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Prokuceur :

V oorzitter:

Jespers :

V o orzitte r:

Jespers

V o orz itte r:

Mijnheer de V o o rz itte r, daar is 
de man die Rosinne De Sutter ver-
moord h eeft.
Die man moet hangen. Hoe heeft 
h ij  dat aangelegd ?
H ij heeft haar in een bad ver-
dronken, na een mislukte poging 
om haar te ontplo ffen.
Daaraan heeft h i j  zeer verkeerd
gedaan.. .
h i j  moet hangen.
V o o rz itte r, ik  heb Rosinne n ie t  
vermoord !
Integendeel. Ik heb haar onder-
houden en mijn kinderen verzorgd. 
Ik  kan getuigen bijbrengen, die  
verklaren zu llen  dat ik  'n goed 
mens ben en geen moordenaar.
Je moet hangen ! Je verzwaart je  
misdaad door jouw eigenwaan.
Het past n ie t  iemand d ie . . .  van 
ie ts  beschuldigd is ,  zich voor 
een goed mens te houden.
Maar, v o o rz itte r , e r z ijn  g e tu i-
gen die het zullen bevestigen.
En daar ik  nu beschuldigd ben 
van moord . . .
Je moet hangen ! Je hebt Rosinne 
De Sutter vermoord, poging to t  
moord en je  bent ingenomen met 
je z e lf .
Drié kap ita le  d e lik te n . Wie ben 
je  vrouwtje ?

Vrouwtje : Ik  ben Rosinne De S u tte r.
Jespers : Goddank ! V o o rz itte r , je  z ie t  

dat ik  haar n ie t  vermoord hebl
V o o rz itte r: Hm... ja  . . .  zo ! Maar de po-' 

ging to t  moord ~ ' ?

Rosinne : Neen, v o o rz itte r , h i j  heeft 
geen poging to t  moord gedaan. 
H ij heeft integendeel veel 
goeds gedaan. H ij is een voor' 
t r e f fe l i jk e  man.

Jespers : Je hoort h e t, v o o rz itte r , ze 
zegt dat ik  een goed mens ben

V o orz itte r : Hm ...het 3de punt b l i j f t  dus 
bestaan. Rijkswacht, voer die 
man weg weg, h i j  moet hangen. 
H ij is schuldig aan eigenwaan 
G r i f f ie r ,  c ite e r  in de pre-
missen de ju risp rud en tie  van 
Douwes Dekker.
De volgende zaak. Laarmans

IEMAND MET EEN KUIFJE IN HET RIET
•<

STUREN

Z o a ls  m ijn  v o r ig e  en e e r s te  b i j -
d rage  o v e r g e t ik t  werd en e r  u i t e i n -
d e l i j k  u it z a g  le e k  me e rg e r  dan een 
m élange van ko ts  & k a k . Een m iskraam  
is  een kun s tw erk  in  v e r g e l i j k in g  met 
d a t .  V o o re e rs t  verscheen  de "a lg em e-
ne t i t e l "  z e l f s  n ie t  aan een s u r r u -  
g ate  B e rn a d e tte  S o u b iro u . V e rv o lg en s  
s tond  in  de o n d e r t i t e l  z o 'n  fo u t  d a t  
de b e d o e lin g  h e le m aa l de h e r fs t m is t  
in g in g .  D aar w aar s ta a n  m o e s t:°v e e l  
belo ven&  w e in ig  le v e n , d oe t de z o t -
ten  in  vreugde g even 0 la s  ik  “ Veel 
b e lo ven  & w e in ig  le v e n ,  d o e t de z o t -
ten  in  vreugde le v e n 0 . Ik  had b e id e  
l e t t e r s  v e rw is s e ld  om een komisch  
e f f e k t  te  bekom en, maar door de non-
c h a la n c e  van de o v e r t ik k e r  v e rk re e g  
men n ie t s .  S o i t .  V e rd e r z i j n  e r  i n -  
t e r l i n i ë r in g e n  w aar e r  geen moeten 
en fo u te n ,  v r ie n d e n , fo u te n  w aar 
z e l f s  de z e td u iv e l  nog geen v e r lo f  
van w i l .

_  B e s te re d a k t i e l i d  en g ea c h t la v -  
a u t e r ,  I k doe m ijn  b e s t ,  p le a s e ,  ver 
kno e i n i e t ,  d r in k  m in d e r , w erk e e r s t  
te rd e g e  en ontspan  dan .

DE KONING GAAT ZIJN KONINKLIJKE WEG
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w il zeggen: op open, e e r l i jk e  manier te werk 
gaan; zonder omwegen op z i jn  doel a f gaan, 
de k o rts te , eenvoudigste weg kiezen. De ko-
n in k lijk e  weg is de openbare weg.

Of weet h i j  dat n iet?  Neen, h i j  weet het 
n ie t meer. Door z ijn  gemoessel in het cen-
trum van z ijn  privé "Central Park" vergeet 
h ij  dat het v r i je  volk nog rechten h ee ft. En 
één ervan is het recht op vo o rlich tin g . Zo 
heeft het volk recht op de waarheid. Onder-
meer het o p z e tte lijk  langzaam laten vergeten 
dat de Worst hoofd is van de GENERALE BANK-
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HAATSCHAPIJ. H ij is de grootste aandeelhou-
der en h i j  houdt daarvan. Veel l ie v e r  dan H*
naar koncerten te gaan o f halfdronken polder- 
sianen op te  beuren. En u it  Brusselse k r in -
gen weet ik  pertin en t zeker dat de koningin 
walgt van bezoeken aan kinderklin ieken en 
een hekel heeft aan een hoofdstreling b i j  
een spastisch kind. Maar ja ,  zulke dingen 
MOETEN nu eenmaal, z i j  heten public re la -
tions .

L ie fs t  van al s ta a rt de Lange's avonds 
door z ijn  s te r re k ijk e r  naar de maan, maar 
denk n ie t  romantisch: h i j  denkt ko lon iaa l.

En de Queen sc h r i j f t  dan karamel verzen 
die n ie t  uitgegeven worden om hun Kracht, 
maar om haar T i t e l .

Nu: even de geschiedenis induiken: W il-
lem de Eerste, Nederlands vorst, bekwaam 
middenstander was de oorspronkelijke oprich-
te r  van de Société Générale, nadien genaast 
door Leopold I ,  gefundeerd door I I ,  bekwaam 
beheerd door B e rtje , verwaarloosd & verduits  
door I I I ,  en gekoesterd door de Huidige. H ij 
weet dagelijks  verduiveld goed wat de Socié- 
të Générale doet. En wat lees ik  vorige v r i j -
dag in de krant der Bazen: Soc.Générale 
schond embargo op Rhodesi'ë. Waaruit b l i j k t  
clat onze Geliefde een in te rn a tio n a le  handels-
embargo overtrad. Dat h i j ,  de bankroutier, 
reeds r i j k e l i j k  r i j k ,  nog r i jk e r  wou, op de 
rug van de verdrukten, de k le ine man, de a r -
me kle ine man met zo'n konfektiepakkie an.

En waarom stond dat nu- ingekaderd -  in 
de Standaard denkt u? N iet om het lo t  van 
de k le ine  man hoor, dat sprookje gaat op in 
een k le in  rookje , maar omdat de krantenbazen 
van de Standaard, die to t  een ander finan -
c iee l koncern behoren, het handelaartje u it  
Laken en k la n tje  w ille n  afsnoepen. Zaken z i j r  
zaken, maar j i j  hebt e r u ite in d e lijk  n iets  
mee te  maken.

De resterende gedachten en konklusies 
la a t  ik  over aan j u l l i e  fan tas ie .
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Wat h ie r vo lg t, is een reak tie  van de 
redaktie  op de le z e rs b r ie f van Paul 
Beli'én (dag Paul) die op b lad z ijde  6 
staa t afgedrukt.

van de redaktie  alweer, z i j  heeft op-
geroepen om de k r it ie k  op de studenten-
beweging en a lle s  wat daarmee te  maken 
h e e ft, en dus ook Schamper, ook in het 
openbaar te voeren. Een gezond 
standpunt l i j k t  ons dat. Daarom ook dat 
we n ie t  beschroomd z i jn  om k r i t ie k  die 
ons wordt toegegooid te ontw ijken, a lleen  
komt het ons voor dat een bepaalde 
p o lit ie k e  groepering, om ze maar n ie t  
met naam te noemen, haar leden ertoe  
aanzet Schamper te beschimpen.

1/ Schamper is  p r io r i ta i r  een forum voor 
de werkgroepen en de studentenvertegen-
woordigers. w ij wensen geen pam fletten-
vuilbak van de verschillende (p a r t i j ) -  
p o lit ie k e  groeperingen te z i jn .  Wij z ijn  
daar zeer p rin c ip ie e l in : w ij publiceren  
ook n iets  over de kontroversen tussen bv. 
de RAL en AMADA. Als we daarmee zouden beglri 
ginnen z ijn  we binnen de korste t i jd  gewoon 
een onleesbaar dumpingblad.

2 / Verschillende redakteurs z i jn  ook a k t ie f  
in werkgroepen. De redaktievergaderingen  
worden echter n ie t  gebruikt a ls  propaganda- 
bureau. Voor g e li jk  welke p a r t i jp o lit ie k e  
overtu ig ing. Het is  n ie t  de bedoeling om 
elke maandagavond (lay-outavond) onder 
druk van een " to ev a llig "  langslopende 
delegatie  de partijstandpunten te moeten 
publiceren.
De d rie  leden van SARUG presenteerden zich 
u itd ru k k e lijk  als zijnde van die vereniging. 
Om hogervermelde reden konden we daar n ie t  
op ingaan.

3 / SARUG is op verre na n ie t  de a k tie fs te  
vereniging van de RUG.

4 / De hoofdredakteur was zeker n ie t  ver-
veeld over de pub likatie-aanvraag . Onmid- 
d e l l i j k  na de lezing  was het d u id e lijk  dat 
d it  soort teksten enkel a ls  le z e rs b r ie f  
kon worden afgedrukt. D it principe hebben 
vje ook toegepast op bv . de reakties  met 
de R A K -affa ire .

5 / Wij hebben in de le z e rs b rie f enkel be-
zwaar gemaakt tegen het nogal opvallend 
aanprijzen van een SARUG-brochure(met aan-
koo pp rijs ). Bezwaren die toen door de 
s c h rijve r vo lled ig  beaamd werden.

6 / De Rooie V linder is  een werkgroep aan-
gesloten b i j  het werkgroepenkonvent en v a lt  
dus b i j  de d irek te  balangste llingssfeer 
van Schamper. Door het f e i t  dat deze groe-
pering zeer a k t ie f  is  en regelmatig in  de 
k ijk e r  loopt heeft z i j  u ite raard  inform atie  
waarde. Hun adres wordt afgedrukt omdat de 
redaktie  meent dat e r nog steeds te weinig 
inform atie wordt gegeven over homoseksuali 
t e i t .  Als demokraat Beli'én d it  a ls  "homo-
f ie le  propaganda" in te rp re te e rt  is dat 
z ijn  zaak. Wij vinden n ie t  dat h i j  z i jn  
seksuele voorkeur aan andere moet opdringen

7 / De hoofdredakteur werd n ie t  onder druk 
gezet. Er werd geen stenming georganiseerd 
omdat de mening van de re d a k tie , na d is -  
kussie, unaniem en volkomen d u id e lijk  was.

