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Het rapport De Potter over de onderwijs 

problematiek v.d. R.U.G. zal ik wellicht 
niet meer moeten toelichten : het werd reeds 
uitvoerig besproken in Rugnummer 19 jaar-
gang 2 en in één van de eerste Campussen 
van dit jaar. Voor de aankomende lezer wil 
ik het'toch nog wel even situeren(dit zon-
der noodzakelijke kritiek te leveren). Het 
Centraal Bureau voor de universitaire on-
derwijsproblematiek heeft op statistische 
wijze het verloop van het aantal geslaagden 
niet-geslaagden,niet-deelnemenden aan de 
examens onderzocht over een periode van 10 
jaar,dit per fakulteit. Om een heel lang 
verhaal kort te maken, ze komen tot de kon- 
klusie dat het slechte numerieke rendement 
van de RUG hoofdzakelijk te wijten is 
aan het feit dat we met een docent-gericht 
onderwijs zitten : de student is het dyna-
misch element dat zich moet aanpassen aan 
de statische onderwijsstruktuur. Om uit 
de moeilijkheden te raken stellen zij voor 
op een student-gericht onderwijs over te 
gaan : het onderwijs moet dynamisch genoeg 
zijn om zich aan de individuele student 
aan te passen. Zich realiserend dat het 
kreëren van een dg1.onderwijs niet van 
de ene op de andere dag kan gebeuren.heeft 
het Centraal Bureau een aantal konkrete 
voorstellen op korte termijn gedaan.
En hier kom ik op het punt dat ik wil be-
handelen : De Raad van Beheer van juli 
1975 is ingegaan op twee van deze voor-
stellen. Enerzijds werd beslist een 
koirmissie op te richten die een ontwerp 
van gedragskode ofte kode van rechten en 
plichten van de student moet opstellen.
Het rapport van die kommissie zal ter 
advies naar de fakulteiten worden gezonden. 
Enfin, we zullen zien wat dit oplevert; 
vaststellen van rechten van studenten kan 
nooit veel kwaad uitrichten, we hebben er 
toch al zo weinig.
Daarnaast werd ook beslist dat er per 
fakulteit een onderwijskommissie zou wor-
den opqericht. Om een aantal moei

den binnen eigen schoot uit de weg te 
gaan, heeft de RvB dan maar beslist dat 
de fakulteiten zelf voor de samenstelling 
ervan moeten zorgen, en heeft zij er dan 
nog een zeer summiere opdracht aan toe-
gevoegd, met name "de permanente studie 
van de onderwijsprogramma's(inhoud,vorm 
v. onderwijs en evaluatie) en formuleren 
v. adviezen in die zin aan de fakulteit". 
En hier begint de grote moeilijkheid : de 
studenten hebben nu iets, waarin kan ge-
praat worden over de kwaliteit van het 
onderwijs waarvan zij het slachtoffer(of 
de begunstigde) zijn, en ze weten eigen-
lijk niet wat ze er moeten mee aanvangen; 
ze kruipen errond als een kat rond een 
bord hete melk,maar ze durven er amper 
aankomen. Uit wat men"betrouwbare" bronner 
pleegt te noemen heeft men me verteld 
dat de deuren van het Centraal Bureau 
vrijwel dagelijks platgelopen worden door 
wanhopige fakulteitsafgevaardigden die 
niet weten wat aan te vangen.
Nochtans zullen die onderwijs kommissies 
slechts worden wat de studenten,en zij 
alleen, er zullen van maken. Grondige 
evaluatie van het verstrekte onderwijs, 
dit bv. d.m.v. uitgebalanceerde, dege-
lijke enquêtes onder de studenten(wel-
licht kan j e  je hierbij laten helpen 

door het Centraal Bureau) zal slechts 
gebeuren, als de studenten dit eisen, 
en er de nodige tijd willen aan beste-
den. Tot de mogelijkheden van die kom-
missie behoort naar mijn idee ook een 
onderzoek naar het waarom van buizen 
in eerste en hogere jaren.het ontwerpen 
van een zinvolle begeleiding van bissers, 
het kweken van een traditie van goed on-
derwijs,door voortdurend te hameren op 
de pedagogische vereisten die bij een 
onderwijsopdracht als docent horen, 
het opstellen van een aantal regels waar-
aan een goed examenuurrooster moet vol- 
|doen, en last but not least het voorstel-
len en aanmoedigen van experimenten op 
(pedagogisch vlak.
ven fundamenteel lijkt het mij, dat 

even kan, de onderwi

111 ss1 es moeten opengetrokken worden naar 
Je grote studentenmassa toe : moeten het 
echt vertegenwoordigers in de fakulteits- 
raad ziJ'n dle daarin zetelen, kunnen het 
geen andere studenten zijn; zijn er 
geen groepjes onder jullie die willen 
samenwerken met de student-leden van die 
kommissies,als een soort studiegroep(dit 
zou in ieder geval de kreativiteit van 
die kommissies verhogen). Het lijkt mij 
bovendien een conditio sine qua non 
dat informatie over de commissie en haar 
aktiviteiten naar alle studenten zou worden 
doorgegeven.
Tenslotte nog dit, onderwijsproblematiek 
omvat niet alleen de problemen van de eigen 
fakulteit, : goed onderwijs is geen fakul- 
teitsgebonden, maar een universeel begrip.
De meeste fakulteitskringen hebben vrij 
goed kontakt met de fakulteitsafgevaardigden, 
zo zij hen al niet kontroleren. Kunnen 
deze fakulteitskringen niet samenwerken 
rond die onderwijsproblematiek, en een aktie- 
Plan voor de volgende jaren opstellen. We 
moeten dit niet overlaten aan individuen en/ 
of politieke partijen : het gaat om ons 
aller onderwijs, en uiteindelijk wordt het 
gros der studenten nog het best vertegen-
woordigd en verdedigd door de fakulteits- 
<ringen en werkgroepen.
cortom, doe iets met die onderwijskommissies, 
laat je deze kans niet ontglippen.

