartjes is een erotiese onder-
stroom aanwezig (heel duidelijk in de fel 
omstreden 'Pentimento', voor mij duidelijke 
verwijzingen naar Pasolini's 'Salo'). Wan-
hopige mannen tomen nooit tot contact met di-
to vrouwen, hoewel ze onverbrekelijk met el- 
kaaar verbonden zijn. Ondanks het (nijpend) 
gebrek aan communicatie, misschien toch een 
diepmenselijk gevoe len van Zwartjes voor 
zijn personages, een medelijden met zijn 
slachtoffers, die verstenen van eenzaamheid. 
Een expressionistisch namerastijl, make-up 
en belichtingsamen met de complexe montage, 
vergroten de tragische, gespannen sfeer. A- 
gressiviteit uit onmachtmachteloosheid* 
Toch blijft Zwartjes bij de realiteit (?).
Aan het uitstekende filmschrift 'Skrien' 
meldt hij:"Bijna al mijn films handelen ovei 
de betrekking van een of twee mensen in hun 
directe omgeving. Ik ben iemand die vlak bij 
huis blijft. Die ook zonder meer filmt uit 
de realiteit. Dat is wat me van grote film, 
bioskoopfilm§ vaak opvalt: als het goed wordj 
staat iemand ook gewoon bij'n buffet. Ik 
denk aan de intensiteit van de film, van he- 
beeld."
Frans Zwartjes revolteert ook tegen het esta- 
blissement van het filmmaken. Zoals het in 
die gevallen hoort, doet hij alles zelf(tot 
voor zijn langspeler natuurlijk). Hij doet 
regie, kamera, licht en ook de afwerking van 
het materiaal: ontwikkelen en monteren, waar-
door hij alles in eigen hand houdt, alles 
controleert. Robbe, 'onze'(met gerechtvaar-
digde trots)cineast van't Coninckspleintje, 
is net als vele andere Fugitive cinema-leden 
ook zo'n all round filmer, van alle markten 
thuis: animatie, klank, akteur, 'De Witte'.. 
Weinig theorie bij Zwartjes. Zijn films be-
rusten voor een groot deel op gevoel. En ook' 
"Zoals anderen te werk gaan, eerst een synop 
seis, dan een scenario, dan een draaiboek, en 
alles wat daaraan vastzit is niets voor mij. 
Eerst op papier een film maken, kijken of 
het goed is- dat vind ik persoonlijk onmoge-
lijk. Voor mij is het pas film als het op 
het doek is..."

Naar verluidt zal De Andere Film ism UFG een 
meer dan anderhalf uur durend programma van 
deze onderbeminde cineast presenteren. Raad-
pleeg voor de juiste referenties de desbe-
treffende sheet. Vermelden we nog dat we ook 
nog informatie omtrend een belangrijke paral 
lelie noorderbuurcineast, Johan van der Keu-
ken, voor u in petto houden.

FILM
STUDIUM GENERALE------------------------

Wetenschappelijke filmvoorstelling op 18 
december.

1. Het ontstaan van het leven, een 
Japanse film.

2. Sex en Hartpatiënt.
3. The human brain.
4. Corps prof ond.

Te zien in aud D om 20.00u.

BLANDIJN-------------------------

2D december om 20 uur : p j g.Ti

een film over maffia. Veel bloed en 
suspens dus. Zoals altijd in aud C 
in een volle zaal. Indien er.evenveel 
volk komt als vorige keer wijken we 
uit naar auditorium E.

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

Persona van Ingmar Bergman

met Liv Ullman en Bibi Andersen 
om 20.DO u op alle dagen behalve 
om 16.30 u op zondag en woensdag

And now for somthing 
completely different

van Ian Macaughton 
met Monthy Python Flying Circus 
om 22.30 u op alle dagen behalve 
om 14.00 u op woensdag en zondag

SK00P------------------------------------

week van 14 tot 20 december 
Zaal 1 : 20.00 u The go between

Joseph Losey U.K. 71
22.30 u Sex'o clock USA

Reichenbach USA/Fr 77 
Zaal 2 : 19.30 u Film in verlenging 

Anoniem Gent 79
22.00 u Lina Braake

Bemhard Sinkei BDR 77 
week van 21 tot 27 december 
Zaal 1 : 20.00 u La Question

Laurent Heyneman Fr 76
22.30 u Girlfriends

Claudie Weill USA 78 
Zaal 2 : 19.30 u zoals altijd ook nu 

film in verlenging
22.00 u Dog Soldiers

Karl Reisz LSA 78

DE ANDERE FILM ism UFG stelt voor

ma 17 dec. EEn stille liefde
Een voorstelling van en ten 
behoeve van gediscrimineerde, 
'uit het echt' gescheiden 
mannen.

di 18 dec. Kortfilms Frans Zwartjes.

