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£en nieuw tijdschrift plfeegt zich voor te stellen 
aan het geacht lezerspubliek 
dat vaak zo bitter weinig interesse heeft 
voor toch nog ergens een kritische noot 
in een zeemzoeterig voortploeterend akademiejaar 
waarin slechts een minister 
voor wat deining kon zorgen, 
met daiik,decroo
«Velnu,bCHiauPER is onvoorstelbaar 
gewoon een poging van een groep studenten 
om other-side informatie te verspreiden 
om gelezen te worden 
ook al moet Barbertje sterven

omdat een studentenblad uiteindelijk toch een 
onmisbaar iets is
een schaars bindteken tussen de studenten 
wars van alle fakultair sektarisme

schamper...omdat de ervaringen met vroegere studentenbladen 
niet bijster overtuigend waren
omdat het reilen en zeilen van onze 'demokratische 
rechtstaat' zo doorzichtig hypokriet is 
omdat wij er niet meer in geloven 
in een burgerlijke pers

een bureaukratische politiek 
een arrivistisch onderwijs 
een eenduidige informatie 
een vrije wetenschap 

omdat 'links'zijn niet betekent
dat je Amada.Ral e .a moet achterna zeulen 

omdat 'links'zijn niet betekent
dat- je konstant Aarx ,Lenin,iiao e .a moet c iteren 

omdat 'geëmancipeerd'zijn niet betekent
dat je gevestigde rolletjes moet nastreven ■ 

omdat 'tegen het westers kapitalisme zijn' niet beteke 
dat je tegen de mens moet zijn 

omdat 'de situatie dramatisch vinden' niet betekent 
dat ia niet meer ludiek kan zijn 

omdat het niet is omdat iets bestaat 
dat we ertegen zijn

omdat het niet is omdat iets niet bestaat 
dat we ertegen zijn 

omdat....

Schamper wil zich een eigen gezicht opbouwen
een gezicht dat zich zal spiegelen in de aktiviteiter van ie werk
die in en om de universiteit sociale aktie voeren
daar ligt ons vertrouwen. . .voor een nieuwe studentenbeweging

voor een nieuw links 
Schamper zou zich moeten oplossen ■' 
in de hele studentengroep,en daarbuiten 
verdwijnen in de lezersbrieven.reakties-,kritieken

Schamper,amper aan haar eerste nummer

retfaktionee/
Aoen Raes

De a k tie  tegen De Croo-Humblet toont nog 

maar eens aan hoe z ie l ig  het gesteld is  

met de u n ive rs ite iten  en met de s t r i jd -

vaardigheid van degenen d ie  er studeren 

en werken. Zeker, er z i jn  b i j  het per-

soneel en de studenten «en handvol 

mensen en werkgroepen aan het werk om de 

vonk te  doen overspringen naar wat men 

weleens de grote groep pleegt te  noemen. 

Maar d i t  s c h ijn t vooralsnog n ie t te 

lukken.

En toch, het wordt de hoogste t i j d .

De Croo wou z i jn  zogenaamde bezuinigings-

maatregelen op de u n ive rs ite iten  al wet 

zien worden nog voor het parlementair 

zomerreces en voor de grote vakantie.

Daar z ijn  we toen gelukkig aan ontsnapt, 

maar voor hoelang nog ?

Want na de vakantie pakte de regering  

Undemans in het kader van haar zoge-

naamde bezu in ig in gspo litiek  u i t  met een 

ontwerp van programmawet eh een h e rs te l-

plan om de k r is is  en de in f la t ie  te  l i j f  

te gaan. Nu maken de maatregelen De Croo- 

Humblet op de fin an c ierin g  van de un iver-

s ite ite n  deel u i t  van een groter pakket 

dat de regering door het parlement w il 

bekrachtigd zien.

In fe i te  is er n iets aan het wetsont-

werp De Croo-Humblet veranderd,alleen is  

de zaak nu handiger verpakt. En onder 

het mditi Vap iedereen moet bezuinigen

(waarom, heeft Tindemans niet bezuinigd 
door bv. geen dertig miljard overboord 
te gooien aan gevechtsvliegtuigen ?) 
moeten ook de universiteiten zuiniger 
gaan wezen.
In werkelijkheid zijn de huidige maat-
regelen De Croo-Humblet weer maar eens 
een bewijs van de ondergeschiktheid van 
hét onderwijs, aan het eknomisch rendabi- 
liteitsprincipe : het onderwijs en in 
het bijzonder het universitair onderwijs 
slorpt veel geld op en anderzijds levert 
het niet het gewenste resultaat op (lees 
hierbij : voor de privé-industrie) dus 
moet de hakbijl er maar ingezet worden. 
Dat bijvoorbeeld de kwaliteit van het 
verstrekte onderwijs door de voorgestelde 
maatregelen De Croo-Humblet onvermijde-
lijk verder zal aangetast worden zal 
degenen, die het in dit land voor het 
zeggen hebben een zorg wezen. Het enige 
wat van belang is , is een ekonomisch 
rendabel onderwijs. Dus zeker geen onder-
wijs dat kritische mensen vormt. Enkel 
vakidioten en technokraten zijn voor en 
door het bestaande systeem gewenst.
Nu mag de strijd tegen de financierings-
wet De Croo-Humblet echter niet gezien 
worden als een poging om de bestaande 
toestand in stand te houden.

vervolg o;. <

D agelijks hoor ik  salonrevolutionairen  

en FK-burokraten in  allerhande toespraken 

en a r t ik e ls  bezig over "hoe goed het wel 

was in maart ‘69". Sindsdien is  de 

wereld b lijk b a a r b lijv e n  s t ils ta a n . Dat 

er in  de verschillende fa k u lte ite n  toch 

nog heel wat gebeurt, a l is  het misschien 

meer "ondergronds", dat is  nog n ie t to t  

d ie  g r ijz e  burokratische hersencellen  

doorgedrongen.

Maar e n fin , laten we even enkele 

ja a r t je s  terug gaan. De "massale stu-

dentenbeweging" was voorb ij en velen 

bleven met een kater achter. Een aan-

ta l  geradikaliseerde tiepen traden toe 

to t  de nieuwe"voorhoedepartijen" RAL 

en AMADA, maar voor de re s t heerste 

er s t i l t e  op a l le  fronten . Dat was 

maar sc h ijn , want rond d ie tijd (o n g e -

veer 1970) ontstonden de eerste werk-

groepen. Eigenaardig was wel dat het 

i n i t i a t i e f  begon in fa k u lte ite n ,d ie  

jarenlang als konservatief hadden be-

kend gestaan -  Rechten, Geneeskunde, 

Toegepaste Wetenschappen -  te rw ij l  

er in een "progressieve fa k u ite it  

als  Letteren en Wijsbegeerte v rijw e l 

n ie t gebeurde.

Inderdaad, we zagen het ontstaan van 

de Socio-Juridische Werkgroep(Sojuwe) 

d ie  voor een primeur zorgde met het 

openen van de "Wetswinkel" , een idee 

dat sindsdien op vele andere plaatsen 

werd nagevolgd.

In de Geneeskunde-begon SMW, de rooie  

pikuur, met een to taa l nieuwe v is ie ,d it  

onder andere door s o lid a r ite its a k t ie s  met

• «

de dokters van Hoboken en Merelbeke .

In de fa k u ite it  Toegepaste Wetenschappen 

zag de WIM het - l ic h t ,  d i t  doordat de 

jarenlange ko ntesta tie  van het r e p e t it ie -  

systeem verruimd werd to t  het in vraag 

s te lle n  van de huidige po s itie  van de in -

genieur in  de maatschappij.

De mensen in deze werkgroepen werk-

ten met een enorm entoesiasme, en algauw 

vond het idee "werkgroep" navolging in  

andere fa k u lte ite n . Meer en meer begon 

men de noodzaak in te  zien om de ve rsc h il-

lende werkgroepen te  coördineren,d it onder 

andere om fin a n c ië le  steun te k r ijg e n ,h e t-

geen de werking meer kansen g eeft.

Zo werd op 20/11/73 het Werkgroepenkonvent 

opgericht da t de verschillende werkgroepen 

overkoepelt.

Maar waarmee houdt een werkgroep zich  

e ig e n lijk  bezig , zul je  misschien vragen ?

In fe ite  s itu e e rt de werking zich op 2 

vlakken. Enerzijds heb je  werkgroepen die  

proberen te  bereiken dat men, eens afge-

studeerd, zich zou opste llen tegen de 

kle ine groep mensen die het op d i t  ogen-

b l ik  voor het zeggen hebben; anderzijds  

wordt er ook geageerd rond de vorm en 1n- 

houd van het onderwijs aan de u n iv e rs ite it .  

Tenslotte z i jn  de werkgroepen ook de stu-

wende kracht achter a l le r le i  akties van 

de la a ts te  ja re n , zoals b .v . ’Neen aan de 

30 m il ja r d , ' -  'G riekenlan d-actie ' -  en 

d e rg e lijk e .