8 / Wij z i jn  het zeker n ie t  eens met a l le  
gepubliceerde, ondertekende, teksten. De 
beschuldiging van Beli'én is  p la tte  dema-
gogie: w ij hebben nooit beweerd dat we 
met a l le  teksten akkoord moesten z i jn ,  
ook binnenskamers n ie t .
Alleen kunnen a r t ik e ls  met pertinente en 
kontroleerbare leugens en onjuistheden, 
enkel a ls  le z e rs b r ie f gepubliceerd worden. 
Wat een bijkomend argument was om het be-
wuste a r t ik e l als  le z e rs b r ie f op te  
nemen.

9 / R ita Van Dam kwam in dezelfde hoedanig-
heid als  de d rie  SARUG-leden naar de 
redaktievergadering; een redaktie  waarvan 
geen van hen l id  is .

Van Saksen.



P P P  Reportage in 3 delen. Deel 3
ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE

In aansluiting tij de reportages 
in Schamper nummer i+8 en k9 (over 

. Doornik en Oudenaarde ) achten we hdl 
noodzakelijk ze in hun algemene kon- 
tekst te plaatsen, daar we zelf heel 
goed aangevoeld hebben dat we de be-
langrijkste dingen niet te zien kre-
gen... te horen kwamen...,zogezegd 
omwille van verbouwingen die aan de 
gang/waren en van sportaktiviteiten. 
Na hetbezoek waren onze oogjes over-
vermoeid van het zoeken naar mate-
riaal ,aanwij zingen die iets met ver-
bouwingen zouden kunnnen te zien 
hebben, allemaal tevergeefs! Sport-
velden hebben we wel opgemerkt, doch 
het waren sprekende bewijzen van de 
achteruitgang van de sport in der-
gelijke instellingen, aangezien het 
gras er overal welig tierde. Kortom 
de staff nam ons lelijk in het oo t- 
je, gelukkig waren we er ons van be-
wust .

o p e n  d e u r
Een eerste vraag die we ons moeten 
stellen is, hoe geraak je binnen in 
een instellling als Doornik? Daar 
is slechts één antwoord op : veel 
te gemakkelijk. Inderdaad in België 
hebben we een dubbel regime : we het 
ben enerzijds personen die een mis-
drijf begaan hebben en die de leeu- 
wekooien in onze geva~7igenissen kun-
nen uittesten, anderzijds personen 
die 'ontoerrekeningsvatbaar' of 
'zot' verklaard worden door de recht 
bank. Deze laatste categorie vinder 
we dus terug in die instellingen. 
Daarbij moeten we nog al de gecollo- 
queerde voegen, dit zijn personen 
die ook'ontoerekeningsvatbaar' ge-
acht worden doch geen misdrijf be-*. 
gaan hebben,die in de instellingen 
belanden zonder tussenkomst van de 
rechter,doch op een doktorsattesst 
en een papiertje van het gemeente-
bestuur. Eerst en vooral de gecolls 
queerde : hoe gemakkelijk is het 
niet om een doktorsattest te beko-
men? De patiënt wordt door de dok-
tor beschouwd als ziek, meer bepaald 
geestesziek en komt dus in aanmer-
king voor een therapie(cfr. verder) 
De eerste categorie wordt geplaatst 
door de rechter, op advies van de 
psychiater(specialisatie geneeskun-
de). Wat hier dus direkt opvalt 
is de grote rol van de geneesheren 
en psychiaters, hetgeen een door» 
slaggevende stempe 1 drukt op gans 
het beleid. Inderdaad de instel-
lingen heten ze 'het hospitaal', de 
patiënten 'de zieken', dus het zijn

mensen die moeten genezen worden, 
bijgevolg toepassing van de medi-
sche therapie(cfr. verder).
De redenen die ingeroepen worden 
voor de plaatsihg is ten eerste de 
sociale gevaarlijkheid, en ten twee 
de de noodzaak van een adequate be-
handeling. Ten eerste wat is so-

ciale gevaarlijkheid? Daarmee be-
doelt men dat moesten die personen 
verder in onze maatsh_appij vrij 
rondlopen ze een gevaar zouden be-
teken voor de individuele en maat-
schappelijke omgang. Nu moeten we 
deze motivering kombineren met de 
soorten 'zieken' die daar vertoe-
ven, en nu haal ik letterlijk de 
formulering aan van de doctor te 
Doornik :"We hebben hier voorname-
lijk drie categorieën, namelijk 
debielen, psychoten, psychopaten. 
Typisch voor debielen is hun bij- , 
zonder laag IQ waardoor ze niet 
meer vatbaar zijn voor opvoeding. 
Personen met een psychose kunnen 
de werkelijkheid niet meer vatten, 
leven in een droomwereld, staren 
voor zich uit... Kenmerkend voor 
psychopaten is hun instabiliteit, 
niet op hetzelfde werk kunnen blij-
ven, dikwijls verhuizen, met ver-
schillende vrouwen omgaan, van het 
ene naar het andere land trekk_en." 
Als dit de kenmerken zijn van de-
genen die in onze instellingen ver- 
blijven(en dit zijn ze dus in een 
instelling als Doornik) en als dit 
de criteria zijn om iemand sociaal 
gevaarlijk te verklaren, dan ziet 
iedereeen direkt in dat alles wat 
fundamenteel tegen onze gevestiggde 
maatschappelijke orde, gesteund op 
produktie, consumptie, stabiliteit^-

monogaam huwelijk, orde en vooral 
in de pas lopen, ingaat als sociaal 
gevaarlijk beschouwd wordt. Dus de-
genen die de macht hebben in dit 
land bepalen wat dit begri p inhoudt 
Al wat enigszins tegen hun belangen 
_^ingaat wordt als gek, gevaarlijk ge 
determineerd. Een prachtige subtie-
le methode om tegenstand te elimine-
ren. De band is dan ook vrij gemak-
kelijk te leggen naar het proces te-
gen Kris Merckx, enkele jaren terug, 
eeen linkse geneesheer, erg aktief 
te Hoboken, waarbij men hem een psy-
chiatrisch onderzoek oplegde. En 
inderdaad de instellingen, die be-
doeld waren als een verbetering van 
het strafsysteem (behandeling in de 
plaats van straf) zijn uitgegroeid 
tot een ware vorm van•opsluiting 
op grote schaal voor onbeperkte 
duur. Hetgeen de heren geneesheren, 
psychiaters en machthebbers zich 
niet willen afvragen is waarom er 
inderdaad zoveel personen afwijken-
de reakties (bv. schizofrenie) gaan 
vertonen. Door een groep psychi— 
aters(anti -psychiatrie) wordt dit 
inderdaad gezien als een eerste po-
sitieve reaktie tegen het zogezegde 
normalit eit spalroon . Hetgeen in on-
ze maatschappij gepropageerd wordt 
als het normale, is in feite het 
meest ontmenselijkte... vandaar dat 
de reaktie van die mensen op dit on-
menselijk systeem in werkelijkheid 
een normale, menselijke stap is en 
dat degenen die niet meer reageren 
reeds zo sterk beinvloed, kapotge-
maakt zijn, ontmenselijkt zijn dat 
ze niet meer beseffen wat er ge-
beurt .
Vanuit deze optiek bekeken/is het 
gedrag van de zogezegde 'zieken' 
een gezonde reaktie op een onmense-
lijk systeem, gericht op winststre-
ven, uitbuiting, dat zich zowel af- 
speelt op miero-vlak(individueel re-
latiepatroon, gezin) als op macro- 
vlak (maatschappelijke produktiever- 
houdingen). Wat zou de verklaring 
zijn van het zo hoog aantal 'geestes-

zieken' denk je in een fabriek als 
Ford Genk bv.. Juist daar waar het 
menselijke het meest bedreigd wordt 
door een idioot produktieproces, ge-
steund op maximale uitbuiting en 
winststreving, is de reaktie het 
grootst. Vandaar dat de 'geestes-
zieken' inderdaad een gevaar bete-
kenen voor onze gevestigde kapita-
listische orde en als sociaal gevaar-
lijk bestempeld worden. Kortom, ter- 
wijl^le zogenaamde krankzinnige ty-
pisch iemand is die zich persoonlijk

inzet, is de psychiater typisch ie-
mand die zich persoonlijk afzijdig 
houdt. Hij beroept zich op een val-
se neutraliteit ten opzichte van 
kwesties waarover het gaat en stoot 
de krankzinnig en zijn lasige eisen 
uit de samenleving!opmerkelijk ge-
noeg wordt deze uitsluiting bewerk-
stelligd door een procedure die ook 
wel een opname wordt genoemd). Klaar-
blijkelijk is de psychiatrie dus niet 
gewoon een vorm van geneeskunde - de 
frase waarachter vele van haar be-
oefenaars tegenwoordig graag hun fei-
telijke praktijk laten schuilgaan- 
maar integendeel een technocratische 
ide ologie die de radicale herschep-
ping van de mens tot doel heeft. Wat 
voor doeleinden de sociale psychiatri 
ook mag aanwenden, het blijft waar-
schijnlijk dat haar feitelijke werk-
zaamheid beinvloed wordt door de 
socia-economische en politieke over-
wegingen en feiten.