ARNOUD DE MEYER.

dl//id*nt#n in dn u / / r
Bet laatste Amnesty InternaT,iuncix - 
rapport handelde over de miskenning var. 
de mensenrechten en vooral van de 
rechten van de politieke gevangenen in 
de Sovjet Unie. Eigenaardig genoeg heeft 
dit document - behalve dan in de uiter- 
strechtse pers - weinig officieuse en 
zeker geen officiële protesten uitge-
lokt. Geen Joop Den Uyl, geen Noorse 
of Zweedse regering te horen, 
cuicgvocneld door de huiü-Lge nnic.se ie- 
aliteit heb ik mijn ogen er maar voor 
gesloten en me bij Péguy's slagzin uit 
de romantische periode van de opkomst 
van de arbeidersbeweging gehoüden :
" Qui connaît la vérité et ne gueule 
pas devient le complice des faussaires." 
Het moet immers gezegd: het Russische 
volk wordt onderdrukt; er zijn tien-
duizend politieke gevangenen. En als 
men dan kan zeggen dat eigenlijk het 
tsaristisch regime gewoon voortgezet 
werd dan mag men niet gaan beweren dat 
de Slaven een autoritair regime 'nodig 
hebben. Het Russische volk is moreel 
en fysisch gezond en kan de'last'van 
de vrijheid dragen. Rusland heeft haar 
echter sinds eeuwen niet meer gekend. 
Behalve dan oncJLer Kerensky. De democra-
tie ecnter ten onaer. nemn - on-
getwijfeld een geniaal man- met zijn 
wantrouwen tov. de arbeiders (ze wkren'
« tf?? "to't vakverenigingsbeWustzijn in 

staat; en zijn geringe belangstelling 
▼oor de joujous de la démocratie' stel- 
f * h o o p  op de gecentraliseerde 

1 Que Faire ??').Deze zou dan 
®**,.Tï2?hoedepar1:i3 de “acht uitoefenen. 
M i l t U t B U f  Y|fi het nrnletariaat (

groeide echter uit een 'bureaucra-
tische dictatuur over het proletariaat' 
(R.Luxemburg in 'Die Revolution in Rus-
land )._
Is Lenin verantwoordelijk voor de late-
re terreur? Deze vraag is moeilijk te 
beantwoorden, laten we aannemen dat zijn 
systeem de tirannie voorbereidde of hij 
het nu wou of niet.Haar ook hij had het 
over de 'uitroeiing van het contra-revo- 
lutionair gespuis'. En wanneer men aan-
vaardt dat het marxisme onfeilbaar is en 
iedere niet-socialist een klassevijand 
dan is de Stalinistische repressie even 
konsekwent als de inquisitie.
In 195« startte Kroetsjew ecnter met de 
afbraak van het Stalinisme. Zoals IIja 
Ehrenburg schreef ontstond de 'dooi''. 
'Een dag uit het leven van Iwan Deniso- 
witsj' was baanbrekend.Het was dus 1962 
voor het werd toegegeven dat er concen-
tratiekampen bestonden, \i& ruimere me-
ningsuiting voor intellectuelen buurde 
ecnter rranr tot augustu:- ’’ iS.toea 
een twinti tal dissidente., .-aaronder 
Siniavsky. • gearresteerd *d en. ne
oppositieboweging werd nu clandëstien 
De voornaamste Deaoeiingen van de op-
positie zi.n het bekomen van de vrij-
heid van denken en vrije meningsuit-
ing. De USSu, heeft immers de'meest 
democratische grondwet in'He wereld' 
en dat sinds 1936 en nej: mocht wel 
eens beginnen met ze toe te passen.
De oppositie man memindeien in:
- Neo-Leninsten : werpen ai ie schuld 
op Stalin maar blijven communist. 
vb.mCjrigQrenko en Hedvedev
— Liberalen, meer westers gericht, 
vb.'lrosin, Vikor
^ .: deze nroener.-lngen

