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ZWJtRTLIEGEN...
ALTERNATIEF

Zp-n 30 Jaar geleden bestond er In ons 
duister Vlaanderen een groepje, Verdin 
aso, bekend om zijn solidaristische 
bakteriBn. Het was dan ook niet moei-
lijk  uit te maken aan welke kant zij 
stonden toen de bevrijders uit Duits-
land hier binnenhuppelden.Een paar gene 
raties later komt er een ander patriot 
naar voor,Vic Van Branteghem.Vanuit 
een Antwerps boerendorpje,Balen,begint 
deze missionaris vanuit een diepkriste— 
lijke inspiratie aan de opbouw van een 
volksnationalistisch groupuscule.de 
werkgemeenschap Alternatief.
Hier aan onze RUG is er ook zo’n stu-
dentengemeenschap Alternatief(SARUG). 
Met een nostalgisch hart herinner ik me 
hun voorman, grote leider,spreekbuis en 
Ideoloog Johan van Herreweghe,Jo voor 
de vrienden.Deze Arische jongeling 
komt aan onze unief op voor orde en 
recht.Los van elk intellektueel terro-
risme waarover hieronder meer,bedrijft 
hij ook het vulgaire,alledaagse,gau- 
chisti8che terrorisme.Herinneren we 
ons de Verschaeve rel in oktober 1975. 
Fred Seghers.ooit redaktielid van Al-
ternatief, kloeg toen samen met zijn 
zuivere rasbroeders elke toneellief-
hebber aan.Vraag aan de toeschouwers 
van het toneelstuk hoeveel er van hen 
in het ziekenhuis werden gealterna 
tiefd.Herinner je maandagnacht,10 okto 
ber 1976 s leden van Alternatief,VMO 
en KVHV-Gent plakken affiches voor een 
meeting omtrent Zuid-Afrika«. Een jon 
gen en een meisje wandelen op hun plak 
weg.Triestige balans van dit volksna-
tionalisme;shocktoestand,neusfraktuur 
en een gezwollen gezicht.Lees alter-
natief, voor vrijheid en democratie!
Hun kristelijk geïnspireerde boodschap 
ia werkelijk in staat je tot shock-
toestanden te brengen.Ook een perso-
naliteit binnen HUN democratie is de 
paster Vekemans.Hij hotst met de regel 
maat van een Vlaamsche koekoek das 
Belgenland af om in een of andere ab-
dij Alternatieve vormingsavondjes te 
geven:Was hij het niet die,toen hij 
nog in Chili* zat,waar hij misschien 
beter gebleven was, 10.G00 dollar ont- 
ving?Ongedevalueerde natuurlijk,of 
course.De helft hiervan was' van de 
CIA.De bedoeling?Ondermijningswerk,het 
oprichten van een uiterst anti-kommu- 
nistische vakbond in Latijns-Amerika. 
Voor vrijheid en Pinochet-demokratie. 
Eeen laatste Gotesfreund die ik zou 
willen vernoemen is een Kris Naydts. 
Were-di lid en zéér behulpzaam voor 
Alternatief. Waarom dit alles zo 
schamper in Schamper? Wel,omdat SARUG 
het PK aanklaagt11!In de Gentenaar van 
maandag 9Januari 1978,pagina 9,staat 
een groot artikel met als hoofding :

"In 3 jaar 200.000 fr verduisterd.” 
Objectieve informatie in een objec 
tief blad,geschreven door een objec-
tieve journalist : Kris Naudts,Were- 
di lid en zéér behulpzaam voor Alter-
natief! il Van intellectueel terrorisme 
gesproken!

BEWYZEN ???

Volgende gegevens werden ons verstrekt 
door Paul Verbraekel, lid van Sarug, die 
echter niet als spreekbuis van Sarug 
wilde optreden. Maar Johan Van Herreweghe 
wist er alles van. Of wij soms eens wil-
den terugbellen ?
-Alternatief is toch Johan niet alleen,en 

wist hij echt van niets?
-Ja,hij wist van iets.Namelijk dat Jo van 
Herreweghe en enkele anderen tot tweemaal 
toe naar de studentenbeheerder,André Gee- 
roms,waren getrokken met de vraag om de 
boekhouding even te mogen inzien.
Onder druk van ...(het klonk wat onderdanig) 
Marksistische groeperingen werd hen dat ge-
weigerd. Vervolgens zijn ze naar de regerings 
kommisaris getrokken.(Hoeveel maal ze dit 
gedaan hebben weten we niet) die einde-
lijk opdracht gaf aan de studentenbeheer-
der de boe' khouding te tonen.Zo zijn we 
aan de boekhouding gekomen,maar omdat we 
geen jota van die boekhouding begrepen heb-
ben, ge begrijpt wel,namen ze een bedrijfs-
revisor mee,een beëdigd iemand wiens twij-
felachtigheid boven alle verdenking staat 
(een argument dat we in een telefoongesprek 
met Kris Naudts ook te horen kregen).
- Wie is die iemand,vroegen wij.
- Bijlage 18/1 .... P.M.Rijcken.
- Waar woont die persoon?
- Weet ik niet !?
- Hoe kunnen we dan weten waar hij woont?
- Jo van Herreweghe weet het.Vsrmits onze 

telefoongesprekken toch niets op leverden, 
kunnen we eerst even nagaan wat er in de 
brochure staat,die op de persconferentie 
werd voorgesteld.

Twee zaken : ten eerste,oorzaak van de 
brochure en perskonferentie : de frustra-
tie van niet toegelaten te worden tot het 
PK(politiek konvent).Ten tweede,het gevolg 
van de frustratie : het doornemen van de 
PKboekhouding.
Even vaststellen,69 bladzijden (van de 75) 
zijn gewijd aan de toetreding van SARUG 
tot het PK. 6 bladzijden zijn gewijd aan 
de boekhouding.Gevolg :een groot artikel 
in de Gentenaar aan de hand van Kris 
Naudts."In 3 Jaar 200.000 fr verduisterd."

