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Uitslag Home - enquête
Deze enquete is slechts representatief 
(in zoverre een enquete representatief 
Kan zijn) voor de homes Fabiola en 
Astrid.CZe is opgesteld door mensen 
van Komissie Sociaal en van de home- 
raden) De Vermeylen is namelijk nooit 
afgekomBn , de Boudewijn 1 x, de week 
dat de konkrete uitwerking moest ge-
beuren kwamen ze niet (althans niemand 
van de home-raad). Ze verweten ons 
daarom alles achter de rug te hebben 
gedaan, hebben de enquetes uit de bus- 
sen gehaald en vernietigd. Slechts de 
de voornaamste vragen worden weergege-
ven.
1. In home fabiola/Boudewijn is het 
verplicht het bezoek af te halen ad 
receptie. Is dat nodig, wenselijk?

Meisjes jongens
81nee, 50 ja, 3 ont./ 76 n.-9j.-4 o.
2. Moet het afgeven van de RUG-of iden-
titeitskaart afgeschaft worden?

Meisjes: 81 nee Jongens: 30 nee
64 ja 63 ja
5 onthouding. 1 onth.

3. De bezoekers moeten om 23 u. de ka-
mer verlaten. Vindt je dat goed? 
Goed 79 meisjes - 24 jongens
te laat : 5 ” 1 jongen
te vroeg: 18 ” - 19 jongens
overbodig:38 ” - 41 jongens
voor verbetering
vatbaar: 6 meisjes- 17 jongens

4. Moeten de sexkontroles opnieuw wor-
den toegepast?

Meisjes: 1 ja j jongens o ja 
ze moeten niet toegepast worden,maar 
wel in het reglement met het oog op 
eventuele toepassing:

Meisjes: 36 ; jbngens: 16
uit het reglement verdwijnen?

Meisjes: 108 ja ; jongens: 8o ja 
1 onthouding 
3 gelijkwat.

5. Wat is jouw mening over het al dan 
niet gemengd maken van de homes?

Meisjes: 67 vjor / Jongens: 69 voor 
67 telgen/ 26 tegen
6 onth.
7 gelijkwat/ voor 7 jongens

is het niet no-
dig maar mag het 
wel.

6. Heb je last van geluidshinder? 
Meisjes: 53 nee jongens: 15 nee

27 beetje 12 beetje
24 nogal veel 7 veel
44 heel veel 7 h.v.

42 JA
7. Zou er meer lawaaihinder veroorzaakt 

worden door de bezoekers als de be-
perking van het bezoekrecht wordt op 
gegeven.

Meisjes: 68 ja jongens 4 minder
50 nee 45 niet

meer
11 geen meer misschien ;:r=?

meer: 19
10 niet erger dan nu

3 veel meer
8 Is de akoestische isolatie in jouw 

home voldoende?
meisjes: 37/voldoende /jongens 4

78 /kan verbeterd worden/ 24 
24 / slecht / 71

Daarna kon men kiezen van drie alter-
natieven van verbetering (men kon wel 
zelf aanvullingen doen)
In beide homes werd gekozen met "grote 
meerderheid” voor het volgend voorstel. 
Het verplicht afgeven van kaart wordt 
afgeschaft, de receptie blijft over-
dag bestaan voor post en telefoon. Het 
bezoek is vrij, maar na 23 uur dient 
de nachtrust geëerbiedigd te worden.
(de homeraden werken een sanktiesisteen 
uit. De akkoestische isolatie wordt 
verbeterd. Het aanmelden van bezoek 
gebeurt via bel of parlofoon. Steviger 
deuren zullen geplaatst worden.
In de enquete zitten veel tegenstrij-
dige dingen, er is echter .duidelijk eer

tendens in home Astrid voor gemengd 
maken+ ...en in de Fab. is het fifty- 
fifty..
Wat gebeurt er nu met deze enquete: 
laten we voor wat ze is?, of wordt ze 
een start voor veranderingen?

Kommissie Sociaal 
elke maandagavond in de Brug 
om en rond de klok van 20. u.

Leve K.S.! Wij stikken van....
(stuur een oplossing binnen voor 3mrt. 
78, onder de goede inzendingen verlo-
ten we Hoste)

I

i
i

liosta? b asta !

