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5 JMR WETSMHNEI!
Een blauw geverfd gebouw in de Sleep- 
straat,behangen met allerhande affich- 
kes die een doorn in het oog moeten 
zijn van rechtse militanten, was het 
doel van mijn bezoek.
Een overwegend gekleurde bevolking 
schuift langs mij heen,terwijl ik aan-
bel.Een echtpaar blijft even staan en 
bestudeert de affiches.
De deur wordt voor mij geopend.Een jon-
gedame vraagt mij wat ik kom doenjik 
replikeer met de vraag of Peter Water-
schoot daar niet is.'Peter is net gaan 
eten ,maar het zal niet lang duren vooi 
hij hier i s . '
Ik wacht dus maar watjblader wat in 
de Gentenaar,De Vooruit en enkele an-
dere tijdschriften.'Schamper ' zie ik 
niet liggen.
Een halfuur later komt Peter toe,loopt 
wat heen en weer,zegt dat hij komt en 
leidt mij vervolgens naar een kantoor-
tje waar niet mag gerookt worden.
Pas zijn wi'j gezeten of Peter steekt 
van wal:'Het prille begin van de Uets4i- 
winkel',want daar bevonden wij ons,
'is te situeren in februari '71.Toen 
werden de studieprogramma's in de rech-
ten hervormd,zodanig dat de nadruk 
vooral lag op het £ 0 sitief recht ,d w z . 
de studie van de wetteksten,zondermeer. 
De invloed van het recht op de maat-
schappij werd gewoonweg aan het oog 
onttrokken.De situatie van de recht-
zoekende ,zoals wij dat noemen,van de 
gewone mensen dus werd verwaarloosd. 
Vakken zoals 'sociologie van het recht' 
'rechtsfilosofie' kwamen niet op het 
programma voor.De 1é lic. van dat jaar, 
die toen wei tamelijk militant was,heb-
ben toen een staking georganiseerd.De-
ze staking is wel spaak gelopen,maar 
toch werd heel wat bereikt:ni. ze heb-
ben zich georganiseerd,ze zijn op de 
fakulteitsraad gaan praten,wat in die 
tijd reeds heel wat betekende,omdat 
toen studenten daar nog niets mochten 
zeggen.Enf i n ,dat is uitgegroeid tot 
een praatgroep 'kri tische jurist e n ' 
rond prof. Roels. Hij was immers de 
s'tichter van die 'kritische juristen'. 
Roels deed natuurlijk, meer beschouwen-
de dingen,dwz. hij stond niet op de 
barrikaden,maar hij was wel de eerste 
die het recht ging bekijken vanuit de 
maatschappij ,op welke manier wordt 
de uitbuiting vanuit de maatschappij 
georganiseerd.HET RECHT is immers DE 
MANIER UAAR0P DE SAMENLEVING IN GOEDE 
BANEN U0RDT GELEID EN UAARDG0R ALLES 
BLI3FT ZOALS HET IS,nl. alles blijft 
in het voordeel van DE KAPITAALBEZIT-
TERS.De advokaten gaan nu ook vooral 
hun stiel uitoefenen voor deze mensen.'

Schamper:P r o f . Roels scheen eerder de 
beschouwende filosoof.Maar kwam zijn 
praatgroep wel tot echt barrikadenwerk'

Peter:0a,hun eerste aktie planden zij 
rond de verkiezingen in de raad van 
beheer,waar er heel wat studenten in-
zitten . Vooral de schijndemokratie 
wordt gehekeld met.de aktie 'PLAK DE 
STIKKER'.De bedoeling was ipv. te stem 
men. een stikker op de stemmingsbrief 
te plakken.Deze aktie kende heel wat 
sukses en werd in de rechten geleid 
door deze 'kritische juristen'.
In december '71 kregen we dan een mee-
ting ,ingericht door Uilfried Roels, 
Dohan Erauw en Erik van Heesvelde,de 
latere stichters van de Uetsuinkel.
De meeting handelde over recht en maat-
schappij .Deze meeting gaf aanleiding 
tot een aantal werkgroepen,o.a. 'recht; 
sociologie'.Hier kreeg het idee al 
vlug de bovenhand van een Uetswinkel.

Schamper:De geboorte van de Uetswinkel 
Hoe verliep de praktijk vervolgens.

Peter:0a, we moeten toegeven dat alles 
wat vlug van stapel liep.Toch slaagden 
we erin van heel wat goede resultaten 
te bereiken de eerste maanden.De bo-
venhand had wel de 'maatschappijkriti 
une studies. Vooral:De uetswinkel ont-
staat,men komt in de belangstelling 
en men moet zich lanqs alle kanten

gaan verantwoorden.Het was ook in die 
tijd dat wij gans het land doorreisden 
om de Uetsuinkelidee te gaan verde-
digen.

S champer:Uelke waren de belangrijkste 
ideeën?

Peter:Die waren 1é Het gratis geven 
van juridisch advies

2é het kontesteren van 
de dure advokaturen

3é.het kritisch stel-
len in het maatschappelijk systeem van 
elk juridisch advies.

Schamper:Het laatste punt schijnt ge-
makkelijk gezegd;maar hoe kan men het 
recht,dat reeds bestendigend werkt, 
in een kritisch maatschappelijk licht 
gaan plaatsen?

Peter:Ui,i willen in de eerste plaats 
werken voor de arbeiders.In alle 
adviezen pogen wij het klassekarakter 
van het recht naar voor te brengen.
De rol van rechters,notarissen,ea 
proberen wij scberp te stellen,neem 
bvb. de huur.De verhuurder,de kapi-
taalbezitter, die door zijn huis te 
v erhuren,daar veel meer geld uit-
haalt. dan dat hij er onkosten aan 
heeft.Dat gaat tamelijk vlot.De men-
sen zien deze struktuur er nogal ge-
makkelijk i n .

Bijvoorbeeld in het arbeidsproces:uij 
zeggen tegen de mensen ,kijk,de baas 
steekt zoveel geld in zijn zakken 
aan de produkten die gij maakt.De 
mensen zijn daar vatbaar voor.Dat is 
trouwens het goede van het Uetswinkel- 
werk,dat men vertrekkende van een 
konkreet probleem,die die mensen heb-
ben,men een discussie opwerpt over de 
maatschappelijke verhoudingen in on-
ze samenleving.Veel mensen zijn zich 
daar wel van bewust,m^iar dit wordt 
nooit politiek geduid.En de politieke 
partijen die ze toch duiden,vooral de 
lin k s e ,hebben weinig impakt op de men-
sen omdat ze te dogmatisch zijn,omdat 
ze een verkeerde manier van aanpakken 
hebben,of omdat ze te lui zijn of 
omdat ze helemaal niet links zijn,en
dat kunnen wij hier in de Uetswinkel 
die mensen hier wel gevoelig maken 
voor het linkse standpunt;ge geeft 
ze advies,de mensen zijn blij en zijn 
tevens bereid om naar U te luisteren 
en deze die daar niet toe bereid zijn, 
die stappen wel zo op.

Schamper:Laten we nog éven terug ke-
ren naar het eerste jaar Uetswinkel- 
uerk.

Peter:0a,dat eerste jaar verliep ta-
melijk vlot.Ook zaten we wel met het 
probleem dat we bepaalde zaken niet 
aankonden.Daarmee verbonden 'het 
verbod,' aan de advokaten in april 72 
om mee te werken aan de Uetswinkel. 
Tegenwoordig is het wel zo dat de

Uetsuinkels in Brussel,Antwerpen en 
Luik met advokaten werken.Dit zal 
waarschijnlijk wei zijn onder bepaal-
de voorwaarden.Maar die zijn mij niet 
gekend.Uel hebben we hier in Gent 
ook enkele oud-winkeliers,die nu ad- 
vokaat zijn en die in dezelfde geest 
van de Uetsuinkel blijven voortwerken.

Schamper:In september '73 was er een 
kongres hier in Gent,dat door sommigen 
heel belangrijk genoemd wordt voor
de Uetsuinkel-Gent?

