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In de loop van vorige week, kregen we 
een staaltje van politieke censuur te zien 
vanwege rector Devreker. Het feitenrelaas 
is als volgt :
DE LOGGE BU ROK RAT IE VAN EEN 
REKTORAAT

Gedurende de eerste week van febru-
ari werd door het Spanjekomitee gent 
(Universitaire Wereld winkel werkgroep, 
S.J.W., Agitaat) kontakt opgenomen met 
Dhondt, bestuursdirecteur op het recto-
raat voor het aanvragen van universitaire 
lokalen' voor het organiseren van een 
Spanje solidariteitsweek. De volgende za-
len werden door Dhondt ingeschreven op 
de agenda (wat nog geen officiële erken-
ning inhoudt) : voor de Blandijnberg : 
aud. C (voor politieke meeting van don. 
4 maart) aud. E (voor benefietavond van 
woensd. 10 maart) voor de Voldersstr. : 
van 5 tot 10 maart het peristylium, de 
voorhall van Ac. Raadzaal II voor de Ten-
toonstelling : "Van de Spaanse burger-
oorlog tot nu" en de Ac. Raadzaal II voor 
het vertonen van films over Spanje tijdens 
de tentoonstelling. Door Dhondt werd 
geen enkel bezwaar naar voren gebracht 
tegen het gebruik van deze lokalen. Wat 
niet verwonderlijk was : ten eerste heeft 
de bestuursdirecteur geen beslissingsmacht 
enkel de rector beslist, ten tweede werden 
aan dezelfde organisatie (U.W.W.W.) t i j -
dens de Kerstvakantie dezelfde lokalen 
toegestaan voor een voedseltentoonstelling

Op 13 febr. werden 2 aanvraagformu-
lieren gelijktijdig ingediend op het recto-
raat (afzonderlijke formulieren voor vol-
dersstr. en Blandijnberg). Het eerste aan-
vraagformulier (voor de Blandijnberg) 
werd door de rector bevestigend beant-
woord op 25 febr.
ONDERHOUD MET DE RECTOR.

Toen we maar geen antwoord kregen 
op het 2de Formulier gingen we maandag 
1 maart ons licht opsteken bij Dhondt op 
het rectoraat. Daar verklaarde de bestuurs-
directeur dat de rector de lokalen voor de 
tentoonstelling zou weigeren maar niet 
voor de films. Op dinsdag 2 maart kregen 
luk naudts (voorz. P.K.) en ikzelf (na-
mens het Spanjekomitee) een onderhoud 
met de rector.

Wij vroegen hem waarom hij weigerde de 
tentoonstelling te laten doorgaan. De ar-
gumentatie van de rector was erg zwak. 
Hij zei alle politieke tentoonstellingen te 
weigeren in de Voldersstraat; Wat dan 
politieke tentoonstellingen zijn meent hij-
zelf te moeten bepalen. Door ons werden 
een aantal tegenargumenten naar voren 
gebracht die de rector met een paar dood-
doeners afwimpelde.

1) Waarom geen politieke tentoon-
stellingen aan de universiteit en wel poli-
tieke meetings en films ? Antwoord van 
de rector : een tentoonstelling is geen 
film. Toen we hierop aansluitend vroegen 
waarom de films ingericht door hetzelfde 
Spanjekomitee over hetzelfde onderwerp 
wel mochten doorgaan bleek de rector 
eventjes uit zijn lood geslagen en ant-
woordde dan opnieuw dat een tentoon-
stelling geen film was. Wat we onderhand 
al wisten zoals we ook wel weten dat een 
koe geen paard is.

2) Waarom geen politieke tentoon-
stellingen in de Voldersstr. en wel neutrale 
(volgens de rector dan). In het verleden 
werden in de Voldersstr. een aantal ten-
toonstellingen ingericht : 1. Lelijk Gent 
(over de verkrotting van Gent) 2. De 
Gentse Beluiken 3. Honger in de Sahel 
(allemaal ingericht door Fotoklas) 
4. Voedsel voor alle mensen (ingericht 
door U.W.W.W. o.a. over de rol van de 
multinationals in de ontwikkelingslanden 
en daaraan gekoppeld de band repressie- 
apparaat - economie vb. Chili). Volgens 
de rector hadden deze tentoonstellingen 
geen politiek karakter.

3) Een derde discussiepunt was een 
omschrijving van de begrippen : "po litiek" 
en "wetenschap". Volgens de rector mo-
gen in de Voldersstr. wel WETENschappe- 
lijke aktiviteiten doorgaan maar geen po-
litieke. Maar. . . hijzelf bepaalt wat we-
tenschap of politiek is. Op onze repliek 
dat zijn beslissingen dan subjectief zijn 
kon hij enkel bevestigend antwoorden. 
Verder discussieëren leek ons dan ook 
zinloos.
EEN SCHRIFTELIJKE WEIGERING 
MET EEN REUKJE AAN.

Pas na ons onderhoud werd de brief

Noteert U even dat de aanloop van dit 
redaktioneel afgekeken is van het Leu-
vens studentenblad VETOvan begin maart. 
Noteert U ook even dat d it niet enkel ge-
beurt u it bladvullende overwegingen maar 
ook omdat in de volgende lijnen één en 
ander zal gezegd worden naar aanleiding 
van een veto van A. Devreker, rek tor aan 
de RUG.
Op dinsdag 2 maart weigert Devreker een 
universitair lokaal toe te staan voor het 
organiseren van een tentoonstelling over 
Spanje. De feiten worden elders in d it 
alom geprezen blad weergegeven. Feit is 
dat Devreker voor zijn weigering geen 
steekhoudende argumentatie kan bieden. 
Hij b lijf t  maar herhalen dat het om poli-
tiek gaat en h ij daarom formeel moet 
weigeren (ik moet formeel weigeren, 
mijne heren).
Zijn houding is totaal inkonsekwent 
omdat h ij met verschillende maten en 
gewichten goochelt i.v.m. éénzelfde 
aangelegenheid. Een tentoonstelling over 
Spanje is poltiek en moet formeel gewei-
gerd worden. Films en meetings over het-
zelfde onderwerp mogen wel. Waar is de 
logika ? Achteraf zat Devreker zijn hou-
ding korrigeren door ook de zaal voor de

met de definitieve weigering (zowel voor 
de films als voor de tentoonstelling) ons 
toegestuurd, (getekend op 1 maart en 
poststempel op 2 maart). De films wer-
den dus ook geweigerd. Net alsof er nooit 
politieke films werden gedraaid in de Ac. 
Raadz.: één voorbeeld : "J'étais, je suis, 
je serai" (Heynowski& Scheumann) over 
de concentratiekampen in Chili, d it op 
woensdag 3 dec. te 15 u. Een brief met 
een aanvankelijke goedkeuring die nog 
niet was verstuurd werd vernietigd. Dit 
was 3 dagen voor het begin van de Spanje- 
week. Dat was uiteraard voor het Spanje-
komitee een lelijke streep door de reke-
ning, zowel financieel als organisatorisch. 
Wij eisen dan ook vanwege het rectoraat 
een vluggere behandeling van aanvraag-
formulieren zonder vertragingsmaneuvers 
en andere kuiperijen als het eerst toestaan 
en dan weigeren van gebouwen. Nog 
loenser werd het ganse zaakje toen we 
vernamen dat de rector diezelfde lokalen 
in de Voldersstr. wel toestond aan een 
andere vereniging op één van de dagen 
die wij hadden aangevraagd. De "ASSO- 
CIATION Internationale des Etudiants en 
Sciences Economiques et Commerciales" 
kreeg de toelating een kontaktnamiddag 
te laten doorgaan tussen* verantwoorde-
lijken uit de bedrijven en studenten 
economie (een soort pre-sollicitatie). 
Waarom die aktiviteit wel ? Een dergelijke 
ontmoetingsnamiddag past volledig in ons 
maatschappelijk systeem en trouwens de 
banden tussen universiteit en industrie 
verlopen toch ook niet zo slecht.
ENKELE CONCLUSIES :
Wij klagen aan :

- de logge burokratie van het rektoraat
- het inkonsekwent beleid in het toe-

kennen van lokalen en de machtspo-
sitie die de rector hierin bekleedt.

daarom : zelfbeschikkingsrecht van
de studenten over de univ. lokalen.
- het al dan niet politiek gekonkelfoes 

en administratief geknoei binnen 
het rectoraat

- de beknotting van de vrije menings-
uiting door middel van politieke 
censuur.

