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ten, en ze doet dit hoe langer hoe
massaler. De Verschaeve-rellen, dertig
miljard, studiebeurzen, financieringswet. Dit rijtje klopt kronologisch,
maar het klopt ook gradueel :
de akties werden steeds massaler.
Laften we daarom juichen, maar laten
we ook eens kijken hoe dat nog kan
verbet eren.
Om ons te beperken tot de huidige
aktie :
- Prakties alle gebouwen en/of lessen werden bij stemming stilgelegd.
Wat normaal zou moeten zijn werd hier
pas nu algemeen toegepast.
- De aktie wordt per fakulteit georganizeerd door de bensen zelf van
die fakulteiten.
- Een diepere politieke inhoud
(krizispolitiek, anti-sociale bezuinigingen,
progammawet) werd met
z.w.a.
1
ee|i overweldigende meerderheid steeds
sr ingebracht en goedgekeurd..
weiei

een initiatief genomen : het werkgroepenkonvent. Het zou de aktieve mensen
in elke fakulteit koördineren. Dat
is nooit van de grond gekomen omdat
we er weer met een konvent zaten :
met afvaardigingen van werkgroepen en
niet met de mensen ervan. Het werkgroepenkonvent overkoepelt individuele werkgroepen, maar verenigt niet
de aktieve basis van de unief..
Daarom de oude pleister weer naar boven gehaald : de studentenvakbond,
of - om het minder korporatisties te
laten klinken - een Sosjaal Studenten
Sindikaatr. Dit sindikaat zou moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden :
- politiek en maatschappelijk gericht,
dus niet korporatisties, maar steeds
de plaats van de studenten en van de
universiteit in de maatschappij voor
ogen houdend, en aldus objektief op-

De beroepsagitatoren onder ons werden zowaar bijna voorbijgestoken door
de "bazis". Prachtig !
Maar toch zijn er enkele zaken die
mank lopen:
- de organizatie loopt nogal in de'
war,
- centrale taken kunnen bijna niet
uitgevoerd worden omdat iedereen in
:i':r ^a.kultajt bezig is.
Echte diepgaander informatie komt
niet vrij omdat brochures materieel
niet op tijd klaar komen.
- diskussie8 komen -organisatoriesraoeilijk op gang. Het onderwijsmodel
de krizispolitiek, de demokratizei*ing van het onderwijs : overal lopen
mensen rond die wel iets willen zeggen,maar 't komt moeilijk van de
grond.

Laten we dus, na het mislopen van het
Werkgroej>enkonvent, na het failliet
van VVS-regionaal, en ook na -buiten
de nnief dan- het verwateren van het
front van organisaties bij uitstek :
de "beweging voor Progressieve Frontvorming", laten we dus na dat alles de
boeg omgooien, en tot een konkrete
progressieve frontvorming komen
van mensen, aan de bazis, en dat dan
in iets als een Sosjaal Studenten
Sindikaat.

O M TR fVTD f W m m tP tN .
vervolg.

De factoren die aanleiding gaven tot
het verkgroepenfenomeeii kunnen best
aangevuld met dit verhaaltje : de één
of andere kring van de allerbeste
vriendjes zijn het kotsbeu geworden
om zomaar tussen pot en pint te discussiëren en de wereldverbeteraar uit
te hangen.
Er moet iets gebeuren, en
liefst daar waar we het meest impact
op hebben. Zo verhuisden de vrienden
naar het studentenhuis, institutionaliseerden zich en begonnen allerlei
acties te voeren. Anderen van de
faculteit werden aangesproken, kwamen
erbij en het vele en altijd voorkomende werk zorgde ervoor dat de meeste
werkgroepen uitgroeiden boven het gezellige clubje van alternatievelingen.
Andere faculteiten volgden, maar altijd zie je die kleine vriendenkring
waar opduiken die het uiteindelijke
initiatief nam.

.kpraend voor de strijd naar een demoJkratiese unief in dienst van het volk.
- permanent, opdat de SSS als dusdanig
een gekoötfdineerde organizatie
zou vormen voor de strijd“van alle
demokrat en en progressieven aan de
uni ef.
- gekoördineerd : hij zou de initiatieven van de bazis koör'dineren en centralizeren, interfakultaire problematieken en akties laji3eren.
- INDIVIDUELE TOETREDING : niet op
bazis van afgevaardigden van de werkgroepen (of van politieke verenigingen), maar bestaand uit individuele
leden* Aldus zouden ALLE studenten
die zich progressief en demokraties
oost ellen, de mensen dus die nu meestal georganizeerd zijn in de werkgroepen, direkt en snel bereikt worden
voor wat betreft algemene en interfakultaire akties.
- Dit ook door een centrale publikatie : de SSS zou een blad moeten
uitgeven waar dit alles aan bod komt
en dat niet alleen koördinerend, maar
ook informatief en raobilizerend optreedt .
- werkend rond een volledig en konkreet eisenprogramma, dat alle sektoren van de universitaire problemen en
aktie beslaat en een permanente werking
mogelijk maakt.
- vooral werkend rond de eigen studiesituatie en de materiële situatie van
de studenten.
- last but not least : intern demokraties, met algemene vergaderingen
en permanente kontrole en afzetbaarheid van hen die één of andere taak
zouden opnemen, en waarvan de politiek
volledig dooL de algeiaene vergadering
bepaald wordt.
Zeer konkreet is z o ’n Sosjaal Studenten Sindikaat geraakkelijk "op te
richten" :
- De werkgroepen zijn er, en dus ook
hun leden.
- de inspraak"-organen zijn er (Kommissie Sosjaal, Front tegen Schijnmedebeheer, Kritische Studenten Oppositie) en dus ook hun "vertegenwoordigers" en hun leden.
- Êen centrale publikatie is er, en
dus ook zijn redaktie. (Schamper
natuurlijk).
- Onderwérpen zijn er genoeg.
- En interne demokrat ie kan er komen.

Aan dit alles werd nogal laattijdig
een mouw gepast.. Men tracht de diskussie
te lanseren door de Crootklant,
maar van eigenlijke diskussie
was daar geen sprake.
Men zet elke vergadering bijna een
nieuwe brochure op touw, maar ze komt
dan nogal laat. .
Men tracht een uitgebraider en verkozen regionaal stakerskomitee bijeen
te krijgen voor de centrale taken,
maar we zitten daar weer met afgevaardigden die in hun fakulteit werk
genoeg aan de winkel hebben.
*
En in alle geval : alle taken die nu
nog niet uitgevoerd zijn konden evengoed in de vakantie uit gevoerd worden
want de financieringswet was toen ook
reeds bekend.
Samengevat ontbreekt het hem dus wel
aan permanente werking (de werking ontstaat slechts als er reeds gestaakt
wordt!) en ook aan "organisatoriese
representativiteit" (wie kan de boel
starten, wie deet dat..,)

wedgoep...
we Kgroep
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In wat de functie van de werkgroepen
juist bestaat is er nog wat onenigheid.
Iedereen is het er mee eens dat
het voornaamste werkterrein van de
werkgroep 'de faculteit'is. Dit betekent dat van haar verwacht wordt dat
ze een kritiek geeft op het onderwijs,
het onderwezenen, de positie en de rol
van de student, de afgestudeerde, enz.
Dat die kritiek in een marxistische
vorm gegoten wordt is al niet meer zo
vanzelfsprekend. Vooral op hei gebied
van de alternatieven stelt die optie
wel enkele problemen.
Maar buiten die faculteitsmuren stellen zich wel wat meer problemen. de
werkgroep mag de faculteit wel mobiliseren maar zou zich er verder niet
mogen inlaten. Dat zou dan werk zijn
voor de politieke groepen. De situatie in Gent is nu nog wel zo dat het
lont aan het actie-vuurje nog steeds
door de politieke verenigingen wordt
gestoken.
In Leuven schijnt dat niet
meer zo juist te zijn, maar daar sta
je dan ook voor het feit dat de enkele
werkgroepen sterker gepolitiseerd zijn