worden steeds belangrijker.Krasnov 
en Solzenitzyn zijn er de vertegen-
woordigers van.
- Volksnationalisten: aanhangers van 
Doqtojevski bv. Osipov 
En tenslotte is er nog een andere 
minder politieke vorm van dissiden-
ten nl. de separatistische bewegin-
gen in Oekraine, Georgië en Armenië. 
Zij willen dat artikel 17 G.W.. over 
de afscheiding van republieken van 
kracht zou worden en verzetten zich 
heftig tegen de geheime centralisa-
tie langs de K.P. om en tegen de ver-
dergaande Russificatie. De joden 
wensen daarentegen te emmigreren en 
kunnen daarbij meer op internatio-
nale hulp rekenen. .
Ie oppositie was -in tegenstelling 
tot het oud regime- tot nu toe voor-
al literair. Men begon met getikte 
kettingbrieven en proclamaties langs 
radio 'Free nurope'. Drukpersen en 
fotocopy-apparaten waren natuurlijk 
niet beschikbaar. Toch ontstond de 
'Samizdat', de 'free press'. Medvedev 
stichtte een jaar geleden nog een 
tijdschrift en een protestantse or-
ganisatie beschikt zelfs over een 
complete drukkerij.- 
In i9 po rientt en enKele intellec-
tuelen de Beweging voor de Rechten 
van de mens op. De pers van deze be— 
weging :'De kroniek van de lopende 
gebeurtenissen', uitgegeven door ' 
Professor Reddaway bracht verslagen 
over processen, gebeurtenissen en 
de nieuwe geestesziekte : oppositie. 
Ook bleek hierin dat de concentra-
tiekampen met hun verwondingen, wreed 
neden, koude en bedorven voedsel nog 
steeds bestaan.
In 1972 herbeginnen echter de grote 
vervolgingen, alhoewel de bekendste 
leiders nu slechts verbannen worden, 
verleden jaar heeft Sacharov de oppo- 
sie opnieuw in de aktualiteit gebracht 
en daarvoor de Nobelprijs ontvangen. 
Kan echter één man een heel systeem 
veranderen ?

. aictatuur van het Proletariaat 
blijkf steeds meer een duizendjarig 
rijk van de partij te zijn. Plr zijn 
politieke gevangenen en dat zowel 
voor als na de conferentie van Helsin-
ki. Waarom onthouden de democratische 
en progressieve krachten in het westen 
aan het Russische volk die steun die- 
het Spaanse volk bijvoorbeeld wel be-
geven wordt ?

■A LA IN COLLETTe

P.S. Ik wens het kapitalistische 
.systeem nj. et_te ste^rnen.

nodiq 'n eenzame uk ...
Dë slogan rond deze t).jd , want inder-
daad ze komen d'r aan : de feestdagen^ 
Hebben jullie; ook zo'n benepen ge — 
voél? En de hoop dat het al maar voor-
bij was? Elk jaar horen we meerdere 
mensen de vraag stellen, meer tot 
zichzelf dan tot eventuele luiste-
raars: wat gaan we dit jaar weeral 
doen? Je kan heel die vreet—en zuip- 
sohuiterij natuurlijk aan de kant 
zetten en doen of die periode niet 
bestaat» Moet je eens doen. Je loopt 
in de veldstraat , je vergaat in het 
lawaai van Happy CRristmas en andere 
zaligmakende slijmelarij. Je botst 
tegen mensen beladen met pakjestdat 
ze in een clan leven moet wel, gelet 
op het aantal dat zij meesleuren.
Af schuwelijk lelijke verliohte 
etalages. Bij ons komt dan steeds 
een vervreemdend gevoel, zovant wat 
gebeurt er eigenlijk , waar loop ik, 
moet dat. nu? Je kdn de hele toestand 
niet aan de kant zetten, tenzij je 
van nu af niet meer buiten komt, 
kranten, radio en de hele communica-
tie- hutseklus buitengoeit.
Het steekt ons tegen.
En de dagen dat je dan eindelijk 
absoluut lol moet maken zijn dan nog 
de ergste om door te komen.. Me heb-
ben het eens geprobeerd Kerstmis op 
ons eentje te vieren. Buiten het feit 
dat we ons ziek gesnoept hebben aan 
een Kerstmis-stronk, crème fraiohe, 
bah!, en dat het rotmuziek was, viel 
dit nog best mee. Tenminste als we 
ons met anderen vergelijken, zijn we 
dan toch niet verplioht, verplioht 
Kerstmis door te brengen in "familie-
kring", een avond dat iedereen MOET 
thuis zijn, en niet iedereen doet dat 
graag . bijgevolg wordt er al dagen 
op voorhand gesmoeld, en op de des-
betreffende avond zit het hele gezin 
MET smoel aan tafel en eet men zioh 
stilzwijgend in de eerste ronde, 
zijnde Kerstmis,naar een indigeste, 
tegen dat je daar van gerecuperê Jt 
bent, kan de tweede ronde, zijnde 
Nieuwjaar,aangevangen worden. Tegen 
die avond ben je ook doodmoe van het 
geschenken uitkiezen {het wordt een 
hele karwei tegenwoordig nog iets te 
vinden wat je moe of je va of je 
rotbroer al niet heeft , of reeds 
twee keer heeft , voor het week- 
huis en voor het-einde-van»de-week 
huis. Als je dan toch de avond bent 
doorgeraakt blijft het wachten op 
die tweede-van-we-moeten-hier—abso-
luut—lol-«aken avond. En dat vier je 
gelukkig ook niet in familiekring, 
tenminste niet het eerste deel: oude-
jaarsavond: iedereen de deur uit*. 
Diegene die weten waar naartoe zijn 
diegene die al jaren naar hetzelfde 
toegaan. De anderen krossen maar 
rond, café in ,cafe uit, want op een 
ander, daar gaat het plezanter zijn.
Als je er dan toch eindelijk in ge-
slaagd bent je zat te drinken, anders 
geen Nieuwjaar, sukkel je naar huis, 
en voor één keer staat ons moe niet 
échter de deur met de deegrol, want 
het mag, inderdaad het is Nieuwjaar. 
Voordat je uitgeslapen bent komt 
Tante Trien, nu èl, Nieuwjaar wensen, 
is dat lang geleden zèg, precies 
juist één jaar. De start van het 
tweede deel: Nieuwjaarsdag. Nonkel 
Juul komt ook nog langs, en nicht 
Marie met haar verloofde. Ook al.
De jaarlijkse vraag ofdat wij nog 
geen lief hebben, blijven we jaar-
lijks schuldig.Het antwoord natuurlijk 
Breekt nu het moment aan dat iedereen 
zich voor de tv schaart voor Strauss 
en Bokovsky (juist geschreven?), 
daarna schansspringen , dat. met het 
alom aanwezige kleurtoestel steeds 
kleurrijker wordt. Ondertussen ligt 
het hele gezin wederom in een stoel, 
met een kater en een pijnlijke hand 
en smoel vanal het kussen van de 
nonkels die ruiken naar de after-
shave die zij cadeau hebben gekregen, 
en de tantes die beslist morgen aan 
een vermageringskuur beginnen, na al 
het eten van de pralines die zij ca-
deau hebben gekregen.
En je kan nog maar aan een ding den-
ken : slapen en morgen is het weer 
normaal, gedaan met smoelen trekken.
Je krijgt wel overschot mee naar Gent 
die je waarschijnlijk niet eens meer 
opeet... van's gelijke»
Naar ondertussen die eenzame gebleven 
is ,die je moest uitnodigen, zal je 
wel geen zorg geweest zijn: hij is 
alleen alleen geweest: jij alleen 
mét anderen. . .
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UIT MIJN DAGBOEK VAN EEN GEK
Een half Jaar geleden zag Ik een TV- 
uitzendlng over de psychiater Szondi. 
Zijn theorie luidt grofweg dat de per-
soonlijkheid bepaald is door de voorou-
ders; in belangrijke mate zelfs door de 
geestesziekten die bij deze voorvaderen 
zijn voorgekomen. Mensen met paranoia-
lijders in hun voorgeslacht zullen zelf 
ook paranoïde trekjes hebben, die ze 
echter zowel op een negatieve als op 
een positieve manier tot uiting kunnen 
laten komen. Aldus kan iemand b.v. door 
zijn beroepskeuze zijn stukje achter-
volgingswaan averechts gebruiken, en 
politieman worden: het denkbeeld achter- 
▼olgd te worden wordt dan gekompenseerd 
door de wetenschap zelf achtervolger te 
zijn,. Ik vond dat toen een lichtelijk 
griezelige theorie, en dacht er verder 
.niet meer over na.
Tot ik drie weken geleden naar een 
bruiloftsfeest moest, in avondkledij. 
Dit evenement had plaats in een zaal, 
die aan het paleis van Versailles wou 
herinneren, en zo zag ik mezelf op een 
gegeven moment staan, het glas schuim- 
wijB heffend, in een reusachtige spie-
gel. IX droegeen bordeaux-kleurige 
strik, een geval als een propeller.
Zo'n ding waarin je bijna twee gaten 
moet knippen om toch iets te kunnen 
«tien en dat, bij het tegen de wind in 
lopen, het voordeel biedt dat je oren 
uit de tocht zitten maar het nadeel dat 