Peter:3a,in sept. '73 werd er op dat 
konqres voor de eerste maal geopteerd 
voor himrf.MP.rk, fen wordt op de lange 
duur gefrustreerd door enkel het ge-
ven van juridisch advies,omdat men 
konkreet geen resultaat ziet van zijn 
werk.Kua revolutionaire impakt,kwa 
bijdrage aan de klassenstrijd voelde 
ieder zich wat gefrustreerd.
Dit is ook wel wat te wijten 1é aan 
de laksheid van de Uetsuinkeliers, 
want het vraagt heel wat moed,ten 
tweede de weinig politieke scholing 
van de Uetsuinkeliers en ten derde 
dat de Uetswinkcl' niet alleen verder 
kan gaan dan het geven van wat poli-
tiek gekleurd advies.
Daarom besloot men naar een buurt te 
trekken,zich daar wat in te burgeren, 
de mensen te Jeren kennen,de mensen 
u te leren kennen en dan georganiseer! 
buurtakties te doe n ,buurtakties die 
door de mensen zelf worden geleid,enz 
om de me nsen aldus wat mondiger te 
maken,mau. naar een soort radenso- 
cialisme,want daar ging het uel naar 
toe.

Schamper:Het voorstel van radensocia- 
lisme is reeds een aanduiden van een 
bepaalde politieke lijn,die ook uel 
enigszins afwijkt van bepaalde dog-
matische Marxistische stromingen.

Peter:0a, we hebben ons altijd afge-
zet tegen bepaalde dogmatische visies
op de klassenstrijd-;:- - - - - - - - - - - - - - - -
Trouwens de Uetswinkel en het Sojuuee 
kenden hun ontstaan als een soort te— ! 
tjenhanger van de meer dogmatische po-
litieke studentenbewegingen,die rond 
die tijd aan onze uniev aanwezig 
was.Nu zijn ze er ook nog,maar wel in 
veel mindere mate en ook hebben ze 
heel wat minder impakt.
Het is een feit dat ieder zijn per-
soonlijke gedachten heeft,zijn eigen 
meningen,zi,in eigen persoonlijkheid 
die men zo maar niet van de kaart kan 
vegen,alleen maar om een dogmatisch 
standpunt aan te nemen

SchamperrEen meer liberaal standpunt?

Peter:Nee,liberaal zou ik het niet 
n o e m e n ;de mensen komen bij de Uetsuin-
kel werken,niet omdat de Uetsuinkel 
links is,maar meer wegens het mense— 
lijke aspekt,ze zien,kijk die mannen 
doen konkreet iets en.wij willen daar 
ook aan mee doen en in feite blijft 
er wel altijd een politiek bewustzijn 
nodig.Aan het politiek bewustzijn 
is daar in de Uetswinkel dit jaar 
hard aan gewerkt geweest,door een op-
leiding te geven aan de mensen die 
iets willen doen,door een diskussie 
uit te lokken over allerlei punten

Schamper:Hoe is dit buurtwerk dan ver-
der verlopen?

Peter:3a,men opteerde voor buurtwerk 
en het gevolg is dat het boeltje ei-
genlijk in elkaar zakt.De Uetswinkel 
is blijven bestaan,maar er is geduren-
de twee jaar vrij verward gewerkt, 
op basis van losse medewerkers,de ad-

viezen waren technisch niet in orde, 
de permanenties waren niet verzorgd, 
(dat moet gezegd worden),kwa algeme-
ne werking was dat toen niet dende-
rend,Enkele mensen zagen het niet 
al te goed meer zitten ,trapten het 
a f ...

Schamper:Een organisatorisch konflikt,

Peter:Dat is iets dat wel merkbaar is 
in de evolutie van Sojuwee en Uetswin-
kel.In het begin,men is wars van alle 
organisatie,we willen geen voorzitter 
we willen geen sekretaris,maar men 
doet alles in groep.Er zijn bijgevolg 
een aantal sterke persoonlijkheden 
die de zaak op hun rug trekken en 
die de rest vooruittrekken ook.'
Nu van zodra dit wegvalt blijft er 
geen enkele struktuur ,geen enkele 
organisatie meer over,met het gevolg 
uel dat men in ontbinding geraakt.
Van buurtwerk is er in die periode 
zeker geen sprake m e e r .Bepaalde men-
sen zien de noodzaak in van goed ge- 
struktureerd te zijn en ook bepaalde 
die de diskussie rond rechtshulp weer 
op gang gaan trekken.Men probeerde 
dus in die periode de rechtshulp zo 
goed mogelijk te geven en hier en 
daar een aktie te voeren rond een of 
ander ideologisch probleem.

Schamper:Zo kwam de Uetswinkelwerking 
weer langzaam op zijn pootjes terecht,

Peter:3a,en dit vooral onder invloed 
van een nieuwe generatie die zich 
aanbood. De adviezen werden beter 
en beter,er kwamen enkele akties
los
Schamper:Een van die akties ,en wel 
de belangrijkste was de aktie rond

selse advokaten dienden het voorstel 
in om 'het advies te laten monopolise-
ren „Tegenwoordig bestaat reeds een 
pleitmonopolie;alleen de advokaat 
mag pleiten.Dit voorstel van Pierson 
bevatte wel enkele uitzonderingen, ' 
maar de Uetswinkel kwam er niet in 
v o o r .
Uij zijn dan beginnen ageren.Dë Uets- 
uinkel-Leuven deed dit meer op het 
theoretische vlak.Uij hier in Gent 
ageerden vooral op straat-.
Het gevolg was dat Pierson zijn 
voorstel mocht inttrekken.Ook enkele 
progressieve advokaten deden aan de 
aktie mee.

#VU>0̂  °f> 1



Schamper:Ondanks de intrekking van 
dit v oorstel,schijnt men toch niet 

erg afgeschrikt.Ik denk hierbij 
aan de voorstellen die het stnrjj phy- 
ro van de CUP heeft gedaan om de 
rechtshulp te reorganiseren.

PeterïDe bedoeling van dit studiebu- 
ro ivm de pro-deo-buro1s is om dit 
orgaan onder de orde van de advoka- 
ten te brengen,uat uij gevaarlijk 
vinden,en dan die in te bouuen in 
de 'Openbare centra voor maatschappe-
lijk u e l z i j n '
Dit houdt dus een dubbel gevaar in, 
langs de ene kant ze onder kontrole 
te brengen van de orde van advokaten 
en hoeft het nog gezegd dat de orde 
van advokaten een rechts orgaan is, 
een korporatistisch orgaan,die enkel 
de belangen van het beroep,dus ook 
van de portemanee verdedigt en die 
zich geen vragen stelt over de maat-
schappelijke impakt van dat beroep.
Ze staat angstig tegenover 'GRATIS 
RECHTSHULP»,'PREVENTIEVE RECHTSHULP' , 
geuoonueg omdat dit hun inkomen in 
gevaar kan brengen.
Een tueede gevaar is natuurlijk de 
0CMU,die politiek verzuild zijn.Uie 
de benoemingen van de beheerraad ge-
volgd heeft van deze OCMU's,heeft 
duidelijk kunnen bemerken dat dit 
ueer een poging is om de CUP staat 
dichter te laten komen 
Uoor het ogenblik zijn uij nationaal 
samen met de advokatenkollektieven 
bezig met een tegenvoorstel uit te 
uerken dat uij dan de overheid in han-
den zullen spelen.Uant hoe dan ook

de Uetsuinkels hebben in dit debat eer 
stem en daar uordt uel degelijk naar 
geluisterd.Het is dus belangrijk om 
daar op te letten en als er uetsont- 
uerpen zullen gemaakt uorden daar 
zeker onze inbrang in te doen.

SchamperrEr is ook een zekere tendens 
aanuezig om de Uetsuinkeluerking in 
België te uniformiseren.

Peter:Dit is belangrijk.Enerzijds 
streven uij naar een zo uniform mo-
gelijke uijze van uerken,van advies- 
geuen, met tevens het voordeel van 
een economische veruerking van infor-
matie.Daarbij kunnen ue ons op deze 
uijze verdedigen tegen enkele uets-
uinkels zoals tele-onthaal,uaarbij 
geen enkele maatschappij-duidende of 
veranderende rechtshulp uordt gegeven, 
maar enkel maatschappijbestendigende. 
Dus in de stijl van Storme en anderen 
die in de eerste plaats 'het helpen 
van mensen in nood',uat op zichzelf 
uel mooi is,maar dat kua invloed 
op de onrechtvaardige struktuut en op 
de onrechtvaardigheden,zoals zij nu 
bestaan niet het minste effekt hebben. 
Integendeel zelf,het bestendigt de 
samenleving;dit zijn zaken die zonne-
klaar zijn in feite.
Schamper:Ue zien dat het rechtssysteen 
maatschappijbestendigend uerkt en 
steeds ten voordeel van een bepaalde 
klasse is.Opteren jullie dan voor 
een ander systeem,uaarbij die euvelen 
verholpen uorden?