bi nnen v i e r  m u r e n

Eenmaal dat de 'zieke' zich in het 
hospitaal bevindt, begint de staff 
met haar terapie' ( dit is dan de 
tweede motivatie naast sociale ge-
vaarlijkheid), die een logische 
voortzetting is van hetgeen in de 
maatschappij gebeurt, namelijk ver-
dere ontmenselijking. Dit wordt dan 
sociale aanpassing, rehabilitaitie 
genoemd en dit is het ook. Maar 
waaraan? Wel aanpassing aan dege-
nen die reeds ontmenselijkt zijn 
door ons maatschappelijk bestel. 
Aanpassing komt dus neer op het af-
wijkend gedrag elimineren, ze terug 
in de pas laten lopen. Daarvoor 
wordt een serie van verschrikkelijk 
subtiele methoden aangewend, waar-
onder iedereen moet bezwijken. Ieder 
wordt gecatalogeerd (bv. psychopaat) 
wat betekent dat men geen subject 
meer is maar object wordt. Dit~ 
heeft verstrekkende gevolgen, aan-
gezien je dan geen recht meer hebt 
op privacy, ontwikkeling van je per-
soonlijkheid. De moeizame, gezonde 
reaktie die de zogenaamde krankzin-
nige had gehad, als een uitbouw van 
zijn persoonlijkheid wordt dus vol-
ledig in de grond geboord. Je hebt 
enkel te doen wat de staff u beveelt 
want die weten wat goed is voor uw 
genezing. Het gevolg van dit alles 
is dat veel mensen daar fysisch en 
vooral psychische ineenstorten, het-
geen volgens de doktor ter plaatse 
het bewijs is dat de opname inder-

daad hoogdringend was, terwijl het 
integendeel juist omwille van de 
behandeling zelf is. Wat houdt nu 
de behandeling in? Eerste en voor-
al werktherapie. Inderdaad die in-
stellingen hebben ateliers waar de 
'zieke' van 's morgens tot rs avonds 
zaken vervaardigen als boekentassen, 
triplexplaten, maar ook muizevallen, 
vogelkooien, hekkens, politiepetten 
en dit allemaal tegen een belache-
lijke vergoeding. Ook hier schijnt 
het grootkapitaal een reserve-arbeid 
markt te hebben, die echter geen 
looneisen, syndicale afvaardiging 
heeft... (kortom de situatie van de 
1 9de eeuw is hier nog in zijn zui-
ver vorm terug te vinden). En ons 
dan maar wijsmaken dat dit hoogst 
vervreemdende werk goed is voor hun 
genezing. Die dwangarbied is een 
uitstekend middel om het restje per-
soonlijkheid, menselijkheid eruit 
te krijgen. Niettegenstaande dit 
zijn er toch nog heel wat expulsie- 
ve reakties onder de 'zieken', die 
dan met harde hand worden aangegre-
pen, namelijk medische therapie en 
elektro-shocktherapie.
Wat meer uitleg over deze therapie-
ën, die nog dagelijks worden toege-
past. Leze kuur wordt vooral gege-
ven aan mensen die erg depressif of 
helemaal verstard zijn, en dit twee 
tot vijf keer per week. De totale 
kuur omvat tien tot vijftien shocks. 
In feite mogen deze shocks enkel toe-
gepast worden als' de patiënt toe-
stemt. Dit principe is vaak heel- 
ver te zoeken, de praktij wijst na-
melijk uit dat de regel wordt op-
gedrongen, dat men realiseert wat 
de psychiater wenst, zonodig onder 
dwang! Meestal heeft de patiënt 
hierin geen enkele inbreng en komt 
hij er na een lange tijd achter 
wat men reeds lang effektief met hem 
doet en wat men verder met hem van 
plan is. Meestal verneemt hij dit 
van zijn mede-patienten. Meestal

zonder reden op te geven, vraagt 
men de patiënt naar het toilet te 
gaan ( tijdens de kramptoestend trek-
ken ook de spieren van de blaas zich 
buiten de wil van de patiënt samen, 
vandaar het optreden van spontane 
urinelozingen tijdens het insult).
De patiënt wordt zonder verklaring 
nuchter gehouden en in alle vrien-
delijkheid (dringend) afgezonderd 
om het zogenaamd 'slaapspuitje' te 
krijgen. In sommige gevallen gaat 
mem gaat men minder geheimzinnig te 
werk, maar men kan de persoon in 
kwestie ver genoeg misleiden dat hij 
er zelfs naar verlangt. Men pompt ' 
hem hiervoor vaak genoeg het nut en 
belang van deze verder voor hem niet 
gespecifieerde methode in. Wat zijn 
de fysische gevolgen? De patiënt 
wordt bewusteloos gemaakt( omdat hij 
de pijn niet zou voelen) door toe-
dienen van narcoticum. Tijdens de 
shock treden er spiersamentrekkin-
gen op, waarbij het gevaar voor wer-
vel en botfrakturen niet denkbeel-
dig is, daarom dient men ook spier-
verslappende middelen toe (bv. My- 
opine IV). Om bloedvaatkram pen te 
uit te sluiten geeft men atropine, 
als hartversterkers cardiotonica.
Ee n veel voorkomend verschijnsel 
is ook het/niet meer op gang komen 
van de stokkende ademhaling, waar-
door men dan kunstmatige ademhaling 
°a_hartmassage moet toepahsen. Een 
veel ernstiger gevolg is ilat bij 
iedere snoek hersencellen vernie-
tigd worden, waardoor soms hersen - 
letsels optreden^ Na afloop voelt 
de patiënt zich akelig, verslagen 
en ̂ eventueel duizelig, heeft spier-
pijn en hoofdpijn, is moe en wenst 
rust. Ook geheugenverlies komt 
vaak voor. Tengevolge van deze toe-
standen van de patiënt hebben de. 
psychiaters en hun korps geen 'last 
meer te verwachten. Anderzijds be-
taalt het ziekenfonds de behande-
ling, wat bij een zoveel meer tijd - 
rovende terapie als de psychothe-

rapie veel minder het geval is ( uuc 
veel winst zouden de geneesmiddelen-
fabrikanten hiermee in de wacht sle-
pen? Door allerhande prachtig ap-
paraten met mooi glimmende knoppen 
en andere uiterlijkge vondsten lukt 
het de psychiater de gemoderniseerde 
versie te brengen van eewenoude 
aggresieve methoden zoals bedrieg- 
bruggetjes, rotatiekuren, koude ba-
den, en zo meer wordt hier aangevuld 
met veel verfijnder, netter en scho-
ner methode.

vervolg op pag, 3
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SCHAMPER OF RAK
(v o o r spo ed  d o o r  moed)

alweer
een.

Beste redaktie,

Ue nemen de spuitbus ter hand maar 
zien onze vergissing in en nemen 
een schrijfmachine. Uaarom schrij-
ven ue jullie een brief?
Ue vinden het belangrijk om op jul-
lie artikel te reageren om de vol-
gende redenen:- omdat uit hetge en 
jullie schrijven blijkt dat jullie 
niet ueten uat het RAK eigenlijk is 

- omdat uij de stu-
denten niet rechts willen laten lig 
gen.
Ue schrijven dat jnu omdat ue geen 
emotionele,pallieteriaanse reaktie 
wilden geven.
Ue menen dus dat ue ons het best 
kunnen 'verdedigen' door uiteen te 
zetten uat het RAK is.

walr
- Ue zijn anarchist omdat ue van-
uit een analyse van de bestaande 
maatschappijstrukturen komen tot 
de totale negatie ervan. Deze ne-
gatie beschouwen ue als stuwende 
kracht om te komen tot positieve 
voorstellen tot het bereiken van 
een anarchistische samenleving die 
uordt gekenmerkt door haar klasse-
loos karakter, haar anti-hiërar- 
chische organisatievorm en de anti- 
autoritaire instelling van haar le-
den. E9n samenleving waar de indi-
viduele vrijheid, cje persoonlijke 
kreativiteit, het Solidariteitsge- 
gêvoel en de opheffing van de split-* 
sing tussen theorie en praktijk eep 
feit zijn. Ue zien deze samenlevinc 
te bereiken door een gewelddadige 
revolutie die het uerk zal zijn van 
de verdrukte klassen zelf in een 
beueging die noch geleid uordt door 
een partij, noch door een autori-
taire voorhoedegroep. Ue beschou-
wen het als taak van dlke anarchist 
om te poqen via revolutionaire pro-

paganda door woord en daad de ver-
drukte klassen tot een beter in-
zicht te brengen in de maatschappe-
lijke strukturen, en om de massa 
via de verspreiding van libertaire 
ideeen op te wekken tot revolu-
tionaire zelfaktiviteit. Ue hebben 
ons als individuen vrijelijk geor-
ganiseerd in het revolutionaire 
anarchistis kollectief omdat ue 
beseffen dat ue als groep meer kun-
nen bereiken dan alleen. Ue zien 
een anarchistische beueging steeds 
als middel, nooit als doel. Daar 
ue onze organisatie zien als een 
afspiegeling van de anarchistise 
maatschappij, hebben ue de struk- 
tuur ervan gebaseerd op begrippen 
als direkte drmokratie, federalis-
me en solidariteit.

Ue uerken met:

- cellen,dit zijn groepen van 
mensen die georganiseerd optreden.

—werkgroepen die ontstaan op ini-
tiatief van RAK-leden rond een be-
paald thema. Ook niet RAK-leden 
kunnen daar deel van uitmaken. Een 
werkgroep behandelt tijdelijk the-
ma's die zowel praktisch als theo-
retisch kunnen zijn. Er kunnen 
socio-politieke(werking in eigen 
milieu) , permanent technische(rond 
het uitgeven van een tijdschrift 
bijvoorbeeld) en tijdelijke tech- 
nische(vb. organiseren van een beto-
ging) werkgroepen bestaan.
Binnen de onderling aangegane ver-
bintenissen blijven al deze groe-
pen autonoom. Ue hebben een sys-
teem opgebouwd waardoor de informa-
tie over hetgene in deze groepen 
gebeurt op een vlotte en degelijke 
manier doorgespeeld wordt.
Om de belangrijke beslissingen te 
nemen i.v.m. strategie en politiek 
en om de werking van de verschillen-
de groepen te evalueren werden er 
algemene vergaderingen gehouden.
Dit zijn vergaderingen waar iede-
reen als individu(en niet als lid 
van een bepaalde groep) aanwezig is

I  y 1 - é r l f  A i  kà I r L *  !« j u  /* A . 
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uitgang

Als je dit hebt meegemaakt dan be-
gin je ( inzover nog in staat te dan-
ken ) je af te vragen hoe je daar 
nog uitkunt. Aleen uiterlijk zijn 
de muren te hoog, glas te scherp en 
de prikkeldraad te afschuwvekken d, 
doch ook op ~ institutioneel vlak loop 
je met je hoofd tegen de muur. De 
gecolloqueerde komen slechts vrij op 
advies van de psychiater, die er alle

belang bij heeft zoals geschetst 
dat personnages gevaarlijk voor de 
gevestigde orde nog wat afgezonderd 
blijven. Ze schuilen zich hierbij 
achter hun verantwoordelijkheid, die 
ze beter eens zouden doorlichten, 
dan zouden ze zien ten opzichte van 
wie dat ze verantwoordelijk zijn 
en welke menselijke ellende dat ze 
daarmee aanrichten. Dus hier zit 
tot je aangepastgenoeg bent om in 
de pas te lopen. De andere catego-
rie (degene die dus een misdrijf 
begaan hebben) zijn er niet beter 
aan toe, want ook die zitten voor 
onbepaalde tijd, doch afhankelijk 
van een beslissing van de commissie 
ter bescherming van de maatschappij