Want bet is voor iedereen duidelijk
dat pas door een massale strijd, door
iedereen beslist en gevoerd, een
strijd wél voor eigen rechten, maar*
niet voor privilegies, door een strijd
voor een betere maatschappij dus,
dat we de aanvallen tegen het onderwijs kunnen terugslaan, en dat we eindelijk eens zullen kunnen komen tot
4 de aanval tegen de organisatie, de inhoud en de vorm van ons klootonderwi*'8***
Joris Van Cauter.
en dat er ook actievere belangengroepen (sociale ra<d, vvs) werken. Hoe
het hier in Gent zal evolueren is voor
een stuk duidelijker geworden met de
actie rond het wetsontwerp Decroo-Hutnblet. Daar draait bijna de gehele
beweging rond de werkgroepen, zeker
de mobilisatie en de actie aan de
basis. Ook de volksvergaderingen
ondergaan deze invloed. Het voorbereidend werk is toen nog grotendeels het werk geweest en enkelen
(ks) e.n van de politieke groepen.
Maar daarbij blijven de faculteiten
het terrein van de werkgroepen en
treden ze vooralsnog maar sporadisch
naar buiten. Toch zie je dat bepaalde werkgroepen duidelijk contact ^
zoeken buiten de enge universitaire
serre. De wetswinkel is wel een
schoolvoorbeeld van maatschappij-ge- £
richte werking.
Daarbij wordt zelfs p
resoluut het eerste werkterrein de
0
rug toegekeerd.
In de Sojuwé stelt Jj*
zich nu het probleem van aan welk
O
werkterrein de prioriteit te geven ; £
de unif of de wetswinkel in de sleeo-J
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re d a k tio n e e !
Geachte le z e r , in de hierna volgende lijn e n
zal u itv o e rig in g e p ik t worden op een In d d e m
d a t zich voorgedaan h e e ft op de re d a k tle v e rgadering d ie to t de geboorte van d i t nunrier
g e le id h e e ft.

/

Wat z i j n de fe ite n ? (zeg nog n i e t , geachte
le z e r, dat onze s t i j l rld ik u U z e re n d 1s-w1j
trach ten a lle e n de leesbaarheid te bevorderen)
Op d ie bewuste vrijdagm iddag (2 8 /1 1 /7 5
voor de m uggezifters en p e rfe k tlo n ls te n )
komt een LVSV-er (LVSV-er = lid van het
L ib eraal Vlaams Studenten Verbond,NVDR)
binnengevallen op de red a ktievergad ering
van onderhavig studentenblad.
Bedoelde LVSV-er is vergezeld van 1 a r t i kel van LVSV en 12 a r t ik e ls van mensen van
LVSV.
Voor bedoelde LVSV-er is het d u id e lijk d a t
al deze a r t ik e ls in Schamper (waarom het
b e estje n ie t b i j z ijn naam noemen ?)
kunnen en moeten gepubliceerd worden.
Want Schamper b e re ik t meer lezers dan
het l i j f b l a d van LVSV en één en ander
van bovenvermeld aa n ta l a r t ik e ls 1s n ie t
p u bliceerbaar in dat l i j f b l a d

(wegens

1

plaatsgebrek wsetjswel precies a l sof
Schamper geld en p la a ts te grabbel
h e e ft)
D it b e r ic h t, nog steeds volgens onze
LVSV-man, g e ld t ook voor de andere
P o litie k e groeperingen.

Schamper moet

immers het forum, de trib u n e worden van
de P o lit ie k e groeperingen.

Dat a lle s

zal de leesbaarheid bevorderen.
Einde b e ric h t,

(kom ons n i e t v e rte lle n

d a t w ij r id ik u liz e r e n -d e r e d a k tie houdt
zich het rech t voor één en ander t o t
z ijn essen tie teru g te brengen wegens
plaatsgebrek)
LVSV o f lie v e r bedoelde LVSV-er z i e t
Schamper a ls eer» vergaderbak van a r tik e ls
van allerh an de P o lit ie k e groeperingen
d ie a lzo op een goedkope manier hun
id eo lo g ie n a a s tje lk a a r kunnen u i t s t a lle n .
Trouwens, de z ie n s w ijze van LVSV in
verband met Schamper doet Öns denken
aan de z ie n s w ijze van F. G roo tjan s.vo orz i t t e r van de PVV i.v .m . de BRT.
Grootjans w il zendgemachtigde p o litie k e
verenigingen in h e t kader van de grote
honger naar o b j e k t i v i t e i t .

(w ie over

o b j e k t i v i t e i t wat meent te moeten zeggen
moet e e rs t eens g e lu is te rd hebben naar
Hubert Beuve-Miëry, s t ic h t e r van “Le
Monde" )
Naar onze sma^k is d i t systeem n ie t
z in n ig omdat Ije t enkel de bestaande v e rz u ilin g in de|hand w erkt.

En met de

zie n s w ijze va^r LVSV omtrent Schamper
z it t e n we in (dezelfde hoek.

Die van de

v e r z u ilin g , vpm het immobilisme, het
allesverlammende en oeverloos p a r t i j p o lit ie k gezwam.

En dat a lle s om zo-

gezegd de leesbaarheid te bevorderen en
de h e ilig e koe van de o b j e k t i v i t e i t n ie t
te sla ch ten .
Als een studentenblad dat Schamper toch
w il z i j n , ergens geen behoefte aan h e e ft
dan is het wel aan v e r z u ilin g , immob1l1s«*
en p a r t i j p o l i t i e k g e le u te r.

D it z ijn nu

net geen In grediënten d ie h e t k r e a t ie f
denken bevorderen en de studerrtenbeweglnf
v o o ru it helpen.

r e rr o l*

op b ls « l

jm

d o u e

RVERERE TE BRU//EL
Op woensdag 26 nov ^5 ging in
Brussel ot> het koninklijk paleis
eèn vragenuurtje door tussen leden
v&n de Belgische universitaire
gemeenschap en Julifus Nyerere,
president van Tanzajnia en op officieel bezoek in Belgi«. Onder
impuls van prof. vin Bilsen en
lftuddy Doom hadden èen 40-tal mensen ~
uit Gent deze verplaatsing gemaakt.
Na-heel wat identijfikatie- en
Vestiaire-gedoe kwamen we dan toch
terecht op de koninklijke stoelen,
wachtend op de "fakkeldrager van
Afrika". Begele id door z'n minister
van onderwijs, en getooid in een
eenvoudig zwart pak (op z'n chinees'
nam Nyerere plaats, terwijl nog
koortsachtig gesjouwd werd met stoelen voor z'n staf.
Nu volgt een overzichtje van de
vragen en problemen waarvoor Nyerere
‘zich gesteld zag, en dit voor zover
m ’n kennis van Engels het toelaat.
Xan de TANU bestempeld worden als
een mass-oarty, en als een vanguard'party?
De TANU (Tanganyika African National
Uniqh) is de eenheidspartij van
Tanziania. Ontstaan in 1954 als een
beweging met nationalistische objektieven, was het na de onafhankelijkheid in 1961 en de vorming van de
United Reoublic of Tanzania (Tanganyika ‘+ Zanzibar + Pemba) een groot
probleem welke politiek gevolgd diende te worden voor een land, arm,
met weinig grondstoffen of inkomsten.
Men was het wel eens te streven naar
eei^ socialistische staat, maar konkreefc
wist men niet wat dat zou betekenen ("something nice"). De Arushaveirklaring van 1967 bracht hierin
vejrandering en ging in op de behoefte
aan duidelijke objektieven, die een
politiek moesten kenmerken tegengesteld aan de niet-socialistische
(lees: kapitalistische) maatschappij.
De Arusha-verklaring bracht praktische
implicaties voor de leiders van het
spcialisme, en deze richtlijnen diendjen orergeplaatst te worden naar alle
leden van de partij ("rcles of mem•bercbip").
De TANU is, aldus Nyerere, een
niassa-parti j, een volkspartij met een
massa-lidmaatschap (+ 1 miljoen leden
op 1? miljoen inwoners).
. De TANU is ook een voorhoede-oartij,
maar de argumenten hiervoor heb ik niet
kunnen volgen.
Hoe zit het met dé DEMOKRATIE in T.
. Nyerere splitst typisch z'n antwoord
in twee delen:
- als deze vraag van een aanvaller komt,
verdedigt hij zich en zegt ja, ^anzan'a
is een demokratisch land; 2 argumenten;
ten eerste is in vergelijking met de
andere landen van de derde wereld' het
politiek bewustzijn van de bevolking
groot genoeg (bewijs daarvan is de
groeiende belangstelling rond manifestaties en verkiezingen), ten tweede zijn
de politieke en ekonomische strukturen
zo deraokratisch mogelijk oogevat, en de
ongelijkheden worden erdoor ontermijdelijk gereduceerd.
- tegenover vrienden en omgeving kan
Nyerere toeg">ven dat z'n land eigenlijk
niet zó demokratisch is. Dit is te wijten aan de nog grote onwetendheid van
de bevolking, die ook niet gemotiveerd
genoeg is om allen mee te doen aan de
besluitvorming. Daarnaast is er nog
heel wat bijgelovigheid, tradities (vb
tegenover vrouwen), en ook nog de armoede bij sommige delen vd bevolking.
Nyerere bestempelt Tanzania als een
"olanning-society", want er wordt gewerkt met vijfjarenplannen, en er wo dt
gepoogd de ontwikkeling teolaten verlopen volgens plan. Maar deze worden
regelmatig gedwarsboomd door d--1 slecht“
ekonomische toestand. Aang'zien de
basisvereisten en -behoeften amper vervuld kunnen worden, hebben de ontwikkelingsplannen nogal eens wat vertraging.
Een evengroot probleem hi ?rbij is echter
de motivatie van het volk om mee te werken aan de plannen.
Institutioneel werd
dit zo enigszins opgevangen door het
feit dat het parlement de plan-kommissie
vormt.
Aldus biedt deze struktuur.de
beste waarborgen tot realiseerbare plannen, want de parlementairen zi jn toch
de "v rteg nwoordigers van het volk".
Wat beoogt Tanzania met de vorming van
de 'UJAMAA-doroen?
De vorming van deze d o m e n had aanvank lijk niets met socialisme te maken.
een maximale efficiëntie te bekomen van
de sociale voorzieningen in een arm land
met schaarse bronnen van inkomen, leefde
de Pevolking te verspreid.
Om hi maan
te verhelpen werden de mensen aangezet n
zich te groeperen rond bepaalde vooraf x>
bepaalde centra en dorren. Na een niet
zo hoopgevend resultaat, werd na '67
°
overgegaan op een zekere "bureaucrat1ose druk" om de mensen ertoe te bewegen 0
dichter bij elkaar te gaan leven en
>
samen te werken.
In deze ontwikkeling a>
werd hat socialisme toeg 'rast op deze .>

