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PROTEA'S bloeien in ZUID-AFRIKA

Aan onze vloot van Vlaamse ver-
enigingen is onlangs een nieuwe 
eenheid toegevoegd. Het gaat 
namelijk om de Ulaams-Zuidafri- 
kaanse kontaktklub.Protea. Het 
ligt in de bedoeling van deze klub 
klub om voor meeer objektieve 
informatie over Zuid-Afrika te 
zorgen. Volgens de stichters van 
de klub, uaar CVP-er, Krediet- 
bankbeheerder en professor (RUG) 
André Vlerick voorzitter van 
is, wordt in onze media te wei-
nig aandacht besteed aan de posi-
tieve aspekten van het apartheids- 
beleid.

Hun argumenten werden blijkbaar 
ontstolen aan de Zuidafrikaanse 
informatiedienst. Zij beweren 
ondermeer dat de levensstandaard, 
de ontwikkeling en zelfs de vrij-
heid van de zwarten in Zuid- 
Afrika gunstig afsteekt tegen 
die in de meeste andere Afrikaan-
se landen. De scolariteit van 
de zwarten ligt in Zuid-Afrika 
veel hoger dan in de andere 
Afrikaanse landen en ze hebben 
een veel grotere vrijheid van 
mening.

Wanneer Vlerick, Dorissen en 
Portier andere bronnen hadden 
geraadpleegd, dan "Beelden", 
het informatieblad van Zuid- 
Afrika, dan hadden zij geweten 
dat de zwarten in Zuid-Afrika 
helemaal niets te vertellen 
hebben en dat bovendien de 
blanke oppositie het leven 
wordt onmogelijk gemaakt. Hogen 
wij hier even de naam Breyten 
Breytenbach vermelden ? Eén 
der belangrijkste dichters van 
Zuid-Afrika heeft negen jaar cel 
gekregen omdat hij zich met de 
apartheid niet kon verzoenen.
De laatst genomen rëpressiemaat- 
regelen van de eregering tonen 
nu op ondubbelzinnige wijze aan 
welke rol de blanke oppositie 
krijgt toebedeeld: geen.

Uit het artikel van R. De Preter 
verschenen in Links van 29/11/77 
haalden we enkele voor ons 
interessante paragrafen.

Horen ook bij dit eelekt klubje 
thuis, de volgende gekende heren:

l/an Sumere, prof. van ds leerstoel 
Plantenbiochemie van de fakulteit 
van de Wetenschappen.

Provoost, prof, van de leerstoel 
Pers- en kommunikatieuetenschappen. 
aan de REchtsfakulteit.

Van Herreueghe Dohan, nvoorlopig 
nog onbenoemd assistent Germaanse 
Filologie, militant van Alternatief 
(SARIJG) f de groepering die ijvert 
voor Vrijheid en Demckratie in het 
PK aan dn RUG, en ook in Zuid- 
Afrika, maar slegs vir blanke.

PROFESSOR VLERICK

Dat de zwarte oppositie helemaal 
wordt gemuilband moet haast niet 
vermeld worden. Bovendien worden 
de zwarten niet eens naar de stem-
bus geroepen. Veertien miljoen 
mensen worden zondermeer buiten-
spel gezet.
Mijnheer Vlerick zal met het 
opheffen van het kultureel ak-
koord tussen België en Zuid- 
Afrika zeker niet gelukkig zijn, 
want de Kredietbank werkt ij-
verig mee om hier leningen van 
Zuid-Afrika geplaatst te krijgen. 
Mijnheer Vlerick zal natuurlijk 
ons standpunt eenzijdig noemen.
Dat kunnen wij wel begrijpen.
Wat wij minder goed begrijpen 
is dat een aantal Vlamingen, 
die zich nationalist noemen en 
zich overal laten horen als het 
om zelfbeschikkingsrecht en de 
gelijkberechtiging dér volkeren 
gaat, nu medestichters zijn van 
een vereniging, die voor de 
strijd van het zwarte Zuidafrikaan 
kaanse volk geen begrip kan op-
brengen. Zo iets is alleen maar 
mogelijk wanneer hun national-
isme een racistische ondertoon 
heeft.

Cyclus over 
MILIEU

De volkshogeschool Elcker-Ic 
Hoogstraat 9 te Gent organiseert 
in samenwerking met de B3N (Bel-
gische leugdbond voor Natuurstudie) 
een cyclus van 7 vormingsavonden.

Deze zijn gericht tot iedereen die 
eens ernstig en sistematisch kennis 
wil.maken met de milieu-problematiek.

De cyclus heeft twee bedoelingen:

ten eerste een overzicht krijgen, 
van de milieuproblematiek en wat 
daar allemaal bij hoort, 
ten tweede wil deze cyclus inzichten 
doen verkrijgen in de samenhang tus-
sen milieuproblemen en de maatschap-
pelijke verhoudingen.

foto
Frank Geuens..

Let nu goed oo.
Voor één keer lees je in deze 
rubriek iets zinnigs.
Want langs deze richt de redaktie 
zich tot alle verspreiders en veld-
werkers die oo al dan niet regel-
matige of gezette tijdstippen en 
andere periodes, telkens om niet 
te zeggen wekelijks, klaar staan 
- meer zelfs, telkens nog altijd om 
niet te zeggen wekelijks, daar zijn-
om in hoogst eigen persoon de alom 
misprezen en zinnelijk begeerde 
SCHAMPER uit te delen en zomaar weg 
te geven aan onze begenadigde lezers 
Daarom : alle doortastende uitdelers 
en verspreiders van schamper, van de 
verschillende fakulteiten die ons 
unief rijk is, worden vriendelijk, 
doch niet minder beleefd UITGENODIGE 
op de redaktievergadering van 
Maandag 9 januari om 20 u. in de 
Brug Eerste verdieping.
Dit is bloedige ernst !
Agenda : organisatie, reorganisatie 
en rationalisering van het ondoor-
zichtige ' Schamper-Distributie- 
Systeem' hetgeen we afgekort en ge-
mak kelijkheidshalve maar S.D.S. 
zullen noemen.
Tot dan.