Uat gebeurde er dje vrijdag? 
Vrijdag 13 februari uerdsm de 
studenten opgeschrikt uit hun 
naarstigheid,Van alle kanten kua- 
onnoemelijk veel kleine mannetjes 
(sommigen beschreven hen later als 
linkse proletariërs) uit de splet 
en en barsten van ons Le Corbusier- 
gebouu gekropen.Door de Big Brot 
hermikrofoons inde auditoria,die 
tot nu toe enkel voor de big brot 
hers bestemd zijn,kuam hun algeme' 
ne aanvalskreet Schransen,schran
sch,schransch." Uaar de aanwezige 
schampervastekernredaktieleden en 
een aantal rakkers aanvankelijk 
dachten dat het hier ging om een 
goedkope verkiezingsmop van een of 
andere liberale anarchistenhater 
uerd het alras duidelijk dat het 
hier menens uas.Een inderhaast 
bovengehaalde rakspuit spoot van 
pure verontwaardiging enkel konings 
blauu,uat duidelijk niet in goede 
aard? viel bij de schranschertjes.

Plots komt hun grote voorman naar 
voor : klein mannetje,grijzend haai 
en een grappig brilletje.In het 
auditorium heerst er de gz-ootste 
ontreddering : ijverige schampers, 
slapende brossers en pientere no-
terende studenten houden hun hart, 
respectievelijk hun Parker vast. 
Opeens schalt de piepstem van de 
kleine grote man :"Hosta,hosta,ho 
sta!"De anderen springen naar voor. 
Maken de rechtervuist en roepen.;
"Basta,basta,basta." De brosser van 
de eerste rij schiet uakker en ra-
telt : "To loose,lost,gelosted,me 
neere"liiaarop. de grote kleine man 
antwoordt ; "A woman without a man 
is like a fish without a bicycle." 
Hne de les eindigt vertellen we 
volgende week.Hosta? Basta!

Pallieter.

Gelezen in een kritische handleidinc 
ding tot de economie ; "Uie een put 
graaft voor een ander .... is een 
arbeider."

KUinSTJES (1) hallo, m<?lr S.
Karei Kunstjes

Wat is dat eigenlijk met dat klote- 
blad, S. genaamd. Eerst permiteren 
ze zich de anarchisten af te kraken, 
en wanneer dan enkele mensen het 
voor deze laatsten opnemen worden 
ook zij afgemaakt.
Pretentie, daar wordt men mee ge-
boren zegt men soms, welnu, deze 
schampere heren lijken dit wel in 
hun blazoen te hebben geschreven.
En waarom eigenlijk ? Doen ze het 
om hun frustraties af te schrijven 
omdat ze zelf niet de moed hebben 
opgebracht om zich aan te sluiten 
bij een politieke groepering ?
Is het omdat ze jaloers zijn dat 
er mensen zich pogen te engageren 
in een bepaalde stroming die ze 
zelf misschien eens ambieerden ?