Daarin zetelt een advokaat, een ma-
gistraat en natuurlijk een psychi-
ater. Het advies van deze laatste 
is vanzelfsprekend doorslaggevend. 
Dit heeft dus tot gevolg dat je door 
dezelfde categorie beoordeeld wordt

onder motivering en zonder mogelijk 
heid van beroep. Kortom totale af-
hankelijkheid van het milieu dat je

per se wil aanpassen.
Ik besluit dit met de letterlijke 
woorden van een 'psychopaat' te 
Doornik :"Veel liever had ik het 
dubbele van mijn straf uitgezeten, 
dan hier als gek te moeten vertoeven 
zonder recht op een eigen mening.
Dan had ik tenminste een nieuw le-
ven in Frankrijk kunnen uitbouwen,

volgens mijn ideeën;". Reactie van
de doktor Zie je wel, typisch 
praat van een psychopaat, het zal 
goed voor hem zijn dat hij hier nog 
een tijdje blijft, totdat hij vol 
ledig genezen is."
Dag doktor, dag psychiater, dag 
staff ( en niet te vergeten dag ge-
achte gezaghebbers), met koffie en 
koekjes na het leerrijk bezoek kun-
nen we dit niet doorspeelen, tenzij

jullie ons ook eens te pakken kri'j- 
gen om wat therapie en genezing toe 
te passen

hopelijk niet tot ziens,

Roland, Dirk en Joni

Zowel in de cellen,in de werkgroe-
pen als op de algemene vergadering 
is democratisch centralisme uit 
den boze. Uat konkreet betekent 
dat wanneer een probleem om stellin# 
name vraagt men langs diskussie ^

probeert tot een eensgezind stand- 
pint te komen. Natuurlijk is deze 
unanimiteit er niet altijd. In 
dit geval zal het meerderheids-
standpunt overwegen waarbij aan de 
numerieke minderheid de vrijheid 
wordt gelaten zich al dan niet aan 
te sluiten bij de numerieke meer-
derheid .

dteboi Iroivomd
Uat onze gewraakte aktie op de 

avond georganiseerd door het LVSV 
betreft, het volgende: dit was 
geen aktie van het RAK in zijn ge-

heel,wel van een(l) cel, die daar-
voor de volledige verantwoordelijk-
heid opneemt . Er stond trouwens 
onderaan het uitgedeelde pamflet 
vermeld dat het hier één cel betrof

Uaarom willen ue ons niet in de kar 
van de Liberalen laten spannen ?
Het liberalisme was in de 18° en 
19° eeuw een wetenschappelijk pro-
gressieve denkrichting, reagerend 
tegen kerk en staat van toen . 
Geneeskunde en technische vernieuw-
ingen waren er.de kinderen van . 
Liberalisme is in essentie praten 
over vrijheid maar als het erop 
aankomt iets te doen dan laten zij 
afweten. Hun vrijheid behelst de 
vriiheid van een kleine minderheid.

Uij geven hier een konkreet voor-
beeld. Vorig akademiejaar, tijdens 
de solidariteitsstakingen met de 
vakbonden, stonden er piketten aan 
de universiteitsstraat . Deze pi-
ketten werden langs twee kanten be-
laagd. Vanuit het universiteitsge-
bouw bestookte de heer Schrans ons 
met allerlei verwijten en poogde 
hij de studenten binnen te lokken. 
Vanop straat wilde LVSV? dat ver-
moedde dat de meerderheid van de 
daar verzamelde studenten naar bin-
nen wilde, een demokratische (sic) 
stemming houden om zo de kracht 
van het piket en de studenten die 
thuis gebleven waren te breken.
Uat ons nog sterkte in het voeren

van een ludieke aktie is het feit 
dat de heer schrans een opkomende 
ster is aan het verkiezingsfirma- 
ment. Schrans is een van de belang 
rijkstP vertegenwoordigers van de 
jonge liberalen.
In dit kader kunnen wij zijn aan-
wezigheid op die avond als een pro-
pagandastunt op verkiezingsvlak 
zien. Uit dit alles bleek voor ons 
dat ue niet gewoon over anarchisme 
konden gaan spreken. Er bleven dan 
nog drie mogelijkheden over :
- een spreekbeurt houden over het 

liberalisme en schrans.
- ludieke aktie met begeleidend 

pamflet.
- niet gaan met eventuele open 

brief.
Dit laatste vonden wij veel te zwak 
en we hebben voor een ludieke ak-

tie gekozen om de volgende redenen 
Er is geen kompromis en/of dialoog 
mogelijk tussen liberalen en anar-
chisten. OM dit duidelijk te' stel-
len vonden ue een ludieke aktie een 
geschiktere methode dan een paneel- 
gesprek. Een bewijs daarvan is het 
feit dat schamper erop is gevlogen 
als vliegen op een stront en er een 
maand later daarover nog steeds dis» 
kussies worden gevoerd, uat niet 
het geval zou zijn geweest indien 
we gewoon een spreekbeurt hadden 
gehouden .

.springer?
- Tenslotte willen we enkele op-
merkingen maken ivm de demagogischs 
manier waarop schamper tewerk is 
gegaan om het RAK aan te vallen en 
dit o.a. door gebruik te maken van 
onnauwkeurigheden, leugens en dub-
belzinnigheden waarvan we niet kun-
nen nalaten er enkele aan te stip-
pen :

- "Sinds enkele maanden nemen deze 
heren 'anarchisten' zichzelf wel 
heel erg au sérieux". Ue weten wel 
dat het begin van een artikel moei-

lijk is, maar dat uil nog nie t zeg-
gen dat je holle frasen moet gebrui* 
ken .
- "Bovendien wilde het RAK geen me-» 
deuerking verlenen aan het LVSV 
want dat is een liberale organisa-
tie. Foei Zie hierboven.

- aklrlvllreilren
- " ...een klein onderonsje... 
kletsen in 't kafee...praatgroep" 
Wij zijn wel aktief zoals zo mooi 
beschreven werd door Carlos.
- "..elke dialoog uit de .weg gaan.'.'! 
Ue hebben reeds tweemaal in jeugd- 
klubs gepraat over anarchisme, een, 
drietal standpunten in tijdschrif- 
ten gepubliceerd en vorig jaar 
tweemaal een avond gegeven in de 
Blandi in.

rak is rak
- ".. eigen mening niet durven ver-
dedigen.." Ue vonden dat we onze 
mening het best konden verdedigen 
op de manier dat we het gedaan heb-
ben.
- "..vals pamfletje.." Ue hebben 
niet de pretentie achteraf te ver-
klaren dat ons pamflet van uitste-
kende kwaliteit was. Men kan het 
pamflet echter niet los zien van de 
aktie.
- "..onverdraagzaam bovendien.."
Ue hebben reeds samengewerkt met 
MLB en RAL.
- "..op een zatte fuif beslissen 
een anarchisties kollektief op te 
richten.." Uaren jullie daar ook ?

- " ..Prachtig spuitbuswerk.." Ue 
zijn er fier op en vinden het een 
goed propagandamiddel. Het spuit-
werk over het RAF komt echter niet 
van ons.
- "..welk anarchisme.." + opsomming 
Uhat's in a name.
- " ..dat wisten we al RAK, dat er 
boeken bestaan .." Lezen !!!
- "..raadt de mensen aan interes-
sante boeken te gaan lezen.." Dat 
VJoen ue niet altijd.

loioloa
- .. heren (en dame) .." Ue vinden
dat een fallokratische reaktionaire 
reaktie, en we raden .jullie eens 
aan eens een boekje biologie ter 
hand te nemen om aldus misschien 
eindelijk eens het onderscheid te 
leren kennen tussen jongens en meis-
jes

g ra p !
Jat kan je 

sn buiten polit

g rap  2
Jat kan je trouwens ook gebruik 

ken buiten politieke pennetuisten*

- "..permanenties op kafee.*" Dp 
kafee gaan is geen kantus houden.
Zo dachten we drempelvrees te over— 
winnen.

OF HOE OULLIE ARTIKEL DE MIST 
INGAAT .

RAK - CEL

(dus I cel van het 
RAK )

De tussen-titels in dit artikel 
zijn door de redaksie geplaatst •
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vrij r
Abortus is in België' door de uet ver-
boden* Nochtans gebeuren jaarlijks 
zo’n 100 000 illegale vruchtafdrij-
vingen, dit meestal onder medisch 
niet verantwoorde omstandigheden, 
uaardoor de gezondheid of zelfs het 
leven van de vrouw in gevaar komt.

Om een ongewenste zwangerschap te 
vermijden doe je aan antikonceptie: 
pil, kondoom, pessarium, spiraaltje, 
e.d. (meer hierover verneem je in 
Schamper 36, te verkrijgen in de 
radiokabine van de Overpoort, of 
beter nog: ga eens naar het Centrum 
voor Seksuele Voorlichting, LJillem 
Tellstraat 13, Gent). De door de 
katholieke kerk toegelaten vormen 
van anticonceptie (koïtus interrup- 
tus & periodieke onthouding) zijn 
helemaal af te raden ! Informatie 
over voorbehoedsmiddelen en het ge-
bruik ervan moet voor iedereen be-
reikbaar zijn !
Doch de bestaande voorbehoedsmiddelen 
kunnen falen: je kan vergeten je pil 
te nemen, er kan een gaatje in het 
kondoom zijn, enzovoort... Een vrouw 
kan ook om een of andere reden geen 
anticonceptiva gebruiken.

En d^r sta je dan mat je zwanger-
schap, Vele zwangerschappen zijn 
niet gewenst, en dit om allerlei 
redenen. Financieel: een vrouw kan 
met een beperkt Inkomen een kind 
nauwelijks in optimale omstandighe-
den opvoeden. Maatschappelijk: de 
onaehuude moeder en het natuurlijk

Daarom eisen we dat iedere vrouw 
die dat wenst, op eenvoudige aan-
vraag en onder medisch verantwoorde 
omstandigheden, in bestaande Belgi-
sche ziekenhuizen, een abortus moet 
kunnen bekomen, en dit tegen terug- 
betalingstarief.

DE BESLISSING OM TOT ABORTUS OVER TE 
GAAN MOET VOLLEDIG BI3 DE VR0UU 
LIGGEN.

ABORTUS MOET UIT HET STRAFWETBOEK !

Enkele adressen waar je terecht kan 
voor.een abortus (in Nederland):

Stimezo: Molenstraat 17. Groede 
(Zeeuus-Vlaanderen). Tot 12 weken. 
Tel. 00.31/11.71.15.50.

Polikliniek Zwangerschapsonderbreking 
Stationstraat 23, Bergen-op-Zoom.
Tel. 00.31.16.40.41.870. Tot 12 weken

NVSH: Van Beverningkstraat 134, Den 
Haag. Tot 12 weken.
Tel. 00.31.70.51.23.41.

Beakliniek: Herenweg 215. Heemstede, 
lot 1b weken. Tel. 00.31.23.28.98.90.

Pr, Koen Smit: Ueth. Frankenueg 25, 
Hmsterüam (Nieuu-Zuid). Tot 12 weken. 
Tel. 00.31.20.35.84.98.

Een vrouw.

Tenslotte nog enkele belangrijke 
aktiviteiten:

11 februari: 6 uren voor abortus 
in 5chaarbeek (toegang 100 frank).

16 februari: debatavond van Dolle 
M.iöö over •’Vrijheid en onvrijheid 
van de vrouwelijke seksualiteit’, 
Blandijn, 20 u.