Peter:3a,ue opteren voor het socialis-
tisch model.

SchamperjDat zeggen ze allemaal

Peter:3a,het is natuurlijk een vaag 
uoord,maar uij opteren voor een sys-

teem uaarbij het zelfbestuur van cje 
uerkende mensen op het eerste plan 
zou staan.Dat alles onder arbeiders- 
kontrole zou komen,dat de leefsitua-
ties en de uoonsituaties,bvb hier in 
de stad volledig onder kontrole zou 
komen van u ijkraden,dat de geuone 
mensen hun zeg zouden heben enz.Dit 
alles zou kaderen in een socialisme, 
dat als het aan mij lag,meer liberaal 
zou zijn.Minder dogmatisch en zeker 
niet dat alles ergens boven door een

paar knappe bollen zou bedisseld uor-
den.Dan zou het recht praktisch ver- 
duijnen,dan zou het recht uitgeoe-
fend uorden door de buurtbeuoners 
zelf. De buurtbeuoners zouden zeker 
de situatie beter kunnen beoordelen 
dan de 'half-goden',die uij rechters 
n o e m e n .

Scham p e r :Uelko rol heeft de Uetsuin- 
kel in de uerkgroep S03UWEE.

Peter:De uetsuinkel is in feite een 
deel van het Sojuuee.Ueel mensen 
uit de Sojuuee zijn uerkzaam in de 
Uetsuinkel.Het heeft uel volgende 
voordelen.In de eerste plaats 
ueet men uaarvoor men studeert.In de 
tueede plaats stelt men zich ten dien-
ste van de uerkende bevolking.S30UU 
het tijdschrift van Sojuuee komt nu 
uel meer en meer in handen van de Uets 
uin k e l .
Hier komt dus uel een bepaalde span-
ning.Langs de ene kant krijgen ue 
mensen die eerder uillen uerken op 
universitair plan,teruijl de Uetsuin-
kel meer losstaat van de UNIV. 
Universitair uerk is uel belangrijk. 
Nemen ue nog alleen maar het ronselen 
van nieuue uetsuinkeliers.

Schamper:In de huidige Uetsuinkelprak- 
tijk is er,naar mijn mening,ook een 
bepaalde verschuiving van individuele 
hulpverl...

Peter :3a,daar zou ik ook iets over 
uillen zeggen.Het is geen nieuu prin-

c i p e , m a a r  eerder de realisatie ervan. 
Namelijk het meer belang hechten aan 
kollektieve akties rond bepaalde 
rechtsproblemen in België hier.Men 
spoort problemen op uaarbij de klas- 
seproblemen heel duidelijk naar voren 
komen.Nemen ue het voorbeeld van de 
gastarbeiders.De enorme tegenstellin-
gen tussen enerzijds de kapitaalbe-
zitters en hun trauanten,de overheid,

en anderzijds de vreemdelingen,die 
in krotten uorden geduud,die de vuile 
uerkjes mogen doen en die een klein 
pensioentje krijgen.Het voeren van 
akties daarrond uordt meer en meer 
door de Uetsuinkel vooropgesteld.
Met kollektieve rechtshulp daarenbo-
ven,dus het mobiliseren van mensen 
rond een bepaald juridisch probleem, 
hebben uij meer invloed op de klassen? 
strijd.Pat is iets uaar ue reeds ja- 
ren naar streven,op papier althans, 
maar uaar ue nu reeds enkele stappen 
naar hebben ondernomen.

Schamper :Kunt ge een voorbeeld geven 
van zo'n aktie?

PeterjDat zijn bvb., huurakties.Het 
uas een flatgebouu.Ue hebben daar ge-
poogd alle huurders te sensibiliseren 
Dat is uelisuaar misl u k t ,omdat de men 
sen die flatuoning geuoon als een 
doorgangsuoning beschouuden,die dan 
ook niet al te proletarisch aangelegd 
uaren,mensen die er nogal goed inza-
ten en in,feite niet zagen uaarom ze 
daar akties en strijd zouden rond voe-
ren,en ten derdo omdat ue de mensen 
nipt zelf aan het uoord hebben gela-
ten en de aktie teveel op ons hebben 
betrokken.
Ue hebben dan nog akties gevoerd rond 
k o l lokatip,die in het uater gevallen 
zijn .De p ersoon,uaarrond alles draai 
de heeft ons in de steek gelaten.
Er uas ook een aktie rond de Beluik- 
uóningen.die uaarschijnlijk uei zul-
len uitmonden in enkele konkrete 
straatakties,persinterventies.enz.
Ue zouden er toe moeten komen dat de 
individuele hulp uordt afgeschaft en 
dat ue meer tot zulke kollektieve 
akties zouden moeten komen.Uat dan 
uel een gevaar zou betekenen voor 
het kapitalism e .

Schamper:Bestaat het gevaar ar dan 
niet eerder in dar de Uetsuinkel zal 
verdrinken in de akties?

Peter:3a,(haha),ongetuijfpld,maar dat 
is natuurlijk een zaak van een beet-
je plannen en organiseren.

S champer:Om even terug te keren tot 
de uerking vorig jaar.'Arbeiders— stu-
denten' is een mooie leuze,maar uat 
is nu de praktijk?

P e t e r :Verleden jaar kregen ue een 
579 mensen over de v l o e r .
21% -huurproblemen
14$ of 84 gevallen-echtscheidingen
1% ivm staatsrecht
8%-familierecht-huuelijk

-afstamming 
-van huis ueg lopen 

9%-verbintenissen 
13$-rSOciaal recht
4/o— strafrecht,maar die veruijzen ue 
altijd dcjor naar advokaten.
Verdere takken,die vooral van belang 
zijn voor kapitaalbezitters,zijnde 
handeisrechtjhuuelijksvermogsnsrepht 
en erfrecht,komen hier zoveel niet 
v o o r .
Echtscheidingen zien ue hier ook zo 
graag niet komen omdat er ueinig maat-
schappijkritisch aanzit.Hiervoor zijn 
er ueinig sociaal-economische oorza-
ken te duiden.Mensen met militiepro- 
blemen krijgen ue hier ook uel over
de vloer.Soms mensen die uillen aan 
de legerdienst ontsnappen.
Ook krijgen ue delaatste tijd uat 
uerklozen over de vloer.Dit zal uel

verband houden met onze samenuerking 
met het dopperskomitee.

S champer:Hoe zit het met de proportio-
nele verhoudingen van de klassen die 
zich hier aanmelden?

Peter:Bij 5o5 mensen uerd het nage- 
chekt of toch een poging ondernomen. 
Door verschillende manieren van regis-
treren ,die ue verleden jaar gebruikt 
hebben,staan ue uel met een 106 on-
bekenden.
Nu,50 arbeiders 
77 bedienden
51 huisvrouuen
75 studenten,uat normaal is 
35 zelfstandigen
52 uerklozen
29 gepensioneerden 
4 organisaties 
De leeftijdsgroep.
205 mensen-20 a 30 Jaar 
83 mensen-30 a 40 jaar 
104 mensen-leeftijd onbekend 
Daarbij moeten ue nog opmerken dat 
januari '77 een opmerkelijke maand 
is geueest.Toen zijn 131 gevallen 
over de vloer gekomen.In een zuakke 
maand krijgen ue er een 70-tal,bij 
een drukke maand 100. Nu uaren er 
131.
Ook moeten ue nog opmerken dat ue meer 
en meer beginnen te selekteren.Ue 
ueigeren tegehuoordig bepaalde zaken 
te adviseren ,vooral die takken, 
zoals handelsrecht,fiskaal recht,ea. 
omdat dit de takken van de rechts-
leer zijn,die belangrijk zijn voor 
de kapitaalbezitters en zeker niet 
eigen aan de uerkende bevolking.
Advies geven in erfrecht,b v b ,besten-
digt het erfrecht zondermeer.Via erf-
recht kunnen ue geen maatschappij-
kritiek gev e n ,erfrecht is enkel de 
manier om een. fortuin in eigen handen 
te houden en te beletten dat de 
anderen of de gemeenschap ervan pro- 
fiteert•
Ue bemerken uel dat onze propaganda 
effekt geven ,daar uaar zo'n mensen 
vroeger naar ons toe kuamen,komen ze 
nu niet meer en dat is maar goed ook.
Schamper:Tot slot nog een vraag over 
de toekomst?