Voetnoot:
De artikels die niet ondertekend 
zijn, komen van de pen van de 
Schamperredaksie. Dit weze gezegd.

Dit zal op de volgende manier ge-
beuren :

*door telkens een inleiding te 
geven en dan een bespreking. De 
werkwijze wordt uiteraard aangepast 
aan de verlangens van de groep.
*door de deelnemers die hiervoor 
belangstelling hebben, de mogelijk-
heid te bieden op op tussentijdse 
bijeenkomsten op do problematiek 
door te gaan.

Deze avonden gaan steeds door op 
een donderdagavond om 20u in de 
Hoogstraat 9.

en telkens om de veertiendagen.

op 12 januari : een algemene in-
leiding .

-een d.iamontage
-inleiding door Guido Steenkiste 
(naticnaal verantwoordelijke van 
het V.A.K.S.)

de andere tama's zijn op de 
volgende avonden:
*milieu en ekonomie
*milieu en ruimtelijke ordening
*milieu en energie
*milieu-benaderingswijzen
*milieu-aktie en beleid
*lokale (Gentse) problemen.

Deze cyclus werkt met inschrijvingen 
zodat hot best is zo vlug mogelijk 
"het nodige" te doenf door een 
briefje te sturen naar Elcker-Ic 
of te telefoneren (23.5D.34)



V R I J W I L L I G E R S

Werkgroep Landbouw organiseert een 
info-avond rond het tema "Vertrekken 
als vrijwilliger naar de Derde We-
reld", en dit op donderdag 12 jan. 
op de landbouwfakulteit, om 20 uur.

Omdat vrijwilligerwerk in de Derde 
Wereld in het kader van ontwikkelings 
hulp past, is het best om in het kort 
de ontwikkelingshulp, welke door Bel-
gië verstrekt wordt, onder de loepe 
te nemen.

OMVANG

Als er gepraat wordt over de ontwik-* 
kelingsbijdrage door de overheid,^ 
valt men, indien het alleen kwanti-
tatief benaderd wordt, terugop hex 
percentage van het Bruto Nationaal 
produkt dat aan ontwikkelingshulp 
gespendeerd wordt. En dit varieert 
nogal in de tijd.
In 1956 werd in de Verenigde Naties 
voor het eerst gesproken over de 
noodzaak 1 procent van het Nationale 
Inkomen te besteden aan ontwikkelings 
hulp. Het was de betrachting van de 
regering om in 1975 voor' 0 , 7 0 % van 
het BNP te reserveren voor hulp aan 
Derde Wereld-landen. Achteraf be-
schouwd, bedroeg de omvang slechts 
0,60 %. Later stelde de regering, in 
al even bloftevolle taak.dat het 
streefdoel van 0 , 7 0 % in I98O be?:-- 
reikt zal zijn. In elk geval is nu 
reeds te konstateren dat het budget 
van 1977 de 0,60 % niet overschrijdt.

KRITIEKEN.

Naast het kwantitatieve speelt het 
kwalitatieve een zeer voorname rol 
nl aan wat wordt dat bedrag besteed. 
Komt het wel terecht waar het meest 
van doen is? Helpt het de ontwikke-
ling op het platteland vooruit? . 
Beschouwen we deze punten, dan valt 
er heel wat kritiek te leveren.

0 Het gros van de overheishulp gaat 
naar de ex-koloniale gebieden. De 
Belgiese Hulp aan zijn drie ex-kol- 
lonies Zaïre, Rwanda, Burundi heb-
ben het overwicht op alle andere 
landen.
0 Deze hulp heeft daarenboven mees-
tal nog de typiese kenmerken van 
een relatie tussen het moederland 
en zijn èx kolonies : terugkeer van 
de oud-kolonialen, die langs admi-
nistratieve weg hun loopbaan voort-
zetten ; het uitzenden van nieuwe _ 
coöperanten met een statuut geïnspi-
reerd op het statuut van de oud-kolo-
nialen, burgerlijke en militaire hulp 
bestemd voor hetin stand houden van 
diegenen, binnen het raderwerk van 
de nieuwe staat, die onvervangbaar 
zijn voor de werking van het centraal 
bestuur en voor het voortbestaan van 
de centra waar de ex-koloniale onder-
nemingen en de coöperanten_ zich be-
vinden (openbare orde, administratie, 
mediese zorg, scholen, communicatie 
en transport).

0 slechts k van het ABOS (Alge-
meen Bestuur voor Ontwikkelingssa-
menwerking) wordt besteed als over-
heidsbijdrage voor de niet-gouwerne- 
mentele Organisaties (NGO). Dit is 
116 ,8 miljoen voor- het vrijwilligers- 
statuut en ^00 miljoen voor de co-
financiering.

0 Het soort ontwikkelingshulp, dat 
het beleid voornamelijk afstemt om 
personen uit te zenden via het ABOS 
en dus via de Belgiese regering in 
samenwerking met de plaatselijke re-
gering, gebeurt meestal boven het 
hoofd van de plaatselijke bevolking 
zodat een werkelijke conscientisatie 
van de plaatselijke bevolking prak- 
ties uitgesloten is.
0 Het is geenszins overdreven te ge-
wagen van een totaal van 50% van het 
ABOS-budget dat België nooit verlaat. 
Dat verlaat de staatskas wel, maar 
wordt in België besteed.

0 Het verschil in loon voor ontwik-
kelingswerkers, en dus ook in de 
kostprijs voor de Belgiese Staat.
Een landbouwingenieur in Zaïre, uit-
gezonden door ABOS ontvangt een 
maandelijks loon van 122.259.25 BF. 
Een Al-gediplomeerde, eveneens in 
Zaïre, ontvangt een loon van 6 9. 
097,7 BF.
Daar tegenover staat dat een vrij-
williger een maandelijks loon van 
om en nabij de 8.000BF ontvangt.
De verschillen 'spreken voor zich.
Wel hoeft erbij vermeld te worden 
dat de bedragen deze zijn die geldder 
op 1 april 1977.
0 De overheidshulp blijkt in de prak-
tijk sterk gebonden (= niet-vrij- 
besteedbaar). De leningen zijn in 
principe verbonden met aankopen in 
België. In 1975 was meer dan 50 % 
van de overheidshulp gebonden hulp.