4 Maart: nationale abortusbetoging 
Tn Gent !

k.k. - tramkaart

De bedoeling van de inrichters 
dat zijn de werkgroep wetenschap-
pen en het tijdschrift Paradigma 
is de volgende :

bij studenten in de wetenschappen 
werd vastgesteld dat hun interesse 
in de wetenschapsfilosofie kwasi 
nihil is; dit is voor een groot 
deel te wijten aan het ontbre-
ken van informatie over deze tak 
van de wijsbegeerte. Hier. willen 
wij met deze voordrachtenreeks 
een eerste stap in deze richting 
zetten. Vermelden we wel dat we 
sindsdien vastgesteld hebben dat 
nog meer mensen uit totaal ver-
schillende achtergronden geïnte-
resseerd zijn in deze reeks. We 
schijnen dus op een ruimer publiel 
gemikt te hebben dan we dachten.

Algemeen kan men de wetenschaps-
filosofie omschrijven als deze 
tak van de wijsbegeerte, die de 
wetenschap als objekt van stu-
die heeft. De zekerheden, die de 
hedendaagse wetenschap meende in 
pacht te hebben, blijken bij een 
nadere analyse alles behalve ze-
kerheden te zijn. Het zijn deze 
resultaten, die we aan een rui-
mer publiek willen meedelen.

Konkreet nu : de keuze van de on-
derwerpen is bedoeld een zo groot 
mogelijk gedeelte van het weten-
schapsfilosofisch terrein te om-
vangen. Uiteraard zullen bepaal-
de aspekten niet aan bod komen.
De voordrachten zullen voor ons 
een sukses zijn, indien het pu-
bliek zelf op verdere eksplora- 
tie wil gaan.

2 februari : Prof. L.Apostel : 
inleiding tot de algemene sys— 
teemleer : kan de algemene sys- 
teemleer een middel zijn om tot 
unifikatie van de wetenschappen 
te komen ?

9 februari : Prof. M.De Mey : 
sociologie van de wetenschap : 
vermits wetenschappers, zoals 
andere mensen, maatschappelij-
ke wezens zijn, kunnen deze ook 
als maatschappelijke groep be-
naderd worden.

16 februari : Drs. I.Stengers : 
la Science : histoire interne 
ou externe : heeft de wetenschap 
een eigen interne ontwikkeling 
of wordt deze door ruimere maat-
schappelijke verhoudingen be-
paald ?

23 februari : Prof. D.Batens : 
problemen rond induktie : 
hoe komen we van feit tot wet, 
van wet tot theorie, etc.

2 maart : Drs. J.Van Bendegem : 
grondslagen van de wiskunde : 
bezit de wiskunde grondslagen 
en zo ja, welke zijn ze ?

Al deze voordrachten gaan door 
op donderdagavond in de Lede- 
ganekstraat in auditorium 3, tel-
kens om 20 u.
Voorzien zijn : een boekenstand, 
een bibliografie, die de geïn-
teresseerde toelaat het terrein 
verder te eksploreren. Bovendien 
zullen na het aflopen van de cy-
clus, samenvattingen verschijnen 
in het komende nummer van Para-
digma. Tot dan !

W e rkg ro èp  w e te n s ch a p # !« . 
P a ra d ig m a . —

K o n ta k ta d r e s  :
Jean Paul Van Bendegem 
Korte Meer 6 
9000 Gent.

De agenda ziet er als v/olgt uit' :

’Ofte hoe je- voor 20 fr. binnen kunt 
op alle voorstellingen die georga-
niseerd zijn door K.K. of een ver-
eniging aangesloten bij K.K. :
F.M.U. (Masereelfonds) , U.F.G. 
(Univ, Filmgroep) , Proka (crème de 
la crème van het avant-garde the-
ater, meestal in de Zwarte Zaal in 
de akademié , GUT (Gents Univ. The-
ater) en alle andere evenenementen 
die georganiseerd worden door 
Jazzcombo, G.S.K., M.U.G. , U.P.G. 
en andere . Gentse letterwoordorgani- 
saties. Voor zo'n kaart betaal je 
100 fr, en ze is niet persoonlijk, 
dwz je kunt desnoods met 5 verschil-
lende personen op 1 voorstelling 
gebruiken ! Gaja, en ook voor 
" Mafianne wacht op het Huwelijk " ! 
Hoe geraak je er aan ?
In de Brug op 't Studentensekreta- 
riaat, eerste deur links . (Kloppen) 
Ue verkopen de K,K. - Tramkaart 
ook op de voorstelling van de 
Mahnen van den DAM op donderdag 
9 februari .

m
Marianne wacht op het huwelijk

Heel Gent weet nu stilaan dat de 
Internationale Nieuwe Scène - 
Mannen van den Dam begin februari 
naar Gent komt.
Ze spelen Marianne wacht op het hu-
welijk, in zaal Vooruit op vrijdag 
3 februari en van maandag 6 febr. 
tot zaterdag 11 febr. En jullie 
kunnen daar heel goedkoop naartoe. 
Maar eerst verder lezen.

De mannen van den Dam willen toneel 
brengen dat zich niet laat herleiden 
tot het beleven van een gemeenschap-
pelijk ideaal voor een reeds over- 
■‘■"igd publiek.
ZE willen op zoek gaan naar nieuwe 
vormen van politiek theater : geen 
steriele analyses, geen dogma's .
Uel : tonen, laten aanvoelen, vragen 
oproepen over de waarden die onze 
samenleving domineren : bezitsdrang, 
fatsoenlijk gelul, zgn. gezond ver- 
stans.
" Marianne " toont ons de sleur en 
de vervreemding van het alledaagse 
leven in een 'normaal' gezin.
Dat gezin wordt geregeerd door de 
als vanzelfsprekend beschouwde werk-
situatie, dito moraal, verkalkte 
gezagstrukturen en rollenpatronen.

Zaken waarop niemand vat schijnt te 
hebben en waarin heel onze wereld 
aan het verstikken is.
De mannen van den Dam willen aanto-
nen, met een poëzie die wortelt .in 
die dagelijkse realiteit, dat het 
"gewone” niet zo voor de hand lig-
gend is.
Daarom spelen zij Marianne wacht op 
het huwelijk.
Als jullie willen weten hoe ze het 
er van af brengt, hebben jullie er 
alle voordeel bij (1) om te gaan 
kijken en (2) dat te doen op 
donderdag de negende februari UANT 
,dan mogen studenten binnen voor 
50 ballen ipv 100 (ballen)
K.K. verkoopt de kaarten.
En de hele slimme onder jullie, (?) 
die gaan natuurlijk binnen
voor 20 fr.

Hoe je dat doet lees je elders in 
deze Schamper, (zie : KK-Tramkaart)

hot news I!

HET STADHUIS BIJNA BEZET .
nia

Maandag 23 ja n u a r i.
Nog voor het te r  perse gaan van Schamper 
nummero 51. Nat bedropen.
Een redakteur. B ijna had h i j  z i jn  vingers 
verbrandt. Het nieuws was heet. In pers-
termen zegt men dan : 11 Whauw, hot news 
zeg ". Nu te r  zake.
IN Gent . Om 17.56 u . Striemende regen. 
Spandoeken : 'Betere huisvesting ' en 
'In te g ra t ie  van de gastarbe iders '.
Stadhuis Gent. Net voor de gemeenteraad. 
Leden van de Wetswinkel en het wijkgezond-
heidscentrum "De Sleep" vormden er een haag 
voor de ingang van het stadhuis.
Aan de gemeenteraadsleden werd een open 
b r ie f  overhandigd, w aarb ij gewezen werd 
op de problematiek rond de huisvesting  
van (vooral Turkse) gastarbeiders te  Gent. 
Wetswinkel en Sleep drukken hun eis  u it  
om dringend werk te  gaan maken van de 
verbetering van de huisvestingss itua tie  
en de in te g ra tie  van de gastarbeiders.
De b r ie f  bevatte verder een ' Ontwerp van 
beleidsplan tov de gastarbeidersproblema- 
t ie k ,  in het biezonder mbt de w ijk  S lu ize - 
ken -  Mui de ' ,  waaraan verschillende o r-
ganisaties aan de uitwerking ervan hadden 
meegewerkt. Dat waren naast Tfetswinkel en 
De Sleep ook nog de werkgroep Stadskern- 

jvernleüwing, Buurt en Sefam en SG0V .
In het ontwerp wordt door de werkgroepen 
bewust gekozen voor In te g ra tie .
De buitenlandse arbeiders leven met hun 
fam ilies  momenteèl in meestal ongezonde 
woningen, erg overbevolkt en gekoncentreerd 
in  enkele wyken van de stad.Hoe dan ook, 
Turken en Belgen moeten leren samen leven: 
in te g ra tie  houdt in , dat twee verschillende  
kuituren naast e lkaar moeten kunnen bestaan. 
Het betekent ook, dat die twee bevolkings-
groepen aanvaarden dat e r  b i j  de andere 
verschillende leefgewoonten z i jn ,  andere

normen en waarden. Het aanvaarden van an-
dere kuituren vormt een w ezen lijk  kenmerk 
van demokratie . De werkgroepen menen dat 
het de taak 1s van de overheid de In tegra -
t ie  te  bevorderen en daarvoor de nodige 
p o lit ie k e  besluiten te- t re f fe n . >
In hun b r ie f  s te lle n  de werkgroepen dan 
nog enkele b e le id s lijn e n  voorop : 
huurwaarborgen, tegengaan dat hulzen lange 
t i jd  leegstaan, samenwerking met de OCMW's, 
het saneren van woningen enz. Verder d ien t 
ook aandacht besteed op de mogelijkheden 
die het onderwijs b ied t om in te g ra tie  
te verbreden en te versnellen . Tenslotte  
moet ook op ku lturee l bele id  zekere opties  
worden genomen met het oog op het met- 
elkaar-vertrouwd-geraken van de v e rs c h il-
lende bevolkingsgroepen .

Zichtbaar gelnteresserd namen de gemeente-
raadsleden de open b r ie f  aan. De heer 
schrans poseerde z e lfs  even voor de kamera 
van de Gentse f i lm a k tu a llte ite n , hetgeen
hem vast ... enkele stemmetjes opbrengt,
a ls  h i j  straks 1n het voorprogramma 
versch ijn t van B iH t is .  Ook P le t van 
Eeckhout had e r speciaal het assisenhof 
voor verlaten  om z i jn  zltpen-nlngen te  
komen o p s trijk e n , en gauw e ffe  op de f i lm . . ,

Eén van de laatkomers merkte op, b i j  het 
zien van de spandoeken en de eerste zinnen 
van de b r ie f  dat 'de problematiek rond 
de gastarbeiders wel gekend w a s '. . .
'J a , maar nog n ie t  opgelost hé 1' merkte 
één van de stoepbetogers op.
Dat was de nagel op de kop, 
o f l ie v e r  : de vinger op de wonde.

Waarna a lle n  , k le tsn at en verkleund, 
vreedzaam naar hun resp ektieveü  jke  
verb lijfsoorden  trokken en de flik k e n  
onverrich terzake, Inpakten « w e g re d e n !..
De gemeenteraad weze gewaarschuwd. Hardere 
akties kunnen volgen...