Tenslotte , laten we even kijken wie 

er nu allemaal aangesloten is  b i j  het 

Werkgroepenkonvent.

D at_zijn  :

WIM (Werkgroep Ingenieur-Maatschappij)

SOJUWE (Socio-Juridische Werkgroep)

POWEGE (P o litie k e  Werkgroep Germaanse)

ORDICUS (Werkgroep i /d  Geneeskunde)

RAPP (Werkgroep Psychologie & Pedagogie)

WEK (Werkgroep Ekonomie)

WEMO (Werkgroep Moraal)

Werkgroep P o lite ia

Werkgroep Sociale F ilo s o fie

Werkgroep Criminologie

Werkgroep Wetenschappen

Werkgroep7Landbouw

Sociale Werkgroep Geschiedenis

U n iv ers ita ire  Werkgroep Wereldwinkel

Zo, dat was het voor vandaag.
Een volgende keer hoop ik  een beetje  

dieper in te  gaan op de roem rijke ge-

schiedenis van de WIM.

Herman Dhollander.

SCHAMPER WIL EEN STUDENTENTIJDSCHRIFT ZIJN 

WIJ VRAGEN DAN OOK DAT IEDER GEÏNTERESSEERDE 

SCHRIJVER,TEKENAAR enz.KONTAKT MET ONS 

NEEtrr.

ARTIKELS ZIJN ER OM OP TE REAGEREN 

DOE HET iiïli

SCHAMPER SCHAMPERT ALLE MENSEN TOE. __
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allemaal nea(
GRIJNZEN OF GRIENEN ?

PERPhP? regelmatig iets uit mijn pen wilde persen voor SCHAM-
PER heb ik gevleid maar onbezonnen'"ja" geantwoord. Want gekweld heb ik 
de rest van de dag rondgelopen met het prangend probleem: waarover moet 
™„ïï„)'Vg°dS? ? Un,?a“  schrijven ? Had me dln tenminaifgevraagd L  Sde 

onthouding bij eendagsvliegen" uiteen te zetten, dan kon ik 
J® S l t ë ' T?r dokumentatie beschik ik over een zorgvuldig

VloSt ó t ^ V o g e l s p i n ^ n i e t ^ o n t b r e e k t ° ° k het ^ « W e n b o e k  «Van

v e ^ J u S ?  S ’g n S ^ S ^ Ï ^ T i ï l i ï S  vakonderwerpen 
Ü n t êiI°^\Van onmacht. Laat ik echter proberen uit die knoop te geraken

vlakkigehkennismakin t p 1 4 dat J6Ze eerste bij'draSe’ benevens een opper-’ 
kennlsmakin§> een soort programmaverklaring moet worden. Goed.

"iolitVpkp611 pajJ!f}etje' dat me is ter hand gesteld zocht SCHAMPER o.m.* •
£ ?0Ciale en kulturele kritici», "mensen uit sociale aktiegroe-

ten èn cfnici" h dingen» en warempel ook "humoristen, sarkas-
:ïnH!? ^ Qicla * ponder te beweren dat ik een kritiekloze knikkebol ben

thans^ulteeénnfH3 Z° vktl?£ be" alS de Vesuvius (een vulkaan, jawel, maar 
-hans uitgedoofd), erken ik graag dat anderen in aktie- en kritiekaanep-
hlf^heden verdie"steliJk:er werk leveren dan ik. Bijgevolg meen ik teS
cvnicï"DdipïP? p \ ? at lk me °nder d® rubriek "humoristen, farkasten en 

T,d^fn te kfafferen, en dat ik allicht ook met het oog daarop 
7 8ezlen een reputatie waarop ik straks terugkom - gevraagd ben Mi In

SetehOderr»dclSi t 1 i r taa,,10i'’ ”a ^  lekt„u,Svac de^pïïferenS? K u s -  
m«^+ï!Lder Polltieke> sociale en kulturele kritici", de lezer met eniee 
montere woorden nog net van de zelfmoord te weerhoudên. ê

treden een aantal mechanismen in werking die in de sociologie aan-
geduid worden met de termen "rol", "rolverwachtingen", etc Ik kom nu 
aerst terug cp de reputaie, «aarop ik hoger zinspfeïdé. Op ean goêdêdaa

ge”ItigM?deI!as1JAfSdlêSeï “ “  de k°"l[lus1le sckomen zijn, dat fk een
u fd f  AfSezlen van een paar geslaagde kabaretpogingen in be- 

perlcte kring (en een paar mislukte in ruimere kring) - maar tfen had ik 
eigenlijk: die reputatie al - zie ik feitelijk geen enkéïe ïuideïilke 
fan+eidi^g waarom ik het epiteton "geestig" verdiend heb. Deze situatie 
doet nfe denken aan een passage uit Gijsens "Klaaglied om Agnes» De ik-

klmeradên C i ^ t - e"Toèni?khet railCpu"b van de obacene plagfrijen van z'n 

lachen * \

S n ï Ü J a  iee" f1S 6en gel±Jke, doch zelfs als een meester ln de erotische 
f De^ellike?is gezegde werd een gevleugeld woord."
^ t  + J e^ljkenlS fraPPant» nietwaar; maar ondertussen blijf ik hier 
zitten als een gefrustreerde lolbroek. Moet ik nou grijnzen of grienen ? 
Zo'n reputatie sorteert namelijk effekt op twee nivfaus? ërienen ?

Ten eerste. De anderen verwachten van je doorlopend gezegden en handel in

!l? i L b?ant,0°Lde; aa", de ro1 die “ Je opgeplakt heSbfn? Ik lïiïstre”;
lel‘i?edeo°ï»kWla b.'T' kon zioh "let op straat begeven zonder dat aller- 
lei lieden gekke snuiten naar hem trokken of hem toeriepen* "Beheer hebt
L « ? g ÏL°ketten ?” ^ « “ «Jfeld verwachtten deze mensekda? hïj" cïkwe?s- 
baar, daarop op een leuke wijze zou reageren; ze konden niet beseffen dat 
hoofdrad! m0ment misschien doodtreurig was of wel andere dingen aan zijn

Gezien ik gelukkig door de dekmantel van de relatieve onbekendheid be-
schut word, zal het bij mij nooit zo ver komen. (Hopelijk. Als er ooit 
op straat een onbekende giechelend aan mijn mouw kom? trekken mekde 

woorden: "Zeg, ik weet een leuk raadseltje voor jou. Weet jij hoe een 

L eh ^ H ° geiSf ^ ? aart ?"’ dreUn ik hem wenend de hersens in.)

* . J S t S , ï ‘ijat?aL £ t^ . oli 2:1i ^ i2S 3;, a“?k 51
s r s s  2 ï ï S “ . ï ï s S i S d ! * " en eelfs een beetje tragisah =teit- is <i

len tweede. Jijzelf, als je je eenmaal van je faam bewust bent wilt ten 
hebben nlet °ntSoochelen in de verwachtingen die ze’van jou
miln rênïtltle1^ 7'^ natu^rliJk in de volgende SCHAMPER, met de bedoeling 
Sniaf t  do°rbfeken> overpein zingen kunnen publiceren over ê
enige aspekten van de krematie in het kader van leven of geen leven na 

de dood . Maar afgezien van het feit dat ik dit niet durf fik vrees een 
pakJ i aaS» vanwege mijn ontgoochelde fans), zou ik het ook niet Sillen“ 
?ftaa? ^ keli^k wantrouwige houding tegenover mijn rol is ip de loop van

J * K o £ ï ï 3 : n4* aa"ïaardlng- reeds tat aa verbeten^instand-

Met dit alles heb ik, zonder het te weten, een onderwerp gevonden voor 
volgende ongemeen vrolijke stukjes. Benevens die van humorist bestaan er 
immers roilen genoeg die de moeite,waard zijn om aan zo'n kïeine ontïe! 
ding te onderwerpen. Een blikje achter sommige fagades, die plots alle 
maal nep blijken te zijn. Dit werkt relativerend, dus veellahïroristiseh

kultuurkrltlek°S lk m  da” t4ch ce" ° P h i t t S r ï ï T Ï L , ^

ve^tf-i"1̂  mii n°f n,let de laan uitSestuurd heeft wegens overdreven ernst vertel ik volgende keer iets over dichters. «xuxeven ernst,