S ater

minn

Dolle Mina zet zich in voor de
bevrijding van de vrouw én de
man en stelt, in tegenstelling
tot andere vrouwenbewegingen die
alleen strijden voor de gelijkheid van man en vrouw binnen de
huidige maat schappij, dat de meest
fundament ele. t egerist elling die
moet weggewerkt worden deze is
tussen de sociale klassen zodat
deze worden orgegeven.
Dolle Kina ziet -deze bevrijding
enkel mogelijk in een socialistische maatschappij, dus een
maatschappij waarin een rechtvaardige verdeling van werk, beslissingsrecht en goederen plaats
vindt, en die moet leiden tot
een vrije samenleving waar de
mogelijkheden van de mens benut
worden in zijn voordeel.
Dit is de essentie van de DM-standpunt en.

De "Ideologische en Politieke
Uitgangspunten van Dolle Mina"
zijn de volgende :
1. Onze maatschappij onderdrukt
mensen.
De kapitalist onderdrukt de
arbeider.
De man onderdrukt de vrouw.
De strijd die de vrouwen voeren
tegen deze onderdrukking mag
nooit los gezien worden van
de strijd tegen alle onderdrukking, t.t.z. tegen onze
‘kapitalistische maatschappij.
2,. In t egenst elling tot sommige
andere emancipatiebewegingen
vinden wij dat onze strijd
voor de bevrijding van de
vrouw niet gezien mag worden
als een strijd tegen de man.
Wsnneer de man ons onderdrukt
moeten wij begrijpen dat het in
feite (gans) de maatschappij
is die ons onderdrukt.
We moeten de mannen ook overtuigen öm samen met ons te
en in --last 3 vs.ii onze
krachten te verdelen.
3. De werkelijke bevrijding van
de vrouw en de man is alleen
mogelijk in een socialistische
maat schapoij.
Hieronder verstaat Dolle Mina een
samenleving, waarin wordt uitge—
gaan van de gelijkwaardigheid van
ieder mens en een rechtvaardige
verdeling van werk,
beslissingsrecht en
goederen plaats vindt.
4. Dolle Mina zal strijd
voeren tegen het
kapitalisme, waarbij zij
"zich als onderdeel van de
linkse stroming bescho'uwt
- overigens zonder zich aan welke
partij dan ook te binden.
Ook streven we ernaar dat de .individuele konsumptie vervangen
wordt door een kollektieve sociale
infrastruktuur (zoal
bv. kinaei-Kriuben,
restaurants en wasse
rijen aan kostprijs)..
___
Dolle Mina neemt in de linkse bb
wegingen een speciale plaats in
en wel omdat zij zich vooral toelegt oo de bevrijding van de vrouw
(niet mogelijk zonder de bevrijding van de man).
5. Dolle Mina zal ook strijd voeren
tegen iedere vorm van militaire
onderdrukking zowel ap nationaal
als oo internationaal vlak.
Zij steunt echter de gewapende
strijd van de onderdrukte volkeren voor hun zelfbeschikkingsrecht.
6. De maatschappij die Dolle Kina
voorst aat zal moét en j pi der tot
een vrije sam en1°ving, we ar dp
mogelijkheden van de mens ten vo11 e
bérïu w o r d e - door een systeem dat
de maatschappij mense.l ij ker maakt.
7. Deze soera je «.strijd’roet ge oaprd.
gaan .et,een seksuele revolutie.
Hieronder verstaar we het uitschakelen v r> rri’'c'rt s v ri: 'i ‘v.r-pi-. < i
de seVaih lil.eit . hf :. weg**’ •
ver alle t'-Vo00 en rervr invrn
(yoorzovi r - <-■ ’'t ju :
gubr. ;»év*é
zijn' cv. die macht sv« - h n v o i - n ) rn
Het

afbraken

van

het

h u w e li 'k

in

i r s t i +- u + i e s

r,i n

dp seksualiteit mono rol iSpren OVb.
v-ïir

H uidige

anrm.
en integreren var

Het, anv°arder
de r."v supli t eit in alle int urmen —
seli.’ke relaties is ee’ rnodze eliike voerwa.: rde voer individuele
en sociale ont nl ooi ie g.
Wie kontakt wenst on t' nemen met
Dolle i'in*-' of zomaar et • ,11 ko"i<
nraten
terecht ir de Dol l.e
Mina kelder, <i !1 ern 'i'el 1 st raat 11
. elke woensdagavond tussen 19.00
en k « 0 0 h •

- In deze rubriek zal wekelijks een
artikel verschijnen over teater. Dat
worden besprekingen, kritieken, bedenkingen, bepeinzingen... Daarbuiten
kunnen ook meer praktische teatertips
voorkomen.
Voor de sistematische informatie over wat er in de gentse
teaterzalen gebeurt, verwijzen wij
naar de camousas-enda-

VORRIIRG/TERTER IR GERT
persconferentie
Dinsé.agaif ;ag, 25 nov..-moer in kaffee.
'De Groens kikker’: perskonfnrentie.
Ook schamper was er.
foneelboi.tiek stelde er haar nieuwe
profustie voor: een stuk van de Nelc.ri...ndse groep Proloog: Neus en Ko
op zoek naar het verzwegen nieuws,
het is het verhaal van een jongen
en een meisje die het beu zijn alles
uit schoolboekjes te moeten leren.
„e besluiten om er op uit te trekken
en allos zelf te onderzoeken. Op hun
speurtocht door Vlaanderen merken ze
dat er vaak stront aan de knikker zit
(de kempen zijn niet meer zoals in
de liedjes van Preudhomme, in de fabriek staan de arbeiders blijkbaar
niet vrolijk fluitend aan de zoemende machines...). Ze schrijven hun
ontdekkingen neer in het krantje:
'het verzwegen nieuws'. De politie
pikt hen echter op en ze vliegen
terug' naar school. Ze besluiten op
school te werken en daar alles in
de buurt te onderzoeken,
keus en Ko is een stuk voor kinderen
van 11 tot 14 en voor leerkrachten.
5 en 6 december try-out en première
in de jeugdklup-van de hoogstraat te
vent. Toneelboetiek: geeft ook reisvoorstellingen. Prijs 5000 fr + vervoeronkosten. Het kontaktadres:
Hendrachtstraat 74 9000 GzNT
.tel: 091/ 23.75.68.
De regie is in handen van André
Vermaercke, die ook de regie van
het GUT doet. 't is maar dat ge't
weet.
Toneelboetiek
Ontstond in 1969 en is gegroeid in
jeugdklup op de Brugse Poort als:
"werkgroep voor modern_ amateurton e e l D e groep werd steeds geleid
door dirigistische personen. Zo werd
ïoneelboetiek vaak verkonden met de
n&ara Frederik Freek Neirinck. Ook
heirinek is nu uit Toneelboetiek verdwenen en ae groep zoekt nu zelf naar
een gemeenschappelijk politiek platform. Dat platform is nog niet volledig opgesteld, maar na de voorbereidding van Neus en ko wordt er verder
rond gewerkt.