0 Een stijgende osmose tussen bui-
tenlandse handel en de ontwikkelings-
hulp is vast te stellen.

Voor meer achtergronden van deze 
kritieken verwijs ik naar de bro-
chure "VERTREKKEN ALS VRIJWILLIGER 
NAAR DERDE WERELD : PRAKTIESE TIPS 
geschreven voor WERKGROEP LANDBOUW.

BROCHURE

Deze brochure werd opgesteld met de 
bedoeling de mensen die_het niet zo 
zien zitten in de klassieke en of-
ficiële ontwikkelingssamenwerking, 
wat konkrete informatie te geven 
over andere vertrekmogelijkheden.
Voor wie niet al te krities staat 
tegenover de ontwikkelingspolitiek 
van de grote internationale organi-
saties (FAO, Wereldbank,...) ofvoor 
wie een carrière het hoofddoel is, 
zijn er op het "objektiefwetenschap- 
pelijk en neutraal" Boerekot geen 
informatieproblemen hieromtrent.

Wie ontwikkelingssamenwerking echter 
op een andere manier ziet, komt on-
vermijdelijk voor een aantal vragen 
te staan : Zijn er andere vertrek-
mogelijkheden? Zo ja, Welk? Hoe? 
Waarheen?, Wat wordt er van je ver-
wacht? Waar solliciteer je?
In de bruchure wordt een poging on-
dernomen om een antwoordte geven 
op enkele van die vragen, en om a- 
dressen en publicaties aan de hand 
te doen waar je verdere informatie 
kunt vinden.
Om de vrijwilligershulp toch een 
beetje te duiden worden in het 
eerste hoofdstuk enkele cijfers ge 
geven over het Belgies ontwikkelings 
beleid.
Het tweede deel handelt over het 
vrijwilligerswerk en de praktiese 
kanten van een vertrek. Tenslotte 
worden nog een aantal interessante 
adressen opgegeven, literatuurlijs-
ten over de ontwikkelingsproblema-
tiek, goedkope boeken over landbouw 
en wordt er iets verteld over vac-
cinaties.
Zonder dus dieper in te gaan op de 
keuze te vertrekken als 'expert' of 
als vrijwilliger, kan het toch voor 
alle duidelijkheid vermeld worden 
dat de brochure geschreven werd van-
uit een bewuste optie voor het vrij-
willigerswerk, als een zinvolle bij-
drage tot de zelf-ontwikkeling van_ 
de volkeren van de Derde Wereld. Dit 
houdt dus een keuze in voor werk in 
zijn politieke, sociale en ekonomiese 
kontekst, voor kleinschaligheid, voor 
verantwoordelijkheid van en met de 
basis.

De brochure is een kleine zeventig 
bladzijden dik en kost de luttele 
som van dertig franken.
Te verkrijgen in Wereldwinkel, en 
in Oudburg 58. Ook op stands van de 
werkgroep landbouw in de universi-
taire restaurants. '

v a n  h e t

h o m o s t r i jd

De onderdrukking van homoseksu-
aliteit is niet zomaar zonder 
reden ontstaan. Zoals elke 
onderdrukking heeft zij een 
aantal funkties om het maat-
schappelijk sisteem, en vooral 
de ideologie van het, sisteem, 
te versterken.
Da ideologie van de homohaat 
is een uitermate kompleks 
'gegeven. Toch kunnen ue makke-
lijk één van de grondoorzaken 
aanduiden: de patriarchale
struktuur van onze maatschappij. 
Dat betekent dat de suprematie 
van de man en van het mannelijke 
in onze westerse kuituur zodaniq 
verstrengeld is met de onder-
drukking van de vrouw en. het 
vrouwelijke, dat dat automatisch 
leidt tot een beperking en zelfs 
afstomping van de seksualiteit 
naar een alleenheerschappij van 
de heteroseksualiteit.
Hiermee zeggen ue natuurlijk niet 
dat heteroseksualiteit an sich 
onderdrukkend zou zijn. Uél is 
het zo dat heteroseks in onze 
kuituur nogal dikwijls uitdruk-
king is van het rollenpatroon 
dat man en vrouw beheerst: de 
aktieve man en de passieve 
vrouw.

en  d e  p o l i t i e k

Binnen dat kader is er weinig 
plaats voor een seksualiteit 
waarin die rollenpatronen niet 
bestaan. Weliswaar kan er ook 
hier een indeling in aktief/pas- 
sief bestaan maar die is dan 
in elk geval niet bi j voorbaat 
vastgelegd. Homoseksualiteit 
doorbreekt dus een - aantal 
zekerheden. Vooreerst op het 
gebied van de seksualiteit. De 
meeste mensen hebben wel ho-
moseksuele gevoelens maar er 
is hun wel geleerd om die 
hoogstens in een gesublimeerde 
vorm te uiten. De konfrontatie 
met openlijk homoseksuelen 
-maakt hun duidelipk dat niet 
iedereen bereid is zijn homo-
seksualiteit te verdoezelen. 
Daarnaast hebben we het feit 
dat homoseksuelen bepaalde 
"rituelen" niét aksepteren. Wiet 
zozeer vanuit een bewuste optie 
(homoseksuelen zijn net. zo goed 
als ieder ander verpest door 
de heersende ideologie) maar 
wel omdat hun bestaan willens 
nillens tot konflikten leidt: 
Evidente "rituelen" worden dus 
doorbroken: heteroseksuele 
mannen die het vanzelfsprekend 
vinden om zi-ch tegenover vrou-
wen in een of andere vorm van 
(meestal half verdoken) hanig 
gedrag te uiten, worden nu zélf 
als mogelijk lustvol bekeken. 
Heteroseksuele vrouwen worden 
gekonfronteerd met mannen die 
nu eens niet gelijk het Grote 
Mannetjesbeest uithangen.