_______________ _ Erwin Penning._______

/O JU U li
Sojuwé (socio-juridische werkgroep) kan doorgaans als een samenraapsel 
van ontevreden.kritische studenten in de rechten worden beschouwd«Maar 
haar ongenoegen beperkt zich niet tot de univ zeif:naest kritiek op de 
weinig realistische kursussen,saaie lessen,makke proffen'die hun eigen 
vak liefst zo centraal mogelijk zien staan en gaarne geloofsverkondigers 
van 'hun' recht spelen,staat maatschappij-kritiek op het voorplan .Moe-
ten studenten blijven slikken dat proffen hen als neerslag van hun werk 
zien‘Fotokopietjes van een bestaande visie op recht en sociale organisatie 
Daar het recht zich in een maatschappij manifesteert,de ze er als het ware 
een emanatie van is,is.het onze voornaamste taak onze strategie-en sociale 
aktievoering daarop te concentreren.
H e ontdekten dat de wet niet .steeds een weergave is van Het Hecht.de recht-
vaardigheid .Dat de 'wetgeving het werk is van een klasse die langs het 
recht haar eigen belangen veiligstelt.haar denkpatronen en ideologie op- 
dringt en endoktrineert .Dat het de bestaande ma-chtsverhoud inwen bestendigt 
Dat de kleine man-nog steeds wordt onderdrukt.hovendien zijn de bestaande 
rechts(machtsJstrukturen een dusdanig bolwerk van ingewikkeldheid gewor-
den dat zelfs zgn.juristen erin verdwaald raken.Het reoh4 is niet voor de 
gewone man gemaakt.Alleen de machtige heeft rechten.Omdat het hele recht 
een bedoening is die hij heeft uitgevonden.Het volk staat machteloos tegen-
over een al te duidelijke gecompliceerdheid•«ie zijn rechten niet kent, 
wie zijn rechten feitelijk niet kan kennen,heeft er ui te inde] i j.k ook geen- 
Onze hooggeleerde professoren mogen dan nog steeds oonieuw wondringen oo 
epn nog hogere grand van techniciteit van het juridische-Het recht roet' 
ten dienste staan van hét volk,en niet, het volk in dienst van het recht. 
Vanuit dergelijke kritiek gaat oojuwe haar werking organiseren:werkgroe-
pen rond de 'rechten' van de onderdrukten.universiteitsD-ob'er.otiekffakul- 
teitsraad.ontwerp Decroo-Humble t,departenemta1isatie enz),wetswinkel 
waar mensen niet alleen wegwijs worden gemaakt raar een in hun geval dege-
lijke oplossing,maar waarbij vooral de politieke consequenties van deze'of 
gene oplossing in het daglicht worden gesteld .«»oensdag en zaterdag oren- 
Maandelijks verschijnt Hjouw.het blad van de Hojuwe.Konkreet werken 
we dus langs twee invalshoeken: in de eerste plaats vorming en informer^g 
van mensen omtrent hun rechten,het schijnheilige van de juridische Fi-uk- 
tuur^het voeren van aktie rond specifieke punten.^an de andere kant'heic»n

buiten de universiteit iets te doen loskomen.mensen te overtuigen v«n hun 
rechten.Het ligt in onze bedoeling te doen wat in ons vermogen üigt en' 
voor de woorden van een tweede kanner " je moet niet willen wat ie niet 
kan " .kunnen we niet alleen maar steigeren,maar zelfs hardnekkig strijden

SSaEM*
- In deze rubriek zal wekelijks een 
artikel verschijnen over teater. Dat 
worden besprekingen, kritieken, be-
denkingen, bepeinzingen... Daarbuiter 
kunnen ook meer praktische teatertips 
voorkomen. Voor de sistematische in-
formatie over wat er in de gentse 
teaterzalen gebeurt, verwijzen wij 
n a a ^ m m m tm a a m m

lensen die ^.ets kwijtwillen in deze 
rubriek kunnen hun ei leggen bij 
-de •schamperredaktie', p.a. Koen 
Raes, Korte Meer 6, Gent 
-Herwig De Weerdt, Oude Schèapmarkt 
13 Gent, tel:25.10.79• -

/■lam, we vliegen der in .

het hollektief MTERflATlQ,
Eén van de haarden van de burgerij uit 
het Gentse was voor de gelegenheid tot 
de nok gevuld met een 'alternatief, 
min of meer links, plus minus intelek- 
tueel, al d^m niet studentenpubliek. 
Een lovenswaardige gebeurtenis waar-
voor het fonds Lesoil, het brainvor- 
mend orgaan van de RAL, verantwoorde-
lijk was. De Nieuwe scene, die voor 
de voorstelling al de simpatie van het 
publiek gewonnen had, o.m. door haar 
puike produkties Misterp Buffo, Putsch 
en de Ballade voor Grote en Kleine 
Poppen, stond voor een zware taak. Do 
Door "al lijkt het een fabel" zou ze 
bij dit publiek de vlam van strijd-
baarheid aanwakkeren, het geloof in de 
rode revolutie versterken, simpatisan- 
ten militant maken. Hierin zijn, ze, 
spijtig genoeg, niet geslaagd : voor 
de meesten was de fabel ontgoochelend. 
Waarom ?
Het stuk is opgebouwd uit een aantal 
op zichzelf staande scènes. Een goede 
manier van werken die de mogelijkheid 
biedt het stuk aan te passen aan de 
steeds veranderende politieke aktuali- 
teit. In "al lijkt het een fabel" 
wordt het echter één van de redenen 
waarom het geheel verward, zonder 'ro-
de draad' overkwam. Daarenboven was 
het stuk onnodig lang. Het werd een 
verward aaneenrijgen van monologen, 
scetches, jongelerieën, met zwak over-
komende liederen (o.m. door de onver-
staanbaarheid) en overblijfsels uit 
Putsch, zonder duidelijk te stellen 
waarover het zou gaan. Over de toe-
stand in Spanje en Portugal werd wei-
nig relevants gezegd. Er werd ge-
tracht in het eerste deel enkele stuk-
ken analiserénd, nuancerend, dokumen- 
tair teater te brengen. Het resultaat 
was echter pover. De scetches hadden 
sukses bij het publiek, maar wat 
brachten zè bij aan politiek inzicht ? 
Xtc ócèieh rond Ue rSchtspz-a^-k in Span-
je was zelfs gewoon banaal, het kna^ie 
griffierpopje ten spijt. Ook de 
scetch met de miniatuurpinochet was 
weinig relevant, ondanks het handig en 
voetig hanteren van de comedia del 
arte techniek. Technisch was het een 
knap stuk teater, politiek had het 
weinig .effekt. Hetzelfde met de jong- 
lerie van Cornette over de Amerikaanse 
geleerde, die hier totaal overbodig 
was. De jonglerie over de krantenver-
koper was inhoudelijk beter, maar veel 
te lang uitgesponnen. Deze_^sjtukjes 
sloegen in bij het publiek, maar ande* 
re delen kwamen gewoon onzeker en 
twijfelachtig over, en hiervoor was 
zeker niet alleen een onvoldoende 
tekstkennis verantwoordelijk. Tot de 
betere gedeelten behoorden de liedjes 
over het verzet in Chili (alhoewel_____
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hier de
van de ezel in een goede vertolking 
door Filip Van Luchene en de verzwel- 
ging van de sociaal-demokratie door 
het veelkoppig monster.
Alles bijeen een ontgoochelende fabel 
Er kan terecht getwijfeld worden aan 
de efficiëntie van een dergelijk vol- 
avondstuk. Het vraagt een enorme in-
spanning van de groep, maar toch moet 
alles roef rap op het laatste ogenblik 
in mekaar gefoefeld worden. Streven 
naar improvisatie mag geen ekskuus 
worden aan de zinvolheid van een der-
gelijk stuk. Een groep die politiek 
strijdteater brengt, mag zich niet te-
vreden stellen met suksesvolle teater- 
truks.
Deze mensen moeten zich hoogdringend 
de vraag stellen wat ze waar voor welk 
publiek willen spelen, en vooral wat 
ze willen bereiken.
Het is de taak van een kritisch 
teaterpubliek samen met de spelers 
te zoeken naar mogelijkheden om de 
produkties beter uit te bouwen. Een 
zinvol gesprek met het publiek is na 
zo'n lang stuk echter onmogelijk.
Het is ook ontgoochelend dat de links 
pers (voor zover zoiets in Vlaanderen 
bestaat...) hierin zijn taak niet ver-
vult. Met kritieken als die van V.R. 
in "De Nieuwe, 606" (een man die an-
ders wel relevante dingen vertelt ovez 
teater) komen we weinig verder. Vol-
gens V.R. "behoort dit het sterkste - 
politiek teater te zijn dat men zien 
kan". Het zou dan maar triestig ge-
steld zijn met de linkse strijdkul- 
tuur. "Al lijkt het een fabel" is 
een gemiste kans. Spijtig voor het 
werk vcvn deze talentvolle militante 
akteurs en medewerkers.

Herwig De Weerdt
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Mi e ke

als de kranten het
zeggen ?????