Peter:Zoals elk jaar ueren uij de 
laatstejaars uit de ploeg,geuoonueg 
om de kontinuiteit te uaarborgen.
Nu zijn het de nieuue mensen die al-
les op zich moeten nemen,die alles 
moeten organiseren,die samen het ad-
vies moeten maken.Deze nieuue mensen 
moeten het doen en niet de laatste-
jaars,uant anders zouden ue zonder 
nafte kunnen vallen.De toekomst op dat 
gebied is uel rooskleurig.
Verder moogt ge nog vermelden dat uij 
op 10 maart onze fuif geven,dan nog 
voetbal .
Nog iets:een nieuue uerking is tevens 
een multidisciplinaire aanpak,samen 
met dokters ,psychologen...
Op lange termijn zie ik nog gebeuren 
dat er advókaten verschijnen in de 
Uetsuinkel,dat de pro deo advokaat 
gesalarieerd uordt door de staat,uat 
tevens de mogelijkheid zal openen om 
als progressief jurist in leven te 
blijven.
Ca valLaat nog eens een stukje horen.

(Nog even lieten ue Peter genieten van 
zijn zalvende,profetische stem.Gans 
het bandje kon hij echteer niet beluis-
teren,uant er uas uerk aan de uinkel, 
zouel voor hem als voor mij)

Carlos

t ...1«. *k — s

Blan d i j n :23/2. Een film van de Mol 
over Zuid-Afrika.Een honderdtal men-
sen uaren opgekomen om de voorstel-
ling bij te uonen.De film gaf op een 
treffende uijze de strijd van de 
zuarte bevolking in dit land ueer.
Na de film volgde een diskussie ,die 
ingeleid uerd door een Zuid-Afrikaan- 
se m ilitant,die zich voorstelde als 
representant van het ANC.
Zijn broer die ook in de zaal zat, 
maar zich rekende onder de vrienden 
van Zuid-Afrika,gaf dan de blanke 
interpretatie van het Vorsterregieme. 
Veel mensen verlieten de zaal.Uaar- 
schijnlijk konden ze zijn uansmakejij! 
arrogant betoog niet goed smaken.
De blanke broeder uaarschuude ons 
voor 'DIE ROOIE K0MMUNISTIE,zoals 
zijn broer er een uas,en uaarmee hij 
niet veel uitstaans uilde hebben,in 
Zuid-Afrika.
Oök uas hij bang voor een terugtrek-
ken van het kapitaal in Zuid-Afrika, 
uant dan zou Vorster dit geld niet 
kunnen gebruiken om ELEKTRICITEIT 
AAN TE LEGGEN IN S0UE T 0 .Hierbij 
maakte een aandachtige toeschouuer 
de zaal er op attent 'DAT S0UET0 
NOG ALTI3D GEEN ELEKTRICITEIT HAD', 
cjit in tegenstelling met uat rekla- 
iriéfilmpjes over Zuid-Afrika ons to-
nen.
Hét rechtse blanke Zuid-Afrikaanse 
individu ontpopte toen in een 'scheld 
c o m p u t e r ',maar uat achteraf gezegd 
ié'ueet ik ook nietjik uas het afge-
g a p t .

2

Gent-Blandijn,Pol § Soc.Psycho § Peda 
Zoals ue verleden ueek meldden,zou 
er op vrijdag 25/2 een algemene 
staking zijn.Door praktische moeilijk 
heden,konden vele fakulteiten deze 
oproep niet involgen.
Op de BIandijn uerden pogingen onder-
nomen om te staken.Daar er in de 
rechten geen staking uas,uerd het 
1 uarboel op de Blandijn en de piket- 
teg moesten zich terugtrekken.
Toch uerd heel uat aktiviteit verzet. 
Tegen 12 uur uas de ganse Blandijn 
bedekt met spandoeken en beschilder^ 
de affichkes.Slechts enkele schermut-
selingen hadden plaats tussen piket-
ten en lesbereiduilligen.
Pol § Soc:0ver deze richting heeft 
er ons niets van bericht bereikt. 
Psychologie:In de psychologie en pe-
dagogie uas de staking algemeen. 
Slechts tuee lessen gingen door, o.a. 
de les van Gijsbrecht voor 2é kan.
Uat eerste kan betreft .bemerkten 
pe opnieuu dezelfde mensen die de 
staking verleden ueek bij Verbist 
gebroken hadden.(zie Schamper nr. 29) 
Deze maal geraakten ze er niet door, 
en bleef het bij uat verbale kommu- 
n ikatie.Uel maakten deze mensen zich 
verdienstelijk door bij de proffen 
te gaan aanleunen en te uijzen op 
het ondemokratische karakter van de 
staking.

Prof. Vandaele verueet de tuee afge-
vaardigden voor herrieschoppers en 
onvoluassenen.Hierbij merkte hij op 
dat ofschoon zij INTELLEKTUELEN ua-
ren ,zij nog stommer handelden dan 
ARBEIDERS.
Prof Huble uilde les geven,Prof. 
Kruithof betuigde zijn sympathie 
en prof. Evrard luisterde bereiduil- 
lig naar het verhaal over de Numerus 
Clau s u s .Prof Verhofstadt schorste 
de les.Uij ueten niet of dit uit so-
lidariteit uas of omdat er te ueinig

mensen aanuezig uaren.
Kortom kan het een geslaagde aktie 
genoemd uorde-n.

Antuerpen 26/2:Betoging tegen 'apart-
heid in Zuid-Afrika'.Hierover meer 
elders in deze Schamper.

MIXED-MEDIA FESTIVAL NR 7

Vijf jaar bestaat het mixed-mepia 
festival (daarvoor had je alleen 
maar elektronische muziek) en op die 
wijf jaar is er uel een en ander ver-
andert. De globale indruj< die ik opge-
daan heb van dit laatste festival 
(voorlopig het laatste, tot volgend 
jaar.) is nogal gemengd. Vooreerst is 
er een algemene tendens naar hogere 
techniciteit, meer virtuositeit, be-
tere beheersing van de klassieke mo-
gelijkheden op allerlei intrumenten. 
Dat daardoor een indruk van stilstand, 
van konsolidatie van veruorven stel- 
ingen, geuekt uordt ligt voor de hand. 
Maar daardoor uordt geenszins het ein-
de van de mixed-media ingeluid. Grillo 
3ullich, Trüstedt, Peter Pieters en 
nog anderen zijn daarvan de uiting.
Of daarmee de muzikaliteit en de in- 
tressantheid verloren gaat is een open 
vraag, uaarop ik na één festival van-
zelfsprekend niet kan oordelen.
De tueede tendens is een vernieuuende, 
uaarin vooral de politieke richting 
nu diidelijl< uordt. De revelatie op 
dit vlak uas m.i. Trevor Uishart, die 
zouel in zijp tapes als in zijn te- 
atraal stuk 'scylla and charibdis' 
duidelijk geengageerde muziek brengt.

gevolg uas dat het publiek, ten dele 
althans duidelijk gechokeerd uas, iets 
Wat al jaren niet meer gelukt is op 
een mixed-mepia of ander festival.
De andere pogingen om politieke muziek 
te makten uaren deze keren niet zo da-
nig geslaagd, ze brachten in elk geval 
niets nieuus.
Naast deze tuee tendenzen liggen een
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nationale schaal terug te vinden, 
de deense groep voor intuitieve muziek 
de engelse duo's cripps-jonathan en 
toop-buruell, het nederlands trio 
uorda biena, de engels-amerikaanse 
kombinatie cusack-smith, allemaal 
uel erg degelijk maar niets nieuus en 
in feite niets politieks, ook de op- 
blaasspecialisten (in engel.and kennen 
ze iets van 'inflation') van action 
space, hoeuel nieuu uoor gent, bracht—



GEWETENSBEZWAARDEN 
IN AKTIE ! s .n .a .s.t.

DE GEWETENSBEZWAARDEN ZIJN ONTEVRE-
DEN OVER HUN LOT. ZE VOELEN ZICH GE-
STRAFT EN ONBESCHERMD. DAARENBOVEN 
ZIJN ZIJ GEBONDEN AAN DE ZWIJGPLICHT 
WAT ERVOOR ZORGT DAT ZE SLECHTS OP 
ILLEGALE WIJZE HUN SITUATIE -AAN DE 
KAAK KUNNEN STELLEN.
Zwijgplicht of niet ze kwamen voor 
de dag met een perskonferentie op 
donderdag 17 febr. jl. in het I.P.C. 
te Brussel.
Ook Schamper was ter plaatste.