BEW YZEN ü !
Onmiddellijk stimuleerde dit ons^: "Zijn 
deze zware beschuldigingen waar? Wij 
hebben het onderzocht samen met de stu-
dentenbeheerder (aangesteld door Sociale 
Raad omd eboekhouding van de konventen te 
kontrolerenl).Hier formuleren we enkel 

onze konklusies :

1) SARUG beweert de boekhouding te hebben 
onderzocht.Wat zij echter onderzocht heb-
ben zijn de fiches die de studebtenbeheer- 
der bijhoudt om te weten over hoeveel 
geld de verschillende groeperingen nog 
beschikken. Deze fiches zijn opgesteld in 
verkorte vorm in een hem persoonlijke kode. 
De bewijsstukken,de fakturen dus,liggen op 
het rektoraat en niemand kan er aan buiten 
het hof van Brussel.
2) Na onderzoek is gebleken dat SARUG 
telfouten heeft gemaakt.
3) Na onderzoek is gebleken dat SARUG geen 
weet heeft van de 'reglementeringen in het 
studentenhuis en van de studentenaktiviteiti 
ten',een reglementering die goedgekeurd
is op de sociale raad van 10 juli '74. 
Bijgevolg uit ze beschuldigt :ngen die 
geen grond houden.
In de loop van volgende week zal hier-
omtrent een werkdokument verschijnen.
Tevens zal de pers over de valsheid van 
deze beschuldigingen op de hoogte gebracht 
worden.Eén ding staat nu al vast : dit 
optreden van Alternatief toont wie deze 
mensen zijn.'Voor vrijheid en democratie' 
noemen zij het.Wij vragen ons enkel af : 
'Wanneer de volgende lasterkampagne?'

Ron Hermans 
Carlos Debacker

Ja, wij hebben het gewaagd.
Foei. Dat hoort niet.

Vier onnozele pseudo-redakteurs, 
zeg maar gewone plakkers, zaaien enige 
beroering in de linksere kringen op 
deze unief. En dan nog wel over twee 
bij voorbaat hermetische toestanden.

RAK en anarchisme.

Nog steeds fier , recht en gezond.
Hoewel dat feit ons niet in dank werd 
afgenomen.
Maar dan hier toch enige reaktle op de 
reaktie en dus zodoende volgt het. Hier.

We gaan schematisch tewerk en daarom 
maken wij noodgedwongen een indeling 
van het schema in enkele indelingen.

Daar gaan we.
Punt een.
We nemen niets terug. We vinden dat de 
inhoud van het artikel steunt op erva-
ringen van de redaksieleden. We wilden 
alleen iets kwijt over iets wat ons nogal 
nauw aan het hart ligt.
Tweeds.
We wensen RAK ook een gelukkig nieuwjaar, 
net zoals alle andere.
Ten derde.
Schamper heeft ook haar eigen mening.
Mag dat ? En die mening kan dan ook 
bijtijds en stond mistig tot grondig 
verschillen van wat de studentenbewe-
ging meent voor waarheid te moeten aan-
zien. En zo hoort het ook.
Punt Vier.
Het lijkt er sterk op alsof er eerst een 
cru stukje tekst moet verschijnen voor-
aleer er reaktle komt, en we durven het 
bijna niet te zeggen, maar we wilden 
wel eens een dlskussie uitlokken 1n 
dit linkse kamp van zelfvoldaanheid en 
strijd, 1n dit linkse kamp waar leder 
die zich links verklaart dit dan ook 
1s, en zo nog een en ander, 
puntje vijf.

ja, en dus.
je kan nog steeds obaneren op 
Schamper, voor 40 fr. op de 
volgende rekening: 
wat was die rekening ook weer, 
een getal met een aantal 
cijfers, gaande van nul tot 
negen, of zo,

Maar er is nog hoop en Schamper...

^<rnY' & T



milton friedman besluipt ook onze economie
De zeventiger jaren zullen als 

economisch decennium geschiedenis 
maken. De economische crisis en 
de inflatie tilden het economisch 
gebeuren op het belangstellings— 
niveau van elke bevolkingslaag. Tus 
sen de roddels door vertellen uin- 
kelende dames de slachter dat het 
allemaal de schuld is van de econo-
mische crisis, de inflatie wringt 

zich in elk gesprek.
Doch hoe weinig weten deze mensen 
af van economie, meer nog, je stelt 
met verbazing vast hoe deze mensen 
over economie denken.
Sommigen vereenzelvigen economie 
met boekhouden(de leerstof economie 
in de lagere cyclus van het middel-
baar onderwijs is beperkt tot boek-
houden) »beschouwen als economisch 
het spaarzame of zien het econo - 

misch motief als een streven naar 
maximale winst. Hat economisch

motief is de behoeftenbevrediging 
en daarmee basta. Met treurnis 
stel je echter vast dat economisten 
zich verlagen tot de studie hoe 
maximale winst te puren uit het be— 
drijfshuishouden,'totaal het motief 
van behoeftenbevrediging uit het 
hoofd verliezend. Zonder het min- 

-ete schuldgevoel laten jullie,ma-
nagers,mensen verrekken omdat^ ze 
Oiet in jullie winstsysteem* jullie 
krabben het laatste vlees van de 
Potten der mensen in de ontwikke-
lingslanden, jullie frustreren men-
sen met behulp v a n ’wetenschappelij- 

ke* reklame, *
Hou de mensen maar dom,maak ze alle 
maal smurfjes,zo maak je hen blind 
en laten jullie p o l i t i c i t o e  een 
beleid te voeren dat sociaal on-
aanvaardbaar is. Een voorbeeldje 

uit ons vaderland.

loen vorig jaar in Israël de invae-« 
,ring van een economisch systeem

dat door Milton Friedman werd 
uitgedokterd, gekontesteerd werd, 
waanden wij Belgen ons immuun

tegen derge-

lijke- reactionaire stromingefi.