?
Het studentenblad - Campus»zal 
twee bladzijden lijviger worden. 
RUG-nummer verdwijnt 
Koen Raes (student en lid van 

de raad van beheer) stelde voor 
het studentenblad .RUG-num- 
(■ mer. samen te smelten met 

# Campus, dat reeds over een 
® gunstige infrastruktuur be- 
<T schikt. In dit blad zouden stu- 
denten een dubbel blad krijgen 

g voor hun publikaties. Ze zullen 
verantwoordelijk zijn voor de 
inhoud en zullen de uitgever van 

® -Campus., Gftkko hiervóór

OfllTPEflT DADA

c*t meer leren, dat waa voor vroeger 
^ toen de ekonomie nog behoefte had 
h  aan intellektuelenmet een beroep,
■° om de ekonomie vooruit te helpen,
*3 maar toen was Je ook al van geen tel.
> Dus wat verschil maakt het. Int^llek- 
00 tuelen komen hier toch alleen maar
^ letters vreten, om daarna toch zo ver
> af te staan van de gewona mens.
o En jij kan nog altijd niet voor lood-
> gieter doorgaan. Misschien als naai-

ster?
Kom je hier kritisch worden, nog niet 
door dat je met dat kritisch zijn 
meestal alleen maar met je kop tegen 
de muur loopt, en dat: kunnen mannen 
nog altijd beter dan vrouwen? 
Bovendien kan je dat kritisch zijn 
niet gebruiken in je alternatieve 
woonst op de buiten, met veld en 
boeren rond je. En ook niet als Je 
de alternatieve zweedse trui aan het 
breien bent met eveneens dikke prie 
men.Je kan niet breien,op de unief 
leren ze je dat niet,maar er bestaat 
nog altijd 100 Idees,dus wees maar 
kritisch in je vrijetijds brelboe- 
ketje. LUTGARD.

J.R Van Bendegem.

V»

or is reeds zeer veel geschreven en gepubliceerd over Dada. 
Deze publikaties hebben doorgaans één ding gemeen s hun prijs. 
Ongelofelijk hoog en onbetaalbaar voor bijna iedereen, dus. Voor 
een paar foto's van de schilder in persoon en een paar de—luxe 
uitgaven van sommige van zijn schilderijen of boeken. Zo, bvb., 
is nu het verzameld werk verschenen vanvTristan Tzara, die een 
tijd zich gevoegd heeft bij de Dada—beweging. Het omvat drie de-
len, erg omvangrijk, toegegeven,»maar duizend frank per stuk !

Daarom dacht ik dat het interessant was de aandacht te ves-
tigen op een Nederlandse uitgeverij(tje), n l . Fizz-Subvers Press, 
die nu een aantal uitgaven op de markt brengt over Dada, in een 
■zeer goedkope pocket-uitgave. Het gaat hier meestal om de minder 
bekende personen (die je dus in de peperdure uitgaven niet vindt) 
of om minder bekende uitgaven van bekende personen.(eveneens)

Zo zijn reeds verschenen :
- i’hantastiese gebeden - Kichard Huelsenbeck
- God danst Dada —. Tristan Tzara
- ielfmoordbureau - Jacques Kigaut

binnenkort verschijnen :
- Aquadada gedichten - Hans Arp
- werk van benjamin Péret

De pocketjes tellen zowat H5 pagina's en kosten één gulden 
(gemiddeld). Bij ons fr . Je kan ze rechtstreeks bestellen op
vólgend adres '

Fizz-Subvers Press 
Postbus ijb5 
Alkmaar.

Anders kan je ze nu vinden in de Marnix.
Tot slot, een uittrekseltje uit Zelfmoordbureau van Rigaut j 

Gemengde berichten.

let syllogisme zet zijn vernielende weg voort en heeft gisteren 
in Parijs alleen al, 37 nieuwe slachtoffers geëist.

Door de gemeentel!jke korbzichtigheid dreigt de stad het weldra 
zondor haar nachtverlichting te moeten stellen.
Daar de bomen langs onze boulevards voortdurend.,last hebben van 
slapeloosheid sinds de straatlantaarns hun intrede deden, hebben, 
ln GRn 0 welling van gerechtvaardigde woede, drie platanen zich 
gisteren o enkele straatlantaarns laten vallen, die hierbij ver-
pletterd worden.

Gisteren werd in de tuin van het Palais Royal het lijk van Dada 
gevonden. Men dacht obrspronkelijk aan zelfmoord ( want de onge-
lukkige dreigde al sinds zijn geboorte een einde aan zijn leven* 
te maken ) tot André Breton een volledige bekentenis aflegde
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redactioneel, vervolg van blz.l 

De maatregelen De Croo-Humblet verstrakken 

enkel het fin a n c ië le  k e u r s li j f  dat de 

u n ive rs ite iten  aangepast werd door de 

wet Vermeylen-Dubois van 1971.

Deze laa ts te  voerde i.v .m . de fin an ciering  

enkele k r ite r ia  in d ie  volslagen abstract 

2i jn  en elke pedagogische verantwoorde 

grond missen.

Nochtans z i jn  ondingen zoals studiebege- 

leidingsnorm mede bepalend voor de kwa-

l i t e i t  van het ve rstrekte  onderwijs 

precies omdat daardoor gesteld wordt 

dat pakweg een student in  de humane weten-

schappen minder wetenschappelijke begelei-

ding nodig heeft dan een student in  de 

positieve wetenschappen.

Een student in  de menswetenschappen kost 

dan ook minder dan een student in  de posi-

tie ve  wetenschappen. Vanwaar dat onder-

scheid ? N a tu u rlijk  n ie t omdat het weten-

schappelijk bewezen zal z i jn  dat iemand 

d ie  menswetenschappen studeert inderdaad 

minder begeleiding nodig heeft maar wel 

omdat de p r iv é -in d u s trie  meer kan aanvangen 

met hooggeschoolde en k r it ie k lo z e  techn ic i, 

(waarmee n ie t w il gezegd z i jn  dat er geen 

k ritis ch e  studenten rondlopen in de posi-

tie ve  wetenschappen ert dat er enkel mensen 

d ie  nadenken rondlopen in de menswetenschap-

pen)

Omwille van d i t  a lle s  kan de s t r i jd  tegen 

D e,Croo-Humblet er n ie t op g erich t z i jn  

om de bestaande s itu a t ie  te bestendigen.

Er d ient zonder tw i j fe l  gestreden te  wor-

den voor een bestaanszekerheid van perso-

neel dat met afdanking bedreigd wordt. 

Daarnaast moet het versteend onderwij-s 

aan een al even verouderde u n iv e rs ite it  

dringend en fundamenteel herdacht worden.

De maatregelen De Croo d ie a l iedere mo-

g e lijk h e id  to t  verbetering op voorhand 

uitschakelen z i jn  daartoe een konkrete 

aanleid ing.

Hoe dat vernieuwde onderwijs er zal u i t -  

zien moeten a l le  betrokkenen z e lf  uitma-

ken. Hiervoor zu llen  de studenten reë le  

Inspraak moeten krijg en  en zal het zoet- 

houden schijnmedebeheer moeten veranderen 

in w erke lijke  demokratie.

F e it  is  dat de tra d it io n e le  a u to r ita ire  

pedagogiek,het ex-cathedra onderwijs ge-

sloopt moeten worden en vervangen door

student-gericht onderwijs. Groepswerk,- 

discussiesem inaries.projektonderw ijs, 

dienen de plaats in te nemen. Dat a lle s  

op basis van o .a . n ie t -a u to r i ta ire  r e la t ie -
patronen.

Dat a lle s  maakt het de moeite waard storm 

te lopen tegen de maatregelen van degenen 

die het onderwijs en ook de maatschappij 

verder w ille n  verknechten en technokra- 

tis e ren .

Wanneer je  deze lijn e n  leest,b este  le z e r ,  

zal het al min of meer d u id e lijk  z ijn  

wat er van de a k tie  tegen de programma-

wet en de maatregelen De Croo-Humblet 

geworden is .

Begin november besloten het gemeenschappe-

l i j k  vakbondsfront en het nationaal s tu -

dentenfront hun krachten te bundelen in 

een gezamenlijke s t r i jd  en gezamenlijke 

betogingen.

Dagblad 'V o o ru it' sprak in  d i t  verband 

van een unicum in de Belgische sociale  

geschiedenis. De nationale betoging 

gepland door de studenten voor 13 novem-

ber werd echter met een week verschoven. 

H opelijk  komt dat zogenaamd unicum in  de 

Belgische sociale geschiedenis n ie t te  . 

la a t en ook d a t, beste le z e r , zal al 

min o f meer d u id e lijk  z ijn  wanneer je  

deze lijn e n  le e s t.

d* fdahtl«.