Of is het misschien omdat ze willen 
een bijdrage leveren tot de ee-nheid 
binnen de linkse (studenten)beweginj 
en zij de rotte vruchten er pro-
beren uit te lezen ?
Neen, niets van dit alles, de reden 
is veel simpelder, maar dan ook 
veel onthullender : S. zoekt de weg 
van het goedkope sukses, Bild niet 
onwaardig. Goed wetende dat het 
anarchisme bij de meeste studenten 
niet in een goed daglicht staat, 
menen zij daar dan te mogen op in-
spelen om er een lachstukje over te 
schrijven. Het is algemeen bekend 
dat door de lachers op zijn
hand te krijgen men meer ernstige 
argumenten de goot inveegt. Dat __ 
lijkt wel de taktiek van S. te zijn 
Waar gaat het immers bij deze 
heren naar toe (in de deelname van 
dames heeft dit klubje zich nog 
niet kunnen verheugen, toeval of 
strategie ?), ze hebben zich op een 
onopvallende doch niet minder ef-
ficiënte manier meester gemaakt van 
het 'Studentenblad van de RUG'' en 
menen nu dit machtig orgaan volledig 
te mogen monopoliseren, zonder 
zich ook maar om wat of wie ook te 
bekommeren ; zonder zich te willen 
herinneren hoe S. kon tot stand 
komen, of hoe ze' haar subsidies 
heeft verkregen ?
Dus epen analyse meer van bepaalde 
scTciale toestanden, geen politieke 
duiding meer, neen, alles staat 
tegenwoordig in het teken van de 
leesbaarheid, de oplage en het 
goedkope sukses. Als we maar 
gelezen worden is nu de leuze. Wat 
er dan gelezen wordt, daar is dat 
stukje over het RAK een voorproefje 
van, inderdaad schamper, maar zo 
vals als de pest.
En waarom dit alles ?
Hebben ze misschien ooit nog een 
Boon gelezen en van hem overgehou-
den dat je de mensen een geweten 
moet schoppen ? of gelijkaardige 
bedoelingen, spelen die misschien 
een rol ?
Nee en nog eens nee, deze heren 
hebben slecht! één doel, persoon lijkt 
verheerlijking te voorbereiding 
van een glansro1letje in het ware 
leven, het leven waar je intellekt 
tuelen en arbeiders hebt, en waai' 
zij uiteraard aan de kant van de 
inte 1 lektuelen zullen staan, die 
misschien met woorden zullen be-
lijden dat ze weliswaar solidair 
zijn met deze arbeiders maar tege-
lijk niet graag hun nieuw gekochte 
auto zouden missen, of ander leuk 
maar overbodig speelgoed. Dus 
beste mensen, laat ik het hier maar 
afsluiten : wanneer er in S. nog 
van die briljante stukjes scheld- 
proza wordt gepubliceerd» neem dan 
maar aan dat de heren het weer 
hoognodig achten dat ze'hun naam 
nog wat meer bekend maken, en zeg 
maar dat ik het gezegd heb.

S h it, b u l l ( - )  en kaaskroketten.
Het verband is d u id e lijk  on.
Maar vandaag elders schrijven , op ver-
p laa ts ing , want de vijand lu is te r t  en 
is  a tte n t zoals het een goede vijand past

Wij verklaren nader:
Zoals iedereen weet gebeurt de lay -o u t op 
maandagavond zodat de opgemaakte vellen  
dinsdag naar de drukker kunnen.. En te r w ijl  
de Schamperredakteurs voor de re s t van de 
week van hun welverdiende rust genoten, 
werden ze opeens u it  hun s e re n ite it  g ete le -
foneerd door de re k to r , die wat la te r  ver-
telde dat de prokureur-generaal (en zo is er 
maar één in Gent) hem op de hoogte had ge-
bracht van het f e i t  dat in Schamper 51 
abortusadressen zouden staan.
We waren het al vergeten,'maar prezen ons 
gelukkig met de opmerkingsgave van deze 
pientere rechtsman. Want zoals ook iedereen 
weet wordt Schamper vooraleer gedrukt te  
worden naar het gerechtshof gedragen om 
daar gelezen en be/veroordeeld te worden.
Het leuke is  n a tu u r lijk  dat w ij daar pas 
enkele dagen la te r  b erich t van k rijg en .

Het leuke is ook dat we ons geen zorgen 
hoeven te maken over het f e i t  o f de te le -
foon aJdanniet wordt a fg e lu is te rd  o f dat 
we a lle  Schampermedewerkers hoeven te ver-
trouwen: al deze gewetensvragen vallen  ons 
n ie t meer te beurt, dankzij de regeling  die  
we met het gerecht hebben gemaakt.
Maar terug naar Schamper 51: was men op 
het gerechtshof wat lu i geweest o f hadden 
ze een ihouten kop gehad, wie zal het 
zeggen, a llesz in s  hadden ze over de abortus-
adressen gelezen, en werd de Schamper toch 
gedrukt. Maar nu, en dat was ook leuk, de 
BOB-er die de gedrukte oplage b i j  de druk-
ker gaat ophalen, begint die toch wel de 
Schamper u it  pure b e langste lling  te lezen, 
en wat z ie t  z i jn  oog, inderdaad, die 
abortusadressen. Een kleine konsternatie, 
maar dan een snel b es lu it en h i j  rent naar 
z ijn  mobilofoon van z ijn  blauwe R4. Dus, 
zo'n k le in  ra d e rtje  van het gerechtsappa- 
ra a t heeft het volk gered van slechte  
daden.

Dus de prokureur springt in en v e rw it t ig t  
dat er "zal opgetreden" worden, wat ie ts  
moois voorspelde.