Bij de andere film loopt het jaar van de
subversieve film gewoon door............
Telkens Blandijn, aud.C 5als het VNSU 
weer eens gebrek aan belangstelling heeft 
20 u.

4 _ J
"Pentimento" : een nieuwe film van 

Frans Zwartjes.

W e rk g ro e p  S int>
Sint Nikolaas zou op de loonrol staan van 
de Staatsveiligheid ! Zo vernamen wij uit 
goeie bron. Ook dit jaar werden harde en 
subversieve elementen "in de zak gestoken", 
op de stoomboot gezet en geruisloos afge-
voerd. De staatsveiligheidsdienst is geniaal 
want wie steekt in de zak? Niet de sint maai 
de zwarte pieten! Gastarbeiders die het vui-
le werk opknappen. Waardoor volgens sommige 
weer arbeidsplaatsen verloren gaan wat voor 
de VM0 weer een reden is om op de linkse 

ratten te kloppen.Sociale onrust dus. En als 
dat geen reden is om de veiligheidsdienst 
uit te breiden ! Zij houden zichzelf in 
stand !

Trouwens, lijkt het 'Grote Boek van de Sint’ 
niet verdacht veel op een data-bank?
En dan willen we het nog niet hebben over 
de typische baarden-en snorren camoeflage. 
Noch over de medewerking van het kapitaal 
in de vorm van supermarkten en concerns.
En wat gedacht van de dubbelzinnige houding 
van onze vader Staat? Eerst 'snoepjes’ ver-
bieden en dan een pedofiele sint de straat 
op sturen?

Genoeg keiharde bewijzen zou ik zo denken. 

Een werkgroep dus, acties en actiecomités, 

commissie en subcommissies,en bovenal be-
wustmaking, jongens, bewustmaking 1 
Volgende vergadering : 20dec 20u Blandijn C

Het comité : werkgroep Sint (WS)

In Schamper 99 zullen wij behandelen : 
fle geluidshinder van de klokken van Rome’

Deze week eens geen roddel, regisseur Frans 
Zwartjes wordt voorgesteld. Cineast Zwartjes 
neemt een aparte plaats in, onder de Neder-
landse filmzon. Hoewel, 'Uit Elkaar' is ook 
uniek te noemen. Hoeveel zulke ego-trippers 
als Van Veen lopen er op deze aardkloot 
rond(rhetorisch)? Zwartjes was eerst klasse 
violist, later leider van de filmworkshop, 
Vrije Akademie Den Haag. Zijn opgemerkt de-
buut 'Dolls ' (o ironie, mei '68), bezorgde hem 
1 aatstgenoemde positie. Hij realiseerde in-
middels een twintigtal films, variërend van 
3 tot 22 minuten, zijn recente langspeler 
'Pentimento'(1979j ca. 8 0') niet te na ge-
sproken. Afwisselend stom en met geluid, 
kleur of zwart/wit. Avontuurlijke produkten, 
naar mijn bescheiden mening best te verge-
lijken met het werk van de Japanse beeldto- 
venaar Terayama, kwestie van met enige film- 
eruditie uit te pakken. Samen te kijk op de 
Filmfestivals Film International Rotterdam, 
wellicht toevallig, maar de schitterende 
kortfilms van Shuji Terayama(ook bekend van 
'Weg met de boeken en de straat op', 'Pasto-
raal verstoppertje'en 'Emperior Tomato Ket-
chup'), hebben een prachtge fotografie en 
grenzeloze beeldbeheersing met de produkten 
van Zwartjes gemeen.Beide zoekend naar nieu-
we filmische uitdrukkingswijzen, Oost en 
West, niet beperkt tot wat avant-gardische 
'spielerei'...
Zwartjes 'Eating'(1970, beroemd en berucht, 
ook opgenomen in Amos Vogels standaardwerk 
'Film as a subversive art/ De Film als ta- 
boebreker') werd indertijd door de toen nog 
functionerende censuur in Nederland a.;fge-
keurd, omdat men het ontoelaatbaar achtte 
dat drie halfontklede en gemaskerde figuren 
van beider sexe elkaar met voedsel insmeren