Mensen die iets Icwijtwillen in deze
rubriek kunnen hun ei leggen bij
-de 'schamperredaktie', p.a.. Keen
Kaas, Korte Meer 6, Gent
-Herwig De Veerdt, Oude Schaapmarkt
13 Gent, telt25.10.79. Vlam, we vliegen der in .

vormingsteater

Hetgeen Toneelboetiek en nog vele
andere groepen brengen wordt vormingsteater, strijdteater of politiek teater genoemd. Oorspronkelijk
wou 'men' via vormingsteater het
jonge publiek vormen om later door
'het echte toneel' ontroerd te worden.
De vormingsgroepen evolueerden echter
naar een maatschappijkritisch teater,
dat het toneel, en de kuituur in het
algemeen, ten dienste van de arbeidersstrijd .wou stellen. Tot groot ongenoegen
van 'men' natuurlijk, want kunst moet de
zeden en dé zinnen verzachten snap je.
De doorbraak van het strijdteater is een
feit geworden. De Internationale Nieuwe
Scène, Het Trojaanse Paard, Vuile Mong en
Zijn Vieze Gasten zijn niet langer onbeken- •
den. In Nederland vechten Proloog, G.L.Twee
en De Nieuwe Komedie voor het behoud van hun
werkingstoelagen. De groepen verenigden zich
in een 'Kulturcel Front'.
Maar er is meer. Overal waar er aktie gevoerd
wordt vinden we de laatste tijd het toneel
terug als strijdmiddel, uitingsvorm. Hét blijkt
vaak een meer efficiënte vorm dan pamfletten,
brosjures, papier.
Hen recent voorbeeld kregen we op de benifietavond van de Gentse Sociale Scool (SHISS*).
De Shissars vormden een toneelgroep die op
een knappe manier taferelen uit hun klootschoolleven speelden. Deze groep beraamt nog
verdere akties (o.m. in samenwerking met onze
eigen Gust).
Om al deze niet zo bekende teatergroepen samen
te brengen wordt er begin '76 een ontmoetingsdag georganiseerd in Elceric Antwerpen. Belangstellenden kunnen altijd kontakt opnemen met
Carla aartens, p.a. Mlceric Antwerpen
Consciencestraat 64, A'pen
tel: 031/30.6^.39.
of met uw schamperschrijver...

ru,»3
WeerdH

spanje ..
WERKGROEP LAAGBOUW
In oktober dit jaar,besloten een aantal studenten van de landbouwfaculteit.mede dank zij kontakt met de
werkgroep Ingenieurs-Maatschappij,
zich te verenigen in een werkgroep,
genaamd—bij gebrek aan beter"Werkgroep Landbouw".
De leden hebben uiteraard iets gemeen,
't Is te zeggen:
1. zij zijn allemaal maatschappij-lamdbouwkritisch ingesteld.
2. zij zijn het grondig oneens over
bepaalde facetten van het onderwijs,
speciaal van de universiteit.
3. zij staan progressieve,linkse alternatieven voor,wat er in de praktijk
op neer komt dat ze bereid zijn hun
luie kont op te heffen en zich te
engageren in deze of gene kwestie
(cfr.Decroo-Humblet)

De leden van de werkgroep hebben
geen pasklare ideologie,eo het ie
ook niet de bedoeling deze op te stellen.
Het is vooral de bedoeling veel t*
werken (laten we dat tenminste hopen)
en zo min mogelijk te "groepen”.
Goed.
Korte historiek.
De werkgroep nam deel aan de milieuweek,samen met WIM en de werkgroep
aktieve wetenschappen(WAW)
We maakten echter pas echt geschiedenis tijdens de staking tegen de
financieringswet van Decroo,staking,
die op het boerekot door de werkgroep werd georganiseerd.
Ten slotte een warm woordje opreept
Wie de punten l.,2., en 3.(zie hoger)
kan volgen wordt vrtendelijk nitgenodigd op onze vergaderingen{waarvan aankondiging op het prikwaadje
van het paviljoentje,en waarvan verslag in dit eigenste blad.
Goedenavond,
Peter Torreke«..

allemaal nea

reuaKtioneei, vervolg van blz.l
Het sektarism e van vele p o litie k e groepe ringen toont o . i . d u id e lijk aan dat de
hoop op een nieuwe studentenbeweging n ie t
in d ie hoek moet gezocht worden.