Die

Friedman(nobelprijswinngar economie 
in 1975) immers is een economist 
van uiterst rechts allooi , hij 
ontwierp het economisch_systeem van 
Chili en schaamt zich hierover niet 
In onze mede-universteitsstad leven 

zowaar enkele economisten die be-
smet zijn door de ideëen van Fried-
man. Ue zullen de heren Van Rompuy 
en Baeck in dit verband niet met 
name noemen. Laat die heren hun 
waanzin »zoujEkunnen denken. Dat is 
zo.ware het niet dat ons aller 
C.V.P. inspiratie zoekt in Leuven-
se regionen bij het uitstippelen 
van hun beleid. "Voorspoed door 
moed", doch welke moed, moed van 
welke sociale klasse. De C.V.P'ers 
zijn heus niet zo lief als ze laten 
uitschijnen. Dus hoe akelig de ge-
dachte ook is, het staat vast dat 
Friedman onze economie besluipt.

Eén schakel ontbree 
redenering: hoe ger 
economisten in de b 
Heel eenvoudig: enk 
den werd aan de bes 
een studiebeurs ver 
verder te'bekwamen' 
siteit van Chicago( 
siteit waar Friedma 
voila de kringloop 
Mensen scholen en h 
len deze' nakende on 
ontmaskeren doe je 
voor de leek"te ver 
door zeven kort ope 
gaven van een duur 
tisch handboek te 1 
enenmin door een'le 
dat alle banaliteit

kt nog in onze 
aken Leuvense 
an van Friedmaa? 
ele jaren gele- 
te economisten 
leend om zich 
aan de undiver- 

Dit is de univer 
n doceert), en 
is volledig, 
un in staat stel 
heilsprofeet te 
niet door "economie 
zinnen, niet 
envolgende uit-
en pseudd kr-i 
aten verschijnen 
x i c o n ’ te schrijven 
en tart.

Eén van de bezuinigingsmaatregelen die 
de laatste jaren ook de unief treft, 
brengt met zich dat de RvB zijn Jaar- 
lijkse- sanerings- en afvloeiingsplan 
voor het personeel moet opstellen en 
ter goedkeuring voorleggen aan de 
minibter van nationale opvoeding (in 
casu Ramaeckers)• Daarom hadden de 
studentenvertegenwoordigers een motie 

opgesteld die tegen die vorm van be-
zuinigingen protesteerde.

Ze werd van de agenda van de RvB even-
wel afgevoerd voor de volgende keerj 
ze ging "herwerkt" worden, ze was te 
"vaag", ... Maar het was iets anders 
dat achter die houding zat. Prof. 
Cottsnle (Landbouwfakulteit) bv. zei 
aan de rektor:"meneer de voorzitter, 
ik vraag me af of de raad zich steeds 
moet bezig houden met het stemmen van 
moties." Want het immers al de tweede 
keer dat de studenten een motie voor-
stelden die de bezuinigingsmaatrege-

len aankloegenl

Eén van de volgende punten was dan 
het fameuse sanerings- en afvloeiings 
plan dat opgesteld was door de admin-
istrateur. Eigenaardig genoeg (?) 
kwam dit er op neer dat enkel de 
fakultaire diensten moesten afvloei- 
ien, en de centrale diensten niet 
(vriendjespolitiek ?). Geen enkele 
vertegenwoordiger was akkoord met 
de voorgestelde afvloeiingen voor 
de eigen fakulteit ( maak je geen 
illusies, het was puur eigen belang). 
En toen zei de regeringskommissaris, 
meer uit wanhoop: "we moeten er toch 
één laten afvloeiien, of 't is geen 
afvloeiingsplan" hetgeen inderdaad 
gebeurde: de RvB stelt nu een
afvloeiingsplan aan de minister voor 
dat één'afvloeiing voorziet.

Maar betekent dit dat we geen per-
soneel zullen zien verdwijnen ? 
Helemaal niet. Ramaeckers zal nu zelfe 
elimineren op basis van de normen van 
de financieringswet, waartegen studero 
ten en personeel in '75 lange tijd 
gestaakt hebben.

R

DE GEDRAGSKODE VOOR EXAMINATOREN EN 
EXAMINANDI.

Dit punt kwam opnieuw in de RvB ter 

sprake. En de proffen waren er dus 
als de kippen bij om "neen, niet om 
mee te werken aan sankties tegen de 

overtreders” te benadrukken hoe be-

zorgd ze wel waren over de kwaliteit 
van ons onderwijs. Daarom vonden ze 

het allemaal een goed idee om de 
navolging van de gedragskode na te 
gaan (het was echter onmogelijk om 
tegelijkertijd een procedure van 
beroep en sankties uit te werken !??). 

Dus, wat komt er : een kommissie 
(geen ONDERZOEKSkommissie) om na te 

gaan : 1) de tekortkomingen van de 

gedragskode zelf (vrijwel niemand 

kent deze kode en nu gaat men ze 

al veranderen)
2) wie overtreedt er allemaal 

het reglement?

De samenstelling is paritair:
°2 proffen 
°2 leden van het WP 
°4 studenten.

Voor de studenten zullen de volgende 
personen meewerken:
Stef Debusschere (van het werkgroepen 

konvent)
Jaak Van MaJleghem (van het fakulteitB 
tenkonvent)
Dirk Van Damme (begeleiding van stu 
denten psychologie en pedagogiek) 
en een student lid van de RvB.

V.

VAN DE 
BEHEERDERS:

GOEDKEURING DER BEGROTINGEN.