voeten het kontakt met de begane 
grond dreigen te verliezen. Ik droeg

v r i j  tin JE
. . .o m  te  VER/IRACHTEfl!!!
lïn nogal progressieve kringen hoor je de 
Portugese KP-leider Cunhal voor een sta-
linist uitmaken.Omdat hij. vrijheid een 

leugen vindt,als ze alleen maar betekent 
dat iedere zuil haar grote krant heeft.
Sn at de volksmassa Vs om de vier jaar 
Voor aap staan door een bolletje zwart te 
Moeten maken.
Xelfs en revolutionair studiebureau als 
de vierde Internationale heeft een bur- 

rlijk idealistisch stokpaardje uitge- 
▼onden:tendensrecht.Waar is de materia-
listische visie op de partijen als uitin-
gen Tan een klassebelang?
De Franse KP smacht naar vrijheid van 
gedachte en meningsuiting,naar pluralis-
me van politieke partijen.Het ergste: 
vrije aktiviteit en onafhankelijkheid 
»an de Syndikaten.Terwijl het kleinste 
kind weet dat vooral de christelijke 
Iwakbonden maffia's zijn,die vlak voor de 
Icouae oorlog nieuw leven ingeblnzen kre-
gen door het geld van de Amerikaanse 
pionagedien8t CIA,juist als wapen tegen 
Issslfde communisten.Hetzelfde geldt

(voor een reohts-socialistische vakbond gis Ferne Ouvriere.