namens spanjekomitee brumo mulier

films te weigeren. En dat allemaal enige 
dagen voor de start van de geplande ak-
tiviteiten.
U vraagt naar de kriteria waaronder uni-
versitaire lokalen ter beschikking kunnen 
gesteld worden ? Ze zijn ter inzage op de 
kantoren van d it alom geprezen studenten-
blad (U wendt zich to t onze lieve redak- 
tiesekretaresse p/a Centraal Studentense- 
kretariaat). Daarin staat echter niks over 
de inhoud van de manifestatie waarvoor 
lokalen kunnen ter beschikking gesteld 
worden.
Het optreden van Devreker naar aanlei-
ding van de geplande Spanje-aktiviteiten 
b lijk t nog maar eens een staaltje te zijn 
van arbitrair en autoritair vertoon. Het 
is niet de eerste keer dat Devreker ge-
tuigt van machtswellust en willekeur. 
We willen hier wel even herinneren aan 
zijn herhaalde optredens ter plaatse b ij 
stakingen aan de Blandijnberg. Ook in-
zake het blad RUGNUMMER heeft h ij 
heel wat fraaie nummertjes opgevoerd. 
I.v.m. d it laatste ging het zogezegd om 
de goede naam van onze Universiteit. Die 
kwam toen zwaar in het gedrang weetu- 
wel I Zullen wij (met al onze pretentie) 
eens vertellen waardoor de goede naam 
van de Universiteit in het gedrang komt ? 
Bijvoorbeeld door de schandalige manier 
waarop de bouwwerken voor de nieuwe 
auditoria van de fakulteit Ekonomie u it-
gevoerd worden. Door stelselmatig onder-
graven van Gents kultuurpatrimonium. 
En geen muis die daarover piept in rek- 
tora/e kringen. Laat staan een rektor I 
Door dergelijke weigereingen maakt 
Devreker de weg vrij om systematisch uni-
versitaire lokalen te weigeren voor mani-
festaties die handelen over een aktueel 
politiek probleem. Devreker bepaalt wat 
politiek en niet-politiek is. En het is zon-
der meer duidelijk dat h ij zich daarbij laat 
leiden door wat in zijn kraam past. Want 
wat dient gezegd te worden over de recen-
te happening van het Willemsfonds die 
doorging in dezelfde lokalen welke ge-
weigerd werden voor de Spanje-aktivi-
teiten ? En waarvan op de koop toe nog 
een promotie-filmpje gedraaid werd om in 
de Gentse bioscoop-zalen te vertonen ! 
Dat is kuituur, mijne heren I Jaja, wij 
kennen de kuituur in d it land. Die wordt 
bedreven op het niveau van de partijpoli-
tieke verzuiling. Enfin, daar schijnen uni-
versitaire lokalen wel ter beschikking voor 
te staan.
De weigering van Devreker is ronduit po li-
tieke CENSUUR. Een muilkorven van elk 
in itia tie f dat de potentaten aan deze uni-
versiteit niet welgevallig is. De houding 
van Devreker wordt nog bedenkelijker 
wanneer men weet dat neo-, pseudo- o f 
semi-fascistische groeperingen naar harte-
lust over universitaire lokalen kunnen be-
schikken en dat alles terwijl dezelfde lo-
kalen geweigerd worden voor manifesta-
ties tegen fascistische toestanden zoals 
in Spanje.
Devreker heeft ook 3 vrije namiddagen 
geweigerd i.v.m. de "3-daagse van de 
student"  die doorgaat van 30 maart tot 
en met 1 april. Ook d it is boykot I 
D it alles wordt onduldbaar I 
Om de verregaande arrogantie van de 
macht tegen te gaan is het nodig een aktie 
op touw te zetten die moet leiden to t het 
ontslag van de rektor.
De aktie zal realistisch OF symbolisch 
zijn naargelang de respons b ij studenten 
en personeel. De aktie heeft hetzelfde 
doel als de "3-daagse van de student" : 
het slopen van de burgerlijke universiteit 
(vroeg o f laa t!);
Is dat allemaal genoteerd ? Ja ? Dank U I 1



AKADEMISCHE
WERKLOOSHEID
Amper een decennium geleden was een 

universitair diplema een van de beste 
waarbergen veer een heeg inkemen en een 
geede betrekking. Dat is nu lang niet 
meer het geval» het speek van de werk- 
leesheid waart eek ever onze hoefden. Pas-
klare oplossingen voor zo'n netelig pro-
bleem kan ik in dit artikel natuurlijk 
niet brengen. Ik zeu echter wel op de 
diepere oorzaken ervan willen ingaan,de 
situatie schetsen — meer bepaald door de 
cultuur - en maatschappijwetenschappen 
waarvan ik het best ep de hoogte ben - en 
de numerus clausus bespreken. Dank ben ik 
hierbij verschuldigd aan de heer Assel- 
berghs,RUG-assistent,die zo goed was de 
eerste versie van dit artikel na te kijkeA 

Wat haar eorzaken betreft is deze werk- 
leosheid eng verbonden met de totale 
jeugdwerkloosheid. A.van Beylen heeft in

dat dit^een t^ema wel uiteengezet lieren wel sterk achteruitgaan.aat alt een tijdsgebonden fenomeen kan

daarom een bron van werkloosheid en is 
het zorgenkind van de Cultuurwetenschapper 
Wat de richting geschiedenis betreft,deze 
is door het VSO nogal stiefmoederlijk 
behandeld geweest en kent dus een zekere 
crisis.
De klassieke filologen ten slotte,zullen 
als latinisten wel plaats vinden in de 
richting latijn-wetenschappen. De kennis 
van de Griekse cultuur zal bij onze scho-

zijn,dat door voldoende mobiliteit on een 
daarbij passende vorming zou kunnen opge-
lost worden.
Vervolgens is het wel een feit dat de 

academische werkloosheid groter lijkt dan 
vroeger omdat men nu niet meer beschroomd 
ie om in de rangen voor de kantoren voor 
werkloosheidsvergoedingen te gaan staan.

Ten slotte kan het gestegen aantal stu-
denten - de vrouwelijke e.a. - een zekere 
verklaring bieden alhoewel dit geen argu-
ment voor de invoering van de numerus 
clausus is.

2. DE MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Hier is de situatie verschillend naar-
gelang van de vier taken: PPW,rechten, 
SSW en economie.
De psychologen en pedagogen vinden 

vooral jobs in de PMS en het NUHO. Daar 
is er echtereen saturatiepunt bereikt.
In december 1974 — voor de pedagogen — 
waren er wat de afgestudeerden van de 
RUG betreft niet minder dan 4l volledig 
werklozen tegen 20 in december 1970.

KARNAVAL

"Kijk,"zei de Sjeik die zopas de schoon-
heid met de rosé veren op het hoofd had 
nagefloten,"kijk, dat met die pluimen hè, 
dat doet me denken aan het Karnaval van 
Rio." "Maar goed dat het hier Rio niet 
is,"antwoordde/de Kozak."Elk jaar zoveel 
moorden en zelfmoorden. Geef mij maar een 
karnavalbal waarvan,je weet dat er alleen 

situatie ook eens zal doorgelicht worden, jke lieden naar toe komen. Rio !
Als de oplossing stellen velen de nu- Toch vreemd dat feest bij die mensen waar 

merus clausus voorop. Dit is echter vol- arrn(?e troef is altijd in geweld moet ont-- 
gens de Rector,Prof. Dr. Devreker een aarden." "Voeg daar bij dat het ginds nog 
"ondemocratische maatregel". De aanwe- een d®etj6 halve wilden zijn,"opperde een 
zigheid van vele academici kan ten andere mai? zich in Neger geschminkt had. "De
in de toekomstige 1eisure-maatschappij primitieve impulsen komen gemakkelijk bo- 
geen kwaad, In een tijd waarin iedereen yermrijven• Ik heb eens gelezen dat er 
het heeft over democratisering van het , oerwouden van Brazilië nog af en
hoger onderwijs is een dergelijke " I n t e l - koP Sesheld wordt." "Gemaskerd laat 
lectuele contraceptie" zeer gevaarlijk
op lange termijn. Bovendien is studeren 
een recht,meer nog een plicht tegenover 
het volk. Bovendien weet niemand precies 
wat voor methode van numerus clausus te 
gebruiken. Het Nederlandse

de mens vaak zijn ware gelaat zien," ver-
klaarde een Klown somber, maar voor hij 
kon nagaan wat voor effekt dit aforisme 
maakte, werd hij opgeschrikt door het ge-
toeter van een dame die zich ondanks haar 
zwaarte in lichtmatroos had vermomd. "BÉi

Voor de economisten is dit 35 tegen 6. 
Wat er ook van zij,in alle richting heerst Dit han&t natuurlijk samen met het feit
er een zeker ongemak. Vooral omdat het 
begin van een carrière tegenwoordig zee» 
moeilijk is.
Dit geldt echter vooral voor de niet- 
exact wetenschappelijke richtingen,cul-
tuurwetenschappen en maatschappijweten-
schappen ,