De jaarlijkse begrotingskarwei van 
de Beheerraad bleek zowel een erger-
lijke als belachelijke bedoening.
Wie gedacht had dat men aan de vroede 
beh-erders enig inzicht in de finan-
ciële struktuur onzer unief of enige 
wetenschap nopens aanbestedingen, 
eeuwigdurende kontrakten e.d. zou 
verlenen, vertoefde blijkbaar reeds 
in een intense hasjroes, hoewel 
het spul meestal slechts na de ver-
gaderingen wordt rondgedeeld. Niets 
was immers minder waar. Hoe meer 
miljoenen met de summiere balansen 
gemoeid waren, hoe schaarser de 
-overigens nietszeggende- kommentaar.

wtsA verneugenu was Oe strijODaie 
oppositie die zich tegen deze han-
delwijze ontwikkelde "De UNO-begro- 
ting is veruit eenvoudiger dan dezel " 
aldus senator De Facq, pas terug van 
een ommötje in de VN-algemene ver-
gadering. Een aantal kritische prof-
fen (o.m. prof. Dechaene) vuurden 
een stekelig vragensalvo af op de 
regeringskommissaris en zijn eunuchen 
over het "centraal waterhoofd", 
dit is het net van ondoorzichtbare 
centrale diensten, doe blijkbaar 
voortdurende financiële expansies 
doen, ten koste van de fakulteiten 
en zonder dat één kat (laat staan 
een hond) weet waar al dat geld 
voor nodig is. Student Patrick 
vroeg hoe het zat met de versleten 
beloften vanaf nü (dit is een aantal 
jaren geleden) eens een ganse ver-
gadering aan de begrotingen te wijden. 
Nadat ook prof. Storme en Piet Van 
Eeckhout zich bij het algemeen protest 
aansloten, werd andermaal door de 
rektor een beloftenpakket ingediend:
1) vanaf volgend jaar komt een aparte 
RvB voor de begrotingen samenj
2) dit gebeurt reeds in meij

3) de leden zullen twee brochures 
ter beschikking krijgen:
a. één algemeen verklarenddeder jaar 

hetzelfde),
b. vD'or ieder werkjaar een bijzonder- 

verklarendi

4) men zal nu toch eens een hoekje op-
lichten van de sluier op het patri- 
monidim en de beleggingen van de uni- 
versiteit.

Wedden dat dit vergeten wordt ?

De studenten stemden uiteraard tegen 
deze voldongen -feit- begrotingen.

NB Toen een post van 100.000 diende 
goedgekeurd voor de akademische open- 
ingszitting, wees uw dienaar erop dat 
het nu ook tijd wordt dat het rekto- 
raat kennisneemt van het bestaan van 
de Vlaamse Leeuwenvlag. De rektor 
beloofde zijn best te doen.

Patrick Van de Velde.

Begroting sociale Sektor (SS).

Bij de aanvang werd door de stu-
denten geëist dat de bijdrage van 
het patrimonium aan de SS van 30 op 35 
35 miljoen frank zou komen. Dit ter 
kompensatie voor de verhoging van 
de warme middagmalen (4 miljoen frank) 
Die 5 miljoen extra kunnen gemakke- 
lijk genomen worden van de begrotings-
overschot ten bedrage van 27 miljoen 
frank. Overeenkomst werd echter 
niet bereikt en de heer Van Espen zal 
om advies gevraagd worden, zijn stel-
ling luidt: de studenten moeten niet 
in eigen vlees gaan snijden (je mag 
de sociale sektor niet afhankelijk 
maken van giften van het patrimonium). 
Omdat ze hun akties tegen het afschaf 
fen en/of niet indexeren van de studie 
toelagen niet voldoende van de grond 
krijgen.
Bovendien mag het vroegere uitgestipte 
beleid van de SS (SS is Self-suffic- 
iant) niet doorbroken worden.
De maaltijdprijs drie Jaar blokkeren 
is onverantwoord rekeninhoudend met 
de indexstijgingd( deze stijging te 
Gent is te laagste voor Vlaanderen). 
Daartegenover staat dat van het in-
schrijvingsgeld van de studenten 
circa 44 miljoen frank) slechts 10 \ 
naar de SS gaat. En de rest ?
Hierbij willen we ook protesteren 
tegen de wijze waarop de begroting 
werd gestemd. We hadden slechts 
deze keuze: ofwel de begroting stemmen 
(dus 50 fr.), ofwel de begroting af-
keuren met als gevolg een volledige 
ontregeling van de SS.

Rita Van Dam
José Maebe
Johan De Smedt
Patrick Van de Velde.
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OUDENAARDE : DE VUILBAK VAN BELGIË
scham per: 

de gevangen is in

Wat waren we blij toen de grote 
poorten voor o.ns opengingen . . . 
en we de gevangenis mochten bin-
nengaan, want het regende buiten.

We werden door een gang geleid 
naar een andere gang, die ach-
teraf gezien, de ontvangstzaal 
bleek te noemen. Ondertussen 
vielen onze ogen op een berich-
tje, dat tegen de muur was opge- i. 
hangen s “Bezoekers mogen slechts 
2boeken meebrengen voor de ge-
vangenen." Je begrijpt wel ! 
kwestie van veiligheid.

In de ontvangstzaal stond een 
tafel. Aan de ene kant konden 
de bezoekers plaatsnemen, aan de 
andere kant zaten de bezochten : 
tussen hun knieën een plank van-
af de vloer tot aan de onderkant 
van het tafelblad (aldus kon 
niets onder tafel worden doorge- 
gen). Je begrijpt wel : kwestie 
van veiligheid.