óók wat te groot waren, want ze flod-
derden rond mijn tenen. Doch dit viel 
niet op, daar men bij een smoking geen ■ 
sandalen draagt.
"Kwallige ploert," klonk plots in mij 
een stem, "zie je daar nu eens staan. 
Wie ben jij eigenlijk ? Wil jij beweren 
dat je 'links' bent ? Gisteravond 
schreef je grienend en ongeschoren een 
gedicht over de Eenzaamheid. Morgena-
vond zal je je weer rot zitten, gieren 
met je eigen zgn. kultuurkritische 
grappen die je voor SCHAMPER schrijft. 
En vanavond speel je een fat. Wie ben 
jij nu eigenlijk, daar achter je strik?' 
"Sorry," antwoordde ik de stem beleefd 
op deze strikvraag, "ik weet het zelf 
niet zo ‘precies. Er schijnen in mijn 
eenheid meerdere persoonlijkheden te
schuilen." Doch toen flitste de draag-J^aatst liep ik op straat, in stevig

beeldde een vogel te zijn. Odo' kwam 
aan zijn einde tij4ens een stormachtig 
nacht, toen hij uit zijn nestkastje 
tuimelde. De tweede, Hillegonda, maakte 
de 16de eeuw onveilig. Regelmatig reed 
zij, naakt op een os over het dorpsplein 
terwijl zij de voorbijgangers met appe-
len bekogelde. Krispijn ten slotte, ten 
tijde van de Franse Revolutie, was een 
fraai Freudiaans geval. Hij zwierf des 
nachts in vrouwenkleren rond en elke 
straatkat die hij te pakken kon krijgen 
sneed ie de staart af.
Het is dus na deze precedenten niet te 
verwonderen dat ik niet helemaal ben 
wie ik ben zoals ik eruitzie, en dat 
ik zelf ook niet precies weet wie ik 
ben1als ik eruitzie zoals wie ik waar-
schijnlijk niet ben.

wijdte van dit antwoord door mij heen, 
terwijl ik van de spiegel weg en de 
bruid bijna tegen de vlakte liep:
"Hulp, ik ben multipel schizofreen !"

"Ten minste," zo matigde ik 's anderen-
daags mijn visie, "ik heb wellicht schi-
zofrene trekjes." Szondi schoot me te 
binnen. Ten slotte besloot ik de hulp 
van de bekende stamboomkundige Twijg in 
te roepen om na te gaan of de theorie 
in mijn geval inderdaad klopte.
En ja hoor, op z'n minst drie gevallen 
van voorouders met duidelijk schizofre-
ne inborst. Niet zo'n beetje gestoorder^ 
maar vakbekwame, degelijke gekken. De 
eerste was Odo, hofnar bij Karei de 
Stoute. Deze Odo slikte op zekere dag 
een blokfluit in, om zijn baas aan het 
lachen te maken. Het feit dat dit 
kunststukje niet het gewenste effekt 
had, bracht hem zo in de war dat hij

9

De Franse KP eist ook onschendbaarheid 
van het prive-leven.Nu vind ik privacy 
een goede zaak,maar je moet eerst kunnen 
LETTEN eer je een prive-leven kan hebben. 
En privacy is in deze maatschappij een 
voorwendsel onf mensen te marginaliseren. 
Psychiatrische instellingen zijn daar 
het mooiste voorbeeld van,en de nieuwe 
concentratiekampen heten "tehuis",voo: 
bejahrten,gehandikapten,enz. 
flat de Italiaanse KP betreft:haar leider 
Berlinguer verklaart dat er in zijn land 
aan de gemeenschapscontrole op bedrijven 
niet veel meer gedaan hoeft te worden: 
de staat bezit reeds,al dan niet recht-
streeks,een groot aandeel in de produk- 
tiemiddelen.flat gewoon betekent dat pa-
troons en regeerders dezelfden zijn,maar 
als je er de naam "socialisme" kunt op-
plakken,is het in orde.Socialisme als 
godsdienst,mystiek,woordenspel,om er niet 
neer voor te moeten vechten.
Dit leek een zijsprong,maar het heeft wel 
iegelijk met mijn tema te maken,want dat 
zootje lult met de burgerij mee over vrij 
neid.een begrip dat eerst opnieuw gedefi-
nieerd moet worden,eer het voor mensen 
bruikbaar wordt en niet voor krantencon-
cerns .De Franse KP verzet zich tegen het 
optreden van beroepsagitatoren,onverant- 
/v o ̂ " < ^ lu ^ c e r ^ r ^ ^ k s ^ e r n e s ^ 3 o a r e s _ v e r d e ^

tz e rs irie v e n
SCHANDAAL l

g* tekst die straks volgt mocht niet 
werachijaen ia SCHAMFËR.
Waarom? Koen Raes (hoofdredakteur) en 
Luc Naudta (v.P. uitg.) en de rest 
wam de redaktieraad wil niet dat deze 
tekst wsrsahijnt in het studentenblad 
van Nieuw Links (.zo noemen ze dat).De 
reden hiervoor is naar hun zeggen de 
slechte stijl (??) van het artikel en 
het feit dat dit ondertekend was met 
LV3V.
Nochtans beweert Schamper (=Koen Raes) 
een blad te zijn voor ALLE studenten. 
Heeft het dan de pretentie om aliLe 
studenten,dus ook U lezer links te 
noamen.Heeft het dan de pretentie te 
beweren dat er geen liberale,vlaams- 
nationale en centrom-studentenstrak- 
kingea zijnl
ie merken eens te meer op dat deze 
strekkingen niet aan bod mogen komen, 
terwijl ze toch een stilzwijgende 
meerderheid inhouden. 
fle eisen een pluralistisch blad voor 
AT.rjg studenten en strekkingen,en ver-
wachten eveneens reaktie van de an-
dere studentengroeperingen zoals KUG, 
ïNSU.'t EAL.VKS, VKSB ,AL3 ,S Jfl ,en ivlLR 
(ook dezen worden door deze ondemokra- 
tisfche regel getroffeir) en van elke 
demokratisch ingestelde student.
Het moet .iiumers toch mogelijk zijn 
een vrije tribune niet onder verant-
woordelijkheid van de redaktie tot 
stand te brengen waarin ELKE studenten 
groepering waartoe hij ook behoort 
kam in schrijven (en niet alleen Dol-
le Mina zie scüamper 3)*
'fle roepen alle studenten op om le- 
zersbrieven teschrijnen teneinde deze 
onrechtvaardige zaak af te keuren.
Hier volgt dan net weerhouden artikel:
QR MO KRAT IE JA EXTREMISME NEEN