I. DE CULTUURWETENSCHAPPEN

Hier is het voornaamste afzetgebied het 
onderwijs. En deze sector heeft nu voor 
de meeste vakken het saturatiepunt bereikt 
In’ een verklaring (zie de standaard van 
23 januari 1975) van minister Decroo werd 
uiteengezet,dat er op dat ogenblik 4432 
werkloze leerkrachten waren. Daarvan waren 
er 345 licentiaten vooral in de vakken» 
germanistiek,economie,geschiedenis en L.O. 
De standaard merkte daarbij op dat de voor 
naamste redenen van deze toestand het 
î éfe geboortecijfer en de overproduktie 
der Normaalscholen zijn. Bovendien is er 
nog een cumul. Er is een geval bekend van 
een leraar die zeven taken op zich nam 
waarvoor hij gerechtigd was voor pensioen, 
Dit bestrijden zou veel verbeteren. De 
standaard was er bovendien zeker van dat 
"de ministeriële statistieken de acade-
mische werkloosheid onderschatten". Boven-
geciteerde cijfers gelden alleen voor 
Vlaanderen. Rond diezelfde tijd heeft 
minister Humblet echter gelijkaardige 
verklaringen afgelegd. De laatste tijd 
hoort men echter vaker dat Wallonië een 
tekort aan leraars heeft en Vlaanderen eer 
teveel.
DE richtingen met het minst aantal stu-
denten, (wijsbegeerte,moraal,niet-westerse 
talen) zijn het minst bedreigd. De Ro-
maanse filologie is in Vlaanderen zeer 
gevraagd. De Germaanse filologie kende 
daarentegen in de laatste jaren een stij-
ging van ongeveer vijftig percent van het 
aantal studenten. Deze richting vormt

dat de ondernemers in deze tijd van eco-
nomische crisis niet zoveel personeel 
aanwerven.

Van al deze studierichtingen zijn de 
staats en sociale wetenschappen het meest 
benadeeld. De cijfers hiervoor bereikten 
hun hoogtepunt in december 1972 toen er 
niet minder dan 4l volledig werklozen 
waren en dit voor een weinig bevolkte 
richting. Men weet niet goed wat met hen 
te beginnen. Het onderwijs,VSO inbegrepen, 
biedt niet veel uitkomsten. Het vak maat-
schappelijke vorming zal misschien meer 
voor de historici zijn. Daarenboven is de 
vraag van het bedrijfsleven zeer gering 
en dat geldt ook voor de bovengenoemde 
studierichtingen. Men moet immers consta-
teren dat de industrie hier te lande 
weinig dynamisch en ondernemend is.

Wat de pers- en communicatiewetenschap-
pen betreft stelt zich op de koop toe 
nog het probleem dat de journalistiek 
geen beschermd beroep is zodat er veel

+ j , . , . a ieureguxaiie van net aantal stu-
concurrentie,ook van nxet—universxtairen. , , , , ,’ denten bv. voor de notarissen en andere
n_ , , richtingen waar er een beroeps-numerus
De rechtsstudie was op hetjeinde van de clausus bestaat.

vijltiger jaren overladen. Men zou nog

loterijsysteem je betoeterd?"riep die heel 'toepasselijk. 
- daar kon de VPRO zich ook wel eens mee "Geen ellende vanavond. Het is bal.n De 
bezig houden - is verwerpelijk. En de Klown stiet ten antwoord een kreet uit 
ervaringen met het Russisch examensysteem dde feestelijk bedoeld was en door een 
bewijzen dat bij alle testen 20% slagen konfettiregen hoste hij achter haar aan.

dat niet hadden mogen doen en omp1«- n ± *
keerd. En last but not least moet ik Het orkest3e speelde hoofdzakelijk vro-

not least moet ik erop liJke potpourri's. Een dolle boel was hel
wel. Vooral toen Napoleon door een onge-
lukkig toeval een serpentine inslikte, 
en Kleopatra gierde dat hij morgen alles-
zins lang op het W.C. zou zitten. Het ab-
solute hoogtepunt was de bekroning van de 
twee best verkleden van de avond, welke 
eer in de wacht werd gesleept door Hitler 
en Manneke Pis. Daarna begon het feest 
langzaam in elkaar te zakken. Je kon het 
horen doordat het tempo van de deuntjes 
lager kwam te liggen en je kon het ook 
zien doordat de Neger begon af te gaan.
En ten slotte maakte het orkestje aan-
stalten om de instrumenten in te pakken. 
"Jullie houden toch nog niet op?"vroeg 
de Sjeik. "Toch wel,"zei de pianist die 
eerbiedig zijn punthoed afnam."Het is al 
vier uur en we hebben nu reeds een uur 
langer gespeeld dan voorzien." "Kom nou," 
vleide de Sjeik."Luister eens, ik ben wel 
een beetje dronken, maar ik lal niet, als 
jullie nog een uurtje spelen krijgen jul-
lie veel geld van me." "Ons goed hoor," 
zegde de pianist."Maar u zou zich toch 
best eerst wenden tot de uitbater van de 
zaal." En de Sjeik was van plan om dat 
inderdaad te gaan doen, doch hij werd 
tegengehouden door de Kozak: "Laat dat

wijzen dat alle studies die over de aca-
demische werkloosheid handelden in de 
laatste tien jaar gekenmerkt zijn door 
overschatting van het aantal afgestu-
deerden en onderschatting van nieuwe mo-
gelijkheden .

Wat zal de toestand verbeteren? Wel, 
volgens Dr;Bonte en Erik van Biesen moet 
men'met twee factoren rekening houden 

de zelfregulatie van het aantal stu-

eens de straten met advocaten gaan pla-
veien werd er gezegd. Dat aantal is ech-
ter gedaald en tegenwoordig kennen we 
weer een lichte stijging. In Gent daalt 
het aantal eerste iaars echter voort Tnrh v. . ,worrit J een ter voort, iocfi b . een zekere verwisselbaarheid van de
wordt er gespreken van een numerus clau-
sus aan de balie» zie Schamper nr 8. De 
toekomst in de magistratuur is nogal be-
perkt. Ook andere carrières staan echter

"IJ de beroepskeuze moet meer voorlichting hee£t  Se?°eg geduurd
komen. Toch geldt nog al te vaak Pascal» Jroav,.ls,zo zat als een kanon en «
La chose la plus importante de toute la W&t dUrf J6 daar te neggen!"snauwde de
vie est le choix du métier» le hasard en vrouw in kwestie die de Lichtmatroos 
dispose. bleek te zijn en die het toevallig ge-

hoord had."Ik ben niet dronken, ik amu- 
beroepen is zeker gewenst. Daarom heeft d< zeer me!" Hierop gaf ze de Kozak een du&- 
de Rector van het Limburgs Universitair danige oplawaai in het gelaat dat zijn
Centrum,Prof.Dr. Verhaegen onlangs be-

„i r  • K + ,1 ■ r ecnier treurd dat de algemene vorming van het
open» allerlei betrekkingen met een ruime , , 5 , . , 6 ,_ __ „ _____ . _ . “ , . , ouae rechtsdoctoraat niet meer bestaat.algemene vorming. En in journalistiek
zit ook nog toekomst. Daarbij worden de 
rechtskundigen meer als de andere rich-
tingen gewaardeerd.
Dit is nu de situatie in deze beide 

stromingen. Voor de andere richtingen 
is de situatie minder dringend,alhoewel 
het mogelijk is dat in dit blad hun

Het probleem van de academische werk-
loosheid schijnt dus niet zo dramatisch 
te zijn. Uiteindelijk vindt "iedereen 
onderdak". Het komt er echter op aan 
niet uit groepsegoïsme te bezwijken voor 
de numerus claususideologie. Een univer- 
siteit moet een verheffingscentrum voor 
de hele gemeenschap zijn en geen hogere

01 beroeps school voor petits bourgeois.

/  . /) Alain Collette.

F ra a ie  in fo -h o ek .
1 .In Eiker—ik is enkele maanden geleden een zangkoor opgericht. 

Iedereen die graag wil komen is er heel welkom.
We zingen elke dinsdag v̂ jjaf 20.00 ,in de Hoogstraat nr.9 
Ons repertorium bestaat uit strijd-e.a.liederen.
We hebben echt nog mensen nodig wsnt we zijn niet talrijk
genoeg. . . ,

het koor.

2.Info-Gent richt op 24 maart een benefietavond in,wearaan 
een info-en aktiebeurs is verbonden.Dat d~n in zaal Brit- 
tanie.Trder o.a op:Trojaanse Paard,Vuile Kong en zijn vieze 
gasten,Exces,Karjorijke,Lieven,Roland enz.
Vrij te houden dag dus.

3.3ojuwe-wetswinkel Gent richt in»De advoketuur,meer stand dan 
bijstand,een debat over de rechtshulp in Belgie.Met twee ad— 
vokaten een wetswinkelier en een lid van het advokatenkollek— 
tiefiAanvrng 20.00,Akademieraadzaal,Volderstraat Gent.

4.Sojuwe en Krapp richten op 17 maart een sprekerda.vond in met 
Professor Bianci over 'gebruik en misbruik van de psychologie 
in het recht.Dit om 20.30,ergens in de Blandijn.