De directeur begroette ons en 
stelde zijn staff en zichzelf 
voor. Hij maande ons aan tij-
dens en na de rondleiding veel 
vragen te stellen : deze kans 
zouden we beslist niet onbenut 
laten. Ja, zelfs met.de gevan-
genen mochten we praten : "De 
enen zullen wel zeggen dat het 
hier goed is en de anderen dat 
het hier slecht is, maar daar 
hoef je Je niets van aan te 
trekken : dat doen wij ook nietl 
Over de 'bewoners' van de in-
stelling zei de directeur nog 
dat "ze hier reeds met één been 
in Doornik stonden" en "dat was 
een goeie stok achter de de u r ” 
(over Doornik : zie Schamper nr. 
48). Voor ze te Oudenaarde achter 
de tralies gingen, hadden de 
meeste gevangenen reeds een stuk-
je van hun leven in andere Bel-
gische gevangenissen doorgebracht 
De directeur : "Als ze er in a n -
dere gevangenissen geen raad meer 
mee weten, dan worden ze naar

hier doorgezonden : Oudenaarde 
is de vuilbak van België I"
Er waren namelijk heel wat p s y -
chopaten bij en wanneer deze "te 
gevaarlijk werden voor de mede-
gevangenen” , werden ze uit een 
vorige Instelling weggestuurd.

d a g  s ta ff
De rondleiding kon dus beginnen : 
sleutel op de eerste deur en daar 
gingen we. Het klassieke ver-
toon : de ateliers . Een eerste 
werkplaats die we te zien kregen, 
was een soort houtzagerij. Het 
was er onmogelijk iemand 
te verstaan door het lawaai der 
zaagmachines : we bekeken mekaar 
eens schamper j was dit de reden 
waarom we vrij waren met de ge-
vangenen te spreken en vragen te 
stellen ?

Achteraf gezien niet. Want in het 
volgende atelier ging het er heel 
rustig aan toe : een kleermakerij. 
Klederen en kepies voor de rijks-
wacht : Jawel. Zelfde symboliek 
als bij het fabriceren van vogel-
kooien en muizevallen te Doornik? 
Al onmiddellijk knoopten we een 
gesprek aan met een der gevangen-
en : een student elektronika , 
franssprekend. We wilden onder 
andere weten of alle lit-eratuur 
en dagbladen toegelat;en waren ? 
"Veel, maar zeer zeker niet alles: 
met Marx en Engels en dg. zou je 
niet moeten afkomen en een abon-
nement op ’Le Drapeau Rouge * zou 
er ook niet door te krijgen zijn” .

U (f U M  Ir éi I

Na de ateliers : de kapel, de c e l -
len, de ontspanningszaa1. Tijdens 
dit gedeelte namen we de mogelijk-
heid te baat om eventjes bij de 
staff te polsen.Deze bestond uit 
een dokter, een psycholoog en een 
sociaal assistent. Aan deze laat-
ste vroegen we alvast of alle 
literatuur en dagbladen hier toegc-

laten waren ? "Jazeker, enfin, 
alles wat ’over de toog verkocht 
w o r d t ’,. Je begrijpt wel : geen 
porno bijvoorbeeld." We wierpen 
op dat we het enigszins anders 
hadden vernomen van een gevangene 
"Marx en Engels en dg. toch niet, 
en zelfs ’Le Drapeau R o u g e ’ niet? 
Antwoord sociaal assistent : 
"Zoiets willen ze zelf niet : dat 
wordt nooit gevraagd". Onze b e -
denking : hoe zou dat toch te 
verklaren zijn ?

Op naar de dokter.
Sch. : "Wordt de aversietherapie
tegen alkoholiekers nog wel eens 

toegepast ?"
Dok. : "Jazeker. We zouden nog
wel eens een atropine-spuitje en 
enkele antabus-pi 1 lèn durven 
toedienen. "
Sch. : "Haalt z o ’n therapie dan
werkelijk nog iets uit ?"
Dok. : "Wel nee, dat helpt een
heel kort tijdje, maar dan is dat 
vlug vergeten.”
Sch. : "Waarom gebruiken jullie 
die spullen dan nog ? ’’
Dok. : "Oh, het is spektakulair
nietwaar ! Je ziet ze stuiptrek-
ken en liggen braken. Weet je, 
vroeger mochten ze slagentoe-
dienen als straf, nu mag dat niet 
meer. In de plaats krijgen ze 
dan maar z o ’n aversie-kuur : het 
zijn toch gevangenen, of niet ?
Ze moeten toch gestraft worden ?" 
sch. : slikt het even door.
Dok. : merkt het en bedenkt blijk-
baar zijn eigen woorden. "Ach 
kom jongens, waarom toch zulke 
vragen stellen ?"

Over naar de psycholoog.
Sch. : "Hoe sta je tegenover anti-
psychiatrie ?"
Psych. : "Anti-psychiatrie ??? Dat
is dan een beetje zoals De Batse- 
kier doet in Leuven ??? Ja, daar 
ben ik niet zo goed van op de 
h o o g t e ."
Sch. : fronst de wenkbrouwen en
denkt : "Dag staff !"

. Jmà 1 ,  Ü----__ .mi ƒ* iA------- w.

k o ffie  en p o litie k

De rondleiding liep ten einde. De 
directeur en zijn staff nodigden 
ons uit op een kopje koffie in een 
soort van vergad erzaal . Daar 
konden we verder vragen stellen. 
Goed zo.