ste oplichter uit onze geschiedenis is
Schamper mag geen d o o rg e eflu ik ( l e t op d i t
hij is nl. een lijk. Onthutsend en
la a ts te woord-het wordt de la a ts te t i j d geschandalig. Zo kunnen wij ook dertig
jaar
gaan
grafliggen,
en
langer
zelfs
b
r u ik t door a l l e jo u r n a lis tie k d ie z ic h z e lf
Onderhavige wetenschappelijke bijdrage
10/8/1996: DE STAAT WANKELT. - Het
wil, via een kollage van kranteknipsels
re s p e k te e rt) z ijn o f worden voor p o litie k e
Ministerie van Kuituur, dat Daevers
uit "Het Belang van de Natie", de onderoverschotjes d ie men, om welke reden ook,
onderneming gesubsidieerd had, is door
gang van het koninkrijk Gelbië rekonde ontdekking van het bedrog in een bestruerén.
n ie t kan spuien via eigen p o litie k e organen.
narde positie gekomen. Het Ministerie
I9/I2/I979: ORIGINELE REKORDJAGER. De v o o rs te llin g van Schamper zoals d ie te
van Financiën blijkt mede een rol geWalter Ortel uit Hoededegem wil als
speeld te hebben in deze monsterlijke
lezen was in het e e rste nummer b l i j f t v a la b e l.
eerste het wereldrekord "Rechtstaan in
oplichting, vermits het van het entreeOpen Veld" vestigen en hoopt twintig
Ook k r it ie k is v a la b e l. Stond e r inmers n ie t
geld, dat voor de toegang tot de tent
jaar te kunnen blijven staan. Hij zal
onrechtmatig geïnd werd, een niet gering
te lezen :
zijn poging morgen beginnen op de Grijze
deel opstreek. Een aantal buitenlandse
Weide, achter de industriekompleksen van
"Schamper zou zich moeten oplossen
staatshoofden die tussen 25/2/1990 en
zijn dorp Hoededegem.
heden ons land bezochten en die, ter
in de hele studentengroep, en daarbuiten
I/I/I980: SUPERMAN OF FANTAST ? - Na de
gelegenheid van het traditioneel op het
zowat vijfduizend rekordpogingen in de
verdwijnen in de le z e rs b rie v e n , r e a k t ie s ,
programma staande bezoek aan enkele bebranche "Grafliggen" die we sinds de
zienswaardigheden, ook bij de kist van
k r itie k e n "
tweede helft van de zeventiger jaren
Daever gebracht werden, achten zich
meemaakten, komt Karei Daever uit Scheur
wat
n ie t valabel i s , is o b s tr u k tie f, en oppordaardoor thans belachelijk gemaakt. Almere met een ongehoord plan tevoorschijn:
dus heerst ook een krisis in Buitenlandtu
n
is
tis c h optreden zoals we dat menen vast te
hij wil dertig jaar onder de grond blij
se Zaken. Zowat overal grijpen wilde
ven. Vanzelfsprekend neemt men dit met
s t e lle n b i j LVSV o f lie v e r b i j bedoelde LVSV-er
betogingen plaats van bedrogenen die
een korreltje zout. In ieder geval, hij
het geld dat zij betaalden voor de
Schamper s ta a t open voor mensen d ie k r e a t ie f
zal vandaag om vijftien uur in zijn
entreekaartjes terugeisen. Landsverdekist stappen. Wie dit wenst bij te wow ille n z ijn door het plegen van k r itis c h e
diging heeft gepoogd het leger in te
nen en een kijkje door de luchtkoker
zetten om het geweld in te dijken, maar
a r t ik e ls .
Schamper is bedoeld voor mensen
wil nemen, begeve zich dus naar de grote
de soldaten verklaren zich solidair met
tent op de markt van Scheurmere, waarin
d ie een k o n s tru k tie v e ,b ijd ra g e w ille n leveren
de demonstranten. Men zal zich immers
het "graf" zich bevindt.
herinneren dat, gezien de volkstoeloop
in de opbouw van een nieuw studentenblad.
I/I/I990: HIJ HOUDT VOL. - Vandaag is
die Daevers poging uitlokte, militairen
het tien jaar geleden dat Daever zijn
moesten optreden om de orde in en om de
poging "Dertig Jaar Grafliggen" begon.
tent te verzekeren. Nu blijkt dat ze
Schamper mag n ie t de spreekbuis worden van
Stond men daar aanvankelijk skeptisch
zich deze moeite voor niets getroost
tegenover, dan moet mén nu inzien dat
groeperingen van het P o lit ie k Konvent.
hebben, is de reaktie van deze soldaten
het menens is. Was de belangstelling
begrijpelijk.
Schamper is immers het blad n ie t van het
voor Daevers eksploten eerst hoogst geOpenbare Werken, dat sinds 1990 drie
matigd, dan stromen heden massa's beP o lit ie k Konvent en h e t P o lit ie k Kónvent
autosnelwegen liet aanleggen om Scheurzoekers naar de tent van Daever, de
mere uit alle landsdelen makkelijk beis ook de studentenbeweging n ie t waarvan
hemelbestormer.
reikbaar te maken, kraakt in al zijn
23/2/1990: DAEVERS TENT NIEUW BEDESchamper
wel de spreekbuis w il zijn (E v e n
voegen. Het Ministerie van Justitie,
VAARTSOORD. - Letterlijk alle Gelbiërs,
waarvan verwacht werd dat het iets zou
gevolgd, ja ? )
alsook talrijke buitenlanders, willen
ondernemen, kan eenvoudig niets onderthans Daevers rekordpoging van nabij
Wanneer het g e zich t van Schamper zou benemen omdat K. Daever in zijn huidige
gadeslaan. Nooit geziene overrompeling.
toestand onmogelijk voor het gerecht
paald worden door p o litie k e groeperingen
Haast alle wegen zijn versperd door de
kan gedaagd worden.
drommen die zich naar Scheurmere begeven
dan is Schamper gedoemd to t mislukken omdat
We zwijgen nog over de toestand in inen die veel geld overhebben om een toedustrie en handel, waar men blijft zith e t gevaar dan n ie t denkbeeldig is dat
gangskaartje tot de tent te bemachtigen.
ten met stapels onverkoopbare DaeverGelbië heeft op wereldvlak weinig polid ie p o litie k e groeperingen zoals ook eld ers
petjes, Daevershirts, Daeverslaapkamer§
tieke of ekonomische invloed; maar onze
Daeverpeppillen, enz.
gaan vechten om de macht en het monopolie.
Daever bezorgt onze Staat een internaRegering en Parlement zijn al drie daHet is opvallend dat een p o litie k e groepe tionaal prestige, waarop zelfs de Sterke
gen in algemene vergadering bijeen; de
Natie en de Grote Mogendheid niet kunnen
Eerste Minister kon niets anders mederin g meent het g e zic h t van een studentenbogen. Bovendien vormt Daever een welko- delen dan dat er een volmondig verslablad te moeten bepalen t e r w ij l d ie ze lfd e
me afleiding in deze tijden van werkgen stilzwijgen heerst.
loosheid en dreigende hongersnood. Van
I2/8/I996: NOODTOESTAND. - Gisteren
groepering to ta a l afw ezig b l i j f t op het
officiële zijde heeft men dit alles ook
werd boven Gelbisch grondgebied een
moment
dat de studentenbeweging zich
ingezien: voor de komende twintig jaar
eskader Sinese vliegtuigen opgemerkt.
heeft de Regering al haar steun toegeMen vreest dat de Sinezen, op de hoogte
enigszins herpakt naar aa n leid in g van de
zegd aan de poging van Daever. Om te be- van de huidige zwakheid van onze Staat,
s t r i j d tegen de maatreoelen De Croo-Humblet
ginnen werd het leger ingezet om dag en
daarvan zullen gebruik maken om Gelbië
nacht de onoverzichtelljke stroom bein te palmen en dit vooraleer de
(hebben w ij ons n ie t lang in acht kunnen
zoekers te kanaliseren en tot orde te
Atlantische Militaire Macht iets kan
nemen, geachte le z e r.? )
manen.
ondernemen. Talrijke kerkelijke en
6/8/1996: PANIEK IN REKORDWERELD. wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders
Eén en ander l i j k t ons typerend voor de
Nadat vorige week het bedrog werd ontzijn reeds gevlucht.
denkwijze
: ie d e r a fz o n d e r lijk en zeker
dekt van W. Ortel ("Rechtstaan in Open
Veld"), die in werkelijkheid een boom
En zo verdween Gelbië van de aardbodem.
n ie ts tezamen.
is met een mehselijk bovenlichaam, is
Er bestaan redenen om te beweren dat
Nu, vanuit d e rg e lijk e o p tie k is h e t na tu u rthans tot aller onbeschrijfelijke verhet zijn eigen graf gedolven had.
warring (want sinds 1990 blijft het
l i j k gem akkelijk te begrijpen d a t men een
volk te Scheurmere toestromen) aan het I
Erwin Apo-kalypsos Penning
studentenblad
w il dat enkel a d v a c te n tie ^^htgekomg£^^^K^Daeve^^^|emeei^^
DE ONDERGANG VAN HET KONINKRIJK GELBIË

UIET/UIIOKEL/ IA GEVflBR
In september van dit achtbare jaar van
inflatie en werkloosheid werd in de even
achtenswaardige senaat een wetsvoorstel
ihgediend dat de oppositionele rechtsh u l p e n casu van de wetswinkels,ernstig
wil beknotten.Bij oppervlakkige lezing
schijnt het ding vooral tegen factoringmaatschappijen gericht te zijn,die inderdaad door hun praktijken menigeen
het leven hebben zuurgemaaktjen uitgebuit .Essentieel komt het hierop neer
dat de heren advokaten en vertegenwoordigers des volks Pierson,Stexhe,Lindemans,Leroy en Risopoulos voor het verstrekken van rechtshulp het volledige
monopolie aan dé advokatuur wensen te
geven om "de rechtzoekenden te beschermen door de rechtskundige beroepen alleen te laten uitoefenen door personenwier bekwaamheid en achtenswaardigheid
gegarandeerd zijn door een diploma en
door het lidmaatschap van een organisatie die aan een strenge tucht is onderworpen" .Deze organisatie,moreel behoeder van al wie geld verdiend op de
rug van een werkende en rechtloze bevolking is uiteraard de Orde van Advokaten.Dat o.a uitzondering wordt gemaakt voor de juridische adviseurs van
de vakbonden moet worden gezien in het
licht van de politieke haalbaarheid
van het voorstel.
In ieder geval is het principe duidelijk
Vie de statuten van de Orde niet aanvaardt en zijn eed van getrouwheid weigert wordt eenvoudig het recht ontzegd

anderen bij net oplossen van hun juridische moeilijkheden bij te staan.
De reaktie van de Orde tegen de wetswinkels is reeds van vroeger datum.
Enige tijd terug kregen advokaten verbod mee te werken aan de wetswinkels.
Maar niet enkel zij,maar ook politici,
verbruikersorganisaties,Jac's e.a worden met het voorstel geviseerd.
Nu mogen er dan al misbruiken bestaan
in de factoringmaatschappijen maar er
is geen reden om aan te nemen dat jieze
niet zouden bestaan bij de advoka
u..
Integendeel,de Orde is één misbrrïlit
van recht.Een bevestiging van de stelling dat het recht er niet bepaald is
voor iedereen.
Het corporatisme duikt overal op.Eijn
niet de psychologen druk in de weer
hun wetenschappelijke incompetentie te
beschermen door het oprichten van een
orde?Wie zijn beroep beschermd wenst
te zien moet het van ergens anders halen dan van de reële bijdrage die het
levert voor het maatschappelijk welzijn
Het is wel merkwaardig dat het voorstel
uitgaat van de Brusselse balie,daar
waar juist die balie de enige is die
-uiteraard mits vervulling van strenge voorwaarden—advokaten officieel
toelaat mee te werken aan wetswinkels.
(die zich echter in Brussel niet zo
mogen noemen).Wat men wenst in te perken zijn de politieke consequenties
van de werking van wetswinkels,in handen van linkse mensen.Kritiek op het
recht en de hele rechtsorde zijn immers deontologisch fout.
Nu is en blijft de wetswinkel uiteindelijk een vrij marginaal verschijnsel.Het inadequaat functioneren van
de bureaus voor rechtsbijstand wordt

Enne, loop j u l l i e n ie t te p l e t t e r winneer
j u l l i e menen één en ander naar ju llie htnd
te moeten ze tte n v ia j u l l i e

"met toeters

en b e lle n " verko zen -raad-van -beheer- vertegenwoordiger.'
Geachte le z e r , w ij zien hoopvol u i t naar
j e r e a k tie s .

Dank b i j voorbaat.