Goed, w ij wachten to t die BOB-er de Scham-
pers a f le v e rt  en beginnen in a l l e r i j l  en 
voor de schijn  die abortusadressen te over-
plakken met k lee fp ap ie r, kwestie van de 
aandacht van de mensen erop te  vestigen 
(een verkoopstechniek zoals een andere) 
zodat we zeker z ijn  dat die adressen het 
dag lich t n ie t  zu llen  aanschouwen. Helaas 
hebben we gehoord dat h ie r en daar die  
kleefbandjes erafgevallen  z i jn ,  waarvoor 
onze (jemeende verontschuldigingen. Dus 
eind goed, al goed, maar de volgende 
keer mag het gerecht wel wat beter cen-
sureren dan hebben w ij wat minder werk.
Want dat te le fo o n tje  a flu is te ren  wordt op 
de duur zo eentonig.

Pee es, deze Schamper t e l t  voor twee weken, 
de volgende redaktievergadering zal door- 
op maandag 13 februari om 20u in de Brug.

En toch ook nog wat p re tt ig  nieuws.
De omstreden studentenbeheerder doet 
dan toch ook nog ie ts  n u ttig s . Na t a l -
loze onderhandelingsrondes heeft h i j  de 
redaktie  ertoe kunnen dwingen de p r ijs  
van een abonnement op d it  sublieme blad 
te drukken to t het b e lach elijke  getal van 
d ertig  krank, een la c h e rtje  gewoon, maar 
ja  wat doet men tegen ekonomen. Dus, 
p ro fite e r  ervan het ASLK-nummec 
lu id t  nog steeds a ls vo lg t:

OOI -  0481260 -  22
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Wat is  dat, welke voorgevormde misval heeft 
de h o o fd tite l in mijn vorige a flevering  
verkracht ? Hang hem ! Niettemin een bijna  
voorbeeldige Schamper werden door links en 
ja  ook door rechts toch weerenkele opzet-
t e l i jk e  fouten gesmeten.
Bon. Met een re d a k tie lid  minder wordt de 
boel v r o li jk e r .  Hoe minder volk hoe minder 
kans op een verrader. In verrader z i t  3x r .  
Deze van Rechts, die van het Recht en deze 
van Rooms.
Open het haakje, b ij  ons t i k t  ' t  roodborstje 
n ie t tegen het raam maar de autobus, s lu i t  
het haakje.
Bon. De redaktievergadering van maandag-
avond is meestal geen saaie boel. Ons a l le r  
vriendin van Amada heeft haar rode rok naar 
de nieuwkuis gedaan.
Volgende week zal ik  schrijven dat ze een 
roze rokje  aanheeft, maar zover z ijn  we nog 
n ie t .
Angèle, want zo'n mens van Amada heeft na-
tu u r l i jk  een p ro letarische naam , vloekt 
n ie t m eer,.sinds ze ook k e rk e lijk  aan het 
scheiden is .  Dan kan z i j  over enkele maan-
den a l le ,  a l le  waarheid verbergen.Van de 
Vikarisgeneraal u it  Mechelen kreeg z i j  een 
b ijb e l toegezonden. Toch mooi van die hoorn 
"plaats oo naar w ille ke u r" .
Z ij  heeft de dundrukbijbel, zonder p laa tjes , 
aan Hedwig geschonken, de lieverd  al is h ij  
van de VMO, maar 's nachts dan z i jn  z i j  
vruchten. Dan vluchten beider zuchten in 
hun vruchtvlees. Herlees eens Lydia. Bon.
Het hood z i t  e r steeds hoofs b i j  en ik  
incognito . Nog steeds kent niemand mijn 
naam. Vooruit dan maar twee dagen Oostakker 
Vanochtend z ijn  we b ij  de rec to r moeten 
komen, een lieve  man dat z ie  je  zo maar 
h ij  kan n ie ts . Z ijn  verstand was afgelopen. 
Daardoor hebben ze hem to t baas opgewonden. 
In perfekt nederbraksel verw ittigde h ij  ons 
van het naderend naderen van een container , 
f lik k e n , zo was het re d a k tie lid  van de VMO 
nog n u ttig . In r i je n  van v ie r met een 
stormpas onder ' t  zingen van aangepaste 
negrospirituals  per rechte l i j n  naar ons 
pentagoon. Union Match vervolgens inge-
schakeld om a lle  onnuttige adressen te  ver-
branden. Wie n ie t  horen w il moet voelen.
Bon. Er z e te l t  h ie r ook een kwal van Ral 
op ons w ekelijks b a l. F r its . Als tien e r  
van de scouts maar omdat h ij  n ie t meemocht_