Daar schoten we er al eentje af 
op de directeur :
Sch. : "Wat denk je van de (zo 
gekontesteerda) instelling te 
Doornik en de (nog meer gekontes- 
teerde) behandeling aldaar ?"
Dir. : "Ik ben directeur te Oude-
naarde en trek me van Doornik niks 
aan. Over Doornik weet ik niets.., 
ik weet Doornik zelfs niet liggenl'

Foei ... en weten dat de ge-
vangenen van Oudenaarde toch 
"reeds met één been in Doornik 

sta a n ."
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We s l u r p t e n  e v e n t j e s  aan onze k o f -
fie. I-ntussen een i n t e r m e z z o  met 

v r a a g j e s  van ande r e  mensen uit het 
p u b l i e k  : " Hoeveel g e v a n g e n e n  v e r -

b l i j v e n  hie r  m o m e n t e e l  ?" : " W a n -
neer we r d  deze g e v a n g e n i s  g e -

bouwd ?" i "Hoe v e e l  kost z o ’n 
i n r i c h t i n g  d a g e l i j k s  ?" j enz.
Het aangezicht van de directeur 
klaarde op : dèt warens nou eens
nette vragen zie I

Maar voor niet lang.
Sch. again : "Mijnheer de direc-
teur, in uw optiek zijn gevangenen 
mensen die bewezen hebben, dat ze 
niet geschikt zijn in deze maat-
schappij te leven j in uw optiek 
is één der funkties van de ge-
vangenisstraf er voor te zorgen 
dat deze mensen weer geschikt 
worden om in deze maatschappij 
te leven j (de directeur luister-
de met spanning) vindt u het dan 
niet paradoksaal dat u deze men-
sen wilt leren terug in deze 
maatschappij te leven, juist door 
ze eru it af te zonderen ?"
Dir. : "Maar wat wil je dat we
anders doen ? Kennen jullie dan 
een alternatief ?"
Sch. : "Ja, we kennen een alter-
natief l "

Het publiek, met onze soort 
vragen al de hele tijd erg ver-
veeld, begint nu ook erg onrustig 
te doen : "Wat stellen die zich
aan ? een alternatief ? "
Dir. : "Moeten we ze misschien de
handen afbakken ?”

Het gaat er lekker vinnig aan 
toe. Het publiek gaat rechtop 
zitten 1
Sch. : "Is niet de maatschappij - 
struktuur fout ? We menen dat 
het beter zou zijn de aandacht 
daarop toe te spitsen : struk- 
tuurverandering dus i "

Algemene konsternatie ! Het 
publiek verliest zijn zelfbe-
heersing. Er wordt geroepen : 
"Maar dat is politiek 1" j "Die 
moeten minister worden !" : enz. 
Leuk : zo willen we het meemaken !

Volgende vraag :
Sch. (blijft aa ndringen) :
"Vindt u het niet vreemd dat de 
meeste gevangenen hier uit de 
lagere bevolkingsklassen afkoms-
tig zijn ? Sommigen omdat ze en-
kele duizenden franken hebben ge-
stolen, terwijl er jaarlijks voor 
meer dan 140 miljard frank aan 
belastingsontduiking wordt ge-
daan ? Dat is to ch veel grotere 
diefstal ?"

Dir. : "Dat is onze zaak niet.
Daarvoor moet je op de rechtbank 
zijn, die is hier rechtover."

Prachtig mijnheer de directeur: 
dat was reeds de zoveelste maal 
naast de kwestie, maar foei, n o g -
maals zo nonchalant I

We gaan door met de strijd.
Sch. : "Stel nu dat er van over-
heidswege wordt beslist dat hier 
nog een vleugel wordt bijgebouwd 
è la Stammheim. Zou u het nog 
voor uzelf kunnen verantwoorden 
hier directeur te zijn ?"
Dir.: "Zoiets gebeurt nooit. Daar-
voor is ’hier te weinig plaats : 
de tuin is te klein:”
Sch. : "Het gaat erom dat u een
schakel bent in het repressief 
systeem. Wilt u zich daar dan niet 
aan onttrekken ?”
Dir. : "Repressief ?"
Sch. : "Je onttrekt mensen aan de

buitenwereld, er is sprake van 
vrijheidsberoving, vergelding, 
b oete ..."
Dir. : haalt de schouders op j 

zucht even.
Sch. : "Je moet toch niet zomaar
instemmen met wat op de rechtbank 
gebeurt, je kan toch kritiek uiten? 
Dir. : "We willen geen ruzie met 
mensen waarmee we ganse dagen sa-
menwe rken . "

De directeur valt stil en de 
psycholoog snelt eventjes ter 
hulp : "Moest mijnheer de direc-
teur zich uit zijn funktie ont-
trekken, dan zou afgauw een ander 
zijn plaats innemen : wat kan hij 
anders dan de bevelen op te vol-
gen ? "
Sch. : denkt : dat ruikt hier 
naar ’Befehl ist Befehl ! ’

Intussen wordt haastig , vrien-
delijk , maar desalniettemin 
dringend opgemerkt dat het tijd 
geworden is om op te stappen ... 
anders komen we telaat in jGent ,' 
we zijn al over de toegestane 
tijdslimiet ...

De staff haastte zich om ons 
uitgeleide te doen en wenste ons 
een "behouden thuiskomst” . We 
werden ditmaal niet bedankt voor 
onze ’ziekelijke' interesse.

Dirk, Joni en Roland
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ALLERLIEFSTE RECO)AKTIE.

-QUO VADIS  ?
Besté redaktie,

Naar mijn (bescheiden) mening 
heeft Schamper de volgende taken :
1. Berichten over de studieproble-• 
matiek, verslag geven over mis-
en andere toestanden aan onze unief 
en in het' onderwijs in het alge-
meen. Als voorbeeld : de arti-
kels over het medebeheer, de 
sprokkels van de Raad van Beheer, 
de berichtgeving over allerlei 
studieakties, achtergrondartikels 
over alternatieven als projekt- 
onderwijs.

2. Daarmee houdt verband : ar-
tikels over wetenschap en weten-
schapsfilosofie.

3. Als er wraakroepende dingen 
gebeuren in de 'buitenwereld’, 
(zoals Egmontpakten, wereldoorlogen 
en neutronenbommen), dan is het
de taak van een studenteblad de 
diskussie daarover te voeren in 
de studentenbeweging.