5.Op dinsdag 9 maart voerde Oxfam—wereldwinkel aktie voor de 
Gentse Opera waar een eliteaire balletavond met een Brazi-
liaanse dansgroep doorging.In een pamflet protesteren ze 
tegen het onjuist beeld dat dergelijke avonden geven van de 
toestand in de Braziliaanse diktatuur.
"Indien hier vanavond politieke gevangenen zouden optreden 
zou dit wellicht een juistere weergave zijn van de realiteit 
in Brazilië.Deze avond is een mooie façade,de kuituur van de 
uitbuiters»achter deze façade worden bittere armoede»martelin-
gen en milit ire diktatuur weggestopt"
In de hall van de opera werd een tafereeltje uitgebeeld van 
politieke gevangenen»geknecht door rijke kapitalisten.De poli-
tie trad op en leidde de gekoorde 'gevangenen' naar de uitgang, 
waar de aktie werd verdergezet.
Uitgedost en parfum-stinkend Gent sloeg weinig acht op de alctie 
Zij zijn uiteindelijk slechts gekomen om een fijne avond te 
hebben,niet ?

Op 19 maart gaat de 20.00 de benefietavond door voor het Gent 
vrouwenfront,en dit in de Vooruit.Trden er op»Bots,Gam,Vuile 
Kong en zijn vieze gasten,Gust en het Dopperskomitee e.aj

papieren astrakanmuts als een stervende 
vogel ter aarde stortte. Dit kon de vent 
natuurlijk niet onbeantwoord laten. Hij 
begon met beide vuisten de Lichtmatroos 
af te tuigen. Die bleef even verbaasd 
staan, maar viel toen tegen het slagwerk 
van het orkestje aan, wat een originele 
drumsolo teweegbracht. "Idioot!" schreeuw-
de nu een Mandarijn tegen de Sjeik."Het 
is jouw schuld dat die man zijn vrouw 
slaat." Welke stelling hij kracht bij-
zette door zijn vuist in het oog van de 
Sjeik te planten. Zoals in de kluchten 
van Laurel en Hardy het werpen van één 
taart tot gevolg heeft dat de hele we-
reld onder slagroom bedolven wordt, zo 
ook gaven gemelde schermutselingen hier 
aanleiding tot een Homerische strijd van 
allen tegen allen. Pietje de Dood vocht 
voor zijn leven en men zag wis en waar-
achtig een vampier met een bloedneus 
stoelen tegen de vloer keilen, terwijl 
Manneke Pis, door behendig zigzaggen 
tussen de rondvliegende bierglazen, poog-
de zijn kostuum voor onheilen te behoe-
den. "Hij heeft in mijn oog geslagen," 
huilde de Sjeik."En ik heb niets gedaan. 
Maar wacht ventje, ik zal u vinden. Mor-
gen kom ik u met wijf man vermoorden."

Geleidelijk begon de balzaal toch leeg 
te lopen. Een Blauwbaard strompelde naar 
zijn auto, zonder baard. Maar blauw zag 
ie nog, dat wel. Een moment later kwam 
ook de Mandarijn buiten, zodat hij kon 
konstateren dat zijn wagen geramd was 
door die van de in de nacht verzwonden 
Blauwbaard. De voormalige schoonheid 
met de rosé, nu geknakte veren, kwam 
naast hem staan, met een plastieken boe-
zem in de hand. Want het was een handige 
travestie geweest.

Ergens in een hoek.stond Mickey Mouse 
hikkend te kotsen.

Erwin Penning.
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Na de omverwerping van het fascisme in 
Portugal was er een sterke groei van het 
bewustzijn van arbeiders en landarbei-
der», wat leidde tot onteigeningen van 
fabrieken en grote landerijen. Dit pro-
ces bereikte zijn hoogtepunt tijdens de 
soaen van 1975» Twee aislukte pogingen 
tot staatsgreep van de rechtse krachten 
(2 8 sept '?*f en 11 aaart ’75) hadden 
links de wind in de zeilen gegeven. Op 
korte tijd werden alle grootgrondbezit-
ters onteigend; de landarbeiders vorm-
den kooperatieven. In de grote steden 
werd'n arbeiders en wijkraden gevormd.
Dese beweging had de steun van de link-
ervleugel van de MFA (Beweging van de 
strijdkrachten, die aan de basis lag 
van de opstand van april en sindsdien 
de macht grotendeels in handen had), en 
kon zich daardoor ongestoord ontwikkelen.

De revolutionaire golf die sommige ge-
deelten van Portugal (Lissabon en Alen-
te jo, in mindere mate Porto) tijdens de 
someraaanden overspoelde, ging uit van 
da basis. Ook al werkten militanten 
van de socialistische en kommunistische 
partijen mee aan de bezettingen, samen 
•et aanhangers van taaloze kleine ex-
treem linkse organisaties, de partijlei-
dingen waren niet gediend met de snelle 
evolutie. In talrijke gevallen traden 
me remmend op (dit geldt vooral voor de 
socialistische partij).

Maar ook in de zomer begon een rechts 
•ffonsief. In het noorden van het land, 
waar twee derden van de bevolking leeft, 
was er weinig veranderd, ondanks de po-
gingen van de MFA om de hoofdzakelijk 
kleine boeren te onttrekken aan de sterke 
invloed van de oerkonservatieve geeste-
lijkheid en van fascistische dorpspoten- 
taten. Daar werden tientallen lokalen 
van de Koamunistische partij vernield, 
terwijl er betoogd werd tegen de doorge-
voerde hervormingen. Intussen startte 
de socialistische partij een kampagne 
om te konen tot een burgerlijke demokra- 
tie naar westers model, waar de burgerij 
de ekanonische macht en de staatsmacht 
▼olledig in handen heeft terwijl de ver-
drukte klassen rustig gehouden worden 
met enkele formele vrijheden en in het 
gunstigste geval (?) enkele sociaal-de- 
■okraten mogen optreden als beheerders 
van het kap’italisme.

Een en ander had voor gevolg dat er 
•en nieuwe regering kwam die duidelijk 
rechtser was dan de vorige. Toch was 
er weinig veranderd aan de feitelijke 
aachtsverhoudingen. In Lissabon,
Porto bleef een toestand heersen die de 
bmrgerij deed vrezen voor een socialis-
tische revolutie. Daarbij kwam nog dat 
de arbeiders van de grote steden en de 
boeren van Alentejo de steun kregen van 
revolutionaire soldaten, de SUV (Verenig-
de soldaten zullen overwinnen), die zeer 
snel groeide. Terwijl het onder de boe-
ren in het Noodden betrekkelijk rustig 
geworden was, organiseerden de socia-
listische partij en de ‘liberale PPD 
(in de rangen van deze partij bevinden 
sich aanhangers van het vorige regime)
•en tegenoffensief. Zij kregen daar-
bij de steun van de rechtervleugel van 
de MFA.

Opmerkelijk was in deze periode de hou-
ding van de "Vrije Werldd". Landen en 
organisatie», zoals de VSA en de NAVO 
die het altijd goed hadden kunnen vin-
den met het fascistischrregime van Sa- 
lazar en Caetano, maakten zich druk over 
de bedreiging die rustte op de demokra- 
tie in Portugal. Er kwam een ekonomis- 
che blokkade op gang en de EEG weigerde 
elke hulp wanneer het revolutionair pro-
ces niet de kop werd ingedrukt.

Het was al spoetfcLg duidelijk dat de in 
september gevormde regering de toestand 
niet onder kontrole had. Een nieuwe 
krachtproef was dan ook onvermijdelijk.
De voorstanders van de socialistische 
revolutie die steunde op het zelfbeheer 
door arbeiders en boeren en alle gezag 
sou toevertrouwen aan de volksraden, ston-
den lijnrecht tegenover de verdedigers van 
een parlemantaire demokratie mek kapita-
listische ekonomische strukturen. Deze 
laatsten konden rekenen op de aanhangers 
van het vroegere regikei; die de socialis-
tische revolutie tot elke prijs wilden 
vermijden.

Was de krachtproef dan onafwendbaar, 
niemand scheen ze te willen inzettenw 
Tenslotte leidde de vervanging van de be-
velhebber van het militair distrikt van 
Lissabon tot een revolte bij enkele re-
gimenten. Parachutisten bezetten enkele 
vliegvelden en radio- en TV-zenders.
Een gekoSrdineerd plan was er echter niet 

en de andere linkse regimenten zagen 
toe hoe de kommando troepen een einde 
maakten aan de opstand van de parachu-
tisten. Het grootste deel van de arbei-
ders was afzijdig gebleven.