$
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H groepen buiten de unif een permanent
2 werking kunnen of willen op touw zetten is me nu niet duidelijk. Het
§ werken rond bijzondere jeugdzorg bij► voorbeeld zou kunnen uitmonden in
M zoiets.
Waarom geen gezondheidswijs kei? Het )tan absurd aandoen, vooral
omdat er al zoiets bestaat zoals alternatieve opvangcenters voor de lug
jongeren, of patiëntenverenigingen.
Ga er dan bij, werk mee, probeer jouw
P, visie er in te brengen.
Ook kan de werking buiten de faculteit
verder doorgeürokken worden door de
afgestudeerden.
In enkele steden be! staan reeds juristenkollektieven en
1 ook op nationaal vlak zijn er al initiatieven genomen tot het oprichten
van een linkse alternatieve rechtshulp. De eerste poging werd gekelderd
door politieke touwtrekkerij. Daardoor juist is het nieuwe nationale
juristenfront (tegen wetsvoorstel
Pierson) enkel samengesteld door de
zowat twaalf wetswinl^els en de vijf
kollektieven.
Besloten werd dat de
politieke groepen het platform van
het front maar te nemen of te laten
hadden. Maar ik wijk af, het ging
hier over afgestudeerden.
Oké, laat dat ongeveer het terrein
zijn waar de Werkgroep op werkt, elk
naar eigen mogelijkheden.
Nu even een poging tot het formuleren
van de functie van de werkgroepn.
Maar vooraf moet het einddoel scherper
gesteld. Hou-dan steeds de beperkingen (unif-discipline) in het oog. Ook
de vraag naar taktiek en strategie
wordt hiet tot op zekere hoogte ongemoeid gelaten.
\
Kijk even in de vorige Schamper en
lees er de tekst van Mordicus nog
eens over. Akkoord dat elke werkgroep een meer leefbare maatschappij
vooropstelt, dat eigenbelang daar
volledig aan ondergeschikt wordt.
Daaronder verstaan de werkgroepen een
maatschappij naar socialistisch model,
als énig rechtvaardige en rationele
oplossing.
Om die.te bereiken moeten
bepaalde structuren uit de weg geruimd. De groepen en personen die
belangen hebben bij het voortbestaan
van die structuren, en die dan ook in
stand houden, moeten verdwijnen. De
werkgroepen moeten zich dan ook op de
eerste plaats bezighouden met (nu héél
ruim) de afbraak van de bestaande en
de opbouw van de nieuwe maatschappij.
Je weet zo dat zij niet de revolutie
gaan maken, toch kunnen ze een héél
klein beetje bijdragen om die nieuwe
maatschappij te bereiken. Concreter i
-inzicht krijgen, doorgeven
-formuleren van kritiek
-het geven van goeie alternatieven
-uitholling van de bestaande structuur
-steun
Volgende week lopen we dit rijtje
stuk voor stuk af.
Nog iets: reacties zijn uiterst welkom
ruim te is voor p a r t ijp o lit ie k e propaganda.
Willem Debeuckelaere
1
reeds geruime tijd bekritiseerd,mede
want,"we gaan rechtstreeks naar de
door de aanwezigheid daarin van jonge
vorming van een advokatenproletarlaat"
progressieve stagiairs.Wat de Orde wil
Duidelijker had hij niet kunnen stélis de toestand daar normaliseren.Maar
len wat nu wél in de advokatuur thuisniet verder.De wetswinkels echter geven
hoort .
niet alleen gratis rechtsbijstand,ze
De diverse pogingen tot repressie van
nemen eveneens duidelijke politieke
rechtshulpverleners,zowel binnen als
stellingen in,tégen het juridisch sysbuiten de balie,zijn slechts een
teem .
gering deel van de maatregelen die
"Voor ons advokaten zijn wetswinkels
momenteel tegen de werkende bevolking
niets dan voordelig,ze lossen alle
getroffen worden nl.ontwerp van wet
prullen op,waarmee wij toch niets verop de vreemdelingen,voorstel van stadienen en alleen onze tijd verliezen"
tuut op de vakbonden,terug opnemen
(uitspraak van een vermaard ftetvokaat)
van wetsvoorstel 430. tegen revolutioAls men de wetswinkels dus zou hebben
naire groeperingen,wetsontwerp Decreo
kunnen integreren ware er niets aan de
Humblet met verborgen numerus clausus
hand geweest.Maar daar zitten nu eenenz.Daarom dient een protest uit te
maal "ongure elementen"in,wier"morele
gaan van alle linkse groeperingen en
degradatie"buiten kijf staat.
overtuigde demokraten.
Het autoritaire beginsel van'het recht
Dit wetsvoorstel is eveneens alvast
en de hele rechtshulp wordt nog maar
een aanleiding voor de wetswinkels
eens bekrachtigd;als niet iedereen irt
om de onderlinge banden strakker
staat wordt geacht zijn rechten te vertoe te halen en zich terug te situdedigen moet er wel iets aan de hemd zijn eren in de linkse beweging.Want of
met die rechten.Op tal van manieren
de wetswinkels nu illegaal worden of
wordt de toegang tot de rechtbank beniet is een secundaire vraag.Belanglemmerd :het oprichten van juristencolrijker blijft de evaluatie van de
lectieven wordt niet geduld,men moet z •
huidige werking,om daaruit een straeed van trouw afleggen aan de Belgische
tegie uit te werken vonr_akti.es.zowettenjmen legt minimumtarieven op,enz.
wel binnen als buiten de balie.Het
Sociologische onderzoekingen hebben
doelwit is niet zozeer de raehtghin«
aangetoond dat slechts bepaalde klasdan wel het hele recht,gegroeid uit
sen hun konflikten als , "juridisch
een maatschappij die op verdrukking
plegen te bestempelen".Daar zijn twee
is gesteund.En^het is zeer dé vraag
of een wetswinkel alleen,wat hij ook
redenen voor.In de eerste plaats wordt
het recht bewust vreemd gemaakt aan het
moge verkopen.daaraan kan verhelpen.
dagelijks leven(zgn,"juridisch"jargon
koen raas.
dat zo onwetenschappelijk is als het
groot is,de rechtbanken die echte te0>ÜL,
sters zijn van een burgerlijke kuituur
de hele entoerage van de repressie...)
fC.én tweede heeft het volk gewoon wein ï ^ r e c h t e n .Slechts de aktiviteiten
van dé burgerij vinden in het recht
een weerslag.De wetewinkels hebben
het nu juist op' «ieh genomen dit aan
het licht te brengen.En dat is gevaarlijken dan het abstrakt lanceren van
de formule dat ons recht een "klasse—
gerecht"is.
Nelissen-Grade,Ueken van de Algemene
raad van de nationale orde van advokaten spreekt van een niet gecontro- leerde invasie van stagiairs in de
bnlio,vaak linkse mensen.Hij pleit
voor een selektie,rekening houdend
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mecH/eh* voorzieningen voor /tudenten
zich ook wenaen t o t de huisartsen
nu ook in gent ?

in de

s ta d , maar d i t komt zeker n ie t tegemoet
aan de hoger aa ngestip te problemen.
Na onderzoek van heel wat m ogelijkheden,

Reeds geruime t i j d

geleden werd op v r i j in -

zoals het kontakt zoeken met bepaalde

form ele w ijz e gepraat en gedacht over het

h u is a rts e n , het samenwerken met een

a l dan n ie t bestaan van een s p e c ifie k e ge-

a s s o c ia tie van huisartsen .w a a rb ij een

zondheidsproblem atiek b i j studenten.

aantal dokters om de be u rt beschikbaar

U it

deze in het begin ta m e lijk v r ijb lijv e n d e

zouden z i j n , het detacheren van een assis

discu ssies kwamen toch een aantal w el-

te n t van het A.Z. naar de sta d , is men

omschreven m oeilijkh eden naar voren :

u i t e in d e l ijk - rekening houdend met de

a ) Er bestond d u id e lijk nood aan een weten-

mogelijkheden die de wet en de déonto-

sc h ap p elijke s tu d ie over het bestaan van

lo g ie der artsen to e la te n - in de S ociale

s p e c ifie k e medische klachten van studenten.