4. Eventueel verslaggeving over 
studentenaktiviteiten als debat- 
avonden, meetings.

Nu, het redaktioneel artikel van 
Schamper 47 over het ”anarchisme? 
kan ik in die reeks niet thuis-
brengen. De redaksie heeft het 
goed recht te geloven dat het 
RAK "een groepje crypto-revolu- 
tionairen” zijn (wat dat betekenb, 
zal Bakoenin toch niet geweten 
hebben), doch dat gaat -bij wijze 
van spreken- geen kat aan? Laat 
staan dat het als de mening van 
het "studentenweekblad"van de 
RUG moet verkondigd worden. Het 
is gemakkelijk voor de auteur(s) 
zich achter een Schamperfagade 
te verbergen.

Elke objektieve verslaggeving van 
de debatavond waar alles
omdraait blijft in het artikel 
achterwege : men kan moeilijk van 

Joernalistiek gewagen. Nee, 
Schamper, het schrijfsel was 
hooguit een plaatsje in de lezers 
rubriek waaro, naast dat van de 
heer Liagre. Deze laatste scheldt 
zijn tegenstander uit voor 
"oerstomme student", jullie voor 
"onverdraagzame pseudo-intellektu- 

ee 1" .

Stef Debusschere, 
nog altijd "free-
lance" medewerker 
van Schamper.

F O E I
Aan de redaktie,

Zoals jullie heb ik ontzettend 
enoten van het redaktioneel 
nr 47) betreffende het pretenti 

klubje van crypto-revolutionaire 

Het is gewoonweg briljant.Zelfs 
Lenin zaliger heeft het nooit 
en tenimmer zo klaar en duide-
lijk gesteld.
Dijn achting voor jullie moed en 

doortastendheid.
Graag echter,voegde ik nog mijn 
povere bijdrage,slechts gesteunc 
op feiten.aan jullie grondige 
analyse toe.
1) Negen leden van het 'revolu-
tionair anarchistisch kollektief 
de pseudo-intellektuelen dus, 
uaren inderdaad aanwezig in Kal-
kar (Duitsland)
2) waren inderdaad aanwezig in 
Calville
3) waren inderdaad aanwezig in 
Antwerpen (anti-kernenergiebe- 
togingen)
4) Verleden jaar waren inderdaad 
RAK-leden aanwezig (zie MLB- 
pamflet 'Lieg maar zo hard je 
kan er blijft altijd iets van 
over' Maart '77) op de nachtak- 
tie tegen ultra-rechtse groe-
peringen.
Dit alles geniaal door jullie 
omschreven als spuitbuswerk. 
Maar,meer nog,geachte redaktie- 
leden van Schamper!
Deten jullie dat het RAK reeds 
aanuezig is in fabrieken?Dat ze 
daar niet alleen valse pamflet-
jes uitdelen,maar ook praten mei 
arbeiders in arbeiderskafees?Dai 
RAK-leden deelnemen aan 'stakin- 
gen?Dat er reeds arbeiders in 
het RAK zijn?
Zoals jullie heel terecht zagen, 
bestaat er hier maar één woord 

v o o r :'F O E I !''Net als de studen-
ten van moeder Limburqia doen!' 
En hier zou ik de kern vag jul-
lie kritiek willen helpen onder-
steunen,nl.Uelk anarchisme on-
dersteunen deze pseudo-intellek-
tuelen? 'Dat van Malatesta of hel 

relatief en historisch anarchis-
me van Tkatsjou? Dij ueten het 
echt niet?'
En,geef toe,heren (en dame) a- 
narchisten,permanenties Fouden 

in een kafee is verre van knn- 
ventioneel.Daarom gebruiken 
jullie niet de 'geïnstitutiona-
liseerde machts- en kommunika- 
m i ddelen', zoals daar zijn radio, 
TV en Schamper ? Daarom moet 

men nu over al deze zaken gaan 
diskussieren in het kafee?
Daarom verleenden jullie geen 
steun aan het 'socialistische' 
liberaal vlaams studentenver-

bond? Het zijn ook anarchisten, 
zeggen ze. Daarom wilden jullie 
niet praten tegen de stem-PVV- 
prof-Schrans? Daarom de mensen 
aanraden van anarchistische li-
teratuur door te nemen? Met 
geïnformeerde mensen maakt men 
geen revolutie hoor.
En tot slot nog dit,beste redak- 
tieleden,volledig akkoord:'de-
magogen moet je ontmaskeren, 
niet hen een redaktioneel laten 
schrijven dat nergens op ge-
steund en vol tegenstrijdigheden 
zit.Zo verlies je alle geloof-
waardigheid.

Tot met de revolutie 
redaktieleden

Carlos Debacker

Het redaktieartikel over het anar-
chisme heeft bij heel wat studenten 
verwondering gewekt. Nog meer zijn 
er die er volledig mee instemmen^
Maar het gros van de studenten kent 
alleen de initialen RAK.
Heel wat kritieken komen bij mij op, 
niet alleen op het artikel zelf, maar 
ook op de manier waarop dit een ar-
tikel van de redaksie werd.

Vooraf kan ik nog erbij vertellen 
dat ik door het LVSV aangesproken 
werd om kontakt te leggen met het 

RAK opdat zij op die debatavond 
over Anarchisme-Terrorisme aanwezig 
zouden zijn. Ofschoon zij er niets 
voor voelden om in het panel te zit-
ten, werd toch maar op de affiche ge-
drukt dat er "een anarchist" zou 
spreken. Nu staat in het artikel 
dat die anarchist zijn kat stuur-
de. Het RAK heeft mijns inziens 
gelijk van niet één persoon voor-
aan te laten spreken, maar als 
groep in de zaal aanuezig te 
zijn. Een groep Rak-kers hebben, 
voor dat het pamflet uitgedeeld 
werd een parodie ten tonele ge-
bracht op de verkiezingskampan-
je van Uilly De Klerk. Dab veel 
mensen, als manier van optreden, 

eerder vreemd leek. Het viel bui-
ten het klassiek concept van_deel-

name aan een debat-avond.