Dit is de nieuwe LVSV-gedachte voor 
het komend jaar 19/o.fle menen dat er 
een einde moet; komen aan de macht van 
organen die onze demokratie verkrach-
ten en de werking van onze demokrati 
sche instellingen beknotten.Hierbij d 
enken we niet alleen-aan de dominantie 
van de vakbonden en van de multina-
tionals mmar oofc aan de groeperingen 
die met gewapende militante leden de

de wereld er zou moeten uitzien.Zo hun 
doel zo hun akties.En naarmate de ak- 

ties luidruchtiger of zelfs agressiever 
zijn stijgt ook de verbittering bij de 
tegenpartij.Vele groepen zijn samen-
gesteld uit negatief leeggekankerde 
intellektuelen.Hun akties worden in naau 
van alle studenten gevoerd door een 
handvol militanten.
Rechts en linke verkondigen allebei de 
waarheid,elk met hun dogma's.Ze bestrij-
den elkaar en vergeten daarbij twee 
zaken: ten eerste ons hoogste goed,de 
individuele^wrijheid en ten tweede dat 
de studentenmassa steeds even ongeïnte-
resseerd, ja zelfs angstig is voor zulke 
praktijken.
Noch het fascisme,noch het kommunisme 
(China,Rusland..??) staan borg voor de 
individuele vrijheid of de vrije me-
ningsuiting .Aldus moet je reageren teger 
onvrijheid in Spanje,Chili en Zuid A- 
frika,maar vergeet niet dat reeds velen 
laf in de rug werden neergeschoten aan 
de muur van Bei'lijn.
Daarom moet je als student afstand ne-
men van groeperingen die zich eenzijdig 
en zuiver dogmatisch opstellen langs de 
klassiek geworden grens rechts-links. 
Enkel een demokrat ische gang van zaken 
beteken 1 een waarborg voor Ufl belangen 
en Ufl vrije meningsuiting.Stel u op te-
gen het EXTREMISME vecht met ons voor 
DEMOKRAT IE.
Deze tekst is nu eens niet geschreven 
door iemand die spreekt in naam van DE 
studenten,net is onze mening waarmee u 
al dan niet akkoorl gaat...zonder u 
daarvoor uit te schelden.

jRAhL VLAAMS STUDEè^ 

(L.v.s.y.)

E x 3ü:. d

antwoord van de redaktie»

Het LVSV is de leesbaarheid van SCHAM-
PER het fnuiken.En daar is het haar
om te doen.Weerom wordt duidelijk dat 
demokratie door liberalen slechts mis-
bruikt kan worden uit eigenbelang.
Er wordt met te; mooie woorden gegoocheld 
De redaktie blijft zich verzetten tegen 
partij—politieke propaganda die verzui-
ling slechts in de hand werkt.
De chantage en.het machtsmisbruik van 
LVSV zullen Schamper echter niet mani-
puleren, LVSV moet haar gebrek aan basis 
niet langs Schamper pogen te verbergen. 
LVSV heeft overigens geen nood aan een 
basis,de schijn volstaat.De pretentie 
zich als vertegenwoordiger van de zwij-

straten onveilig maken. eende meerderheid te laten doorgaan vol-
In h.t politiek konvent aan de RUG zit- f h e e f t  dat 39 jaar beweerd, 
ten er een vijftiental groeperingen dit debat voor gesloten.
vaa «xtreern. links tot rechts.Elk van.henwlJ
henrt een eigen fael^een eigen ideg- hoe ____________________ de redaktie.

marstempo omdat ik gehaast was, een 
vader met zijn zoontje voorbij. "Papa," 
hoorde ik de kleine nog net zeggen, 
"kijk die man nou eens stappen, één 
twee, één twee." "Ja jongen, dat is 
(vast en zeker een militair."
Ik stopte, wendde mij om en riep olijk: 
"Niets van ! Ik ben een homofiele 
koorddanser ! Militairen de pot op !" 
"Papa, wat zegt ie ?" "Gauw doorlopen 
en niet omkijken jongen, die man is 
gevaarlijk gek."
Want - en hier zit mijn huidig pro-
bleem - in onze maatschappij wordt 
verwacht dat je bent wie je bent zoals 
je eruitziet, zodat je een etiketteer- 
bare, hanteerbare eenvormigheid uit-
maakt .