Raad, vooral door de enorme inspanningen

b) De bestaande d ie n s t voor psychologische

van Henri De R idd er, to t volgend voor-

raadgeving voelde de nood aan een genees-

s te l gekomen .

heer d ie snel bereikbaar en goed ingewerkt

a) In samenwerking met de d ie n s t voor

was in de studentenproblem atiek, en boven-

hygiëne en S ociale Geneeskunde(Prof.Dr.

dien bereid was to t samenwerking met deze

V uylsteek) wordt een w etenschappelijk

d ie n s t. Men had immers ondervonden dat

onderzoek gevoerd naar de noden van de

vooral tijd e n s de examens, maar met zekere

studenten aan medische voorzieningen.

regelm aat ook tijd e n s

b) Ten t i j d e l i j k e t i t e l , n l . voor twee

' t ja a r , studenten

op de d ie n s t afkwamen met klachten zowel

j a a r , wordt een a rts gedurende twee h a l-

op psychologisch a ls op medisch gebied.

ve dagen per week ingeschakeld in de

Gekonfronteerd met deze problem atiek be-

d ie n s t voor psychologische raadgeving

s lo o t de S ociale Raad reeds v o rig ja a r

teneinde er c o n s u lta tie s te houden.

een onderzoek naar een goede oplossing

Ook h ie r z u lle n de studenten enkel de

te beginnen.

B ij d i t zoeken is men v r i j

vanzelfsprekend gaan k ijk e n wat er b i j
ons aan de R.U.G. reeds bestond, en wat
de andere u n iv e rs ite ite n boden.

Om het

b i j ons lan d je te houden, zowel de K.U.L.
a ls de V .U .B .le v e re n een v r i j u itg e b re id e
medische s e rv ic e , d ie slechts ten dele a f h a n k e lijk is van de a ld aar bestaande A .Z.
Zo h e e ft men bv. in Brussel 5 geneesheren,
d ie in b e u rtro l werken, zodat permanentie
verzekerd is .

Aan onze u n ie f mag elk e

student v o lle d ig g ra tis gebruik maken van

te ru g b e ta lin g s ta rie v e n van het R iz iv moeten
b e tale n .
Op 21 november h e eft het Vast Bureau d i t
goedgekeurd,zodat de d ie n s t van p ro f.
Vuylsteek en de d ie n s t voor psychologische
raadgeving per 1 ja n u a ri kunnen s ta rte n .
De p raktische re g e lin g zal la t e r wel o .a .
v ia d i t blad worden ve rs p re id .
Tegen d i t vo o rste l kan men n a tu u r lijk wel
enkele bezwaren opperen :
- De a r ts zal slechts gedurende 2 halve
dagen beschikbaar z i j n .

de diensten van het A .Z ., in casu de d ie n s t
van p ro f. Verdonck. D it b ie d t zeker een
goede oplossing voor zware en zuiver
medische problemen, maar is gezien de

D it kan slechts

een stimulans betekenen om d i t u i t te
.b re id e n .
- Het kan e l i t a i r lijk e n dat studenten een
eigen dokter nodig hebben. Welnu het is

r e l a t i e f sle ch te bsrsikbftcirhöld* de

nochtans precies deze noodzaak d ie wordt

urenlange w a c h ttijd e n , de drempelvrees

nagegaan.

van heel wat studenten voor het A.Z.en
de praktische onm ogelijkheid om een

Het l i j k t me dat a ll e redenen voor de hand

vaste binding met een welbepaalde a rts

liggen om d i t i n i t i a t i e f een kans te gunnen

op te bouwen in heel wat gevallen onbevredigend.

Vanzelfsprekend kan men

tezersb rieven
Gent ,2 5 - H - '75

0

Waarde Hedaksie,

Ik ben een trouw lezer van Uw blad,
vooral Uw eerste nummer heeft mij
er# geboeid.Een meer poeties aangelegd iemand zou misschien ronkende
superlatieven uit zijn pen kunnen
duwen,maar deze schrijfmasjiene loo t
op haar laatste benen en produseert
slechts prozaies geratel.Toch heeft
mij het lovenswa irdig initiatief^
'Schamper' zeer verblijdt,en heb ik
enige gelukkige uurtjes beleefd bij
het lezen ervan.Vooral over Allemaal
Nep(l) ben ik wild entoeziast,en stel
ik me voor als kandidaat voor het
voorzitterschap van de fan-klup.
Wie beschrijft mijn heerlijke blijdschap bij het lezen van de verwarring van jou,vrouw. Waarin nu eindelijk eens de breinaald in de wonde
wordt rondgedraaid.Moge deze waarheid (die van het artikel van Lutgard
bedoel ik )vele mensen kwetsen.
Adem heb ik tekoirt om Ook de andere
auteurs te bedanken, en zelfs de
hoofdredakteur-met wie ik vroeger
reeds een ei pelde- geluk te wensen.
Doch dat is genoeg positiefs, gewoontegtrouw wil ik hier een artikel
vizeren en mijn gal spuwen over hem
die het ter schrift stelde .
HOME 3 W Ë Ë T ...wkar voor de zoveelste
keer de apatie van de hoombowoners
aangesneden wordt,waar voor de zoveelste keer de aksie rond de kontrole op het bezoek wordt voorgesteld
als een ondèrons-je van politieke
groeperingen,waar voor de zoveelste
keer de homefadan de redding moeten
brengen. Ia MARK VAN H Öi .vEuR v —
GESTAAN??? N E E N !
Laat ik eerst een en ander op een
rijtje zetten:
—de kontrole op het bezoek was niet
zomaar een futiliteitje, het was een
openlijke vorm van seksuele repressie, waar zowel privacy als rechten
van de gekontröleerde door werden
geschonden.(Het recht op vrije beleving van alle mogelijkheden van
de m e n s .)
-da voornoemde aksie was niet alleen daartegen gericht, maar had
duidelijk nog andere gronden, on—

Arnoud De Meyer.

ÖEACHTE Hé é r Ah Ai /

t er

T .------- “

an de Heer Minister van Landsverdediging.

ïoachte Heer htni.st«r(
:iut fakulteitenkonvent,ove rkoepelend orgaan
van de studenten aan de RUG,stelt vast dat
nog veel afgestudeerden van het akadamieJaar 7A -7 5, wacht en op hun oproeping in het
leger.
Voor deze afgestudeerden betekenen deze 5
maanden wachttijd een groot financieel v e r lies en de onmogelijkheid ervaring op te
doen,gezien alle firma's in deze tijd van
recessie enkel kandidaten"vrij van militaire diensf'aanwerven.
Voor de gemeenschap betekenen deze "werklozen" supplementaire lasten als werklozensteun ,
Gezien dit probleem zich ieder jaar opnieuw
stelt,zouden wij u beleefd willen vragen,
geachte Heer Minister,een nieuw recruteringssysteem te willen onderzoeken om deze w achttijd te verkotten.Gezien deze oplossing voor
het einde van dit jaar onmogelijk te realiseren valt stelt het FK deze tussenoplossing voors
l.het witte militieformulier dat jaarlijks
in januari aan de dienstplichtigen wordt
toegestuurd te laten vergezellen door
een uitgebreide brochure.
2 .in ugiversiteiten,scholen en jeugdcentra
informatieavonden in te richten,waarop
aan de dienstplichtigen informatie zou
verstrekt worden,om zo snel mogelijk na
het beëindigen van hun studie hun legerdienst
dienst aan te vatten.
Geachte Heer Minister,wij zijn ons volledig
bewust van de moeilijkheid een ideaal rkrurekruteringssysteem te vinden,maar blijven
niettemin Uw reaktie hoopvol afwachten.
Het FK is steeds bereid zijn infrastruktuur voor het organiseren van
een informatiekampagne ter Uwer beschikking te stellen.
Deze brief zal aan andere universitaire organismen vcorgelegd worden
met de vraag ons voorstel te willen
s t e u n e n . ________________ ________ _

Nyerere,vervolg van blz.2
niet-socialistische rurale ontwikkeling
Nu lopen uitgebreide onvoedings-, begeleidings- en overtuigingsprogramma's.
Een vraag naar een vergelijking met
Russische Tornen heb ik niet begrepen,
het antwoord evenmin.
Tolgens Nyerere, om even terug te ga-ui
naar de demokratie, is de BUREAUKRASIE
het grootste gevaar voor de demokratie,
en niet het kiesstelsel e.d. Het
machts gebruik en -misbruik is moeilijk te controleren in elk bureaucratisch systeem, maar men moet streven
naar een "responsible, SENSITIVE burocracy". Bit probleem stelt zich door d
de monopolisering van de ekonomie en de
diensten in handen van de staat: geen
doncurrentie meer, en wat met de overgang van een private job naar een
staatsjob?
Vaar situeert Nyerere 'self-reliance'
en 'self-sufficiency'?
Geen enkel land is self-sufficient,
maar self-reliant is reeds volgoende.
Men moet er niet naar streven om in
alles zelf te. voorzien, 'be self-r.elian