Dit was het uur van reformisten en re- 
aktionairen. Talrijke linkse officie-
ren werden aangehouden of vervangen.
In een minimum van tijd was de linker-
vleugel van de MFA opgedoekt. Voor het 
eerst na meer dan een jaar werd de Re-
publikeinse Wacht (een van de steunpi-
laren van het fascisme) ingezet tegen 
betogers. Leden van de geheime politie 
en ministers van Caetano werden vrijge-
laten. Rechtse organisaties begonnen 
•en nieuw offensief tegen de hervormin-
gen. Een golf van bomaanslagen over-
spoelde het land. Er gingen steeds meer 
stemmen op om te eisen dat de militairen 
alle politieke macht zouden overdragen 
aaa burgers en alles laat voorzien dat

dit weldra ook voor een groot deel zal 
gebeuren. Het staat nu al vast dat er 
over enkele weken verkiezingen komen, 
waaraan ook de Portugezen die in Brazi-
lië wonen en in de VSA zullen kunnen 
deelnemen (gezien een kampagne van en 
voor linkse partijen in deze landen on-
mogelijk is betekent dit een versterking 
van rechts).

ontwikkeling bij dé regeerders en in de 
pers van de Westerse Demokratieën.
Het gevaar was afgewenteld dat de Por-
tugese arbeiders en boeren zelf hun lot 
in eigen handen zouden nemen in plaats 
van er vrede mee te nemen eens in de 
vier of vijf jaar medebeheerders voor 
het kapitaal aan te wijzen. Want we doen 
er ons best aan niet te veel illuzies 
te maken? Zeker, de Portugese arbeiders-
klasse is niet volledig verslagen. Maar 
de uitschakeling van de steun van een 
deel van het legen door de verwijdering 
van linkse officieren en de demobilisatie 
van de soldaten betekent dat weer reke-
ning moet gehouden worden met het re- 
pressieapparaat dat verder versterkt 
wordt. In het vooruitzicht van een 
frontale aanval van de burgerij op de 
veroveringen van de arbeidersklasse in 
de komende maanden, kunnen de gevolgen 
van 25 november een zeer nadelige fak- 
tor betekenen in de krachtsverhoudingen. 
Het zou dan wel eens kunnen zijn dat de 
doorgevoerde hervormingen of een deel 
ervan, door het systeem geïntegreerd 
worden, zoals elders met het stemrecht 
en het stakingsrecht is gebeurd.

Het hoog niveau van zelforganisatie 
echter en de nog steeds bestaande strijd-
baarheid van de arbeiders en boeren, 
maken dat de beslissende slagen nog moe-
ten geleverd worden. In die zin blijft 
de steun die het Portugal komitee Gent 
aan die organisaties die aan de basis 
werken geeft, van het allergrootste be-
lang. Het Portugal komitee Gent

19.02.'76

MERCKX GEK ?
Op 12 december '75 werd door de correc-
tionele rechtbank een psychiatrisch on-
derzoek bevelen tegen dr.Merckx.De me- 
tiverimg va* Ae rechtbank luidde als volgt 
"Overwegende dat eerste beklaagde voor-, 
houdt dat hij wel degelijk toerekenings-
vatbaar is,dat er «ohterv redenen zijn em 
hier aan te twijfelen: dat hiervoor in 
aanmerking kemén ondermeer siin onsamen-
hangende gewoldadigheid, die hij bij elke 
gelegenheid ton toon spreidt,niet besef-
fend dat hij hierdoor zijn ideologie en 
idealen schaadt,dat geweldadigheid ofwel 
duidt op kriminaliteit ofwel ep karakter— 
of geestesstoornissen.LI Hieruit blijkt dat 
deze maatregel em politieke redenen gelast 
werd.
Waarom internering en geen gewone sraf ? 
Veor het gerecht is het niet meer voldoen-
de zwaarder te straffen.Daarom grijpt het 
gerecht naar de psychiatrische interne-
ring omdat een geïnterneerde slechts 
vrijgelaten meet worden wanneer hij ge-
nezen is.En wie bepaalt dat hij genezen 
is?Hetzelfde gerecht! Men kan dus iemand 
principieel voor een onbeperkte tijd inter* 
neren zender dat dé .persoon in kwestie 
da*r ook maar iets kan aan veranderen.Dit 
kan een gevaarlijk precedent worden in-
dien er niet tijdig en masraal genoeg ge-
protesteerd werdt. Het gevaar zit er na-
melijk in dat men politieke aktievelin- 
gen zal interneren wegens sociale onaan-
gepastheid en psychische stoornis.
Het vonnis tegen dr.Merckx staat niet al-
leen, denken we maar aan de 3eee nieuwe 
rijkswachters,wetsvoorstel 430,wetsvoor-
stel Piersen enz.De politieke repressie 

neemt dus met de dag toe, de veroordeling 
van dr.Merckx is hiervan een onderdeel.Om 
hiertegen te protesteren werd ep de uni- 
versiteit een pretestkemitée opgericht dat 
verschillende organisaties en individuen or-
ganiseert.Het kemitoe verzamelt mensen die 
ageren tegenhet, misbruik van de psychiatrie 
veer politieke vervolgingen,zender zich 
hierdoor uit te spreken ever de politieke 
stellingen en akties van de beweging waar-
toe dr.Merckx beheett.
Het kemitee plant verschillende akties waar-
onder:
-een regionale betoging te Gent.voorafgegaan 
doer een perskenferentie dit dinsdag 16 
maart em 19 uur in de BLandijn.

-een nationale betoging ingerioht door het 
nationaal pretestkemitee te Antwerpen ep 
17 maart,waarvoor vanuit Gent bussen inge-
legd werden. Prijs: 25Fr

NEEM DEEL AAN DEZE AKTIVITEITEN EN STEUN 
HET UNIVERSITAIR PROTESTKOMITEE TEGEN HET 
MISBRUIK VAN DE PSYCHIATRIE VOOR POLITIE-
KE VERVOLGINGEN (U.K.M.P.}

Rudy De C» mynck

Een verslag van een sprekersavond, 
ingericht door KRAPP met Van Den 
Ende .

Het uitgangspunt van het betoog 
was dat feitelijke informatie niet 
overtuigend werkt, omdat ieder mens 
over teveel mechanismen beschikt 
om informatie die niet past binnen 
zijn visies en ideeën af te wij-
zen. Dus moeten de eigenschappen 
van een medium, die iemand van 
iets kunnen overtuigen, niet ge-
zocht worden in de informatie die 
het medium overbrengt, maar in het 
medium zelf. (De stelling van Mc 
Luhan : "The medium is the messa-
ge"). Maar ook deze vorm van over-
tuigen is volgens spreker, onge-
vaarlijk, omdat ze alleen maar be-
vestigend werkt, m.a.w. ze over-
tuigt de mensen van dingen die ze 
reeds wisten of zo verwachtten. 
Wanneer wordt informatie dan wel 
gevaarlijk ? Als de persoon aan 
wie de informatie gegeven wordt, 
zich zo laat overtuigen dat zijn 
gedragspatroon voorspelbaar wordt, 
m.a.w. als men het heeft over ma-
nipulatie . Met deze uitspraak be-
treden wij het domein van de so-
ciale psychologie. Op dit ogen-
blik, in deze maatschappij wordt 
deze vorm van "overtuigen" nog 
zeer inefficiënt toegepast (geluk-
kig maar!), behalve enkele gebie-
den zoals bvb. de reklame, waar 
men nu reeds zover gevorderd is, 
dat men het succes van de verkoop 
van bepaalde produkten kan voor-
spellen .
Waarop steunt in essentie, deze zo 
succesvolle manier van overtuigen ? 
Volgens VD Ende dient het antwoord 
gezocht in de behoeftenleer : 
in de eerste plaats dient men-bij 
de mensen behoeftes te kreeëren of 
wel nagaan welke de meest elemen-
taire behoeftes zijn (bvb. geldings-
drang in een groep). Vervolgens 
moeten er methodieken ontwikkeld 
worden om deze behoeftes tegen te 
gaan (bvb', je mag niet vrije» in

REPRESSIE IS OVERAL
Het is vrij moeilijk een omschrijving 
te geven van repressie.Ze uit zich in 
endoktrinerend onderwijs en moord,in 
moraal en ekonomie.Belangrijk hierbij 
is het onderscheid tussen repressie en 
opressie.Principieel komen beiden wel 
op hetzelfde neerjde aan de macht zijn-
de groep en het systeem waarvan zij ema-
natie zijn,zal de sociale struktuur zo 
opbouwen dat tendenzen tot machtsveran-
dering,—vernieuwing of -omverwerping, 
die het systeem in gevaar brengen,wor-
den gefnuikt.Oppressie slaat eerder op 
de onmogelijkheid dat alternatieven ont-
staan,repressie op het vermijden dat al-
ternatieven zich uitbreiden.
Het ligt daarbij voor de hand dat de 
achter repressie liggende ideologie en 
groep de doorslag geeft bij de evaluatie 
ervan.Dit echter»wanneer we ervan uit-
gaan dat bepaalde repressieve mathodes 
slechts kunnen gebruikt worden binnen 
bepaalde ideologien.Dit houdt in dat 
we in beginsel opteren voor een sociale 
struktuur waar een minimum aan gebieden-
de bepalingen en kriteria wordt inge-
bouwd en een maximum aan integratiemoge-
lijkheden wordt voorzien.'/armeer we hier 
reageren tej,en repressie ,reageren we 
derhalve tegen de westerse,gesteund op 
een kapitrlistisch en autoritair orga-
nist tiemodel.