Het doel van de perhkonferentie 
was tweevoudig:

1° bekendmaking van hun grieven 
2° aankondiging van het bestaan 

van een nieuwe aktiegroep: een 
belangen- en drukkingsgroep 
van gewetensbezwaarden onder de 
naam: S.N.A.S.T. (stomp niet af 
stomp terug)

HUN GRIEVEN..........

Bovenaan het klachtenlijstje staat 
hun "statuut", dat hen een vrij on-
duidelijke plaats toebedeelt in on-
ze samenleving.
Wat is een gewetensbezwaarde eigenlijk, 
dat er zo met hem gesold wordt??
Het antwoord kan misschien het beste 
afgeleid worden uit de woorden van 
minister Michel tijdens de kamerde-
batten in 75 : "EEN GEWETENSBEZWAAR-
DE DIENT GESTRAFT TE WORDEN OMDAT 
HIJ DE VORMING VAN EEN NORMAAL KON- 
TINGENT VERHINDERT".

Wat heeft deze visie voor gevol-
gen in de praktijk van hun burger-
dienst?
Matriele grieven.
'Gewetensbezwaarden hebben honger’ is 
de titel van hun pamflet.
Een GB ontvangt twee vergoedingen nl. 
soldij en een maaltijdvergoeding, wat 
hen een bedrag oplevert van 5-500, en 
na zes maand een totanl van 6.300 
frank per maand, zijnde 100fr. soldij 
en 110fr. maaltijdvergoeding per dag. 
Deze sommen zijn vastgelegd vanuit 
de idee dat een GB bij de civiele be-
scherming gaat werken waar hij onder-
dak en kleding krijgt.
Nu is het echter zo dat 90% van de GB 
werken in sociale of kulturele instel- 
llingen, waar die voordelen niet aan-
wezig zijn. Het is trouwens zo dat GB 
liever niet bij civiele bescherming 
gaan werken omwille van de bestaande 
misbruiken aldaar en zeker niet in 
het minst om haar para-militair ka-
rakter.
Dit geeft als slotsom dat GB met 
een gemiddelde van 6.000 fr. moeten 
rondkomen voor: hun eten, kledij,

huisvesting, verwarming, vervoer en 
ontspanning.
Sommige_rennen naar de C.0.0. andere 
werken in het zwart en de meesten 
trachten rond te komen: lage huur, 
goedkoop voedsel, hier of daar wat 
lenen enz. Het ergste is het natuur-
lijk gesteld met de GB die een gezin 
ten laste heeft.
Kortom een toestand die ervoor zorgt 
dat velen bang worden om te kiezen 
voor burgerdienst.
De kwadè.wil van het ministerie die 
hieruit blijkt wordt nog bevestigt 
door het volgende feit : Op binnen-
landse zaken is er al sedert 3neen 
budget voorhanden bedoeld als vergoe-
ding voor huisvesting en ontspanning. 
Nu is dit bedrag (nu reeds 70 miljoen 
in het totaal) telkens aan het einde 
van het jaar teruggestort in de 
staatskas; reden:het uitvoeringsbe-
sluit ligt klaar doch wordt niet ge-
publiceerd.Dit wordt door de G3 be-
schouwd als een bewuste negatie van 
hun problematiek.

De werkomstandigheden.

Als hoofdkenmerk van de werksituatie 
kwam het volgende naar voor: repres-
sief optreden en een al te vame om-
schrijving van rechten en plichten 
die globaal gezien neerkomen op de 
grootste willekeur van de provincia-
le chef van de civiele bescherming, 
die na de minis er van binnenlandse 
zaken bevoegd is over de gewetensbe-
zwaarden van zijn provincie.
De grieven:
Alvorens een GB zijn dienst kan be-
ginnen mag ie eerst 2 jaar wachten 
op de afloop van zijn procedure. In-
tussen krijgt ie het bezoek van de 
BOB en worden langs alle kanten in-
lichtingen over hem ingewonnen.
Dat dit best als afschrikking kan be-
schouwd worden kadert heel goed in 
de visie van Michel: ze moeten ge-
straft worden.
Na de procedure kan de GB aan zijn 
dienst beginnen. Deze duurt dan 2maal 
zolang als de gewone dienstplicht of 
anderhalve maal voor wie zo braaf wil 
zijn om bij de civiele bescherming 
te gaan werken.
Deze discriminatie tegenover miliciens 
en tussen GB's onderling steunt enkel 
op repressieve gronden.
Waar een GB nu mag gaan werken wordt 
meer en meer selektief door de over-
heid bepaalt. Officieel bestaan er 
enkele kriteria als : zonder winst-
oogmerk, sociaal, kulturèel werk enz. 
Doch meer en meer worden ideologische 
kriteria aangewend. Zodoende mogen

in Ita lië
BEZETTING: universitei ten
In Italië zijn een tiental univer- 
siteiten door de studenten bezet.De 
beweging begon begin februari in Pa- 
lermo,P i s a ,Florence,Bolonga en Milaan, 
Woensdag 9 februari hebben de 'bezet- 
tingskollektieven' een eerste grote 
manifestatie georganiseerd in Rome.
In verband met deze akties uordt ge-
wag gemaakt van een nieuw mei '68.
De huidige leiders van de beweging 
spreken liever nie t over een dergelij-
ke vergelijking,omdat ze menen dat 
de situatie sindsdien in Italië wel 
geëv lueerd is.Sommige slogans doen 
nochtans denken aan degenen die des-
tijds de muren van de Sorbonne sier-
den zoals:"Ue willen ons niet in ze-
tels nestelen maar ze enkel omverwer-
pen. '
Welke zijn de oorzaken van de revol-
te?
De beweging startte als gevolg van 
fcijiee initiatieven van de minister 
van onderwijs Malfatti:-een omzend-
brief ,die de kandidaten tot de li-
centies verbood meerdere eksamens 
over dezelfde stof af te leggen.(Som-
mige studenten van BV,de fakulteit 
letteren kozen bv 3 Engelse auteurs 
ipv. nu een Engelse ,6en Spaanse...)

-een hervor-
mingsprojekt dat een selektie bij de 
aanvang van de studies beoogde en een 
verlenging van de studies voor ge-
volg zouden hebbe door de instelling 
van verschillendë niveau's (voorbe-
reiding,kandidatuur,licentie,dokto- 
faat).Momenteel kan men na vier jaar 
studies "dottore" zijn.
De studenten zagen vooral in deze 
laatste maatregel een aanslag op de 
flemokratisering en een bevoordeliging 
van de meer begoede studenten die ge- 
makkkelijk lange studies kunnen fi-
nancieren.In dit verband dient ook

vermeld dat een deel van het weten-
schappelijk personeel-de studenten-
leiders uit 1968-eveneens ontevreden 
is over deze maatregel.Ze zien de 
ministeriële plannen als een poging 
om de demokratisering die ze in^1968 
tot stand hielpen komen ongedaan te 
maken.Ze vinden dat de invoering van 
een ' super-demokraat' opnieuw verkapt 
het klassebeginsel de universiteit 
binnenhaalt.
Een tweede reden van de woede der 
studenten was de neo-fascistische 
raid op de universitaire gebouuen te 
Rome op 1 februari.De studentenleiders 
beschouwden deze provokatie als een 
poging om de aandacht af te leiden 
van de werkelijke motieven van de be-
weging en zodoende hun tegenstanders 
de gelegenheid te geven hun politieke 
strijd voor te stellen als een vage 
anti-fascistische strijd op de univer- 
siteiten.
De studenten benadrukken sterk dat 
het hen niet alleen te doen is om een 
strijd tegen de ondemokratische plan-
nen in verband met de univs,maar ze 
stellen dat hun beweging ook een anti-
kapitalistische strijd is.
Een -studentenleider:'We willen deze 
beweging laten overgaan in een andere, 
meer fundamentele strijd tegen het 
kapitalisme en het historisch kompro- 
mis'.Daarom hebben ze net als in '68 
kontakt gezocht met de arbeiders en 
•-teken des tijds- met de werklozen.
Een van de kenmerken der beweging 
is het zich afzetten door de hoofd-
zakelijk uiterst linkse studenten te-
gen de KP en het historisch kompromis. 
De meerderheid van de studenten,de be- 
zettingskollektieven,die zich als 
autonoom situeren staan duidelijk link 
van de KP.Deze wordt haar gebrek aan