VIII Internationaal Mixed-Media en Avantgarde Festival 1978. Gent - Antwerpen - Brussel - Aalst

1 februari om 15u: Zwarte Zaal, Akademiestraat 2 Gentj open repetiteis en schoolvoorstelling met Walter Lievens,
A. Libioulle, E. Feremans, werkgroep Logos, Mixed-media film.

20U15: zelfde plaatsj "Mixed-media: muziek - taal - film", films & muziekprojekten van Jon Smit, 
Donald Buchla, G.W. Raes, Logos-werkgroep, Peter Cusack,...

2 februari om 20u15: Galver Gallery, Ajuinlei 6 , Gentj Mixed media: De computer als intermedium tussen gebaar
klank en beeldj j The Electric Weasel Ensemble [USA): op het programma stukken en projek- 
ten van David Morse, Stephen Ruppenthal, DAvid Rosenboom, Steve Reich, Allen Strange.



100 blz lui
recht op antwoord

Gelieve onderstaand antwoord op te 
nemen conform aan de beschikkin-
gen van de Wet op het recht op 
antwoord in uw volgend nummer op 
dezelfde plaats en met hetzelfde 
lettertype.

Hoogachtend,

J. Van Herreweghe

De studentikoze grijns van 
Schamper (nr. 49, 1978) onder de
titel "ZWARTLIEGEN" heeft rotte 
tanden .
1. "Even vaststellen, 69 bladzijden 
(van de 753 zijn gewijd aan de

toetreding van SARUG tot het PK.
6 bladzijden zijn gewijd aan de 
boekhouding. ’’
Het dossier van SARUG, "Intellek- 
tueel Terrorisme aan de RUG" telt 
100 pagina’s waarvan 83 bedrukt.
Men behoeft geen rekenmachine om 
dat te tellen. De overgrote meer-
derheid van deze bladzijden hande-
len inderdaad over het "Gruppen- 
verbot” van het PK tov. SARUG.
Op de 167 regels in het Schamper- 
artikel vinden we geen iota daar-
over.

2. Wel heeft Schamper 122 regels 
vrij voor Springer-metodes. In 
een politieke discussie brengen 
persoonlijke aanvallen geen zoden 
aan de dijk, laat staan lafhartige 
aanvallen onder de gordel. Het is 
de machteloze woedeaanval van een 
verwend kind.

3. De studentenbeheerder zou er 
best aan doen in alle talen te 
zwijgen over het nazicht van "zijn 
boekhouding". Op 8 november 1977 
weigert hij zijn boekhouding voor 
te leggen aan studenten die ze 
willen nazien. Hij wordt hierin 
krachtdadig gesteund door een 
inderhaast op getromme1 de militie. 
Hij verklaart op dat moment dat de 
boekhouding eventueel bij de 
regeringscommissaris op het recto-
raat kan ingekeken worden. Maar 
hij had zonder de waard gerekend.
En die waard was een revisor die 
zich opp 12 november 1977 op het 
rectoraat aanbood om de boekhou-
ding na te zien. Dat verslag werd 
opgenomen in het SARUG-dossier. Het 
laatste wat men een revisor in de 
schoenen kan schuiven is dat hij 
telfouten maakt. Schamper heeft 
"het” zelf onderzocht, maar 
Schamper beweert terze1fertijd
"de bewijstuk ken, de fakturen dus, 
liggen op het rectoraat en niemand 
kan er buiten het het hof van 
Brussel:"

4. De pers kan alleen van de vals-
heid van onze aantijgingen op de 
hoogte gebracht worden door een 
tegensprekelijke expertise. Over-
igens zou het veel gezonder zijn 
dat.de feiten zelf, dus de boek-
houding, bij de studenten openbaar-
gemaakt wordèn. Maar dat is blijk-
baar teveel gevraagd.

5. De reglementeringen in het 
studentenhuis en van de studenten- 
aktiviteiten van 10 juli 1974 waar 
SARug volgens Schamper geen weet 
van heeft ,zijn opgenomen in het 
SARUG Dossier onder bijlage 3/3.

Met de meeste hoogachting, 
namens SARUG,

J. Van Herreweghe, 
voorzitter van de 
Studentenwerkgemeenschap 
Alternatief

de „waarheid
WEERLEGGING VAN DE BESCHULDIGING 
VAN SARUG IVM PK-VERDUISTERING.

Alvorens over te gaan naar konkre- 
te posten en cijferste geven, moet 
vermeld worden dat de beschuldiging 
en geuit wérden op basis van een 
aantal fiches die door de achter-
eenvolgende studentenbeheerders bij 
gehouden wnrdpn ts hohneven van de 
kringen, maar zeker niet op basis 
van- de boekhouding van de dienst 
studente na ktivitei ten:die worden 
enkel op het rektoraat verzameld.

Het enige doel van die fiches is 
echter dat ze het de studentenbe-
heerders moeten mogelijk maken zich. 
te verantwoorden tegenover de 
kringen omtrent de stand van hun 
subsidies (uitgaven en saldo).

Om dit mogelijk te meken wordt op 
die fiches nummer, datum, bedrag, 
reden(sumiere omschrijving), naam . 
schuldeiser, cumulatief bedrag van 
de uitgaven en het saldo vermeld. 
Indien het uitgaven omtrent stencil 
werk of het gebruik van een lokaal 
betreft, wordt de datum vervangen . 
door een code, respektievelijk P 
en L^.
De datum vermelden heeft hier geen 
zin omdat de documenten die hier-
omtrent aan de beheerder toege-
stuurd worden telkens een periode 
beslaan. Wel wordt ook op elk van 
die dokumenten het overeenkomen 
codenummer of L̂  n ver-
meld waarmee clè'Rode op ' öè fiche 
dan overeenkomt.

Een tweede voorafgaande opmerking 
handelt over de beschuldiging van 
het ontbreken van bewijsstukken.
Ook die worden op het rektoraat 
bijgehouden en zonder voorlegging 
van bewijs is terugbetaling on-
mogelijk. Sarug heeft gewoon de 
moeite niet gedaan om de juiste 
informatie in handen te krijgen, 
maar afgaande op hogergenoemde 
fiches konklusies getrokken die 
geen steek houden.

Een derde fundamenteel punt is dat 
in de artikels die rond het Sarug- 
dossier verschijnen steeds over 
verduisteringen gesproken wordt, 
dit waarschijnlijk om indruk te ma-
ken. Verduisteren houdt in dat men 
gelden een andere bestemming ge-
geven heeft en dit ter verrijking 
ten persoonlijken titel.
Terwijl het volgens net aossier 
enkel om onverantwoorde uitgaven 
zou gaan. Dit illustreert nogmaals 
de bedoeling van de hele zaak.

Tenslotte geeft Sarug toe zich op 
fragmentarische gegevens gebaseerd 
te hebben en bovendien heeft men 
niet de moeite gedaan het algemeen 
reglement van het studentenhuis 
te lezen, hoewel het gepubliceerd 
werd in hun dossier.

Gezien al het voorgaande is het 
eigenlijk zinloos de afzonderlijke 
beschuldigingen, beschuldigingen 
die op verkeerde informatie berust, 
te weerleggen.

Wat nu de beschuldigingen zelf 
betreft, die zal ik systematisch 
en groepsgewijs weerleggen.
a) Omtrent het maken van reken - 
fouten in 1976 (bijlage 18/2).
Voor wat de 2 eerste gevallen 
betreft kan ik zeggen dat dhr 
Blanckaert, de vorige studenbe- 
heerder, geen enkele fout gemaakt 
heeft. De enige verklaring hier-
voor nodig is dat in die periode 
respektievelijk een inkomst van 
1.572,-fr en 5.000,-fr in plaats 
van een uitgave van een uitgave 
genoteerd werd. Het +-teken werd 
echter genegeerd door hun analyse, 
waardoor ze op een fout van 3.094,- 
fr en 10.000,-fr komen. In het 
derde geval is er inderdaad een 
uitgave namelijk de drukkosten van 
een nummer van het tijdschrift 
'neo-humanisme 1 uitgegeven door
het LVS V.

b) bussen.
Sarug beweert dat uitgaven voor bus-
sen niet kunnen gesubsidieerd wor-
den. In het algemeen reglement 
van 'het studentenhuis en van de 
studentenaktiviteiten staat het 
tegenovergestelde. Anderzijds be-
weren ze dat in 1977 een bedrag 
van 200,-fr vermeld staat als 
inkomsten. Op de fiche van PK- 
centraal staat echter 2X een bedrag 
van 800,-fr vermeld. Dit is het 
gevolg van het feit dat ik 2X geëia 
heb dat men een minimale bijdrage 
vroeg om zich in te schrijven voor 
de reiè om zo een teveel aan zit-
plaatsen te vermijden.
Sarug beweert dat 105.327 fr. ten 
onrechte werd gespendeerd aan bus-
reizen ..

c) Diverse kosten■
Uit hetgene wat hierboven over de 
fiches vermeit staal: blijké dui-
delijk wat met diverse kosten be-
doeld wordt. Op die fiches worden 
een hele reeks kleine uitgaven 
diegezamenlijk ingediend worden 
niet afzonderlijk en expliciet 
vermeld. Dhr. Blanckaert gebruik-
te toevallig de benaming 'diverse 
kosten’ als verzamelnaam.
Voor de 13.262,-fr in 1975 uit-
betaald aan 'T Zal Wel Gaan staat 
er zelfs bij wat onder die naam 
diversen verstaan wordt nl. : 
stookolie, huur en bureelmateriaal. 
Wat is hier niet in orde ? Dezelf-
de opmerking geldt voor de andere 
beschuldigingen in verband met 
diverse kosten.

d) Niet gespecifieerde kosten.

De verklaring hiervoor is heel 
.eenvoudig. Het gaat hier te 1 - 
kensföp luitzondering na) om 
stencilwerk verricht op het stu-
dentenhuis , stenci lwerk dat geno-
teerd wordt met de kode P̂  •
Als men natuurlijk niet weelwaar 
P voor staat kan men beweren dat 
er geen reden is voor die uitga-
ve .
Wat de uitzondering betreft:het 
is zo dat ik de reden vergeten 
noteren ben. Bij nazicht bleek 
dat het eaat om uiteaven ivm. een 
binnen PK ( beslissing algemene 
vergadering) opgericht' Spanjekomi - 
tee.
Sa.rug berekende dat op de posten 
diverse- en niet gespecifieerde 
kosten voor 39.534 fr. werd ver-
duisterd.

e) Aankoop brochures.

-CCOD-brochure: Het gaat hier om
een tekst die door CCOD verstrekt 
werd en die PK zelf tot brochure 
verwerkt heeft.' De brochure is 
gedeeltelijk bij TYKO en gedeelte-
lijk bij VTK gedrukt en op de al-
gemene vergadering van het PK ver-
spreid.
-VVS-blad : tegen de aankoop van
dit informatieblad door het PK 
kan mijns inziens niets ingébracht 
worden. De subsidiëringscriteria 
veroorloven zo’n aankoop. Ander-
zijds wil ik benadrukken dat dit 
blad zonder problemen uit het in-
formatiecentrum kan meegenomen 
worden._
Hier gaat het om een bedrag van 
31. 627 fr.

f) kosten niet-erkende verenigingen!