Erwin Penning.

ligt de ontmanteling en vernieling van 
radio Renascenca(na de overname door het 
volk)als een "dienst aan de persvrijheid 
Kijk eens wie er aan de unief vrijheid 
van meningsuiting heeft lalleen de profs. 
Voorlopig geeft nog niemand een kik als 
ze op huh"katheder de meest reaktionaire 
stellingen verkondigen,of gewoon 
mensonwaardige pesterijen,waar je een 
quizmaster nog niet idioot genoeg voor 
achtte.En dit in naam van hun bevoegd-
heid, kénn is .deskundigheid,die een 
mythe is,want veel studenten zijn meer 
onderlegd en geïnteresseerd in de rich-
ting,die ze gekozen hebben,dan de helft 
van de profs bv.in de sektieGermaanse. 
Die laat-sten hebben alleen de lef,de 
kostbare tijd van een aantal mensen 
af te nemen.
Vrijheid is waardevol als iedereen ze 
heeft,of hij hoogleraar is of dokwer-
ker .psychiatrisch "patiënt"."misdadi-
ger" of een kind van 6 jaar .Dat laatste 
is nog wat taboe.Er heerst nog een echt 
racisme tegenover jongeren.Onze hele 
schoo]politiek is een gegoochel met 
centen en met de vrijheid van de "pere 
de familie"om zijn kind in de gevange-
nis te steken die hij(de vaderjverkiest

Jef.

Dinsdag, 25 november ... Algemene Staking ^  
aan de RUG, alhoewel niemand verwittigd wL 
noch geraadpleegd werd. Een paar agitatoren 
beslissen dus voor 12.000 studenten. Een 
paar az^atoren zijn dus bij machte het 
hele uüpersitaire leven lam te leggen.
Hoe kan hier dan gesproken worden van : 
"MASSA STAKING, VOLKSMEETINGS.. .e.d. ?". 
Overal staan er stakingspiketten. Het 
Linkse front is wakker geschoten. Inder-
daad, Rood Gent moet aan zijn Brusselse 
en Luikse kameraden bewijzen dat het nog 
bestaat. MOTIEF : financieringswet De Croo- 
Humblet. SLOGAN : Neen aan de financierings-
wet. Wat stellen ze in de plaats ? ? ?
In één woord : "NIETS" . Kritiek daaren-
tegen is er in overvloed. Dit doet dan 
toch een aantal vragen rijzen :
- voor wanneer een alternatief ?
- voor wanneer een positieve bijdrage ? 
maar ja, op straat komen is eenvoudiger 
en gemakkelijker dan een wettekst door 
te nemen en systematisch te analiseren 
(wat het LVSV trouwens deed) teneinde het 
goede het mindergoede en zelfs van 
het slofte te verbijzonderen.
Een dergelijke methode levert, meen ik 
althans.meer op dan een negativistische 
houding. Houdt het U voor gezegd, linkse 
vrienden, want een verwittigd man is er 
twee waard. Philippe COLLE.

Antwoord van Luk Naudts, agitator.
Waarde vriend,
- Hierbij geven wij desnoedig toe

dat wij je geen persoonlijke uitnodi-
ging gestuurd hebben voor de volks-
vergadering van maandag 24/11 j 1.,
Blandijn, waar de aktie tegen de maat-
regelen De Croo-Humblet besproken werden.

- Maar ook de aanwezigen die toen het audi-
torium bevolkten hebben wij geen persoon-
lijke uitnodiging gestuurd. Wel zijn ze 
afgekomen op de informatie die via aller-
hande kanalen verspreid werd. Men moet 
natuurlijk ook willen komen en achteraf 
de honderden aanwezigen voor agitatoren 
uitschelden lijkt ons een misplaatste grap.

■ Praten over het "linkse front" en over 
"Rood Gent" is goedkoop want wat doe je 
met VNSU dat aktief aan de akties meewerkte 
Behoren die volgens jou ook tot het 
"Linkse front" en tot "Rood Gent" ?
Wij hebben net met geschreven !
- Wat stellen wij in de plaats ?

"NIETS" natuurlijk tenzij je de informa-
tie daaromtrent wil raadplegen (o.a. 
redaktioneel 1ste Schamper).

- Maar ja, wat zijn we hier aan het kletsen! 
Voor LVSV (waar jij meent te moeten mee 
zwaaien) is het toch "eenvoudiger" en

"gemakkelijker" met de PW te kongresse- 
ren dan met andere studenten samen te 
werken in de aktie tegen de maatregelen 