naar de Sjamboree sloeg h i j  de Akela zo 
ake lig  op krukken dat buiten V r i j  en 
V ro lijk  slechts de Ral hem b in n en lie t. 
Maar h i j  heeft beloofd als de nieuwe 
Sjamboree op de Teevee komt en h i j  de vlag 
mag hijsen en Hopman Himmler spelen mag 
h ij  a l le  homos hangen z a l.
Dan mag h ij  terug in de ware schaapstal. 
Oost, west, s ta l boven r a l .
Nadere kennismaking wordt vervolgd.

LIED POLITIEK.

Wij z ijn  van de V.M.O.
Dat z ie  je  aan onze Wolf
van 's morgensvroeg to t  's avondslaat
staan w ij -met vu is t en haken paraat.

re fre in

K apitaal! Vatikaan!
K apitaal! Vatikaan! S lu it  mar aan ! 
Wij z ijn  een nieuwe orde 

een nieuwe orde
Morgen gaan w ij de macht wel worden.

De Navo is  onze vriend 
w ij z i jn  door hen bemind 
Wat z i j  b i j  dag n ie t  kunnen 
zu llen  w ij b i j  nacht wel runnen

re fre in

Om a lle s  vaag te laten  
z ijn  w ij g e s p lits t in laden, 
m aarjjs  hetCnodig, dan staan w ij 
het hoofd in de lucht en saam op 1 r i j

re fre in

Wie b i j  ons w il komen 
moet a lvast geweldig gaan dromen 
Rechts kan wat links  n ie t  maq 
Omdat rechts steeds b ij  Recht lag.

Na z iekte  komt zonde.

Vrienden,
Verraders z it te n  tussen de P h ilips  g lo e i-
lampen. Of z ijn  er minuskule kamera's in 
verwerkt ?
T erw ijl ik  bovenstaand kabaretlied  u i t t ik t t  
te werd er een aanslag gepleegd op mijn gez 
gezondheid.
Mijn inwonend l i e f  belde de huisdokter - 
d it  was zondagavond -  en die wachtte to t  
's nachts om dubbel t a r ie f  te kunnen 
rekenen. Maar, analyse: dubbele b ronch itis , 
vlekje  op de rechterlong, 480 ,- f r ,  een 
week liggen , K u ifje  lezen.
Ik kan echt n ie t  verder. Meer dan tien  
minuten rechtop brengt mij bekaf. De 
la faards . Ik  merk . . .  mijn b ijd reg e , 
bijdrage verslecht n ie t slechts op t ik fo  
fo u -t , maar ook op in s p ira t ie . Hoest, hoesl 
hoest, ge g rrro e tt . Is t  n ie t volgende 
week dan z ie  ik  ju l l i e  in het eeuwig leven, 
Leve Maria !

N iet over 1 nacht i js  piekeren

Uw redakteur le g t de laa ts te  hand .

Coburg.

moeten e r ee rs t

Er is de laatste tijd heel wet te 
doen rond het probleem van de kern-
energie, Naarmate nieuue ongevallen 
zich vocrdoen en nieuue probierten 
zich stellen, begint het er meer en 
meer op te lijken dat de "Interna-
tionale jeugdfederatie voor Milieu- 
studies en iTilieubescherTing (lYF)", 
die meer dan 100,000 jongeren over 
de hele wereld vertegenwoordigt, yej 
sens gelijk zou kunnen krijgen.
Het ongeval in de kerncentrale ts 
Tihange en de ontploffing van da 
Russische kernsateliet boven Canada 
zijn nieuue beuijzen voor de IYF- 
standpunten over kernenergie, die 
reeds in maart 1575 door deze en 
andere jeugdorganisaties uerden 
vccrgelegd aan hat Programma van de 
Verenigde Naties voor het Leefmilieu 
(LINEP). De spijtige gebeurtenissen 
van de laatste weken concretiseren 
nogmaals de vaststelling van de 
IYF dat heel uat ongevallen hebben 
aangetocnd dat de mogelijkheid 
bestaat dat er iets misloopt met de 
komplekse technologie van een 
kernreactor en cat kernenergie een 
monopolie is van do rijke landen 
en de ongelijkheid van de uereld 
van de tuee supermachten zal vergro-
ten.
Het IYF stelde eveneens vast dat er 
nog steeds geen oplossing is gevon-
den voor het probleem van radio- 
aktief afval. Bovendien zal kernenet 
gie in overvloed het verbruik aan-
moedigen van minerale grondstoffen 
teruijl die nu reeds op gevaarlijke 
uijze uorden uitgeput, Cok het 
gevaar dat regelmatige produktie en 
gebruik van radioaktieve materie 
het milieu met bijkomende straling 
zal belasten en thermische veront-
reiniging door kernreaktors het 
klimatologisch evonuicht verstoren 
zal, is niet onreeël.
Daarom eiste de IYF in maart *76:
1) dat alle programma's voor de 
ontwikkeling van kernenergie 
onmiddellijk stilgelegd uorden;
2) dat vormen van energieproductie 
ontuikkald worden die ueinig 
invloed uitoefenen op het milieu, 
geen beperkte hulpbronnen verbrui-
ken, binnen het bereik van de 
ontwikkelingslanden liggen en