gewetensbezwaarden niet meer naar bvb. 
Wereldscholen, Akowerp, de Buurt...
Ook de plaatselijke info-jeugds of 
Elckerik krijgen moeilijkheden.
De weigering voor bovenstaande in-
stellingen is gebaseerd op het feit 
dat zij zich zouden bezighouden met 
politieke aktiviteit.
Nu is het echter wel zo dat jongeren-
organisaties v>n de officiële poli-
tieke partijen en vakbonden wel ge-
wetensbezwaarden krijgen. Dus ook 
op dit terein een manipulatie v. n 
jewelste ten nadele van de zogenaam-
de alternatieve en kleinere instel-
lingen en een bevoorrechting van gro-
te instellingen als klinieken e.d. 
waar de GB als goedkope werkkracht 
wordt gebruikt.
Nu is het voor de G3 des te moeilij- 
ker om duidelijkheid te krijgen daar 
het ministerie nog altijd geen lijst 
vrijgeeft met de erkende instellingen 
wat het zoeken des te moeilijker 
maakt.
Neem daarbij nog de willekeurige en 
onregelmatige kontroles (vb. geniepi-
ge telefoontjes naar bepaalde instel-
lingen), de disputen tussen GB en 
werkgever, blijkb r altijd door de-
ze laatste worden gewonnen, de prov. 
chef van de civ. besch. blijft hem 
altijd trouw. Wie het waagt bepaal-
de tekenen van opstandigheid te ver-
tonen vliegt stande pede naar de ka-
zerne van de civiele bescherming.

Dit alles kadert echter in een ruime-
re problematiek namelijk de "uitbouw 
van een volwaardig alternatief voor 
de klassieke legerdienst", wat bur- 
gerdienst(of misschien wel vredes- 
dienst)kan zijn.
Sedert 64 kan men in België, in na-
volging van andere landen, weigeren 
van militaire dienst te doen, zon-
der daarom 2 jaar in den bak te moe-
ten. Doch, dit betekent nog niet een 
volwaardig alternatief, wat zou in- 
houden: gelijke diensttijd, een leef-
bare situatie, een duidelijk niet-

repressief statuut. Tot op heden moe- 
■;en gewetensbezwaarden nog altijd ge-
straft worden-

* S N A S T  *
Om uit deze hachelijke toestand te 
geraken hebben gewetensbezwaarden 
zich verenigd onder de naam S.N.A.S.T. 
"Stom niet af stomp terug" is hun 
leuze. Tot op heden zijn er al ker-
nen in Brussel, Antwerpen, Gent, Roe- 
selare en Brugge.
Snast wil een ledenorganisatie zijn 
die als belangengroep en als drukkings 
groep kan optreden.
Door regelmatige akties en manifesta-
ties willen ze hun eigen lot verbe-
teren, enerzijds voor henzelf maar 
vooral voor de vele jongeren die door 
het lot van de gewetensbezwaarden 
afgeschrikt worden om zelf burger-'^ 
dienst te gaan doen.
Voor alles wil SNAST propaganda maken 
voor burgerdienst, tegen het oorlogs- 
apparaat en zeker tegen een beroeps-
leger. Daar ook mensen binnen het 
leger ijveren voor politieke en syn- 
dikale rechten en aldaar aktief zijn; 
gaat snast zich ook solidair opstel-
len met deze mensen. Voor het ogen-
blik zijn al kontakten gelegd met 
enkele miliciensorganisaties.
Gewetensbezwaarden hebben moeilijk-
heden om zich te organiseren: geen 
adressenlijst, ze vormen een kleine 
groep doch overal verspreid, kontak- 
zijn ook moeilijk te leggen daar al-
les anoniem dient te gebeuren, want 
vele waakzame ogen willen ervoor zor-
gen dat het potje met .grieven bedekt 
blijft.
Wie dus geinteresseard is, kontakt 
wil opnemen voor toetreding of op-
richting van nieuwe kernen kan voor-
lopig kontakt opnemen met snast-gent 
via de redaktie van Schamper, die 
alle korrespondentie zal doorspelen, 
dus: Korte Meer 6.

Snast zit natuurlijk in geldnood daar 
alle onkosten voor drukwerk en ver-
voer betaald worden door gewetens-
bezwaarden zelf.
Steun is natuurlijk altijd welkom, 
doch hou het in de gaten binnenkort 
komt er een reuze-benefiet-snast-fuif 
die de verdere leefbaarheid en wer-
king v n snast moet mogelijk maken.

geert.

te verwerven.
Kenmerkend voor deze toestand is wat 
zich op 17 februari in Rome afspeel-
de.'s Morgens hebben autonome studen- 
te^ een bijeenkomst verhinderd,georga-
niseerd door de KP en de syndikaten, 
waarbij ze de Sekretaris-Generaal van 
de machtige C . G ,I .L .,Lama,dwongen in 
allerijl de plaats te verlaten.Het 
feit dat 1 ama geëskor.teerd was door 
een enorme ordedienst,zette veel kwaad 
bloed en men verweet de KP dat ze de 
orde op de kampus wilde herstellen.
's Middags kwam de politie tussenbeide 
en ontruimde de kampus,waarbij 6D per-
sonen gewond geraakten.
De KP heeft op 19 februari een zelf-
kritiek gemaakt.Ze besefte dat de ge-
beurtenissen van de 17è februari niet 
enkel konden toegeschreven worden aan 
'provocateurs'.Het is een strenge kri-

tiek aan het adres van de Romeinse KP 
en vakbondsleider Lama,wiens positie 
aan het hoofd van de CGIL in het ge-
drang komt.Deze wordt verweten dat ze 
niet in staat waren de meeting van de

februari een ordelijk verloop 
te geven.
Ondertussen duurt de strijd voort.Za-
terdag 19 februari manifesteerden 
Tienduizenden in een gedisciplineer-
de betoging door de straten van Rome. 
In Milaan daarentegen kwam het tot er 
ge botsingen tussen twee extreem-link 
se groeperingen en in Napels werd een 
betoging door neo-fascisten aangeval-
len .
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RONSEL-
PRAKTIJKEN

In het verleden werd er door allerlei groepe-

ringen, fakulteitskringen en werkgroepen krach-

tig geprotesteerd tegen de ledenwervingsakties 

van het KVHV. Wat houdt dat nu in ?

Het KVHV stuurt een briefke naar de ouders van 

de eerstejaars waarin te lezen staat dat zoon-

lief of dochterlief zich interesseert aan de 

werking van de groepering en kontakt ermee wil 

houden. Uiteraard zit daar dan een stortings- 

formulier bij. Uit onwetendheid, zonder zoon 

of dochter om uitleg te vragen, storten vele 

ouders het bedrag dat voor het lidmaatschap no-

dig is. Op dergelijke wijze dringt men de men-

sen heel wat zaken op.

Wat we ons reeds kunnen afïragen is waar halen 

die welbewuste kerels alle adressen van de 

eerstejaars? Kunnen die soms op medewerking 

binnen het rektoraat of de akademiese overheid 

rekenen?.

Om te weten wie of wat het KVHV is, verwijs ik 

naar het artikel 'Luit, pet, kodex, knuppel' 

in het nummer 10 van de Rooje Reu, het veertien 

daags blad van de vereniging van de Vlaamse 

Studenten. Duidelijk is dat ze een uiterst- 

rechtse koers volgen sids de glorietijd met 

Van Brantegem.

Omwille van die schandalige ledenwerving werd 

het KVHV in 1974 uit het Politiek Konvent, het 

overkoepelend orgaan van de verschillende poli-

tieke en filosofiese groeperingen gestoten. Da1 

werd tevens door de Sociale Raad bekrachtigd.

In het akademiejaar dat daarop volgde, heeft 

het KVHV dezelfde praktijken toegepast. Maar 

dan is er daadwerkelijk protest van de studen-i 

ten losgekomen. Vele studenten die verbolgen 

waren hebben teen hun geld teruggevorderd op 
het sekretariaat Van Hulthemstraat 1 Gent.