-MLB-affiches "Glaverbel Gilly": 
indien men bij MLB denkt de studen-
ten te moeten sensibiliseren voor 
dit probleem en men met dit doel 
affiches verspreidt aan de RUG is 
er zeker geen probleem qua verant-
woording voor deze uitgave, 
-stencilwerk Rooie Vlinder: 
als een erkende en niet-erkende 
vereniging gezamelijk een aktivi- 
teit inrichten zie ik geen enkele 
reden waarom stencilwerk in dit 
verband niet kan gesubsidieerd 
worden.
-gebruik zaal van de RUG door R.A.K 
op het ogenblik van de betaling van 
deze kosten(interne boeking binnen 
RUG) kan het RAK inderdaad geen sub- 
sisies krijgen. Het is ook juist 
dat de 677,- fr ingeschreven werd.
De reden hiervoor is echter van ad- 
ministratieve aard. Deze kosten 
kwamen gebundeld met andere kosten 
nota’s, voor het gebruik van zalen, 
binnen. De 677,-fr. werd gezamelijk 
met d.e andere kosten betaald maar 
dit met onderlinge afspraak om 
het bedrag van hun subsidies van 
het volgend jaar af te trekken zo-
dat hun financieel probleem kon 
opgelost ■ worden.
Sarug vindt op deze post geknoei 
voor 5.222 fr. 
g j benefiet avon d■

Deze avond geeft zeker geen aan-
leiding tot de vorming van een 
zwarte kas. De inkomsten zijn 
namelijk integraal gestort aan de 
begunstigden.
-ruiten SJW

artikel vijf van de subsidiërings- 
kriteria vermeldt:
huur van een huis of sekretariaat:

1/ huur studenthuis 
2/ onderhoud huis 
3/ huur sekretariaat

Het herstellen van een gebroken 
ruit valt toch wel onder onder-
houdskosten, of niet ?
~-MLB - stickers - afficnes - pamfët^

De bewering dat de AMADA-kampagne 
voor de nationale verkiezingen op 
die manier met universiteitssubsi- 
dies is gesteund is louter laster. 
Zoals u weet, waren er vorig jaar 
verkiezingen voor de Raad van 
Beheer. Toen heeft MLB «*Rita Van 
Dam als kandidaat naar voor ge-
schoven. De affiches, pamfletten en 
stickers hiervoor zijn overvloedig 
verspreid op de universiteit.

Hier vindt Sarug voor een totaal 
van 14.653,-fr. verduisterd.

h) koffie.

Dit bedrag ontstaat door de gedeel-
telijke toerekening op PK-centraal 
van de rekening in de cafetaria 
van de Brug. De verdeling van die 
rekening is arbitrair en verloopt _ 
"eigenlijk in het nadeel van PK.
Het grootste gedeelte van het be-
drag is nl. het gevolg van uitgaven 
van ’centrale administratie’.

De som van deze vermeende achter-
houdingen bedraagt dan de mooie 
som van 199.535,-fr, wat de 
het getal van Sarug tot op 5fr 
benadert.

André Geeroms,

beheerder Dienst 
Studentenaktiviteiten.

peclits
& pin ka i?

Veel vieze, vette vierlettergrepige 
verwoordingen verkwansen aan lelijk 
lijke loense lasterlulkoek is lol-
lig. LolLtg maar uitermate lullig.
Perskonferentie, PK, pinistere 
verdachtmakingen, peëdigde pedrijfs- 
revisor, ochman.
Pecnts en pinks, allemaal pis. Be-
wijzen, bewijzen, bewijzen!!! 
Demokraten ? Demokraten ? HahalDemo- 
kraten! Haha ? Inderdaad, we nemen 
niks terug. Laat ze maar schrijven, 
denken we. Laat ze maar schrijven, 
denken ze. Kwestie is. dat Alterna-
tief door al hun praktijkskes naar 
mijn zin te veel de voorpagina van 
alles halen. De alternatieve demo- 
kt-aatjes geven hun bewijzen in hun 
brosjuurtje. Ik, de langharige, 
b1uejeansgebeende, perverse, uiter-
st linkse trotski-mao-anarchi-terro- 
rist, -wat kan ik anders zijn als 
ik niet a priori hun "bewijzen" ge-
loof- mag dan geen vadsig artikeltje 
meer schrijven. Haha, zal ik toch 
nog doen! Jullie doen dat toch ook, 
en toch ook in Schamper. Okee, als 
je het dan anders wil, volgend be-
wijs uit " In te 1 lektuee1 Terrorisme 
aan de RUG" (brosjure van Alter-
natief alias SARUG), bijlage 19/1: 
"Politieke analyse van de boekhou- 
ding van het Politiek Konvent over 
1975,1976, 1977.
(punt 1c) De post Dolle Mina ver-
meldt op 12 november 1975: "De Buck 
Vrouwendag Hasselt 4.770,-fr” Het 
gaat hier om een inlegging van een 
bus voor Dolle Mina. De kriteria 
voor subsidiëring van PK-verenigin- 
gen voorziet niet in een dergelijk 
post. Het gaat hier dus om een on 
verantwoordbare subsisiëring."
Uit reglementeringen in het Studen-
tenhuis en van de Studentenaktivi-
teiten (goedgekeurd op de Sociale 
Raad van 10 juli ’74):
(Deel I, punt 4) ’’Inrichten van 
busreizen. Busreizen worden alleen 
gesubsidieerd onder de volgende 
voorwaarden:-een eendagsreisj

-bus van het rektoraat 
niet kan gebruikt w.

De uitstappen van het fakulteiten- 
konvent moeten verband houden met 
de studies. Voor wat het politiek 
konvent bet ref t: a 1 leen PK-centraal 
k^n een bus aanvragen. De bus wordt 
minstens drie dagen op voorhand 
aangevraagd. Volgende gegevens zijn 
n oodza kelijk:
-datum van de reis 
-uur van vertrek
-plaats van vertrek(bij voorkeur 
ST-Pietersp lein of een andere plaat* 
mee ruime parkeergelegenheid)
-aantal deelnemers 
-reisdoel (reisplan)
-schatting van uur van terugkomst.

De beheerder bestelt alle bussen 
en krijgt de faktuur rechtstreeks 
toegestuurd. Indien de bus betaald 
wordt met de subsidies van het 
budget van de dienst studentenakti-
viteiten kan aan de deelnemers geen 
bijdrage in de onkosten gevraagd 
worden, tenzij deze bijdragen als 
inkomst bij de beheerder binnenge-
bracht worden . ’’
Voila, verworpenen der aarde, oor-
deel zelf. Tombola vraag: welke 
Vlaming leerde zijn volk weer le-
zen ? Lezen én fouten vinden is één. 
Lezen om fouten te vinden is iets 
anders. Kijk vriendjes, we kunnen 
zo elk week iets van jullie ver-
krachtingen ontkrachten. We verrek-
ken dat om de hierboven aangehaaldï 
rede. Laat ik besluiten met een 
vlaams gezegde:
Alle gekheid op een stokje, 
elke aap zijn hokje.

Ron Hermans
Carlos Debacker.
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i ■ Laten we het eens hebben - iede-
reen heeft er tegenwoordig de mond 
van vol - over demokratie en vrije 
meningsuiting. We vertellen echter 
deze keer niets over de situatie in 
West-Duits land of over de affiches 
van de homo's maar over Schamper, je 
eigen studentenblad.

Op 16 januari gingen drie studen-
ten naar de redactievergadering van 
Schamper met een artikeltje over het 
Politiek Konvent van de RUG [dit is 
het overkoepelend studentenorgaan 
van alle politieke en filosofische 
RUG-studentenverenigingen) dat op een 
ondemokratische wijze één van de ak- 
tiefste studentenverenigingen, de 
studentenwerkgemeenschap Alternatief 
RUG (SARUG) weigert op te nemen en 
daardoor de kans ontneemt op o.a. 
studentenradio, subsidies enz. De 
drie studenten dachten dat - ’'Schamper" 
studentenweekblad van de RUG", dat 
voor alle studenten moet openstaan, 
dit artike1 wel zou opnemen. Waarom 
niet’(2i j waren immers studenten aait-- 
de RUG, waarom zou de Schamperreda k̂ -- 
tie eigenmachtig diskriminatie toe-
passen en bepalen welke RUG-studenten 
wel en welke niet in Schamper mag 
schrijven?

De hoofdredakteur. Rik Van Nuffel 
las de tekst van de drie studenten 
op de redaktievergadering voor en 
zat er zichtbaar mee verveeld. "Ge 
wilt die tekst alsartikel in Schamper 
laten opnemen?” vroeg hij en reageer-
de toen niet meer want een redaktie- 
lid, een potige kerel die soms ook 
radio-omroeper speelt in de Overpoort 
maakte zich kwaad en riep Van Nuffel 
toe:" Als dat stuk erin komt, dan 
werk ik niet meer mee en moet ge op 
mij niet meer rekenen". Van Nuffel 
stelde voor het stuk dan maar als 
lezersbrief te publiceren. Hierop 
maakte een ander redaktielid bezwaar 
en zei dat de reklame voor SARUG en 
het adres van SARUG CKortrijksepoort- 
straat 4 bus 4] uit de tekst moesten. 
Als ze die gingen opnemen, moesten ze 
yolgens hem, morgen voor iedereen 
propaganda maken, waarbij het redak-
tielid vergat dat er haast elke week 
homofiele propaganda in Schamper 
staat en het adres van de Rooie Vlin-
ders dit akademiejaar al zes keer in 
Schamper werd vermeld.

Een diskussie mocht niet baten.de 
onder druk gezette hoofdredakteur 
dierf niet anders dan bij zijn stand-) 
punt te blijven en verklaarde letter-
lijk, zonder voorafgaande stemming: 
"Het stuk wordt niet als artikel, op- 
genomen omdat de leden van de redak- 
tie niet akkoord gaan met de inhoud 
van de tekst." Toen hij zag dat zijn 
woorden werden opgetekend nuanceerde 
hij: " Omdat de leden van de redakti:
niet akkoord gaan met de inhood van 
de tekst, noch van ver noch van dich 
bij." .De reden voor dat niet-akkoord 
gaan was dat de studentenbeheerder 
in die tekst zogezegd werd beledigd, 
"want de beschuldigingen dat er fou-
ten in de boekhouding staan, die de 
studentenbeheerder hoort bij te hou-
den, is vals en onbewezen". Alsof 
het artikel van Carlos Debacker en 
Ron Hermans in Schamper 49, waar de 
redaktie blijkbaar wel achter kan- 
staan, pater Vekemans, Vik van Bran- 
tegem en Johan van Herreweghe niet 
door het slijk haalt met valse en 
onbewezen beschuldigingen, alsof de 
stijl van dat stuk -we citeren luk-
raak maar wat- "deze Arische jonge-
ling... zijn raszuivere broeders..." 
niet beledigend is!?