Dit laatste voorbeeld wijst 
er al op dat de konfrontatie 
met homoseksualiteit en homo-
seksuelen niet beperkt blijft 
tot het domein van de seksua-
liteit, maar dat het bij een 
bewuste homostrijd gaat om 
een manier van leven.
Een manier van leven die iéder- 
een aangaat - of hij/zij nu 
homoseksueel is of niet.
Om te vermijden dat we in 
utopisch gezwets zouden verval-
len moeten we vertrekken van 
onze huidige konkrete levens- 
w i j z e .

Hoe strijdbaar en aktief we. 
ook mogen zijn, ieder van ons 
is in min of meerdere mate 
besmat door een burgerlijke 
ideologie. Op politiek vlak zijn 
we daar misschien wel van 
bewust. Op het niveau van ons 
eigen dagelijks leven is d a t ̂ 
bewustzijn echter veel moeilij- 
ker. Daar zitten we allemaal 
met bv. een gézinsmoraal - al 
dan niet in een progressieve 
editie. We zitten allemaal met 
een strikte scheiding tuésen 
"openbaar" leven en "privé"— 
leven. Een scheiding, dat is 
in verschillende historische 
studies aangetoond, die pas 
onstaan is met de opkomst van 
het vroegkapitalisme.
Het voorgaande zal allemaal 
waarschijnlijk nogal teoretisch 
overKomen. De diskussies,_de 
akties en de konflikten die 
de Rooie Vlinder de laatste tijd 
gehad heeft, heeft dit soort van 
teorievorming echter zeer konkreet, 
zeer tastbaar haast, gemaakt.

REAKTIE.

De houding ten overstaan van het ont-
wikkelingsprobleem was een kwestie 
van persoonlijke betrokkenheid, kon- 
sumptievermindering en schuldgevoel, 
die hun uitdrukking zouden moeten 
vinden in een sociaaal handelen van 
de overheid. Daardoor kwam het dat 
het ontwikkelingsprobleem herleid 
werd tot een sociale kwestie. Van-
daar dat er eisen naar voor gebracht 
werden om meer ontwikkelingshulp te 
verlenen.

Later vanaf het einde der zestiger 
jaren, kwamen volgens vele groepen 
de ellende en de honger in de derde 
Wereld niet meer voor als natuurver-
schijnselen maar als gevolgen van de 
toestanden waarvoor de rijke landen 
schuldig waren. De belemmeringen 
voor de ontwikkeling van de derde 
wereld zijn verbonden met een wereld 
handelsstruktuur met importbelastin- 
gen en lage prijzen voor grondstof-
fen uit de ontwikkelingslanden.
(cfr Unctad-conferenties, Noord-Zuid 
dialoog)
Het hoeft dus niet te verwonderen 
dat de houding van een persoonlijk 
schuldgevoel evolueerde naar een 
maatschappelijk en struktureel 
schuldgevoel.

Een derde stap voltrok zich ook ge-
leidelijk. Over langere tijd kwamen 
de strukturen van de eigen samenle-
ving in zicht. Opgemerkt werd dat d< 
de bevolking in de Derde Wereld-lan-
den strijd voerde tegen grootgrond-
bezitters, onvoorstelbare levensom-
standigheden, feodale en diktatori- 
ale regimes, die in niet geringe^ 
mate door buitenlandse belangen in 
stand werden gehouden. Daarom dat 
opgeroepen werd voor steun aan be-
vrijdingsbewegingen.
Een zelfde tegenstelling openbaarde 
zich in de Westerse Wereld : belan-
gen van industrieën en industriëlen 
verhinderen maatschappelijke veran-
deringen of eisten veranderingen, 
die voor hen goed uitkwamen.
De aktie tegen de onderontwikkeling 
evolueerde naar een strijd tegen het 
imperialisme en verder naar een aan-
tasting van de huidige maatschappe-
lijke struktuur in de Westerse We-
reld. Het hoeft niet te verwonderen 
dat de mening geopperd wordt nat de 
anti-imperialistiese strijd verbon-
den moet worden met de klassestrijd 
in onze landen.

Paul.

d a g e l i j k s  le v e n

Voortdurend hebben wij te maken 
met mensen die verbaal hun 
solidariteit wel. uiten, maar dan 
keer op keer hun eigen manier van 
leven, hun vanzelfsprekendheden, 
niet in vraag wensen te stellen. 
Ideeën rondom relaties, rondom 
seksualiteit, rondom lichamelijkheid, 
worden grif aanvaard en al even grif 
aan de kant gezet.
Ui j proberen juist dat mechanisme 
te doorbreken....

De Rooie Vlinder (socialistische 
aktiegroep voor de bevrijding van 
de homoseksualiteit) geeft over 
dit tema een informatie- en debat- 
avond. Onder de,titel:
HOMOSTRIJD EN DE POLITIEK VAN.HET 
DAGELIJKS. LEVEN.

En dit op DONDERDAG 12 JANUARI in 
Auditorium A van de BLANDIJNBERG. 
Aanvang om 20u. Iedereen welkom!