- icn V', irz’Pt zelf in ie basisbehoe ffep
- Ie ontvik>e1ing is de za-k van
het volk zelf, en zij is Prv-,nr
v mant? ordelijk. Voor d :o n vwi !/>elinp’ ’’’ag "ij een beronn doen
on buitenlandse huln (‘'in, e.d.)
Tot zover Nyerere aan hrt woord
(slechts enkele thematal. Met een
voor een nolitikker en zeker oresident
ongewone openhartigheid werkte Nyerere
het vragenlijstje af. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat hij overal heel
wat vrienden maakt. Het meest typische
van z'n politieke houding ligt wel in
het feit dat hij Tanzania niet herleidt
tot een dor geheel van nietszeggende,
dode strukturen, maar,zich zowel nerzoonlijk als politiek relatief heel
betrokken voelt üij het dagelijkse leven van de Tanzaniaan, rekening houdend
met diens mogelijkhedën en b°oerktheden.
Hij weet zijn eigen macht en positie
te relativeren voor zichzelf on ten
overstaan van zijn medewerkers en zelfs
de buitenstaanders, wat van een belgües
politikus gewoon ondenkbaar is.
Kortom een geloofwaardig leider, die
elke toehoorder geboeid en. overtuigd
heeft, en dit ook moet betekenen voor
allen die het met het ontwikkelingsbeleid serieus menen.
jan de nestel

*n onder* /om*nl*vi«9

Je zou onze maatschappij betitelen als
een verstarde en vergrijsd® struktuur,
gedragen door twee ondoordringbare pijlers,het bedrijfsleven en de overheid.
Beide bepalen ons politiek,ekonomisch
en sociaal leken,kortom onze ganse "leefgewoonte" ;beide zijn determinerend voor
elke te nemen bes]issing.Deze maatschappij constellatie maakt elke gemeenschappelijke en/of individuele creativiteit,
ongedaan.Bedrijfsleven en overheid bepalen zodanig onze west-europese samenleving dat noch een groep,noch een individu zich als reëel winstpunt voor de
maatschappij kan of mag opwerpen.Het
westerse demokratische geweten vertoont
overal tekehen van verstarring gepaard
met groeiend ongenoegen of wat erger is
complete desinteresse.
De zin,de betekenis in dewelke aan die
toestand kan worden veranderd»wordt alsmaar voorbijgepraat in bijkomende of al
te oppervlakkige ideëen.Zo is het gemakkelijker te verkondigen dat het volk
de basis dient te vormen van een demokratisch bestel,dan effektief fundamentele voorstellen en ontwerpen uit te
werken om dit idee in de realiteit om
te zetten.Len radikale weloverwogen
verandering in ons huidig politiek en
in mindere mate ekonftmiseh bestel is
daartoe onvermijdelijk,wil men niet.de
mogelijkheid levend houden een bewind
te creëren steunende op technokraten van welke strekking ook .De sentimentaliteit en de menselijkheid in het
socio-ekonomisch en vooral politiek beleid zijn de eerâte garanties voor demokratie ,inspraak.. .de anti-autoritaire
staats--Guv Verhef start t.
in de studentenorageving,indien ze hun
infrastruktuur uitbreiden en ter beschikking stellen van de bewoners en
van de andere studenten-en zelfs van
de 'gewone burgers' uit de omgevende
straatjes.Indien de gangen straten worden en de kamers bewoonbaar voor iedereen. Indien de gemeenschapszalen werkelijk gemeenschappelijk worden.
Dat de homeraden teruggrijpen naar het
isolement betekent inderdaad de ontplooing van hun steriliteit en hun onmacht, zij zijn de middelen em enige
individuen een begrensd potentatenxloa
te laten uitoefenen,of om het initiatief van enkele frisse geesten onder de
hoorabewoners in de kiem te smoren.Misschien zijn de potentaten nu verdwenen
en meent schrijver het werkelijk goed
met de hoorns,maar het ware beter dat hij
zich informeerde over de gang van zaken
en dat hij de hoorns dan bekeek als gein
tegreerd deel van de studentenwereld
en niet als duf eiland voor .associaal
naast mekaar bestaan.
Totdaar mijn gal.Ik hoop dat dit epis ^
tel verschijnt en dat ik van de steller
van 'Home Sweet...' geen rancuneuze
bombrief terugkrijg.
Met de meeste waardering voor uw blad
groet ik u,
Stefaan van Ryssen
Kwaadham 19
Qnnn saai*
----

^pf^b^Verm^TTs!^TlaTt^ïaüï^an3êrT!S^^
tevredenhe den van de nomeoewox.
uur werd gezwetst over de aankoop van
met name,die niet als eis werden
een spiegel waarin de jongedames zich
geformuleerd omwille van tegenstand
ten voeten uit moesten kunnen spievan de kopstukken van de homeraden
gelen.En moge we er op wijzen dat t
(haalbaarheid e.d.).
ten tijde van die aksie er vergader
-de eerste kategorie m e n s (marcusis
ingen zijn geweest waarop meer dan
tische theoretici...) bevat Y ° ^ ens
honderdvijftig bewoners aanwezig wade schrijver'buitenstaandersJdi
ren,meer dan alle homeraden samen
ons kwamen'helpen door het HAK op
ooit gezien hebben .
te richten'. Hak is pas na de bezet
M a a r ,dat is geen wa ir argument.Wat
ting opgericht en -op óen uitzonmij_verbaast is dat de schrijver de
dering na-uitsluitend door homeapatie v e r k l a r t vanuit wantrouwen
bewoners.
tegenover de homeraden,en dat hij dat
-Dat Ia K werd opgevolgd door AF1 ls
slechts ziet veranderen door een groeen zware aanfluiting van de werke
ter isolement van de hoorns en hun
lijke gebeurtenissen en een grove
bewoners. Xs het U niet duidelijk
beledegiiig van de AFF, dat ondanks
dat de grootste verdienste van de
alle troebels toch ook ekstra-unibezetting geweest is dat zij aangeversiteir,massaal en bovendien veel
toond heeft wat een hoorn kan zijn:
politieker was. Dat dezelfde mensen
een trefpunt, een kern voor het stuerin zaten pleit voor de ijver van
dentenleven, een leefruimte in plaats
die mensen, voor hun engagement, en
van een blok-en-slaapgelegenheid.
voor de veelzijdigheid van de antiIs het niet doorgedrongen tot de
fascistiese beweging.
schrijver dat die bezetting voor het
_1
verdedigers van marxisme —lenia—
eerst een waar studentenhoom van de
m e ...'
,
duivenkoten heeft gemaakt.En dat de
de niet-homestudenten waren op ALLE
fouten die daar gemaakt werden eksvolksvergaderingen in de minderheid .
perimenteerfouten waren.
-'altijd openstaand...', in alle res
Ik heb reeds eerder dfe stelling v erpektsik snap geen barst van, wat de
dedigd,ma r ik meen ze toch nog eschrijver hier bedoeld.
ven
te mogen herhalen.De hoorns k un-Tenslotte het grote argument:waren
nen slechts leefbaar worden indien
de buitenstaanders er niet geweest,
ze een sentrale rol gaan vervullen
dan ware het allemaal prachtig,dan
liep het storm naar de homeradan etc
GüHAWLFLih HUT bh AD VAN HIEUW LIN K S i ?!
Welnu,mijn waarde lezers en wa irde
redaksie, ik breng U in herinnering
dat er voor de -aksie—met—de —buitendij.net lezen van Scnamper nr I zijn er mij een aantal zaken opgevallen.
staanders homeraden doorgingen met
ZoS ,zegge en schrijve ZES,bewoners
Vooreerst net gebrek aan struktuur wat de leesbaarheid sterk doet dalen,
ik oen er zeker van dat heel wat mensen er tegen op zien om

veel kolom-

men van dat lettertype te lezen.De mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn
zullen dat wel’aankunnen,maar spijtig genoeg is dat de minderheid.Waarom
aldus niet de hoeveeineil artikels verminderen en het geheel indelen in
rubrieken zoals bedakcioneel,LezersbrIeven,i'olitieke artikels enz...
Verder lues ik in "even voorstellen" een grove tegenstelling.Koen Raes
wil een ülad voor alle studenten en eveneens een blad voor nieuw links»terwijl
hij tereent wijst op de weinig overtuigende ervaringen met vroegere studentenbladen.Gaat hij hierdoor niet dezelfde weg op? Vele mensen zullen reeds
afgeschrikt zijn door de2e eenzijdige houding.In een blad voor alle studenten moeten AnuK strekkingen aan' bod komen en niet alleen "nieutt links".
Hierdoor kweek je immers alleen maar afstoting aan naar non-interesse en
zelfs uaar rechts.
i'eoci.j "ui,.uw links" een synoniem betekend voor het student zijl zelfI
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m

»
K#