En ze hadden gelijk nog ook. In den beginne 

weigerde het KVHV, maar onder druk van het Po-

litiek Konvent hebben ze uiteindelijk aan die 

eis toegegeven.

In het begin van dit akademiejaar was er nooit 

iemand te vinden op het sekretariaat van het 

KVHV, om uitleg te vragen over dezelfde prak-

tijken die ze dit jaar doorgevoerd hebben. 

Volgens de enen was het opgedoekt, weer ande-

ren hadden ie§ts gehoord van een naamverande-

ring. Zelf bén ik regelmatig mij van de aan-

wezigheid of afwezigheid ervan gaan vergewis-

sen. Nooit heb ik de kans gezien het bedrag 

voor enkele eerstejaars te rekupereren.

Bon. Maar nu is er verandering in die zaak 

gekomen. Van Brantegem heeft een poging ge-

daan om toch maar die inplanting van het KVHV 

in Gent rt̂ iet naar de knoppen te laten gaan.

Of hij erin geslaagd is weet ik niet.

Wel is het zo dat het KVHV onder de autentieke 

naam weer op de proppen gekomen is. Getuige 

daarvan hun aanwezigheid op de vergadering van 

het Politiek Konvent van 8 februari en het be-

richtje aan hun sekretariaat om voorbijgangers 

duidelijk te maken hoe ze lid kunnen worden.

Wat kan er nu allemaal daartegen gedaan worden? 

Eerst en vooral kunnen de eerstejaars die ten 

onrechte lid gemaakt zijn, hun lidgeld terug 

gaan eisen. Staat het KVHV dat niet toe, dan 

stel ik voor om in het sekreatariaat een brief?

FAK UL-  
T E I T S -  

RAAD
Velen zullen het reeds vernomen hebben dater dit 
jaar opnieuw verkiezingen voor de verschillende 
raden plaats vinden. Dit dus zowel voor de 
Raad van Beheer, Sociale Raad als voor de Fakul- 
teitsraden. Dit jaar zijn er in heel beperkte 
mate diskussies geweest over de zin of de onzin 
van medebeheer en studentenvertegenwoordiging. 
Over medebeheer volgt er in de volgende nummers 
van Schamper nog een uitgebreidere tekst.
In dit kort artiekeltje wordt er uitsluitend 
iets over de fakulteitsraden gezegd.
Tussen haakjes de kandidaturen voor de verkie-
zingen dienen voor 11 maart op het Rektoraat 
binnen te zijn. Er zijn geen handtekens van 
10 peters nodig om zijn kandidatuur te kunnen 
stellen. Uitgezonderd voor de kandidaten van 
de Raad van Beheer.
De fakulteitsraden zijn bij KB ingevoerd, nadat 
er diskussies in de Raad van Beheer plaatsge-
vonden hadden en inlichtingen bj diverse aka- 
denieraden, fakulteitskringen en organisaties 
ingewonnen waren. Veel is daar niet uit voort-
gesproten.
Wat wel opmerkenswaardig is dat de aanwezioheid 
van studenten in de fakulteitsraad er gekomen 
is na de lange periode van het demokratiserings- 
proces, dat men nu veer aan het afbouwen is.
Een demokratisering die in een zeer beperkte 
mate vruchten afgeworpen heeft.
Bij het nemen van beslissingen eisten de stu-
denten dat het principe van one man, one vote 
gehuldigd zou worden. Door allerlei omstandig-
heden, niet in het minst de zware opposietie 
van het blok der conservatieven, werd het na-
streefbaar objektief gedegradeerd tot de eis 
voor pariteit, soms vierledig, dan weer twee-
ledig (50% studenten, 50% niet-studenten).
De wetgever heeft er uiteindelijk een zeer ster-
ke minderheid van studenten (1 student per 6 
proffen) toegelaten, nadat de ondemokratiese 
RvB een nog strenger voorstel (dat aan het 
brein(!) van een prof ontsproten was) nipt aan-
genomen had.
Enfin, het feit dat studenten, wetenschappelijk 
personeel, administratief en technies personeel 
zitting kregen is geenszins als een triomf te 
beschouwen. Het is eerder een lijdensweg door 
de instituten naar de komplete integratie van 
wat ooit een demokratiserincstendens was.
Naar aanleiding van die problematiek is een 
brochure over fakulteitsraden opgesteld. Ze 
is kosteloos te verkrijgen in-het Studenten- 
sekretariaat in de Brug. Dè titel wijs al in 
een bepaalde richting: 'Fakulteitsraden : 
noodzaak of bijzaak'. Ze krreg een ondertitel - 
of een nevenstelling erbij, welke niet volle-
dig uitgewerkt werd. 'Zelfbeheer een illusie? 
Medebeheer een desillusie!'
De brochure bevat verschillende hoofdstukken 
over de onderwerpen als de historiese ontwik-
keling, de inhoudelijke als de strukturele 
moeilijkheden. Tot slot wordt een beeld op-
gehangen van enkele perspektieven, zowel bin-
nen het huidig concept als binnen een alter-
natieve struktuur.
Het besluit welke uit de informatie- en dis- 
kussietekst naar voor komt is het volgende.
De opdeling in sektieraden, fakulteitsraden, 
kommissies en dergelijke meer betekenen, voor 
de huidige situatie waarin geen beslissingen 
genomen kunnen worden, een serieuze verspilling 
aan energie en heeft een demoraliserende in - 
vloed op gelijk welke aktie of protest. De 
raden werken kompromitterend daar aanwezigheid 
nog niet gelijk is aan waarlijke beslissings-
macht.
Iedereen is het er roerend mee eens dat het 
het huidig concept van fakulteitsraden zeer 
ondemokraties is op een dubbel niveau : de 
studenten in een flinke minderheidspositie 
worden bij adviezen betrokken.
De ondervertegenwoordiging kadert volledig in 
de burgeij-integratiepolitiek :'laat ze maar 
een arm eisen, ze krijgen toch maar nen vinger 
in de pap te brokken'. En dat werd nog geac-
cepteerd ook! Noch de RvB, noch de andere 
raden vertegenwoordigen de betrokkenen.
Dat kan een van de redenen zijn waarom er wei-
nig interesse bestaat voor het gebeuren in de 
fakulteitsraad. De desinteresse mag dus niet 
totaal op de rug van de studenten of de studen-
tenvertegenwoordigers geschoven worden.
De student-leden van de raden hebben af te re-
kenen met ervaringsgegevens als een diskonti- 
nuiteit van de studentenbeweging, een groep 
die altijd vanaf nul zal moeten vertrekken; 
terwijl daarenboven nog gereserveerde materies 
opduiken die op een bureaukratiese wijze behan-
deld worden. De raden zelf werken dikwijls 
disfunktioneel en werken door de hoge techni- 
citeit de vervreemding in de hand die af en toe 
uitloopt op een opportunisme van de studenten,

WIEROOK «n T R A N E N  ?!
EEN AVONDJE MET EEN MINISTER ROND DE KAUSERIE TAFEL.

Twee dienaars van Schamper hadden de eer en hetyan -jn het begirv kregen we te horen dat de spre- 
ge.oegen een minister in een PVV-midden aan het |<er an es zou bieden wat men van een spreker 
werk te zien, of beter gezegd aan het woord te verwachten kan. Die welbepaalde spreker wordt, 
horen. naar het schijnt, door de mensen uit zijn streek
Doorheen een fameuze drankgelegenheid, waar een begroet met Herman als hij net zoals Jantje s 
receptie naar aanleiding van het uitvaren van ochtends de dingen groet. De mensen uit het on-

derwijs noemen hem hun (!) minister. En ten der-
de wordt hij nu reeds als de man van de toekomst 
waarin alle hoop gesteld wordt, aangewezen.

een huwelijksbootje, werden we naar de achter-
zaal geleid. Een milieu waartegenover we wat 
onwennig(om niet te zeggen totaal ontgroeid) 
staan, zowel wat betreft de materiële kant van 
de zaak als wat betreft het aanwezige publiek.
Een goed half uur na het overeengekomen tijd-
stip, wat niet veel wil zeggen, daar we ook te 
laat waren, kwam de minister op het toneel en 
op de proppen met gelul, interessante randbemer- 
kingen maar vooral met een snedige, siembolie- 
rijke taal. Daar dat laatste waren we zelf ook 
wat overmand zodat we tot de uitspraak kwamen: 
zo dom is hij nu ook weer niet. Zijn zijn maat-
regelen meestal af te keuren, hij blijft in elk 
geval een goed kauseur. In West-Vlaanderen zou-
den de mensen zeggen :'t is waorskinlik nen at- 
voakaot, lik datntem soaw hoe kan zegn'. 11 is 
dan nog den nagel op de kop ook.
Goed. Laten we nu van onze allerindividueelste 
impressies , binnen ons eng kollektivisme af-
stappen en overgaan tot wat gezegd, benadrukt, 
gevraagd en vooral verzwegen werd!! En dat was 
heel wat, ge zoudt er boeken kunnen over schrij- 
van. Maar ja wat baat dat, als de mensen met 
moeite lezen kunnen, 't Is al genoeg dat onze 
Herman een brochure geschreven heeft over de 
zin en de onzin van de demokratie.
Van de inleider vernamen we dat een PVV-minis- 
ter uit het Gentse ooit gesteld had dat de Vla-
ming een pendelaar was en dat het derhalve ver-
keerd ware geweest om de pendel af te schaffen.
Of zou het te wijten zijn geweest aan protesten 
en dergelijke maar dat die brave minister slechts 
gedurende een enkel mandaat een ministriale porte-
feuille als een kostbaar kleinood op zak kan dra- 
g:n, laten we in het midden van Schamper.