R eportage in  3 de len , Deel 1

DOORNIK Bij de beesten af
Het uas nog donker. In Gent. Het een 
autobus uerden ue weggevoerd. Bestem-
ming onbekend ? Nee. Bestemming Door-
nik. Schamper in Doornik ? Om 9 u 's 
morgens uerden ue binnen gebracht in. 
de "instelling van Doornik". Nu moet 
je eerst weten dat deze instelling 
geen gevangenis is: personen zitten 
er niet opgesloten als straf voor 
een bepaald misdrijf. Men wordt 
er enkol -voor onbepaalde tijd- in 
verzekerde bewaring ondergebracht, 
ter beveiliging van de maatschappij. 
Reden: zogenaamde debiliteit, psy-
chose of psychopatie, met gevaar 
voor agressiviteit ten opzichte 
van de-medeburgers en omwille van 
het latente gevaar voor de samen-
leving. Dus Schamper uas daar nu 
echt eens op zijn plaats. En omdat 
de medeburgers moeten beschermd wor- 
dan, moeten daar die andere mede-
burgers er als dieren in een hok...

aan de ingang
Door een ruime entreehall werden 
ue binnengeleid. Lijst met namen 
uerd afgegeven. Uit een hokje kwa-
men een zestal frankofone heren 
in witte schort: onder elkaar be-
disselden ze gauw welke afdelingen 
we te zien zo uden krijgen. Uant 
inderdaad, beste lieden, ue hadden 
onszelf uitgenodigd voor deze scham-
pere visite.

Ue uerden naar enkele werkateliers 
gebracht. Het taalgebruik van de 
witte-schorten liet iets héél men-
selijks blijken: ze hadden het steed 
steeds over ' les malades ', 'la 
maison' of '1' hôpital'. Kwestie 
van alles een naam te geven. Als 
op een markt uerden verschillende 
produkten geëtaleerd die de geïnter-
neerden hadden gemaakt: lederen 
handtassen, schoenen, koekdozen, enz 
Er' uas een atelier waar de gevangen-
en "(want zo worden ze behandeld)
aag in dag uit metalen vogel-
kooitjes en muizenvalletjes 
maakten. Symboliek ?

Uat verder passeerden ue een 
zaaltje, dubbel op slot, waar 
ongeveer twintig mannen afge- 
grendeld zaten. Er waren tien 
zitplaatsen. De rest liep wat 
op en af te ijsberen. Hun ogen 
waren moedeloos op ons gericht. 
Enkele stappen verder sloeg een 
vernietigende ualm ons in de 
neus. Ue naderden de keuken.
De stank werd indringender .

Toen versasten ze ons door 
enkele metalen deuren -alle af-
afgegrendeld- en we konden 
weer even op adem komen.
Aan de witte-schirten mochten 
we in het Frans enkele vragen 
stellen. Men wist ons te vertel 
len dat er ongeveer 950 man 
daar "verzorgd" werden. Tot 
voor enkele maanden waren dat 
er 1250, maar omwille van de 
taalmoeilijkheden met de Vla-
mingen uaren er 270 naar Merks- 
plas overgebracht. Nu uas de

helft nog franstalig. Ook het 
personeel, de hele staff, en 
de direktie is eentalig Frans.
Ue werden verder rondgeleid.
Aan de witt-schorten merkten 
ue op dat we de indruk hadden 
dat men bepaalde delen van het 
gebouw niet liet bezichtigen.
Men vertelde ons dat dit uas 
omdat overal verbouwingen uit-
gevoerd werden. Dit bleek ach-
teraf kletskoek, uant nergens 
was ook maar iets te bespeuren 
dat op verbouwingen leek.
Toen ue dan een eindje verder 
nog eens de opmerking maakten 
dat bepaalde gangen wel taboe 
leken, verklapte ona«begeleider 
dat op dat ogenblik vele zieken 
op de sportvelden waren: "3e 
moet weten ze doen veel aan sport 
sport hier, dat is gezonde ont-
spanning voor hen". Achteraf 
hebben ue nog verschillende 
sportvelden gezien, maar ze 
lagen er. alle troosteloos ver-
laten bij. Niets scheen er op 
te uijzen dat ze ooit werden 
gebruikt: op de voetbalvelden 
woekerde het gras tot in de goals,

op de basketvelden groeide gras 
en onkruid welig tussen de pla-
veien. Men dacht ons hier mooi 
voor het lapje te houden.

Bij het bezoeken van de ateliers 
herhaalden zich telkens opnieuw 
hetzelfde ritueel: gevangenen 
kwamen een handje drukken bij de 
witte—schorten, anderen legden 
het werk neer en staarden ons aan. 
Onder de gevangen zelf bestond 
een zekere hiërarchie: enkelen 
waren aangesteld om in de ateliers 
de anderen te bewaken. Organisatie 
heet dat.

In een atelier waar ze drukwerk a 
afleverden werkte men voor de 
Generale Bankmaatschappij, stapels 
formulieren voor één adres: GB !
In een ander atelier'vroegen ue 
aan een geïnterneerde hoeveel hij 
met dit werk verdiende. "12Ü frank 
per dag", mopperde hij mistroostig. 
En dat uas het tarief voor ieder-
een. TE frank per uur. Ue verlieten 
het atelier. De deur werd achter 
ons djchtgegrendeld. Uat verder 
kwamen ue op een binnenkoer. Ook de 
buitenmuren gaven aan het oude 
gebouw dat weerzinwekkende beeld

Hij zat er 18 jaar. Hij vertelde 
ons : "Denk maar niet dat jullie al-
les te zien krijgen hier van wat er 
met ons gebeurt. Ze tonen alleen 
wat ze willen tonen". Dat wisten ue 
toen al. Een bewaker maande ons aan 
op te stappan... ,

waar je niet zo gauw het woord 
"ziekenhuis" kunt opplakken: ge-
traliede vensters, ijzeren deuren 
grove grendeld en hier en daar zelf 
prikkeldraad langs platforms en 
dakgoten. Met enige fierheid lie-
ten de witte-schorten ons een mo-
derne aangebouwde trappenzaal zien 
die dienst mnest doen als brandlad-
der. Speciaal voor de bezoekers ?

Ue passeerden nog een binnenkoe:r 
waar tussen 4 hoge muren een 30-tal 
mannén rondwandelden in uijzerzin.
De handen op do rug of diep in de 
broekzakken. Een eind verder lag de 
ziekenzaal. Uanu.it de gang konden 
we door esn strook doorzichtig glas 
naar binnen kijken. Da meeste bedden 
uaren leeg. Iedereen kon toekijken 
hoe een zieke op zijn bed werd ver-
zorgd door een dokter en twee ver-
plegers .