T e rre u r/?
Heb je de laatste mop al gehoord.De In-, 
ternationale Rechtse Pers maakt zich 
zorgen.Het is al jaren zo,dat zich nie-
mand stoort aan-het verdrag tegen de 
verspreiding van kernwapens.Tenminste 
niet de mogendheden die met het verdrag 
geviseerd waren.Bv.Israël,dat Uranium 
importeerde uit de V.S,ontwikkelings-
hulp, zie je.Bv.het nationaal-kristelijk 
Zuid-Afrika.Of het rijke India.Nu de 
Ernstige bezorgdheid van het beschaafd 
gespuis:nu al deze dictaturen ongebrei-
deld kernwapens versjacheren "zouden 
ook terroristen ze kunnen bemachtigen" 
Pijnlijke btilte.Door je getergde her-
sens gonst het nog even van geweldloze 
weerbaarheid,van niemand kwètsen.de mo-
raal,de demokratie.
<»e leven in een tijd van metafysica,spi 
ritisme.als in verscheidene satelieten 
van de V.b.bij iedere 1 mei betoging 
moordpartijen worden aangericht door 
politie en leger,kan je daarover een 
paar vierkante centimeter vinden in de 
slimste kranten.Het folteren gaat door 
in alle politiestaten!zie rtest-Dui tsl-'-. 
land)Terwijl'onze junta'(dixit een belg 
A M  2^^^,Ch^-e^ns^vojUcjE^^j^eij^^1

loos proefkonijn gebruikt voor 'het 
vrije spel'van de marktekonomie,nemen 
hun handlangers hier deel aan een han-
delsfoor ,wordt een beroepsmoordenaar 
als diplomaat onthaald.Hn dan maar pre 
velen over "rode terreur",erger nog.de 
vernietiging van de Westerse beschaving 
Dat is het dagelijks leesvoer van iede 
een,zeker wie geen 'scholar'is.
Terreur ligt er anders voor 't grijpen 
De voornaamste geterroriseerde is de 
massamens(1 auditorium voor 600 studen 
ten die elkaar niet kennen),de voor-
naamste terroristen zijn de massa-media 
Grote advertentles,dagelijkse oplagen 
van 200000,reklame met zedenlessen er-
achter (je vrouw heeft zo'n zachte huid 
niet,dus ben je een mislukkeling) ,het 
is de hele opiumvolle bovenbouw van de 
maatschappij die op je afkomt.Objektie 
is de klassenstrijd,natuurlijk ekono- 
misch.maar voor iedere mens in een kon 
krete situatie gaat het om ideologien, 
heilige huisjes,en alternatieven die • 
utopisch lijken.Over dat laatste valt 
nog heel wat te zeggen.Guy Wuintelier 
in "De ovorgang van kapitalisme naar 
socialisme" (De Daniak,eind april):
"in de hedendaagse.autoritaire samen-
leving ligt het kreeren van utopische 
voorstellingen juist in de lijn van 
het historisch ontwikkelingsproces"
Ook de wetenschap is terreur;de mens is 
een nietig wezen als hij in een sta-
tistiek staat,en wat betekent hij in 
een reeks biografische gegevens,of in 
5 boekdelen litteratuurgeschiedenis met. 
index achteraan in het vijfde.De univ 
is terreur,alle werk waar je niet om 
gevraagd hebt,alle mensen die je voor-
bij en omverlopen.
"ij denken meestal half ouvrieristisch 
"hoe gaan we toneel schrijven voor de 
arbeiders,wat is zuiver proletarische 
kunst,hoe gaan we de verdrukten bewust 
maken"Ieder individu is verdrukt.Als 
je over je eigen situatie heenstapt 
kom je steeds op ongevaarlijke paden, 
sitting on the fence.wachten op de 
verlossende ekonomische krisis.
Het is juist dat de ekonomische situa-
tie primeert,maar alleen vanop histo-
rische afstand,als je vanuit je zetel 
een panorama hebt van 500 jaar geschie-
denis.Als je zover komt ben je al erg 
fetisjistisch.In een bespreking van 
het teater van Jean Genet typeert Lucie 
Lucien Goldmann de naoorlogse links-
radicalen o.m als gefascineerd.Overwel-
digd door het kapitalistisch systeem.
2e stellen zich niet de vraagrwat kan 
ik konkreet uitppoken.en wat wil ik 
konkreet.Dat is zuiver voluntaristisch. 
Ons eerste probleem is dus niet:wan-
neer heb je een objektieve situatie 
die- een opstand begunstigt,maar.wel-
ke mensen heb je met serieuze insich- 
ten.hoe sterk is de organisatie.Dus 
niet de maaht van het systeem,maar de 
tegenmacht die we ertegenaan kunnen 
gooien.Dus het omgekeerde van de dis- 
kussies die in dc 1 Internationale 
doorgingen na het neerslaan van de 
Parijse Kommune.en na vrijwel iedere 
opstand.Dn dat is de fundamentele 
kortzichtigheid:geen belangstelling 
voor de realiteit,waar de strijd door 
gaat in vormen waar ze geefa benul van 
hebben,al was het in hun persoonlijk 
leven.we vinden alles normaal,we la-
ten ons alles welgevallen. jef

% r o n d  J o u  •v o r war ri 
vr oir ui

Vrouw, wat komt u doen aan deze 
unief. Een man zoeken? Dan moet 
u zo vlug mogelijk, zo niet stante 
pede naar de kunstgeschiedenis.
Niet dat daar de mannen zo dicht 
gezaaid zijn. Oh nee, Je moet die 
wel gaan zoeken in andere richting-
en, maar je hebt in elk geval een 
scholing, om met Je aanstaande dok-
ter te"communiceren”. Maar bedankt 
die kent niets van kunst, maar dat 
je ook een zorg wezen, niet?
Je komt hier toch zeker geen beroep 
leren? Nog niet naar de werklozen-
cijfers gekeken? Voor de meerder-
heid vrouwen hoor. Maar dat kan je 
natuurlijk ook niet verdomme. Je 
gaat van z^/vlug dit mogelijk is 
de koffie maken met die naam, Je 
tanden poetsen met de fluor die je 
tanden toch zo mooi houdt. Vooral 
belangrijk als je niet op een ge-
neesheer gebotst bent, bij het af-
schuimen van de the dansants, maj&r 
op een tandarts.
En je gaat toch wel rijden zeker in 
die auto die speciaal voor Jou; 
vrouw, ontworpen is. En Je vergeet 
dan toch wel dat Je voor advocate 
gestudeerd hebt? Die auto dient 
niet om jeuw beroep uit te oefenen, 
omringd door mannen op de trappen 
van het gerechtshof. Neen, je gaat 
je man-advocaat afhalen van zijn 
zware dagtaak. En zo je kunstge-
schiedenis gestudeerd hebt, merk Je 
dan wel dat deze reklame geïnspi-
reerd is op een schilderij van 
Raffaël? Je hebt tijdens Jou dag-
taak brochures zitten bekijken; al-
weer met een kopje koffie met die 
naam, hij is toch zo lekker; broch-
ures van Toromolinos, het Antwerps 
Blankenberge van Spanje, met de 
hoop dat als Je op vakantie vertrekt 
Franco nog niet of al een tijdje dood 
is. Anders kan Je die Brugse zak-
doek niet kopen, in de winkel gespe-
cialiseerd in Spaanse kant.
Wat doe je 's avonds? TV kijken, 
niet naar de kwis van Rubens natuur-
lijk, neen naar die vrouwelijke 
politieagenten en private—eyes, die 
de rol van de viriele man in het 
J®®1** niet van de vrouw, hebben over— 
genomen. Merkt u het ook dat de 
vrouw zo aan bod komt in de TV feuil-
letons? Zij doen de vaat niet hoor 
met dat produkt dat zo veel meer 
blinkend werkt, neen zij brengen hun 
dag door met van toilet te veranderen. 
Daar tussen door "vangen- zij een 
booswicht die toch ook zo'n goed

01 zlJ vrijen nooit, oh 
nee, de mannen uit het jaar, niet van 
de vrouw deden niets anders d»«

IieïW lï I!rti9K*n; maar al* vrouw ver.sier je om te beginnen geen mannen-, 
en bovenal je laat je niet door ieder-
een versieren. Neen Je bent een 
vrouw met een moederhart, nog altijd 
de voedstermoeder spelend voor die

"eerloze n«nnen, in het jaar. 
Kolt“  vrouw* * * +  nu inderdaad 
zitn?U ïhÖr 1#ren intellektueelte 

^  ne° toch» “ochthane, dat 
schijnt nog de enige reden te zi In 
waarvoor Je naar de unief ko^t. 