Wat een belachelijke komedie is 
het bovendien' irt Schamper te schrij-
ven dat de redaktie slechts verant-
woorde lijheid draagt voor de niet-on 
dertekende teksten en het niet eens 
jnoet zijn met de wel ondertekende

teksten, als men, achter de rug van 
de lezers binnenskamers verklaart 
dat de kleine groep redaktie-oligar- 
chen het wel met alle teksten eens 
moeten zijn en de rest gewoon niet

in het ”studentenweekolad van de KüU' 
komt. Uit die handelswijze van de re-
daktie is slechts één logische en 
mogelijke konklusie te trekken: de 
Schamperredaktie houdt haar lezers 
voor de zot!

Wat we bovendien de lezer niet 
onthouden willen, is dat op de ver-
gadering van de redaktie eveneens 
ene Rita Van Dam aanwezig was. Zij 
is AMADA-militante en bovendien nog 
studentenafgevaardigde in de Raad 
van Beheer van de RUG. Zij maakt 
bezwaar tegen de aanwezigheid van 
de studenten en vroeg de hoofdredak-
teur onverbloemd:"Hogen die hier 
blijven?" Had het aan haar gelegen 
dan vlogen de studenten aan de deur: 
Een weinig mooie houding voor een lid 
van de Raad van Beheer, waarvan we 
dachten dat ze alle studenten hoort 
te vertegenwoordigen en niet alleen 
haar Amada-militanten.

Paul Bellen,
student aan de RUG

Ivs&y
aan de redaktie,

In de nacht van donderdag op vrij-
dag [19/20 januari) chebben onbe-
kenden de-muren van de Blandijn 
bespoten met de volgende leuzen 
"Jespers vrij, LVSL" en "Jespers 
libre, LVSV", en dit in de veel-
zeggende blauwe kleur.
Het bestuur van het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond heeft hier noch 
officieel? noch officieus, noch 
door een handeling van één van haar 
leden iets mee te maken. Wij vinden 
dit een laffe daad met als enige 
bedoeling het LVSV in diskrediet 
te brengen. Intussen werd door 
ons reeds klacht ingediend tegen 
onbekenden.bij de stadspolitie.
De personen en/of verenigin(en), 
die de naam LVSV, die zich steeds 
eerlijk, demokratisch en begripsvol 
heeft gedragen t.o.v. de andere 
organisaties, misbruiken en de moed 
niet opbrengen om hiervoor uit te 
komen, stellen zich op een fascis-
toïde manier aan. Wij hopen dat de 
andere organisaties deze laffe 
daad zullen afkeuren.

het LVSV-bestuur.

foto : Frank Lateur.

madag

didag

wodag

dodag

vrdag

menu

groentesoep / varkensge-
braad met witte kool in 
roomsaus - gepanneerde pla-
dijs met tartaar en sla / 
fruit en/of ijskreem !

aspergesoep / hamburger met 
savooienstamppot - lunpia 
in pikante saus / fruit 
of yoghourt.
Begonia Consommé / Vleer-
muishapjes met Rektorsouflé Van 27 januari tot 2 februari

VOORUIT

Havermoutpaëlla met primeur 
meikever a la Van Espen / 
Uens blanche avec sauce 
Libre et Doyeux of 
yoghourt ,

film

KING IN NEW YORK 
van Charles Chaplin (Eng. ’57) 
met Charles Chaplin, Down Adams, Maxim Aubry

Steinmarcksoep / oftewel 
Reufelteufel .... / Tiro-
lerwurst mit Suaer Krauten 
und Pumpernickel - Schum- 
perpumpel met rokelkokel / 
Schmutzigen Schampertörte 
mit Schlagzahneof Tutel- 
flutel.

j tl4.gg_u.J_en_22.15_u.
KID BLEU
van James Frawley ( U.S. ’73)
met Dennie Hopper, Peter Boyle. Warren Oates
Ben Johnson.

Voordracht
UERKGROEP MORDICUS DEELT MEE :

Fassbindersoep / Gestoofde 
Saura met raviolie Taviani 
ofte Meksikaanse Bunuel 
met naakte aapjes in Boro- 
wczyck saus / Ijskreem a la 
Marxeise met een Groucho- 
toetsje of een commare sec- 
ca a la Bertolucci .
Zeg maar : Leve het 5° 
doch Internationale Film- 
gebeuren. Leve, Leve, Leve!

Reeks Alternatieve Lessen :
-14 februari : Arbeider - arbeids- 

geneesheer - patroon 
Relatie ?? .
( Film + panel ) . 

Werkgroep Mordicus is een groep 
studenten geneeskunde , voor een 
betere gezondheidszorg . Lees meef 
in het Bijscholerke ...
- Er volgen nog alternatieve lessen 

Aankondiging volgt op tijd en 
stond . Lees Schamper...

toneel

ARENA :

Kalender februari .

- Een vrouw als wij ...
Programma van en met-Leen Persyn 
op woensdag 1 , zondag 5 , Dinsdag 
woensdag 8 , dinsdag 14 en woensdag
15 februari . Telkens om 20 u 15 .

- Dag Schat tot volgend jaar (Slade 
Met L. Thijs en R. Borremans .
Op donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 
4 . In februari om 20 u 15 .

- Toch zonde dat 't een hoer is . 
Telkens op donderdag tot zondag 
op de dagen van 9 tot 12 en van
16 tot 19, februari tuurlijk .

VZW BUURTUINKEL

Op dinsdag 31 januari : een film 
" La Cecilia " : inderdaad een film 
over een anarchistisch experiment . 
Van Ü.L. Comolli (1975).
En dit in de Blandijn aud C. om 
60 u. Inkom 2o Fr. Dacht je maar. 
Om 20 u en inkom 60 Fr. !

Vormingsavond over milieuproblema-*’ 
tiek in Elcker-Ik, Hoogstraat 9 
in Gent (Uiteraard) .
En dit op 9 februari om 20 u . ' 
Over : Milieu en Ruimtelijke Orde-
ning . Kom en kom . En zie .
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S E L E C T
GROOT FESTIVAL

S T U C K )  
S E C C P 1

HERNEMING GROOT FESTIVAL

S T U C I C  
S E C C P 1

FESTIVAL MARGINALE, EROTISCHE EN BERUCHTE FIL!

S T U C I C  ]  
S E C C P 2

IS RETROSPECTIEVE OUDE KIAS$IEKers

VR. 27 - 19u.: PIEDRA LIBRE (Argentinië)
- 21u.: WHY SHOOT THE TEACHER (Canada)
- 23u.: EL TOPO (Mexico)

VR. 27 - 16.30u.: SERAIL
- 19u. : SENSO
- 21.30u.: THE SH00TIST

VR. 27 - 14u. : CHIEN ANDALOU + L'AGE D'.OR 
- 24u.: THE QUEEN

VR. 27 - I4.30u.: SCARFACE

- 17 u.: TO HAVE & TO HAVE NOT
- 20 u.: HAXAN
- 22.30u.: DR JEKYLL & MR. HYDE

ZA. 28

- 19u.: P0DRANKI - LES ORPHELINS (Ussr)
- 21u.: SIMON OF THE DESERT (Mexico)
- 23u.: MUTTER KÜSTERS FAHRT...(W.Duits!.)

ZA. 28 - 16.30u.: SEBASTIANE
- 19u. : ELISA VIDA MIA
- 21.30u.: NOTRE DAME DES TURCS

ZA. 28 - 14u. : DADDY

- 24u.: PINK FLAMINGO'S
ZA. 28 - I4.30u.: PHANTOM OF THE OPERA

- 17 u.: HELZAP0PPIN
- 20 u.: DR. CALIGARI
- 22.30u.: SHANGAI EXPRESS

ZO. 29 - 15u.: WINIFRED WAGNER (W.Duitsl.)
- 19u.: LE THEATRE DE M. KABAL (Fr.)
- 21u.: PADRE PADRONE (Italië)
- 23u.: DER STARKE FERDINAND (W.Duitsl.)

ZO. 29 - 16.30u.: END OF THE ROAD
- 19u. : IMMORTAL STORY
- 21.30u.: SCHATTEN DER ENGEL

ZO. 29 - 14u.: A PAGE 0F MADNESS 
- 24u.: EROTISCHE KORTFILMS

Z0. 29 - I4.30U.: A NIGHT IN CASABLANCA
- 17 u.: METROPOLIS
- 20 u.: DREIGR0SCHEN0PER
- 22.30u.: M. EINE STADT SUCHT...

MA. 30 - 19u.: PASCAL DUARTE (Spanje)

- 21u. : LA COWARE SECCA (Italië)
- 23u.: LINA BRAAKE (W.Duitsl.)

MA. 30 - 16.30u.: WINIFRED WAGNER
- 19u. WHY SHOOT THE TEACHER
- 21.30u.: EL T0P0

MA. 30 - 14u. : FUTZ

- 24u.: CHIEN ANDALOU + L'AGE D'OP.
MA. 30 - I4.30u.: SHANGAI EXPRESS

- 17 u.: DR. CALIGARI
- 20 u.: HELZAP0PPIN
- 22.30u.: PHANTOM OF THE OPERA

Dl. 31 - 19u. : END OF THE ROAD (Usa)
- 21u.: IMMORTAL STORY (Usa)
- 23u.: SCHATTEN DER ENGEL (W.Duitsl.)

DI. 31 - 16.30u.: LINA BRAAKE

- 19u. : LA COMMARE SECCA

- 21.30u.: PASCAL DUARTE.

DI. 31 - 14u.: THE QUEEN 
- 24u. : DADDY

DI. 31 - 14.30u.: DR JEKYLL & MR. HYDE
- 17 u.: HAXAN

- 20 u.: TO HAVE AND TO HAVE NQT
- 22.30u.: SCARFACE

WO. 1 - 19u.: SEBASTIANE (England)
- 21u.: ELISA VIDA MIA (Spanje)
- 23u.: NOTRE DAME DES TURCS (Italië)

WO. 1 - 16.30u.: I.E THEATRE DE M. KABAL
- 19u. : F^ADRE PADRONE
- 21.30u.: DER STARKE FERDINAND

WO. 1 - 14u.: PINK FLAMINGO'S 
- 24u. : A PAGE 0F MADNESS

WO. 1 - 14.30u.: DREIGROSCHENOPER
- 17 u.: M. EINE STADT SUCHT...
- 20 u.: HELZAPOPPIN
- 22.30u.: KEY LARGO

DO. 2 - 19u.: SERAIL (Frankrijk)
- 21u.: SENSO (Italië)
- 23u.: THE SH00TIST (Usa)

I_____________

DO. 2 - 16.30u.: P0DRANKI - LES 0RPHELINS
- 19u. : SIMON OF THE DESERT
- 21.30u.: MUTTER KÜSTERS FAHRT J D0. 2 - 14u.: EROTISCHE KORTFILMS 

- 24u. : FUTZ

— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

DO. 2 - 14.30u.: KEY LARGO

- 17 u.: N0SFERATU
- 20 u.: METROPOLIS

- 22.30u.: A NIGHT IN CASABLANCA n