Toen gingen we de cellen 'bezoeken' 
Een witte-schort liet zich ontval-
len dat geïnterneerden en gecollo- 
ceerden (collocatie is een adminis-
tratieve maatregel) er door elkaar 
zaten, en dus onder hetzelfde re-
pressief regime vielen Hetgeen 
een andere uitto-schort met klem 
tegensprak.

Lange gangen ianeen : allemaal cel-
len, kleine hokjes. De grootste 
.cellen uaren 3 op 4 m , alle voor 
één persoon , één bad , één stoel, 
één kastje en zelfs een lavabo waar-
door op gezette tijden nat water 
Iroomde. In de zware ijzeren cel- 

_ juren zaten raampjes ingebouud, 
mét de gordijntjes aan de buiten-
kant. Alle deuren hadden een zwaar 
slot en twee solie.de grendels.
Andeie cellen waren 1,5 bij 2,5 m : 
het enige meubilair was een ijzeren 
bed Waarvan de poten in de grond wa-
ren vastgemetseld. Even mnestan ue 
aan Stammheim denken» Zouden de ge- 
vancenen hier ook revolvers hebben ? 
Dan opnieuw een uerkatelier.
En opnieuw dezelfde aangeleerde o - 
verdreven vriendelijkheid tov onze 
begeleiders en de angstige blikken 
van de gevangenen . Er was -praktisch 
geen mogelijk om met de geïnterneer-
den. te praten. Eén keer is dat ons 
toch gelukt. De man sprak vlaams.

in de zaal...

Toen uerden we binnengebracht in de 
cinemazaal. (Plaats voor 80 perso-
nen). Een dokter, twee verplegers 
en een psychiater stonden vgoraan.
De dokter nam het woord. Nog steeds 
alles in het Frans»
Hij kondigde aan dat ue als klimdks 
van dit bezoek drie héél speciale 
figuren zouden zien in levende lijve 
Hij sprak als een circusdirekteur 
in wiens circus we nu drie wereld-
wonderen zouden aanschouwen. Alleen 
Kasper Hauser was er niet...
De eerste persoon werd aangevoerd.

Van een kleine onoplettendheid van 
de dokter maakté hij gebruik om er 
vlug tussendoor te zeggen 
dat hij een afschuwelijke aversie- 
therapie moest ondergaan die hem fy- 
sich totaal ondermijnde en voor hem 
een echte foltering betekende.
Deze frase stond duidelijk niet op 
het programma. De dokter pikte in : 
deze therapie was voor zijn eigen 
goed en bedoeld om hem te helpen . 
Toen werd de man afgevoerd.

N u  kwam een psychopaat op. Bovendien 
ging het hier om een typisch geval, 
zeg maar een schoolvoorbeeld, De man 
vertoonde volgens de dokter de vol-
gende kenmerken : instabiel, steeds 
veranderend van werkgever, van jongs 
af met vrouwen omgegaan en op zijn 
twintigste is hij moéten trouwen, 
heeft toen nog geflirt, drugs geno- 

n en ging soms op reis naar ver-
re landen: de,man vond België een 
"strontland" (waar haalt ie het).
Hij uas 23 jaar. Gehuwd en één zoon. 
Hij werd gevat wegens diefstal. Daar-
voor zou hij hooguit twee maand 
gekregen hebben. Maar de rechter 
oordeelde dat hij zwakzinnig was.
A l  bijna een jaar zat hij te Door-
nik. De kommissie aan dewelke men 
om de zes maand de vrijlating kan 
vragen, had negatieg geoordeeld, 
zonder motivatie evenwel. Toen we 
aan de dokter vroegen of hij dan 
eens het kriterium wilde duidelijk 
stellen waarmee men iemand als psy-
chopaat klasseert, bleef hij (uiter-
aard) het antwoord schuldig en 
draaide uat rond de spreekwoorde- 
ijke pot. Het gesprek werd over 
een ander boeg gegooid en het vol-
gende nummer werd aangekondigd.

Tijd voor de psychoot. Hier had 
de dokter wel een duidelijk kri-
terium: een psychoot is iemand die 
zich afzet tegen de maatschappij, 
de realiteit overstijgt en steeds 
in het ijle zit te dromen. Meestal 
zijn ze niet gevaarlijk. De man die 
nu vooraan zat uas volgens de dokter 
de levende inkarnatie van de zo - 
pas opgenoemde kenmerken. Toen mocht 
de man zijn verhaal doen. Eerst 
vroeg hij ons welke taal wij spraken: 
hij sprak vlot Frans, Nederlands en 
Duits. Hij vertelde verder in het 
Vlaams; de dokter en de rest van de 
staff waren hierdoor duidelijk ver-
veeld -over wat had hij het nu ?- 
de man zat reeds 28 jaar. Hij had 
twee veroordelingen opgelopen: één 
van drie maand en één vah vijf maand, 
Hij vertelde dat er tijdens de ge-
rechtelijke procedures geknoeid was 
en andere onregelmatigheden gebeurd 
waren. Dit bleek de dokter wel te 
verstaan en hij onderbrak de mono-
loog. De tijd uas om. Ue mochten ook 
geen vragen meer stellen aan de man 
en de dokter voegde er aan toe: "Ge 
moet toch niets geloven van wat hij 
zegt, hij zit maar te fantazeren 
'dans le vide' en zo zou hij nog 
tot vanavond kunnen doorgaan". 
"Messieurs, c'est fini !"

Mekanies nam hij plaats op een stoel 
midden het podium. Hij kende zijn 
rol. Hij zat daar een zweeg. De 
dokter vertelde dat hij een typische 
debiel was, en bovendien een super- 
alkolieker . Toen mocht de man zijn 
verhaaltje doen. De dokter zei waar-
mee hij moest beginnen en telkens 
als de man haperde sprong de dokter 
in. De man vertelde niets dan slecht 
van zichzelf , niets dan goed over 
de instelling. Trapsgewijze rammelde 
hij mooi zijn lesje af.