_£U^°£l_»»aJ»«ro«y kom .1. M  —

HEI WORDT OE HOOG/TE TUO

tfie zich de moeite getroost o n z e  zgn.

tediversifieerde pers door te nemen alle informatie van dezelfde aFP.UP, 
Tass,Reuter of Belga)kan het onaangena-
me gevoel moeilijk onderdrukken met 
reusachtig massa-bedrog geconfronteerd 
te 'Worden.Dat de huidige ekonomische 
crisis wel eens een onoverkomelijke zou 
kunnen blijken te zijn,wordt zelden ver-
ondersteld .Dat ze aanleiding kan worden 
tot een mondiale politieke crash van het 
kapitalistisch imperialistisch systeem 
wordt slechts gefluisterd onder b-edrijfs; 
le.iders van multinationals .diplomatieke 
business-bonzen en enkele marginalen.
Dé olie-crisis heeft de hele handel op 
zijn kop,, gezet .De voedselprijzen, tradi-
tioneel gekoppeld aan barrels olie.gaah 
pijlsnel de lucht in.De derde wereld 
creveert met de zegen van de wereldbank. 
Jür is geen weg terug.
De crisis verergert,en dit in een kli-
maat waarin geen poging onbetuigd wordt 
gelaten door hen,die hun verantwoorde-
lijkheid niet waard zijn,om optimisti-
sche nonsens bij de bevolking ingang 
te doen vinden.
De pers speelt hierin een kapitale rol . 
Alles werd in heiwerk gesteld om de 
Portugèse revolutie te bojkotten.of af 
te schilderen als een dictatoriale aan-
gelegenheid van een militair apparaat. 
Toon mij nóg eens een leger dat vrij-
willig afstand doet van bepaalde van 
haar privileges.'Portugals ervaringen 
werden als uitzonderlijk gecatalogeerd, 
gemarginaliseerd,om parallellentrekkers

w *

De bpaanse moordprocessen werden ander-
zijds op een gefingeerde overdreven ver-
ontwaardiging onthaald.Alsof onze poli-
tieke leiders zoveel waarde hechten aan 
de 'demokratische rechtsstaat 'Ooit ge-
hoord van de Baader-Aeinhof processen ? 
Zelfs de liga voor de' rechten van de 

"TSens vond het nodig daar een waarnemer 
op af te sturen.Alsof moord en doodslag 
vroeger reeds geen schèring en inslag 
waren in het Bpaanse regime,en overi-
gens niet enkel daar.Niet wat de pers 
verteld is een criterium voor haar be-
trouwbaarheid , wel wat ze verzwijgd. 
Dergelijke taktieken worden aangewend 
- om de bevolking af te wenden van haar 
eigen onderdrukking,van’de politiek- 
ekonomische crisis in eigen land• 
wie de huidige moeilijkheden in het 
licht wil zien van de futurologische 
modellen van Aeadows.wessrovic e.a 
vergaat het optimisme.Dr zijn grote 
veranderingen op til in onze ekonomiëche 
wereldorde.Dn in deze kontekst dient 
de vraag gesteld omtrent de toekomstmo-
gelijkheden der diverse pol itieke sys-
temen.De wet van de remmende voorsprong 
werd reeds door veis wetenschappers 
vooropgesteld(«ertheim)Het zijn vaak de 
landen met een minder hoge graad aan 
zgn.'ontwikkeling'(organisatie-en werk- 
verdelingsgraad.produktie * consumptie 
enz.)het snelst en het efficiëntst op 
nieuwe verhoudingen met de ecologische 
buitenwereld kunnen inspelen(cfr.rtus- 
land na 1917,China na 19-16 ).uet annboren 
en verspreiden van nieuwe energiebronnen' 
is daar een typisch voorbeeld van.Landen 
wier ekonomie euasi totaal op petroleum 
zijn ingesteld(wat tot 19?o grote ont-
wikkeling met zich bracht)zul1en het 
veel moeilijken hebben zich aan bv.zon- 
ne-encrgie aan te passen,dan zij die 
nog maar weinig energieproduktio en dis-
tributiesystemen bezitten.
De', westerse wereld met, haar overgecompli-
ceerde strukturering blijkt inadnptnbel 
aan nieuwe omstandigheden.Vandaar de 
problemen.Problemen,die zich overigens 
niet enkel ekonomisch,maar al evenzeer 
politiek laten voelen.De landen met een 
-eeuwenlange zgn .demokra tische traditie 
zitten nu diep in de put.Ze zijn onor- 
ganiseerbanr in socialistisch pers pek 
tief.Alvast een kritiek op het traditio-
neel marxisme,met haar doctrine van de 
te doorlopen stadia(uitzondering voor 
Dtalih).uiteindelijk biedt dit toch eni-
ge hoop a«n bepaalde Derde wereld-landen

voor zover ze zich echter nog niet ver-
kocht hebben.
De dogmatische voorspellingen van zgn. 
linkse militantengroepen blijken in 
ieder geval geen bewaarheid te worden.
Het socio-politiek klimaat verrechtst.
Dn dit in volle crisis.Daarvoor hoef je 
slechts de universitaire situatie bij 
ons na te gaan.Vijf jaar geleden zou 
geen student het gewoon aangedurfd heb-
ben zich rechts te noemen,laat staan 
zich te organiseren.(cfr.KVHV in '68) 
Links is duidelijk veel van haar popu-
lariteit aan het inboeten.(daarvoor ove-
rigens een groot deel van de schuld aan 
aan Amada met haar rechts imago kan ge-
geven worden)Dr heeft weinig fundamen-
tele,vooral nieuwe kritiek meer plaats, 
extreem links wordt steeds duchtiger. ge-
marginaliseerd .Waarom ?0mdat links geen 
reëel alternatief te»bieden heeft.

Omdat links zich heeft doodgestaard op 
boekenwijsheid,op terug een andere in-
terpretatie van tenslotte dezelfde 
schrijver en niet kreatief met het hic 
et nunc is beziggeweest.
In het parlement onthouden 3jf gn KI" 
zich van ieder alternatief voor de re- 
lancemaatregelen van de regering.Omdat 
ze er geen hebben.Het.dient gezegd dat 
de cvp in het (rechts) politieke kader 
dan toch blijk geeft van enig doorzicht. 
Het is het drama van de hele linkse be- 
weging.Zowel de informatie als de wil 
ontbreken om de demokratische afbrok-
keling tegen te gaan.solidariteit wordt 
slechts iteoretisch geproklnmmeerd-.' 
Ondertussen wordt steeds duidelijker 
d«t de strijd van de arbeider in de 
derde wereld niet dezelfde strijd is als 
deze welke onze arbeiders voeren.kaar 
daarover meer in een volgend artikel. 
het is een kwestie van niveau 's.
Aienig burger zou er goed aan doen in 
z'n geschiedenisboeken de beschrijving 
van de jrren ' ? 0  na, te slaan.Le para- 
lellen liggen voor de hand.Den stijgend 
racisme ("wat doen die gastarbeiders1 bij 
ons"),een mak links,een opkomend rechts 
u e staan aan het begin van een revolutie- 
tie die onze maatschappij voorwaar 
struktureel zal dooreenschudden,en er 
is op dit ogenblik geen enkele reden 
om deze met naieve hoop te verwelkomen. 
Omdat ze wel eens aa.nleiding zou kunnen 
worden tot een nog rechtsere wereldorde 
waarin oppositie niet leefbaar meer is. 
(letterlijk)

De periode van het zalige filosofische 
relativisme,subjektivisme en individua-
lisme moet maar eens voorbij zijn.tfe 
hebben nood aan gedegen sociologisohe 
en historische analyses,wars van alle 
irrelevante diskussies.Dr dienen objek-
tieve maatstaven te worden aangelegd, 
wetenschappelijk gejustifleerde en 
haalbare alternatieven.Ziedaar een op-
dracht voor nieuw-links .'.

Koen Raes.

WERKGROEP KRAI^P 
P /ych ologcn

zijn ook mon/on
Vorig laar werd dopr een aantal mensen 

de zieltogende socio-polj^tiekfijiaxkgroep 
omgevormd tot KRAPP, de Kftitische
Aktiegroep Psychologie en Pedagogie, ___

Begonnen werd een"beginselverklaring" op 
te stellen van waaruit we onze verdere- • 
werking zou vier louen .Want ook psychologen] 
en pedagogen maken zich zorgen over de I
voortschrijdende wijsneuzigneia van ae__|
profs,over de onstuitbare demokratisering 
van het onderwijs en vooral de^afname van 
frustraties en neurosen doet ons de 
toekomst somber inzienT 
Op onze agenda voor dit jaar staat:
JAWAADE. : (detrots van diTwerkgroep) het
eerste 'nummer dreigt tëlvrerschLinen en zal 
geyuld zijn met,althans dat is de 
bedoeling) degelijke informatie over 
peychologiesche ên pedagogiische opvat 
tiqgen en strekkingen die geen deel uïTE 
mijten van het s l i k ^ en zwelgpakket dat 
studieprogramma noemt. Verdef^i jn we nog 
van plan: een lessenreeks of aantal 
voordrachten die streven om andere dan 
geaffirmeerde wijsheden kond te maken».
Ook de bijzondere jeugdzorg blijft ons 
boeien en vandaar de onverdeelde aandacht 
voor-het Vrije en Vrolijke InstiTfüüt te

Over de diepere gronden van o n z e bogirygen 
tot aktivi teit kan men_meer vinden in 
een vollende korrespondentie^_ _ 
Vooralsnog geïnteresseerden kunnen
terecht wekelijkse reünies de
dinsdag om 20u in de Brug

anl

et£ 
1 zal

t Iumen

Rik Van Nuffel

I



HET I ƒ  OOK JOUW UniV ! ! ?
Wanneer je  met een gloednieuwe rubriek  

in een gloednieuw t i jd s c h r i f t  s ta r t ,  dan is  

het steeds a ls o f je  een roekeloze sprong 

in het volslagen du ister maakt : je  weet 

wel waar je  heen w i l ,  maar je  weet n ie t  

of er de m ogelijkheid zal z i jn  om er te  

geraken, en welke obstakels je  in  de weg 

zu llen  staan. E n fin , het is  de bedoeling 

dat ik  h ier geregeld een aantal problemen 

zou bespreken, d ie  h e tz ij  in  de Raad van 

Beheer, h e tz ij  in de Sociale Raad, he t-

z i j  in  de fakulte itsraderv, o f gewoon e r -

gens aan onze un ief aan de orde z i jn .