Het meest duidelijk komt repressie-uiter- 
aard naar voor in wat wij 'het repressie— 
apparaat plegen te noenensleger,politie 
en rijkswacht.Teoretisch richt de eerste 
zich tegen de buitenlandse 'agressie', 
de tweede tegen ongeoorloofde binnen- 
landse'ag rèesie(nrtion- le),de dorde 
tegen lokale 'agressie'.Heitel ijk is 
het zo dat het beroepsleger,zowel in de 
wert— europese(cfr.Van don BoeyirntsJ axs 
de derde wereld landen (zie verslagen op 
Russell II tribunaal) ook georganiseerd 
en getr- ind is te,;on binnenlandse 'on-
lusten' en burgeroorlog.De rijkswacht 
neemt anderzijds steeds meer parallele 
funkties in van de politie.Zo werd het 
experiment te Oent-wnar tegen de gemeen-
telijke autonomie in 'op proef' rijks— 
wachters in de stad mochten patrouille-
ren—zo efficiënt bevonden dat het n' ar 
andere steden wordt uLtwobreid.De klach-
ten van politiecouulisarissen ,die in hun 
r'ktiviteiten zich door rijkswacht terug— 
wedrongen voelen is daar een ander be—  ̂
wijs van.het technologisch •'pprra: t (cfr. 
d:\t- -b nken,dienst voor criminologische 
irifoni tie)dat do rijkswacht tor beschik-
king staat maakt demokratische kontrole

het openbaar). Dit leidt tot de 
frustratie bij de neiisen en daar is

het nou net om te doen : je belpoft de 
mensen de bevrediging van de frustra-
tie als ze zich aan een zekere belof-
te houden en deze belofte wordt veer 
een nieuwe behoefte. Hoe luidt dit 
schema in de praktijk : nee» bvb. een 
deodorant : door de opvoeding geeft men 
de vrouw een bepaald beeld mee van 
vrouwelijkheid ( =behoeftes), de frustra-
ties ontstaan doordat dit beeld, hele-
maal niet klopt met de realiteit, dan 
lanceert men een deodorant ( =s belofte) 
want men garandeert succes bij de man 
( = opheffing van de frustratie).
Welke houdingen kan men nu aannemen, 
om deze situatie te "onderbreken* ?
Men kan neen zeggen aan de wetenschap 
die dergelijke toepassingen heeft; dit 
is echter te beschouwen als een "terug- 
naar-de-natuur"-mentaliteit, die geen 
nieuwe oplossingen brengt, en de be-
staande situatie laat doorgaan ( niks-
doen = meedoen ).
Volgens spreker zou men de resultaten 
van de sociale psychologie zoveel mo-
gelijk moeten populariseren en vulga-
riseren, om dus bij zoveel mogelijk 
mensen duidelijk te maken hoe ze gema-
nipuleerd worden, eveneens omdat, zo-
dra iemand kennis heeft van wat hij on-
bewust ondergaat^ hij egn tegenhoudlng 
kan bepalen, m.a.w. men bereikt een 
soort immunisatie-effekt . Het pro-
bleem, dat open bleef, is hoe men dit 
in realiteit kan bereiken ?
Het zwakste punt in het gehele betoog 
van spreker was de zeer vage omschrij-
ving van manipulatie : in zijn optiek 
was alles manipulatie. Een stelling, 
die, naar mijn mening, moeilijk vol te 
houden is. Ik zal zeker niet ontkennen 
dat de maatschappij nu steunt op mani-
pulatietechnieken van zeer verfijnde 
aard, maar als ik Iemand overtuig van 
de valwet van Newton, ben ik dan een 
manipulator ?

Jean Paul Van Bendegem.

-zelfs van het parlement- onmogelijk en, 
overigens,zinloos.
Maar repressie uit zich niet enkel in de-
ze gekostumeerde beroepsmoordenaars.
Onze hele ekonomie-wlj leven in een pro— 
duktiemaatschappij—funtioneert dmv. een 
extreme manipulatie van zgn.behoeften. 
Reklame,mass—media,leefmilieu en 'gang-
bare' gedragspatronen,maken 'alternatie-
ven*,zélfs indien feitelijk uitgewerkt, 
onbereikbaar voor het grote publiek. 
Commune-leefvormen zijn reeds ónmogelijk 
gemaakt door een eenzijdige woningbouw, 
gericht op nucleaire famllie-eenheden. 
Onderwijs— en beroepsstruktuur fnuiken 
initiatieven die niet door de top werden 
gerealiseerd of tenminste mogelijk ge-
maakt .
Belangrijk hierbij is de breder wordende 
interpretatiemarge die aan de machtheb-
bers gegeven wordt,zgn.in funktie van een 
grotere menselijkheid.De overheid heeft 
het administratief recht te zijner be-
schikking om het algemeen belang zoals 
het haar past te omschrijven .De vele be- 
schermingswetten geven de rechter een veel 
ruimere bevoegdheid om over het lot van 
de burger te beslissen dan dit in het klas 
sieke strafrecht het geval was.Denken we 
maar aan de wet op de jeugdbescherming van 
1965 en de wet op de internering van 
krankzinnigen van 1964.
Bovendien is de rol van het O.M -dat de 
repressie openlijk als funktie heeft- 
sedert de hervormingen in de strafrecht— 
procedure van cruciaal gelang geworden.
Hij is het die beslist of een zaak al 
dan niet 'de moeite loont’»geseponeerd 
wordt,hij stelt de minnelijke schikkin-
gen voor,zijn zgn.'advies' is in tal van 
procedures van doorslaggevende betekenis. 
Daarop is geen enkele wettelijk voorzie-
ne controle mogelijk.
Maar niet alleen in het steeds verder af— 
brokkelen van onze zgn.grondwettelijke 
rechten moet repressie worden gezien.
De ideologische Bndoktrinatie is al even 
gevaarlijk,zoniet gevaarlijker omdat ze 
weerbaarheid kwasi totaal uitsluit.
Ons nieuws ontvangen wij allen bij de gra-
tie van de vijf internationale persbureaus 
Onze voeding is steeds meer een zaak van 
enkele multinationals.
Verzet daartegen is struktureel een on-
mogelijke zaak gewordeN.De ongrijpbare 
repressie van bureaukratie en manage-
ment is moeilijk aantoonbaar en bestrijd— 
baar .
De instelling van een psychiatrische 
onderzoekscommissie voor dokter Merckx 
is uiteindelijk slechts een anecdotisch 
geval,waarop wij ons zeker niet mogen 
doodstaren(de vraag kan gesteld worden 
in hoeverre dat niet net de bedoeling 
is geweest van de heren van het gerecht, 
we leven in troebele crisis-tijden,niet ?) 
Het subjektivisme van potentaten(cfr. 
onze rektor)is een gevolg van ons sys-
teem.Niet zij zijn de oorzaak,hun rol 
is slechts het vervullen van een taak 
ten bate van het systeem.Het is niet 
door 'betere'rechters dat we een betere 
maatschappij moeten verwachten.
Repressie is inherent verbonden aan 
ons maatschappelijk bestel,dat de uit-
buiting nodig heeft om zich in stand te 
houden.En deze logika aanvechten,op alle 
vlakken,is geen zaak van enkele helden 
of slachtoffers van een totaliteit.

Koen Raes.



LOSSE BEDENKINGEN
...SOMMIGE WEL ZEER LOS.