In dat laatste zit er wel wat muziek in temeer 
daar onder de prokeureurs van het Gentse ge-
rechtshof de geuchten de ronde doen dat Her-
man op de post jusitie terecht zou komen.Van- 
derpoorten zouudan wel elders werk vinden.
Bij de vermelding dat De Croo ook nog prof 
is, en onder zijn studenten geliefd was, 
speelde er een minutieuze glimlach op het ge-
laat van de onderwijsbarbaar. Zijn maatregel 
tegen de kumul schoot ons te binnen, maar ie-
mand die onmisbaar is in het bestuur van dit 
ekonomies ontredderd landje valt blijkbaar er 
niet onder. Maar ja de wetgevers kennen ui-
teraard zeer goed de achterpootjes van de wet. 
Een andere nationale figuur, die een gooi deed 
naar de sjerp, maar nog altijd aan een Haan 
te slingeren hangt, is ook zo'n illuster 
voorbeeld .
Van Herman vernamen we nog dat hij naast on-
derwijs ook nog interesse betoonde voor de 
buitenlandse politiek (een nieuwe Kisslnger?), 
en c.-: tefconomie. Is hij misschien de man van 
de toekomst om de ekomomie aan te zwengelen 
en de winsten te verzekeren, voor hen die 
van zijn kleur zijn?
Volgende week krijg je een tweede aflevering 
rond dat fenomeen, dat de onderwijsgrondves- 
ten dagelijks doet beven.

Stef Debusschere

FILM

SKOOP

zaal 1: -Swept away.Lina Uertmu H e r .
20u.

-Clockwork Grange.S. Kubrick.

zaal 2: -Le genou de Claire.E. Rohmer 
1 9u30

-Trash. Ua rhol, Morrissey»
22u

UODRUIT

tot 10 maait:

East of Eden. Elia Kazan.(1955).

TONEEL -  

NTG

Lente in Rome. Samuel Taylor. 

5,£,7,1o,11,12,13 maart om 20u.

KORREKTIE 
"captagon"

errare schamprum est
1.4 Amfetamines:

Handelsvormen:
Captagon: 1 tabl.’smorgens,event. een 
nalve 's middags.Zeker niet 's avond 
innemen omwille van slapeloosheid. 
Prijs:64 voor 20.Medisch voorschrift

verplicht.Niettemin bestaat een in-
tense zwarte handel door apotekers, 
handelspromotoren en studenten.

^tine: zelfde bemerkingen.
Prijs:36 voor 20.Eveneens op medisch 
voorschrift.
Met amfetamines te vergelijken zon-
der dezelfde scheikundige struktuur.

Lidepran:1 tabL. 's morgens,1 's mid 
dags.Zelfde bijwerkingen,maar minder 
uitgesproken.Prijs:26 voor 20/0p me-
disch voorschrift.
Stimul:minder uitgesproken werking 
en bijwerkingen.1 tabl.'smorgens,1 
's middags.Prijs:44 voor 25.Op me-
disch voorschrift,

a. Werking:
1. centraal stimulerend:

waakzaamheid verhoogt 
helderheid van geest neemt toe 
waarnemings- en associatie-

vermogen verbetert 
vermoeidheidsgevoel (zowel 
psychisch als fysiseft) 
vermindert

De geestelijke en fysische presta-
ties nemen vooral in kwantiteit, 
veel minder in kwaliteit toe.

2. remt de eetlust.
De werking is nooit te voorspellen.
Zo kan de gemoedstoestand verbeterd 
worden (euforie);een ontstemming is 
evengoed mogelijk.

ARENA
Vrouwen. bewerking v/an de Bachanten 
en Medea van Euripides door Jan De 
Corte.
elke donder-,vrij- en zaterdag ,20u15. 

KNS

dinsd. 8 maart: Wannes Van de Velde 
Kliekske.

b. Bijwerkingen:
1. Na de fase van opwekking volgt 

een lichamelijke en geestelijke 
vermoeidheid,die tenminste het 
gemis aan slaap tijdens het gebruik 
van de amfetamines insluit.Deze 
vermoeidneid kan gaan tot uitput-
ting en zenuwinzinkingen het bij-
zonder bij mensen die reeds voor-
dien neerslachtig waren.

ke achter te laten met naam en kotadres, om dan 

gezamenlijk daarheen te trekken 

het studentensekreatriaat in De Brug, Sint- 

Pietersnieuwstraat 45) Ofwel kan men mij re-

gelmatig treffen in het Studentenhuis om dan 

tesamen dat bedrag te rekupereren.

Want zo'n praktijken kunnen we geenszins als 

onbeduidend beschouwen en er vlug overheen 

stappen. Hopelijk wordt er op een dergelijke 

wijze een einde gemaakt aan dat gdooei en 

worden de eerstejaars voor een deel geholpen.

Een deelname aan de verkizingen mag geens- 
(tedoeld wordt2ins gezien worden in het licht dat aan de eis 

voor een verdere demokratisering van de univer- 
siteit en het onderwijs verzaakt dient te wor-
den. Wel kan men het beschouwen als een opti-
maal gebruiken van wat op dit ogenblik aan moge-
lijkheden openligt.
We kunnen ons niet van de mening ontdoen dat in-
spraakorganen zoals de fakulteitsraden alleen 
voor uitspraak geschikt zijn en dat de huidige 
raden tot de folklore-organen dienen gerekend
te wórden...  tenzij alles een beetje op zijn
•kop gezet wordt!!
Inspraak kan alleen effektief zijn als die ge-
richt is op verschillende alternatieven.
De gevoerde politiek man niet de kunst zijn van 
het mogelijke of van het direkt haalbare/!!

Paul Geeraert
GEERAEPT PAUL

I OPGELET !

VVS alias de vereniging van de Vlaamse stu-
denten verhuist. Zij laat het VVS-kot, gele-
gen in de Koopliedenstraat 20 te Brussel, in 
de steek en neemt haar intrek in de ANTOINE 
DANSAERTSTRAAT 76 DERDE VERDIEPING IN BRUS 
SEL.
De telefoon is dus ook gewijsigd.
BEL VANAF 1 MAART NAAR HET NUMMER 02/5129505 
OM VVS te bereike'n.

LEES DE ROJE REU? HET BLAD VAN VVS.
Reeds 11 nummers zijn er reeds verschenen.

Meer over de aktiviteiten van VVS zowel wat 
betreft de regionale als de nationale werking 
krijg je allemaal op een blaadje gepresenteerd | 
in de volgende SCHAMPER? Het blad bij uitstek j 
in Gent en de onderwereld om niet te zeggen 
studentenwereldje.

2. hartkloppingen 
slapeloosheid 
onregelmatige hartslag 
verhoging van bloeddruk 
verwijden van de oogpupillen

3. angst 
opwinding 
verwarring 
wanen

c. Gevaar:
1. tolerantie:zeer vlug moet «en 

voor eenzelfde effekt meer amfe-
tamine innemen,waardoor de bijwer-
kingen toenemen.

2 . psychische en fysische gewenning 
(verslaving)

3. ontstaan van WAANZIN,die gelijkt 
op schizofrenie,wanneer het Pro-
dukt een tijdje gebruikt wordt.