Een van de be lan grijks te  punten die  

op de la a ts te  Raad van Beheer werden be-

sproken, had te maken met de bestaans-

zekerheid van het wetenschappelijk perso-

nee l, meer bepaald de assistenten. Als 

student merk je  het n ie t zo sn e l, maar 

in  f e i t e  bestaan er twee soorten assis-

tenten , n l .  diegene d ie  betaald worden 

met de staatskred ie ten , en diegene d ie  

betaald worden op het patrimonium. D it  

brengt een enorm verschil in  s ta tu u t met 

zich mee. Een K.B. in  principe van 1953 

gewijzigd op een aantal la te re  d a ta ,le g t  

een onhandelbaar statu u t vast voor de 

staatsass istenten .dat o.m. to t  gevolg 

heeft da t a) een assistent slechts na 

4 3 6 ja a r  kan worden benoemd, en d i t  

na voorleggen van een doktoraat o f ge-

lijkw aard ig  wetenschappelijk werk.

b) men telkens slechts een 

mandaat van twee ja a r  kan bekomen.

c) een assisten t d ie  n ie t be- 

noemd werd na het v e rs trijken  van z ijn

HOfllE /W E E T ...

maximaal aantal mandaten, geen enkele 

sociale zekerheid h e e ft , in concreto geen 

recht heeft op werkloosheidsuitkeringen  

d) de koning ( en dus in con-

creto de m in is ter) a l le  rechten voor de 

benoeming to t  eerstaanwezend assistent - 

aan z ic h z e lf toekent; in tijd e n  van hoog- 

konjunctuur wordt e lk  voorstel van de 

Raad van Beheer weliswaar gevolgd, maar 

in k r is is t ijd e n  neemt d i t  elke bestaans-

zekerheid voor de assistenten weg.

Het niet-verlengen van de mandaten van 

ca 20 assistenten gedurende de laa ts te  

maanden, heeft een aantal anomali'én van 

d i t  sta tu u t blootgelegd. ^Vandaar dat de 

vertegenwoordigers van het W.P.een tekst 

over hun taken aan de u n iv e rs ite it  te r  

diskussie hebben gelegd.

Z i j  s te lle n  dat de specifieke taken van 

het W.P. e ig e n lijk  nog n ie t zo oud z i jn .  

Oorspronkelijk v rijw e l enkel wetenschap-

p e lijk e  medewerkers (eerste h e lf t  20 ste 

eeuw) hebben z i j  de laa ts te  20 jaren  een 

aantal taken bijgekregen zoals onderwijs 

le id en , organiseren en bezielen van de 

seminarieoefeningen, het organiseren van 

praktika en re p e tit ie s  a ls verlengstuk 

van het co llege-onderw ijs .het begeleiden 

van verhandelingen, en een heleboel dienst-

verleningen, adm in istratieve taken, en d i t  

a lle s  naast hun tra d itio n e le  p lic h t to t  

wetenschappelijk onderzoek. Deze nieuwe 

taken zien z i j  d ik w ijls  a ls een v e rr ijk in g  

en een stimulans om to t de kern van hun 

wetenschap door te  dringen,maar vergt 
heel wat t i j d .

Het oude statu u t vo orzie t echter dat de be-

noeming van een assisten t moet geschieden 

op grond van z i jn  wetenschappelijke pres-

ta t ie s . Er bestaat dus een d u id e lijk e  d is -  

crepatie  tussen de taken van het W.P. en 

de vereisten to t  hun benoeming. Het kan 

dan ook heel wat jaren  duren vooraleer 

een assistent in  aanmerking komt om enige 

bestaanszekerheid te ve rkrijg en . Iedereen 

moet echter toegeven dat het onverantwoord 

is iemand 9 a 10 ja a r  te  laten  wachten 

op vastheid van betrekking. Om u i t  d i t  

slop te geraken heeft het W.P.dan ook 

een aantal concrete voorste llen op RUG- 

vlak gedaan(geïnspireerd op de bestaande 

toestand in Luik) d i t  in afwachting van 

een grondige statu u tsw ijz ig ing  op n a tio -
naal vlak :

a) Er moet een d u id e lijk e  organisatie  

van het assistentschap komen, m .a .w .b ij 

het in  d ienst nemen, moet een v r i j  nauw-

keurige taakomschrijving worden vastge-

legd,en b i j  e lke mandaatsverlenging moet 

een omstandig verslag over het gepres-
teerde werk worden neergelegd.

b) Na v ie r  a v i j f  ja a r  moet de assistent 

de zekerheid krijgen  dat h i j  zal worden 

voorgedragen voor een benoeming, na het 

zesde ja a r ,  zo h i j  aan de w e tte li jk e  nor-
men voldoet.

c) Benoemingen voor bijkomende mandaten 

van telkens 1 ja a r  moeten toegestaan wor-

den aan de assistent d ie  nu 1n d ienst 

z i jn ,  en d ie  "op deze verlengingen hadden 

gerekend b i j  de planning van hun werk. 

Merkwaardig 1n d i t  voorstel 1s wel dat 

ondanks de mooie in le id in g  over de peda-

In Gent zijn er vijf studentenhomes 
die elk ingevolge artikel 4.1 van het 
Reglement "doormiddel van verkiezin-
gen onder de studenten een homersad 
samenstellen".Üuccesrijk in het begin, 
worden deze homeraden nu steeds onbe-
langrijker door een sterke apathie 
onder de studenten.De ze apathie wil 
ik nu,geholpen door m'n'funktie'van 
sekretaris van ds &eme Astrid.die mij 
voldoende vrije tijd en documentatie 
bezorgt.analyseren.
Bij de algemene vergadering van de 
homebewoners van Home ü-strid waren 
er op 16/10/75 tachtig studenten op 
tweehonderddertig aanwe zig.Normaliter 
Hadden het er ten andere 254 moeten 
zijn want er zijn 254 kamers beschik-
baar.hen dertigtal kamers werden ech-
ter niet verhuurd,wat voor de Vooruit 
een aanleiding was om voor een beetje 
té vroeg in een puperen lijkwade gehul-
de slachtoffers een zwanezang te houden, 
jwaar het is en blijft een feit dat de 
aanwezigheid van tachtig studenten als 
"zeer goed" moest bestempeld worden.

«at is daar nu de oorzaak van?De schuch-
terheid van eerstekanners en buitenlandse 
studenten-voor wie vaak een taalbariere 
bestaat-kan dit gedeeltelijk verklaren. 
Laar de meerderheid bestaat toch uit 'er-
varen 'inboorlingen.Onverschillighe id? 
Teveel werk?Teveel TD's?Teveel liefjes?
De oorzaak ligt dieperize zijn ontgoochel 
door een machteloze "inspraak"hn toch was 
het allemaal zo mooi begonnenJmet de oude 
traditie van de universitaire corporaties 
werd weer aangeknoopt en vol verwachting 
keek iedereen naar de eerste resultaten, 
uit.De berg baarde echter enkel muisjes. 
De overheid die ervan uitging dat studen-
ten enkel goed zijn om het Io Vivat te 
zingen wou een soort knapenkoor kreëren. 
Omdat zoveel van de instemming van hogere 
autoriteiten afhing werden de homeraden 
spoedig gelijk de vleermuizen in La Fon- 
taines' fabel:machteloos tegenover de 
overheid en voortdurend overvallen door

klachten van medestudenten over piepende 
deuren en lekke douches.Dit leidde ertoe 
dat de werking van de homeraden steeds 
in belang afnam.Zodat er nu nog slechts 
een tweetal bijeenkomsten per jaar plaats-
vinden .enkele weken geleden trachtten de 
mensen van mijn home mee doormiddel van 
een succesrijke petitie vanwege de rektor 
de toestemming te verkrijgen opnieuw een 
bar^ te mogen openen.Te voren waren er 

wel incidenten geweest,maar over het al-
gemeen was dit gebabbel tussen pot en 
pint,af en toe afgewisseld door het leggen