Weet je al hoe politiek geengageerd ons 
lief rektoraatje is.Al die affiches met 
'Studiebeurzen in het buitenland',heel 
kleurig,als je es dichtbij staat zie je 
op de cirkels de landen staan,waar meer 
bevoorrechte vorsers de goedkope arbeids-
krachten kunnen helpen uitzuigen,het 
toerisme en de internationale (blanke of 
gekleurde)slavenhandel helpen bevorderen: 
Spanje,Iran,Tunesie,Z.Afrika.Ik hoop dat 
Je ook enkele van die papieren afgerukt 
hebt.
Begin er niet aan,de Goelag Archipel te 
lezen.Ik wil niet zeggen dat ze ongelijk 
hebben,de ex-seminarist Stalin of de ex- 
■tanager Breznjev te beschimp en, maar dat 
doet Solsjenitsin juist niettde toon is 
er slechts een van geestelijke terreur 
tegen iedereen die nog niet tot berusting 
vervallen is in deze wereld.Hij weigert, 
iets in de plaats te stellen,de wereld 
blijft een MESTHOOP en wie iets wil veran-
deren aal wel een fanaticus en dictator- 
in—spe zijn.Het plezantste is dan voor hem, 
in de bajes bij zonsondergang te mijmeren 
met andere aristocraten van de ziel.
Sorry voor de porno-uitweiding,maar één 
citaat moet je horen,uit het slot:
■Gezegend zijt gij»gevangenis".
Je ziet aan wat voor humanistisch ideaal 
een nobele prijs van 4,5 miljoen besteed 
wordt,in onze tijd van besparing op mense-
lijke behoeften.
Als Je de film "Sweet Movie"ziet,denk jet 
Solzjenitsin heeft er niets aan.Na tien 
jaar progressiviteit staat het sjiek om 
te zeggen "zie je wat voor rechtse lul-
koek wij durven verkopen zgz.als satire 
op de dekadentie of (cfr.G.Reve)domweg 
lulkoek.Je vraagt Je af door wie de Holly- 
w©od—balling Makavejev betaald wordt om 
niet Stalin,maar alles wat enigszins een 
menselijk gelaat heeft,door de stroop of 
Chokolade te draaien.
N.B.Er kwam,geloof ik,maar één godslaste 
ring in,dat is een symptoom van wat "niet 
mag”voor deze verlakker.
Zie waarvoor de menselijke gezichten in ons 
roemruchte dagelijks leven dienen:ze moeten 
naar huis,naar de job,of zich opsluiten 
voor de blok,de thesis,ze moeten naar bed, 
*s avonds op café zitten ze te fluisteren: 
gaan we naar huis,moet je je trein niet 
hebben,sta Jij morgen vroeg op.
Hoor je al mompelenipessimisme,frustraties, 
vertekend beeld,in diskrediet brengen van 
mensen met goede bedoelingen.Een linkse

fascist.,zeg maar wat je denkt,je mond 
zal niet scheuren,we weten hoe bang je 
bent voor muil-eh klauwzeer.
Want naast jullie periode in Gent heb 
je zes Jaar katolieke jeugdbeweging 
erop zitten (steek die jongens maar vol 
met "positieve levenswaarden"dan krij-
gen ze geen verkeerde neigingen.)
Of niet?Dan had je toch ouders,een au-
toritaire leraar(je verantwoordelijk-
heid opnemen),je hebt poëtisch* gezwam 
geslikt als ideologie (de scheppende 
wet in de natuur...vrouw moet kinderen 
krijgen,na de barenspijn,na de barens- 
pijn komt de klasseverzoening)
De mens is een agenda vol verplichte 
afspraken,de student een papierennier 
met vier exemplaren van zijn tesis en 
ieder jaar tien kaften voor de notities 
die u _t de muilen van tien profs drui-
pen.
Een sociaal assistent is een bandopne-
mer die herhaalt:
'zo'n probleem kan je alleen zelf aan-
pakken 'vroeger zeiden ze 'vertrouw 

niet op de mensen maar op de ene ware 
god die je de eeuwige zaligheid aan-
smeert als je genoeg misdadigers,joden 
en krankzinnigen vermoord of opgeslote 
ten hebt.

We leven in de eeuw van de verdraagzaam 
heid,Pinochet en juffrouw Wens,alle-
maal mensen,wie China zegt,zegt Kissin- 
ger.De eeuw van de gezinsvervangende 
tehuizen.Beter leven geven.Meesterlijk. 
Je ooit afgevraagd of iedereen per se 
in een gezin wil leven,nu brouwen ze er 
nog surrogaten voor ook.Je ooit afge-
vraagd of iemand in zo'n tehuis 's avoii 
's avonds wel wil uitgaan met je.
Ach,ja,je hebt je vast lief»eerwaarde 
privéheer,Willy de Clercq zal wel voor 
je pleiten,op vlees en textiel worden 
in uitzonderlijke omstandigheden geen 
belastingen geheven.En tenslotte zijn 
die tehuisbewoners ontoerekenbaar,dus 
niet in staat een eigen leven te lelde« 
Het surrogaat voor de eigen auto en TV: 
i das, 1 paar schoenveters,1 paar hemds 
mouwen,1 broeksband,1 scheermes. Eïn 1 
persoon die ooit eens tegen je aanliep 
en "pardon"zel.Het menselijk kontakt 
neemt steeds toe,de wetenschap staat 
voor niks.Nu de orde van advokaten nog 
niet verboden is,ontstaat er straks 
een orde van historici die begint met 
een encycliek tegen het vrij onderzoo] 
Of een orde van filologen met als wa-
penspreuk: trouw aan de oude ROMMEL

MEDEBEHEER een f lo p  o f  een g ro te
f  lo p .

Jef.
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Gent 23-2-'76.

Koen,

Je euforisch» ver(r)asSing i.v.m de les-
senreeks van prof.BBhm mag dan wel vol-
komen gegrond zijn,evenwel vrees ik dat 
een aantal zaken -m.i.vrij fundamenteel 
toch anders (leesrmoetengeïnterpre-
teerd worden.Sta me echter eerst toe 
twee zinnetjes uit je artikel in Cam-
pus nr.133 (Schamper 10 n.v.d.r.) "Spe-
len of vervelen,what's your choice" te 
citeren
R 14:...het doel van hun bestaan—ster-

ven—om alle...
R 10:(van einde)De zin van de mens ligt 

in het bouwen aan gemeenschappelij-
ke taken.

Hoe kan dat nou?Zijn die twee statements 
—want enkel dat zijn ze in je betoog- 
wel consistent met elkaar?

Wat betreft de verderfelijkheid van de 
kennis an sich,wat we dus gemoedelijk 
het weten om het weten noemen,en het 
feit dat deze haar fundamenten heeft op 
de vlucht van de mens voor zijn onover-
komelijke dood,moet ik me roerend eens 
verklaren met je.
Kristendom als neoplatoonisme,de moderne 
wetenschap,alle vormen van geloof in 
hiernamaals en last but not least de 
circulatie van geld als kapitaal zijn 
allen hierop terug te brengen.Bewijs-
voeringen zijn inderdaad legio.
Hoe Je nu de stap maakt van de vlucht 
voor de dood naar het feit dat dit ons 
doel moet wezen is mij erg onduidelijk, 
zoniet vals.Een-eventueel schrikwekkend 
einde dat we-eventueel-vrijwillig vluch-
ten impliceert m.i. geenszins dat dit 
zomaar tot doel gepromoveerd dient te 
worden.(of wordt het finaal fisisch ge-
volg van studie = kennis ,diploma bv. 
ook doel ?)
Alsdusdanig is je stelling toch een ide-
ale voedingsbodem voor anarchie en nihi-
lisme,niet ?

Lieve groetjes en 
vive la vie,

Bucquoye Mare 
Gent.

Beste Mare,

De kontradiktie die je in mijn schamper 
schrijfsel meent te kunnen ontdekken 
is inderdaad fundamenteel.Wat ik ermee 
bedoel is het volgende.
Het afsterven van een micro-organisme 
is een noodzakelijke voorwaarde voor 
het bestaan van levende materie-zelf.
Als eenmalig leven niet zou sterven 
hef je de biologische kringloop op en

daardoor ook het biologisch fenomeen.
In zoverre kan je spreken van doelge-
richt sterven na de prokreatie te heb-
ben volbracht.
Aan de andere kant heb je dan .het his-
torisch zich in de tijd ontwikkelende 
geheel van alle levende organismen, 
dat evolutie tot stand brengt.
Die totaliteit is van een gans andere 
aard.Het 'zelfbehoud'van het individu 
(het tijdelijke)is niet van dezelfde 
dimensie als het 'zelfbehoud' van het 
ekologisch geheel (het evoluerende)
In deze kontekst zie ik de taak van de 
mens,het individu,slechts in funktie 
van die totaliteit,die dynamische 
groei.De mens krijgt a-hw.slechts zin 
in het geheel.Dat is dan de negatie 
van ieder individualistisch liberalisme. 
Om de -zinloze,voor het tijdelijke- 
dood van het eenmalige individu zinvol 
te verwerken,moet het zich maw.partici-
pant voelèn aan een evolutie waarbij 
hij zich betrokken voelt.Dit wordt voo-
ral belangrijk omdat de 2o eeuwse mens 
doelgericht de toekomst kén organi-
seren .
Geen nihilisme in de lucht,dus. 

groetjes,
Koen.

Beste schamperreduktie,

Daar ik gemerkt heb dat lezersbrieven 

voorlopig nog gepubliceerd worden,zal 

ook ik even een duit in het zakje doen. 

Hoewel dus in het eerste ounmier stond 

dat schamper het blad van en voor alle 

studenten is blijkt toch dat bijna allee 

"linkse" artikels verscli i j non,me t uit-

zondering misschien van Hoinhoudt 

De smet waar hij spreekt over de derde 

wegpit' was dal maar een smakeloze grap? 

Verondersteld dat al die linkse kerels 

het zouden dulden had ik gra.ig naar de 

redaklievergaderingen gekomen,maar spi,j I ■ 

genoeg heb ik dan les.