doden vallen?

gebruikt kunnen uorden uorden door 
gedecentraliseerde gemeenschapoen;
3) dat de geïndustrialiseerde lan-
den hun energieverbruik verminderen;
4) dat overgangs- alternatieve 
technologieën ontwikkeld uorden, 
zowel voer de geïndustrialiseerde 
landen als voor de Derde Uereld, om 
de nefaste invloed van de mens op 
het milieu en de anergievoorraden
te verminderen en een evenuichtige e 
en ekologisch verantwoorde ontwikke-
ling te bevorderen;
5) de onmiddellijke stopzetting van 
alle vormen van nucleaire proefne-
mingen en de afschaffing van alle 
nucleaire bewapening.
Aan geen enkele van deze haast twee 
jaar geleden gestelde eisen werd 
tegemoet gekomen. Het wordt anders 
wel de hoogste tijd. Of moeten ar 
eerst dodelijke ongeyallen gebeuren 
voor de politici iets zullen 
ondernemen?

Paul Beliën

A

"KUMULREGELING ? NOG NOGIT VAN GEHOORD.” 
Wij ook niet.

üp de raad van beheer van 20/1/78 vinden 
we 2 interessante punten terug rond 
kumulatie.
1) Op de raad van 4/11/77 werden ons lijs-
ten van proffen met en zonder kumuls ter 
goedkeuring voorgelegd. Vlerick had toen

KUMU. PROTEA
u  VAN

opgegeven:
-ondervoorzitter RvB. NV Kredietbank (2 
hanve dagen per maand)
-voorzitter RvB. NV Investco [1 dag per 
week)
-voorzitter NV "De Verenigde Provinciëen 
(4 halve dagen per week)

-beheerder NV BASF A'pen (2 halve dagen 
per jaar)
-beheerder NV Tessenderlo-Chemie (4 halve 
dagen per jaar).

Het antwoord van Prof. Dr. A. VLERICK op het schrijven van de 

Rector luidt als volgt :

" Deze houding van de Raad van Beheer heeft mij verwonderd, zoals 
"ik U reeds tijdens ons telefonisch onderhoud zegde. In vorige jaren 
"werd inderdaad geen enkele opmerking gemaakt aangaande dezelfde bij- 
"werkzaamheden en dit, niettegenstaande het feit dat ik toen daaren-
boven lid van de .Belgische Senaat was. De regel dat de bijwerkzaam- 
"heden beperkt moeten blijven tot twee halve dagen per week was mij 
"tot hiertoe totaal onbekend.

Daarmee overtrad hij duidelijk de op pa-
pier bestaande kumulatieregeling, die zegt 
dat "bijwerkzaamheden beperkt moeten blij-
ven tot 2 haLve dagen per week". Een bij-
komend punt is dat er geen enkele kontrole 
bestaat daarop: de proffen geven gewoon op 
wat ze willen. Toevallig lekte dan uit dat 
Vlerick (ex-CVP-minister, dienst van "post 
universitair bedrijfsbeheer" aan de RUG, 
voorzitter van de Protea-klub...) tevens 
lid van de beheerraad was van de Vlaamse 
Uitgeversraatschappij (VUM). Nog meer 
overtreding van de regel dus! Daarop 
besloot de RvB een antwoord te sturen aan 
Vlerick om duidelijk te maken dat hij de 
regel overtrad.
Antwoord van Vlerick (RvB 20/1/78), zie 
hiernaast:

Wat is er gebeurd ?
-Vlerick zegtnog steeds niets over de VUM 
-hij kan zeer gemakkelijk op die manier 
de kumulatieregeling uit de weg gaan.