I8r\ n ĉaar^je of het lezen van een 
weekblad,een patronageaktiviteit van het 
gezellige soort.Nu is echter het lawaai 
naar de verdiepingen verplaatst.Op de 
petitie heeft de rektor op 70.10 met' een- 
weigering geantwoord.Ln dat is de kern 
van de zaak:er is geen beroep mogelijk.
Het systeem laat niet toe,zodra de rek-
tor weigert op onze resoluties-die in 
feite niets meer dan adviezen zijn—in 
te gaan,er nog iets van te makenÜir 
blijft dan slechts een lang smeken of 
de direkte aktie over.De al zwakke home-
raden,die zich in het begin alleen door 
een krachtige medewerking, van de homestud 
denten zouden kunnen redden.werden echter 
nog ondermijnd door externe faktoren.
Let name de inmenging van een aantal niet- 
homestudenten.vooral dan tijdens de' strijd 
voor de afschaffing van de controle op het 
be-zoek.eigenlijk een tamelijk onbelangrijke 
zaak,die echter door een aantal mensen als 
de grootste vorm van
king werd voorgesteld,sinds de afschaffing 
van de kinderarbeid in 187«.De mensen die 
zich daarvoor zo dapper inzetten-en dit tot 
ongenoegen van de homebewpners-kan men in 
twee categojvien indelen.
Lerst en vooral de salon-soci*1 is ten en 
...arcusistische theoretici met • Baltasaral- 
lures.Vrij paternalistisch kwamen ze ons 
technische bijstand brengen en het Ho-«

is dat 'une condition naturelle'Hun orga-
nisatie werd vervangen door het anti Fas-
cistisch Front dat zelf ondertussen door 
een tiental genootschappen opgevolgd werd 
Lr was echter nog een tweede categorie.
Deze van de mensen die zichzelf als de 
bloem van de gedeclasseerde elite beschouw-
den. De ze graalridders van de ware inter-
pretatie van het marxisme-leninisme.kun-
nen met hun eeuwig ontevreden blikken best 
bij de 'freaks'gerekend worden.Zij over-
troffen nog het misprijzen van de eerste 
categorie voor de "praatbarakken"van 
homeraden.Zij stoelden op de beproefde 
techniek van de volksvergaderingen waar 
tweehonderd meestal niet-homestudenten 
tegen de wensen van hun vertegenwoordigers 
in over het lot van alle homestudenten 
konden beslissen.Lr was immers nog altijd 
oppositie ,<i/as het Goering niet die eens 
gezegd had,dat een oppositie dient om gebroken 
te worden?In elk geval,altijd openstaand ■*-- 
voor de mening van andersdenkenden waren 
de beroepsstakers en herrieschoppers* be-
reid te discuteren in hun eigenaardig agit- 
propjargon dat naar waarheid niet zo bont 
is als de Beulemanse stamppot van Frans en 
Gents van hun liberale vrienden.
Ik wil hiermee niet de linkse krachten 
in-dit land beledigen.Lr zijn immers veel 
ernstige linkse mensen buiten maar niet 
binnen de universiteit.Daar zijn het de 
Rari Nantes in Gurgito Vasto.In elk
geval heeft de agitatie in de homes ertoe 
geleid dat vele homestudenten de

gogische taken van de ass is ten t hiervan 

n iets  terug te  vinden 1s 1n hun u1te in -

d e lijk e  vo orste llen . Men b l i j f t  b i j  

lo u ter syndicale eisen. Hoe be lan g rijk  

d ie  ook z i jn ,  het re s u lta a t zal volgens 

m ij z ijn  dat ze veel intenser gaan wer-

ken op hun do cto raat, zodat voor het 

pedagogisch werk weinig o f geen t i j d  meer 

zal overb lijven  m .a .w ., de student wordt 

het enige s la c h to ffe r ofschoon de rek to r  

op en lijk  verklaard ^Keeft da t de eerste  

taak van de universite1t'onderw 1js '1s  

Daarom had ik  graag gezien dat men b i j  

de beoordeling van het met een doctoraat 

gelijkw aardig  geacht wetenschappelijk 

werk ook de pedagogische prestaties  had 

gerekend. Vermits aan de u n iv e rs ite tt  

enkel de studenten gekonfronteerd worden 

met deze pedagogische kw a lite iten  en met 

de k w a lite it  van het gegeven onderwijs, 

zou ik  dan ook voorste llen dat hierover 

de studenten, bv. via hun vertegenwoordiger 

in  de fa k u lte its ra a d , eens hun mening 

zouden mogen v e rte lle n .

E nfin , op de laa ts te  Raad van Beheer 1s 

deze ganse problematiek op een sisser u i t -
gelopen. Het W.P. werd verzocht deze 

voorste llen in een concrete tekst cm te  

zetten en in december opnieuw naar voren 

te  brengen. We zu llen  z ie n , o f we d i t  

ontwerp nog wat kunnen b ijs tu re n .

Tot s lo t even in form atie  van andere aud.

De studentenvertegenwoordigers z i jn  1n :

a) Raad van Beheer :

H. De Ridder (geneesk.), L. De Backer 

(d lergeneesk.), C .Janderhauwaert 

(Germaanse) en A.De Meyer(Toeg.Weten-
schappen)

b) Vast Bureau (=dagelijks bestuur der un ief)
Henri De Ridder 

c) Fakulteitsraden ca 50 studenten i n f o r -
meer z e lf  eens op je  fa k u lte 1 t( je  kan ze 

w e llic h t bereiken langs de fa k u lte lts -  
kring of de werkgroep)

d) Sociale Raad :

A. De Meyer, L. De Backer

L. Naudts(Rechten), J. Van Cauter(Moraal)

H. Dhollander(Toeg. Wetenschappen)
e) Bouwkommissie

J. Van Overschelden (Toeg.Wetensch.)

Al deze mensen kan je  bereiken vla het 

studentensekretariaat vooraan 1n de 
'BRUG'.

Arnoud De Meyer.

- _ _ _ ----------- tot
uitbuiting en onderdrukffieê Inês ontaarde vergaderingen niet meer 

^  bezochten .ĵ n ontmoedigd door hun misluk-
kingen zijn de "freaks"ook weggebleven zo-
dat een klein carré nu de homeraden recht 
houdt.Let weinig entoesiasme en energie 
over het algemeen.Het lijdt haast geen twij 
'fel dat verkiezingen over enkele jaren en-
kel nog pro forrna zullen gehouden worden. 
Bestaat daar nog een oplossing voor?Ja,a.ls 
de Homeraden tot het besef zullen komen 

üktie Aornite oprichten.^,nt bereikte als enigda  ̂de van het Risorgemento:wij zul-
resultaat dat het zichzelf grondig belache-|^eA zelf -wel doen ook de hunne moet 
li jk mankte ,j..aar kom, voor sommige mensen * |worden.Zoals Laurras het uitdrukte :''les

droits ne se donnent mais se prennent"
Ln wanneer de niet-homebewoners b m ^ u  u„ 
zaak zullen blijven.Dan bestaat de mogeiijk- 
he„d van een breed engagement van de mensen 
die werkelijker bij de de zaak betrokken -ij 
Politieke infiltratie is het laatste wat wij 
willen.In de homeraden worden nog steeds men 
sen gekozen en geen partijen.wanneer de pas-
sies en de miserabele kleinzieligheid van 
'le petit pays" met z'n "petits gens" onk 
daar zouden doordringen,is de ItkWidacie 
van de homeraden volledig.

Alain Collette.

Een tijdje geleden was ik echt vertegen, schuchter. Ik kwam 
hier aan de unief en het was zo overrompelend allemaal. Al die 
anderen gaven de indruk alsof ze het allemaal wel wisten hoe 
het moest ; lessen volgen, alleen wonen, vrienden maken, stu-
deren. . . ik voelde me heel erg onzeker.. .  ik kon helemaal geen 
kontakt leggen. Nu, achteraf, heb ik wel begTepen hoe het 
kwam.. .  ik hield me altijd al wat op de achtergrond, ik dacht: 
die ander is belangrijker dan jezelf.. .  Ze hadden allemaal overal 
een mening over en mijn gedacht, ja, dat leek me niet de moeite 
waard. Ik zette mezelf gewoon aan de kant.

Alleen.. .  dat hou je niet vol.. .  Je moet de dingen niet laten 
gebeuren, je moet er zelf op af gaan en niet wachten tot iemand 
op je toe komt.
Dan heb ik opeens gezegd : nu moet het gedaan zijn.. . vanaf nu 
kom jij ook naar voor.
En geloof me.. .  het gaat nu veel gemakkelijker. Ik ben veel zelf-
zekerder, ik spreek zelf de mensen aan die ik interessant vind en 
ze vinden rmj heus niet zo vervelend.. .
Nu doe ik wat ik prettig Vind, of nuttig.. .  en geloof me of niet..
de anderen varen er ook wel bij. T,  .Kris.