_De Croo-Humblet. ___

*@ M ta r
JOZEF VEK
Lieverds. Ik wou Jullie deze wssk vat vartallan 
ovsr 'Josaf Vak', «en K.V.S.-produktie die bier 
in ITG liep van 28 noveaber tot 7 december.
Ken produktie die in de Vlaaase para erg lovend 
verd onthaald, en bet H.T.Q. schrijft self in 
baar reklaaefoldertjes "een boog nsrlrsiisitHg 
nieuw Vlaaaa werk" over "Josef Tak, een aan die 
vergroeid ia net lijn situatie en sich plots da 
bekleamende vraag stelt» vat is voorbij, waar 
sta ik en vat aoet nog konen ?”. Erg bakleanende 
vragen inderdaad... Josef Vek is beroeps. Ja 
weet wel, bet ras dat bet goed beeft. Hij bewaakt 
een aunitiedepot, een vrij frustrerende bezig- 
heid die nog frustrerender wordt wanneer bij ont-
dekt dat in heel bet Munitiedepot ia feite geen 
graa springstof aanwesig ia. Wie de toestanden 
in ons Belgisch leger vat keat, weet dat dit 
niet so ondenkbaar ia. Nsn.nost al die soldaatjes 
toch net iets besightuden.
Voor Josef Vek wordt bet echter ranpsalig. Bs dood 
van mijn vrouw aaakt zijn hart nog verwarder. Hij 
begint zelfs schizofreen te worden, hij wik weg, 
weg uit de leegheid, uit de zinlooebeid. Hij nee 
volteert, de blauwe vlag ia de band, net boven 
ben» "de orde ia da essentie van de revolutie". 
Tenslotte vertaekt bij.
Dit is zowat bat verhaaltje. Terloops nog even 
opgeaerkt dat er een goed dekor wae, surrealis-
tisch en fUnktioasel, en dat Johny Toners een 
Merkwaardige akteureprestatie leverde. Bit 
inderdaad terloops, want ds essentiële vraag na 
het bekijken van dit stuk (en na bet bekijken 
van elk toneelstuk) noet toch zijn» wat werd 
hier bedoeld, what'a the Message, wat werd bereikt. 
Hierop moet geantwoord dat wat er ook bedoeld was, 
er in ieder geval niet veel bereikt verd. Ba neeats 
mensen vonden bet stuk erg verward, onduidelijk. 
Zelfs straffe intellektuelen zaten net *«m vinger 
in hun kletskop te wrijven. Bén van de redenen 
hiertoe was hst siabolistiscbe, surealistiscbe 
taalgebruik, weinig toegankelijk, weinig aanspre-
kend, sprekend, wel aangrijpend, bevreendend.
Via deze taal werd ons een verbaal gebracht over 
een individu en diens psychologie. Bena te neer 
een geïsoleerd individu, een individu dat revol-
teert, niet tegen het leger dat zijn bestaan sla-
loos aaakt, niet tegen de naatschappij dia dit 
soort leger nodig heeft, naar tegen sijn eigen 
absurde situatie. Geen Maatschappelijke « n i p  
en aanklacht naar een uitrafellng van aan indi-
viduele psychologie. Bit is een van ds wezenlijks 
kenmerken van ons burgerlijk tester. Een van da 
kenmerken die Biecht reeds aanduidds om dit tester 
te onderscheiden van het politieke tester.
Dit soort tester kan eventueel vel tot nadenken 
stemmen, kan wel een gevoel van onbehagen kreëren, 
maar zal nooit aanzetten tot revolte, tot aktie. 
Daarom ook dat het rustig kan gebracht worden in een 
KVS of HTG zaal. Het een pintje in de pauze, en een 
etentje achteraf.
Ik wou Je wat meer vertellen over bet leger zelf. 
Haar belaas, het zal niet voor deze week zijn. 
Helaas? Volgends week alvast een bespreking van 
de nieuwe plaat (de eerste L.P) van Vuile Hoog en 
zijn vieze gasten , groetjes,

BarwigRe iserdt

RU//ELL n  
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Hat tweede Russell Tribunaal ever de repressie 
in Brazilië,Chili en andere Latijns-Amerikaan- 
se diktaturen,is van 10 tet 17 jan.*76 aan 
haar derds en laatste zitting tea.Het initia-
tief tet de eerste zitting kwam van Braziliaan 
se vluchtelingen in Chili die sich in '71 tet 
L.Basse,verslaggever van het tribunaal I ever 
oorlogsmisdaden in Vietnam,richtten.Enkele da-
gen voor do oprichting van hot tweodo tribunaal 
wierp oon rochtso putsch do grondwsttslijke re-
gering van Allendo omver.Chileense ballingen 
vroegen toen een behandeling van de repressie 
in hun land.Ook andere landen werden zodoende 
aan een onderzoek onderworpen(Bolivie,Uruguay, 
Argentinië)
Tijdens ds eerste zitting te Rome van 30 paart 
tot 6 april 1974 werden schendingen van de 
rechten van de mens vastgesteld in Brazilië, 
Chili,Bolivie en Uruguay.De tweede zitting te 
Brussel veroordeelde op 18 januari 1975 de eke* 
nomische,strukturele onderdrukking en uitbui-
ting,ten bate van de geïndustrialiseerde werslfl 
vooral van de USA.De rol van multinationals sn 
de CIA in diverse rechtse en contra-revolutio- 
n aire staatsgrepen werd aan het licht gebracht 
De derde zitting heeft tot doel een syntese te 
maken van de repressieve praktijken door»
-de wetgevingen in Zuid- Amerika te vergelijken 
en misbruiken van recht op te sporen 

-de organisatie en de banden van de gewapende 
macht met de uitbuiters te onderzoeken 
-manipulaties dnrv.kulturele endoktrinatie(mass- 
media,universiteiten,kerken,zgn."hulp")en uit- 
roeing van plaatselijke kuituren aan te tenen, 

-de banden tussen westerse ekonomische en poli-
tieke machten en deze van de derde wereld te 
ontleden.
In zoverre deze fenomenen ook bij ons aantoon-
baar zijn,heeft deze zitting tot doel ens poli-
tiek bewustzijn wakker te schudden(cfr.Portu-
gal) en een meer fundamentele solidariteit met 
de onderdrukten die strijden voor hun bsvrij— 
^4ng,te stimuleren.De link tussen onze "wel-
vaart "en de slavernij van de derde wereld, 
hoort voor eens en altijd duidelijk te zijn 
De,v^ljheid, van het westen,te oordelen ever 
leven en dood elders is onverantwoord.Dit tri-
bunaal heeft onze volle aandacht.Nadere in-
formatie volgt.

koen raes. A
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