Hier nam ons bezoek een einde. De 
dokter dankte ons voor de inter-
esse die we hadden opgebracht en ver-
gezelde ons naar de uitgang.
Ue namen afscheid en de dokter wenste 
ons smakelijk eten.

Boni, Roland en Dirk.

1%



twee oproepeit
A K T I E K O M I T E E

S O V J E T  J O D E N .

Het aktiekomitee Sovjetjoden stelt 
zich tot doel de rechten van.de 
Doodse gemeenschap in de Sovjet-
unie te verdedigen, zich daarbij 
beroepend op de Sovjétgrondwet, 
de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens en 'vooral de 
besluiten vantfkonferentie van 
Helsinki. Ine stellen vast dat deze 
rechten {kulturele en godsdiensti-
ge ekspressie, recht op emigratie, 
enz.) op systematische wijze wor-
den miskend.
Onze motivatie is zuiver humanis-
tisch, elke anti-oommunistische, 
anti-Sovjetische, Zionistische of 
andere politieke invloed verwerpen 
ue nadrukkelijk.
In samenwerking met Amnesty Inter-
national, willen wc het opnemen 
voor bepaalde personen die in 
moeilijkheden verkeren wegens hun 
joodse gezindheid of hun verlangen 
te emigreren. Onze aktie bestaat 
voorlopig uit het verzamelen van 
handtekeningen op petities ten 
gunste van deze personen.
Ue houden ons nu bezig met het ge-
val Erna Lubenskaya : ze is schei-
kundig ingenieur, maar verloor 
haar baan in een plssticfabriek 
toen ze vroeg om naar Israël te 
mogen uitwijken. Aan haar echt-
genoot en haar dochter werd dit 
wel toegestaan in 1974. Om dit 
mogelijk te maken moest ze offi-
cieel van haar man scheiden. 
Ondanks haar herhaalde aanvragen 
wordt haar nog altijd eer, visum 
geweigerd omdat ze in het bezit 
zou zijn van staatsgeheimen .
Ue steunen Erna Lubenskaya in haar 
strijd om emigratie en vragen dat 
ze zich bij haar familie zou mogen 
vervoegen, in toepassing van de 
Helsinki-akkoorden betreffende de 
hereniging van de families .
De petitie hangt Ad Valvas uit in 
verschillende fakulteiten . 
Daarenboven willen we straatakties 
voeren om de mensen te sensibili-
seren en persoonlijk aan re zetten 
tot het tekenen van de petitie .
In. dit verband zijn medewerkers 
en sympatisanten van harte welkom. 
Kontaktadressen :

N E E N
A A N  DE K O E H A N D E L .

Nu het Egïïiontpakt ,d.e, bekroning 
van de Belgische pruts-,arran- 
gemente-,en compromissepolitiek, 
er gekomen is,nu mogen wij niet 
langer meer apatisch toekijken 
hoe we door onze politici gema-
nipuleerd en bedrogen worden.Het 
is de hoogste tijd dat we er 
iets aan doen! Er is niet alleen 
dringend nood aan juiste infor-
matie over de Egmontproblematiek, 
maar ook moet de Vlaamse publie-
ke opinie gesensibiliseerd worden 
voor het lot van de honderddui- 
zende Vlamingen in en rond Brus-
sel. Daarom roep ik,als Brusse-
laar, op tot solidariteit met die-
genen die het recht ontzegd wordt 
van volwaardige Vlamingen te zijn, 
en vraag ik jullie onze krachten 
NU te bundelen.Neem met ons con-
tact op,sluit jullie bij ons aan 
en laten we tesamen met kordate 
en gedurfde acties van start ga»n. 
Uit elke faculteit,uit elk jaar, 
willen wij gezichten zien!

M.V.S.

Ons kot: Home Boudewijn
tel: 091/22 97 22

Bel even en vraag aan de receptie 
een briefje met je naam en adres 
in een van de volgende bussen te 
stoppen:
-Peter De Graeve,kamer c121 
-Bart Mensaert, " D114-
-2are Van Steenkiste, " A119 
-Rolf Van Steenkiste, " A74

leg erer

Robert Legrand 
Brugsepoortstraat

Jaak Bloch 
Veldstraat 60
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H E E R  L I A 6 R E  : V A L S E  P R O F E E T .

Mijnheer de theoloog,
gii die zo goed de bijbel kent,
- zoveel beter dan al die andere jonge-
ren die gestrikt worden in de heidense 
netten van het atheïsme of het Marxis-
me - gij die theologie studeert, en 
dan nog wel protestantse t h m, w a ei r 
slaat dat op), gij, onderlegd in de 
mystieke en allegorische taal van het 
Heilige Boek :
Mijnheer Liagrs ge zijt nen echte 
Farizeeër !
Uant wat deden die farizeeërs vroeger : 
ze kenden de Bijbel, ze zegden aan de 
goegemeente hoe ze het moesten doen om 
in de hemel te geraken en zelf lapten 
ze het ganse zootje aan hun laars.
En kijk, gij doet dat nu ook zie.
Als doorluchtige godgeleerde moet ge 
weten dat ergens in die Bijbelse best-
seller geschreven staat dat ge niet 
moogt oordelen, opdat ge zelf niet ge-
oordeeld wordt.
En wat doet deze bijbelse exegeet : 
hij oordeelt over 'de oerstomme studen-
ten' en 'hun oerdomme vragen die ze 
stelden' en 'dat al die stommerikken in 
het BLG thuishoren' en nog andere ten-
dentieuze waardeoordelen waarmee hij 
nota bene zijn evennaaste beschimt, be-
spot en vernedert. De heer Liagre ver-
oordeeld daar mensen vanuit zijn eigen 
christo-centrisch heiligheidsgevoel. 
Moge de Vader het hem vergelden !
Uant wat Liagre doet mag niet. Dat is 
zonde, net zoals masturbatie, neuken 
met je lief of de zondagsmis brossen. 
Allemaal zonde.
Ofwel verstaan we dan de bijbel niet 
goed en misschien zijn we er ook wel te 
dom voor : maw dan is er die godsdienst 
enkel voor bijbelse intellektuelen wan 
het slag Liagre. Gaat en vermenigvul-
dig U .