In het pamflet worden Kruithof 
en Schrans betaalde demagogen ge-
noemd. Als ze doelen op het feit 

dat ze beide prof zijn en er 
'warmpjes' inzitten, dan kan men 
de vraag stellen waarom ze Apos-
tel uitgenodigd hebben. Prof Daap 
Kruithof was niet demagogies en 
zijn analise welke hij gaf klonk 
gefundeerd, dit in tegenstelling 
met Prof Schrans. Die laatste 
praatte alsof het een politieke 
verkiezingsmeeting betrof. (LVSV- 
leden waren die mening ook toege- 

daan)
* voor een verslag van die debat-

avond verwijs ik naar de volgen-
de Schamper.

In het debat met de zaal dan heb-
ben Rak-leden gereageerd op de 
bewering dat het liberalisme een 
vorm van anarchisme was... dat het 
liberalisme toch de vrije ontplooi 
ing van de mens beoogt, gelijkheid 
nastreven wil edm. Op dat punt 
was Schrans demagogies en werd 
hij ontmaskerd door te wijzen op 
het ekonomiese sisteem, dat onge-
lijkheid kreeert.

Het schijnt mij dat die debat-a-
vond aangegrepen wordt om het RAK 
serieus er langs van te geven.

Maar de toon waarin het geschreven 
werd wil volledig afrekenen met 
het RAK als groep. Daarenboven 
wordt het anarchisme door hetslijk 
gesleurd. Vooreerst de titel : 
hat anarchisme ! (in zeer kleine 
letters) In plaats van onmiddel-; 
lijk aan te geven dat het over het 
RAK handelt. Vervolgens door het 
gegoochel met namen van auteurs, 
om de intellektuele kennis ba-tref- 
fende theorien over het anarchisme 
te demonstreren. Het anarchisme 
lijkt dus eerder een teorie die zo 
maar van op afstand bekeken kan 
worden.
Dat wat je ook nog aanvilt, wat in 
het pamflet stond nl dat er inte-
ressante boeken over het anar-

chisme te lezen zijn, bevestig je 
gewoon door een opsomming van au-
teurs te geven.

Zelf leg je de nadruk niet op het 
feit dat het anarchisme pas bewijst 
wat het waard is indien het in prak-
tijk gebracht wordt. Dat is trou-
wens met alle ismen zo.

Had het Rak een vizie gegeven over 
het anarchisme, of een van de stro-
mingen in het anarchisme, waarmee ze 
het best akkoord konden gaan, uiteen-
gezet, dan had je geantwoord dat dat 
pure teorie was en geen enkele konse- 
kuentie inhield noch voor de leden 
noch voor de uitbouw van de groep.
En zo was men geen stap verder ge-
raakt.

Een volgend punt dat ik opwerp: 
nl dat er alleen op de uiterlijke 
verschijningsvorm van het RAK gespro-
ken wordt -krauietelke, maar daar 
komen nog vele 'revolutionairen'; 
spuitbuswerk -.
Tevergeefs zocht ik in de tekst 
naar eenbeschouwing aser de or- 
ganisatiestruktuur, wat voor het 
uitbouwen van een 'anarchistiese' 
groep van zeer groot belang is, >■ 
Diskussies over een politiek plat-
form worden in het artikel afgedaan 
als gelul in een praatgroep. H eve- 
le linksen zijn er niet die dit v 
voorgedaan hebben.

Del ben ik akkoord dat het RAK te 
weinig in praktijk gebracht heeft 
om geloofwaardig te zijn. Velen 
beweren dat ze libertair marxis-
ten of socialisten zijn en dat ze 
hopen dat er werkelijk een anar-
chistiese beweging van de grond 
komt. En wel, dat ze ar hun werk 
van maken en de hoop fouten die hat 
RAK vertoont wegwerken.

popol geperepoart 
naam en adres bij de re-
dactie gekend.

voordracht :

"Burgerdienst als alternatief voor 
legerdienst"

Mgr. Van Peteghem en de gewetensbe-
zwaarden? Open brief aan de bisschop 
Debatavond op 17 jan. om 20 u.

toneel- :

PROKA

op maandag 16 januari 20u30 
in de Zwarte Zaal (Akademie)

Alex Norton, Bill Paterson, 
John Bott

in "Writers Cramp"

ARCA

menu

Madag : crecysoep / pladijs met 
gesmoorde porei - spaghet-
ti bolognaise / fruit of 
ijskreem.

didag :; poreisoep / varkensgebraad 
orloff - nasi-goreng / 
fruit of yoghourt.

wodag :: groentesoep / hongaarse 
goulash - steak grenoble 
met spruiten / fruit of' 
rijstpudding.

dodag ;i uiensoep met kaas / kip 
met ourrysaus - varkensrib 
met bloemkool in roomsaus/ 
fruit of gebak.

vrdag ;! kampernoeliesoep of pap / 
gegratineerdevisschotel - 
braadworst met spinazie- 
stampot / fruit of mousse.

Kadervorming

op woensdag 25 januari om 14 u 30 
in het Studentenhuis 2°verdieping 
Vorming over de invloed van de 
Ekonomie op de inhoud van het 
Onderwijs.

woensdag 18 januari om 20u 

"Het testament" 

van François Villon 

door Tine Ruysschaert

19,20,21 januari om 20u 

"Bede laarsopera" 

van Fassbinder.

film  ;

VOORUIT

Van 13 tot 19 januari 
Little big man A. Penn 
0m 16.30 h en 19.45 h

Farewell, my Lovely Richards 
0m 14.00 h en 22.15 h

STUDIO SK00P

Zaal I : Brutti,Sporchi, Cattivi 
Scola 20 u. .

Missouri Breaks
A. Penn 22.30 u.

Zaal II s Faustrecht Freiheit

Fassbinder 22 u.