In de hoop dat. h'd blad plural is t.ischor 

wordt groet ik
karot Verschelde

p.s. kan er ook niet wat. over sport aan 

de unief gesproken worden?

INTERNATIONAAL 
TRIBUNAAL van 
MISDADEN TEGEN 
DE VROUW

4 maart 1976:Hoewel op het ogenblik dat 
dit verslag getikt wordt,nog maar de 
eerste dag van het tribunaal achter de 
rug is,denken we dat het interessant 
kan zijn nu reeds enige bedenkingen, 
die bij dit eerste kontakt oprijzen, 
hier neer te schrijven.
Op het eerste zicht lijkt het opzet van 
het tribunaal verbluffend;vertegenwoor- 
digingen van niet minder dan 27 landen 
samen in het kongrespaleis te Brussel 
om te getuigen welke misdaden tegen de 
vrouw in elk land het meest schrijnend 
zijn,om samen de onderdrukking die wij 
ervaren aan te klagen,wie weet,zelfs 
om een kollektief internationaal verzet 
uit te dokteren.
Maar vandaag,na deze eerste ontmoeting 
durven we nog maar zeer,zeer zwakjes 
hopen dat er enige aktie zal uit groei-
en,^ elk geval,de voorbije dag laat 
slechts een wrange smaak na... 
Getuigenissen uit Ierland,Oostenrijk,
Spanje,Duitsland,Portugal,Italie,Usa, 
Selgie e.a over medische misdaden 
waaronder verboden abortus,foutieve 
geneeskundige behandelingen,morele 
vooroordelen en machtsmisbruik van gyne- 
kologen,kortom één reusachtige klaagmuur 
met hier en daar een lichtpunt zoals 
bv.de 'help-jezelf' groep uit Duits-
land,die asm de hand van enige dia's 
du:del ijk maakt hoe vrouwen met be-
hulp van een plastic speculum zich-
zelf kunnen onderzoeken,maar buiten het 
traditionele handj esgeklnp blijft de 
reusachtige zaal vol vrouwen uit di-
verse landen apathisch.Alleen sensa- 
tiejagende mannelijke perslui,asm wie 
de toegang tot de zaal vanwege hun man-
zijn werd verboden,verdringen zich in 
de hall,op zoek naar één of andere ge-
willige getuige.,.ideologische diskus— 
sie wordt evenwel vermeden als de pest, 
het gaat zelfs zo ver dat alle deel-
neemsters aan het tribunaal een te 
ondertekenen verklaring onder de neus 
wordt geduwd,waarop te lezen is dat 
het tribunaal 'vrouwen'—problemen be-
handelt en niets anders,alsof deze 
van sociaal —maatschapgelijke en rioli— 
tieke problemen te scheiden zijn i 
M  gauw wordt hot du:dol ijk wat de 
organiserende vrouwen voor ogen hebben: 
een gelijkheid tussen man en vrouw en 
verder 1 !efst '11e andere onderdrukking» 
vormen doodzv; t.jgen; stilaan ife'het ook 
be.-..rijnel : jk dat er geen delegaties 
van kom un Istische landen aanwezig 
zijn,maar wél afgevaardigden uit bv.
T’d \. Isrrcl en Iran...

den opner’ ing Hierover Krlj.t prompt als 
ronktiv van <le organisatie: is de onder-
drukking van de vrouw n et oveml gelgk?? 
'iif. 1 ijkt evenwel * r istorhood* tussen 
i iovr . ''ore! on een 7iotiwu oso verzots Ar 5. jd- 
stor eer> wal oi soort bedrog.

Medebeheer, een toegeving na de studenten-
onlusten op het einde der jaren '60 , kan voor 
een be lan grijk  deel to t  nu toe als een mis-
lukking worden gekenmerkt.
Ofschoon het er allemaal mooi u i tz ie t  dat 
studenten inspraak krijgen op a l le r le i  be- 
slissingsniveaus, b l i j k t  u1te1ndel1jk de 
studenteninbreng d ik w ijls  helemaal n ie t zo 
b e lan grijk !
Waarom dan toch ?
Een van de voornaamste plichten van een 
medebeheerder l i j k t  m ij nog a l t i jd  het door-
spelen van inform atie naar de brede lagen 
van de studentenbevolking. De ervaring 
le e r t  dat d i t  n ie t o f vrijw e l n ie t gebeurt : 
enerzijds omdat deze inform atie doorgaans 
zeer technisch is en (te rech t) geen interesse 
kan opwekken b i j  de doorsnee-student,ander-
z ijd s  omdat de medebeheerders doorgaans 
weinig t i j d  hebben en een aantal andere zaken 
laten primeren.
Hieraan verhelpen schaars bevolkte 1nfo- 
vergaderingen en m o e ilijk  interpreteerbare  
enquêtes n ie t zo heel veel. En het b l i j f t  
n ie t b i j  d i t  probleem !!
Even pregnant b lijv e n  de volgende hete hang-
ijz e rs  :
-het t i j d e l i j k  karakter der studentenver - 
tegenwoordiging : slechts een zeldzame 
student kan het langer dan twee ja a r vo l- 
houden, en doorgaans 1s er onvoldoende 
kontakt tussen de oudgediende en de nieuw-
komers, zodat deze la a ts te  d ikw ijls  heel 
wat t i j d  nodig hebben om zich 1n te  werken 
(en ondertussen worden ze door de proffen 
"in  de zak gezet").

-Het gebrek aan kontakt tussen de afgevaar-
digd erHIëFTïiïTëïïTTTënde fa ku lte ite n  onder-
ling  en tussen deze afgevaardigden en de 
studenten 1h de Raad van Beheer : gemeen- -  
schappelijke en g e li jk t i jd ig e  ak tie  1s 
vrijw e l ondenkbaar, ofschoon er de la a t-
ste t i j d  pogingen gedaan worden door het 
fa k u lte ite n - en werkgroepenkonvent om de 
afgevaardigden rond gemeensc-happelljke 
problemen te  laten diskussiëren.

-Het gebrek aan kompetentie van heel wat 
afgevaardigden, die d ik w ijls  weinig o f geen 
in z ich t hebben in hu- eigen mogelijkheden, 
en in de struktuur van een u n iv e rs ite it:  
ofschoon de inform atie beschikbaar 1s, 
geraakt ze op een of andere geheimzinnige 
manier n ie t verspreid, o f z ijn  een aantal 
student-afgevaardigden er gewoon n ie t in 
geïnteresseerd. Zou het dan toch waar 
z ijn  dat sommige afgevaardigden zich gewoon 
u it  e igen liefde laten verkiezen ?
D it laa ts te  punt is des te b e lan grljker, 
daar de ervaring le e r t dat precies door 
technische kompetentie enerzijds en konse- 
kwent doorzetten anderzijds, men erin  
slaagt resu ltaten te  behalen !
Op de massale in zet van de studentenmassa 
moet immers ook n ie t al te sterk worden qe- 
rekend !
Denk nu n ie t dat deze zeer negat1v1st1sche 
beschouwingen (deels ook z e lfk r it ie k )  er 
ons moeten toe verleiden het m ed ebeheer  
ronduit te  boycotten. Nee, eerder moeten 
we er een beetje energie in stoppen, om 
er de echte mogelijkheden u i t  te halen ! 
W ellicht kunnen deze beschouwingen een debat 
r ond het medebeheer u itlokken , dat evt. kan 
kulmineren in een aantal konstruktleve in i -
tia tie v e n  en eisen (een idee voor de studen- 
tendriedaagse ?)

Arnoud DE MEYE'R 
l id  Raad van Beheer.

Even wansmakelijk als de hypokrisie van 
de Belgische regering,die via minister 
de Backer wél een openbare klaagmuur in 
de vorm van het kongrespaleis aan de 
vrouw gratis ter beschikking stelt,doch 
zelf mede aan de oorsprong van de ellende 
van die vrouw ligt door bv»abortus nog 
steeds niet te schrappen uit het straf-
wetboek.

Hoe optimistisch Simone de Beauvöir in 
haar schriftelijke boodschap aan de deel« 
nemers van het tribunaal ook beweert dat 
deze bijeenkomst een historisch ge-
beuren is aan het begin van een radikala 
dekolonisatie van de vrouw,dat,in tegen-
stelling tot het congres in Mexico,hier 
de vrouwen samen zijn,om zich te verzet-
ten tegen hun onderdrukking,het inter-
nationaal tribunaal van de misdaden te-
gen de vrouw is -na het jaar van de 
vrouw-nogmaals een zoethoudertje,een sui-
kerklontje voor de vrouw,nogmaals een po* 
ging niets aan de werkelijke problemen 
in onz.* samenleving te wijzigen en links 
vrouwenverzet»strijdend voor een nieuwe 
maatschappij met gelijke kansen voor ie-
der mens,de -mond te snoeren, 
i et spanning wachten we het verdere ver-
loop af,in volgende Schamper meer hier-
over.

moniek darge
dolle ntina gent.