En er is meer.
Al de rest die hij daar schrijft in zijn 
lezersbrief is ook maar flauwe bostheo- 
logie hoor.
Heer Liagre is er trots od dat "het 
Christendom de basis legde voor onze 
Uesterse samenleving". Prachtige samen-
leving zeg .
En nog.
" Het onderwijs is gesticht op basis van 
de Christelijke naastenliefde ". 0 ja ? 
Is het die naastenliefde waarmee ze in 
de 19 eeuw gevochten (!) hebben om het 
onderwijsmonopolie verder te privatise-
ren ? Is het vanuit die spreekwoorde-
lijke naastenliefde dat ze nu 
elke leerkracht die niet handelt of 
leeft in overeenstemming met de 'speci-
ficiteit' van het Christelijke onder-
wijsproject, op straat gooien en brood-
roven,? Prachtige naastenliefde zeg.
En nog meer.

Onze farizeeër schrijft :
"Als het geloof echt zo een onbelang-. 
rijke kleingeestige mooipraterij is, 
waarom komen er dan 500 mensen zich met 
niet-bestaande lulligheden bezighouden" 
Maar mijnheer Liagre, in je brief geef 
jezelf het antwoord daarop : 
omdat het allemaal, dommeRloten waren 
die alleen maar oerstomme vragen kon-
den stellen !
Gij waart daar de enige intellektueel, 
mijnheer Liagre.

En tenslotte.
Liagre zegt :
'Laten de studenten in het vervolg min-
der stomme vragen stellen'.
Schamper zegt :
' Mijnheer Liagre ge moogt in 't ver-
volg nog stommere lezersbrieven schrij-
ven. Ue nemen er echt geen aanstoot aan!

TAPBIUARTKAMPIOEN. 

Op de foto:

Schepen Willems reikt 

trofee uit aan de 

kampioen van 

groot Evergem

VVS -kadervormingen.

toneeL  :
ARCA

Sint-Uidostraat

"De bedelaarsopera", 

van Fassbinder.

op 6, T2, 13, 14 januari om 20u

ARENA

* Toch zonde dat 't een hoer is 
(Dohn Ford)

Vanaf 7 januari telkens om 201)15 
en nog op 12 - 13 - 14 januari

*,Eer vrouw als wij ...
Op 15 -17 -18 januari 
telkens om 20u15

NTG

Sint-BaafsDlein

"Knock of,de triomf van de genees-
kunde".

van DLI.les Romain

tot 22 januari telkens om 20u: 
uitgezonderd op zondag om 15u.

-dinsdag 10 januari om 20u

Leen Persijn.

m enu

maHag : kampernoelissoep - boeuf a , 
la mode met bloemkool en 
Kaassaus / visstick met sla 
en tartaarsaus - fruit of 
ijskreem

didag : dubarrysoep - Gentse stovery 
Hamburger net rode kool - 
fruit of yoghourt 

uodag : tomatensoep - kip op z'n
grootmoeders / lever proven- 

. cale - fruit of rijstpudding 
dodag : aspergesoep - varkensrib met 

andijvie in roomsaus / 
gegarnierde zuurkool - fruit 
o f  g e b a k

vrdag : spinaziesoep/pap - mosselen 
provencale / broodvlees met 
Uortelstampot - fruit of

film  .

STUDIO SK00P

Ueek van 5 tot 12 januari 
Zaal. I : -Brutti, Sporchi, Cattivi 

S o o 1 a 2 0 u
-The last Tycoon

Kazan 22u3.0
Zaal II : -II Conformista

Bertolucci 20 u

1/00RUIT

van 6 tot 12.januari: 

fhe Front.

van Martin Ritt ('76) 

om 16u3o en 19u45.

The Yakuza.

van Sidney Pollack ( '76) 

om 14u en 22u15.

Sociale sektor -sociale voorzienin-' 
gen.

Gezien de omstandigheden -deficitaire 
budgettaire toestand van de sociale 
sektor, maaltijdprijsverhogingen, 
studiebeurzen die in het gedrang ko-
men- is het graadzaam om de sociale 
sektor door te lichten.
Heel wat aspekten en vragen komen 
op de voorgrond bij de bestudering 
daarvan, waarop we nader kunnen in-
gaan .
/financiering van de sociale sektor. 
*dienstverlening door SS.
*funktie van de SS.
*maatschappelijke zin van de SS.
* S S voor het MUHD
*regi.onaal gespreide centra met
sociale voorzieningen.
*sociale sektor, uitsluitend voor 
studenten ?

V/oor die kadervorming hebben ue 
beroep gedaan op
-mevr. Taghon, hoofd sociale dienst 
van de RUG.

—Lieven üheedene, verantwoordelijke 
studiebeurzen op de sociale dienst 
van d e R IJ G.
-dhr. Van Espen, beheerder van de 
sociale sektor.
-oen verantwoordelijke voorde soco 
-een verantwoordelijke voor de 
sociale dienst binnen het NUHG.

Die kadervorming gaat door op 
woensdag 11 januari om 14u30 in het 
Studentenhuis, Sint-Pietersnieuusstr. 
45.
Later op de maand gaat er nog een 
kadervorming door nver de invloed 
van de ekonomie op het onderwijs.

voordracht

Uerkgrceo wetenschappen richt een 
debatsvond in over

"Kernenergie, sociaal en 
j. ,( politiek bekeken"

o pu  £> januari in de Ledeganck 
AUD. 3 om 20u.

ten toon ;

Tot 15 januari van '’O tot 12u30 en 
van 14 tot 18u : in st °ietersabdij 
op het st Pietersplein
* Affichekunst in Duitsland
* Duitse tekstiel in Beeld
* Paul_Uunderlich tekeningen,

litho's, gouaches en beeldhouw-
werk.