Bij de bespreking van dat antwoord op de 
raad kregen we een aantal interessante 
antwoorden van sommige proffen:"Ik heb' 
de indruk dat het' hier gaat om een afreken 
ing t.a.v. één persoon, en dat terwijl er 
nog zovele kollega's op dezelfde wijze 
handelen, maar tegen hen wordt niets 
gedaan”...
Antwoord van de studenten: "We kunnen 
misschien eens werken voor een degelijke 
kontrolesysteem op die kumuls", maar daar 
bleken de proffen weinig gehoor voor te 
vinden, het leek hen "onmogelijk"...
De zaak Vlerick is nu weer uitgesteld; 
we wachten opnieuw op antwoord.'

" Wat er- ook van zij, ik schik mij gaarne naar het advies van de 
"Raad van Beheer. Daar het om passieve beheerdersmandaten gaat stelt 
"zulks geen moeilijkheden; de tijd aangegeven voor de N.V. Investco 
"zal ik herleiden tot één halve dag per week, zodat alle mandaten 
"samen ruim minder dan twee halve dagen per week in beslag nemen.

" Ik hoop op deze wijze tegemoet te komen aan de wensen van de 
"Raad van Beheer, ..." (cf. brief van 2 december 1977).

Een pikant detail misschien: terwijl 
de proffen hun kumuls maar beschermen, 
hebben ze unaniem de oprichting aan de 
RUG van een derde arbeidscirkuit goed-
gekeurd, in de "strijd tegen de werk-
loosheid" ...
'Eerst ik, en dan misschien jij als het 
echt niet anders kan", is het dat niet ?

2)Een ander bewijs van schromelijke 
overtredingen , werd gegeven door het 
Rekenhof:
Lievens, werkleiderbij Musschoot (FPPW) 
heeft een kumul bij het Provinciaal 
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken 
in Gent. Hij heeft 7 keren verklaard dat 
die kumul slechts 30 jaaruren bedroeg 
(sinds '69), terwijl nu blijkt dat hij 
al 6 jaren 60 jaaruren geeft. Wat moest 
de RvB daar nu mee doen?
Een zware sanktie of een beleefd briefje 
dat hij al 8 jaar te weinig kumuls 
opgeeft ? Dat laatste werd als middelijk 
lijke oplossing aanvaard, natuurlijk ! 
Een opmerking nog: een prof maakte de 
opmerking dat niet alleen de proffen 
maar alle geledingen kumuls hadden.

Dat wisten we al, maar hij vergat 
wel dat er ook nog studenten bestonden.

Johan De Smedt 
Jo Maebe 
Rita Van Dam 
Patrick Van de Velde.



kultureel konvent
GUT

GUT uerkt nu onder leiding van een 
andere regisseur. De vorige zit tot 
over zijn oren in ander regisseurs- 
uerk. De aanpak is dan ook totaal 
anders. Uaar vroeger alle opdrachten 
aanleiding gaven tot spontane groei, 
houdt de regisseur nu een en ander 
nogal strak in handen, in die zin, 
dat de opdrachten gericht zijn op de 
kreatie van een stuk. Nu is die 
spontaneïteit er ook nog uel, maar 
ze uordt uat geholpen. Heet het ge-
forceerd of zeg dat de remmingen 
geforceerd ueggehaald uorden zodat 
dat spontane in zuivere vorm over-
blijft. Om't even.
Dit brengt dan uel met zich mee 

dat de vorming en groei van GUT als 
groep gestimuleerd uordt. Uaar ue 
uiteindelijk op uit zijn.

Stefan De Vocht

INS
Zoals je uel al zult ueten haalt 

K.K. de Internationale Nieuue Scène 
in casu De Mannan van den Dan naar 
Gent met hun nieuu stuk: Marianne 
uacht op het huuelijk, op dond 9 feb 
Daarover het stak gaat ( een stukje 
arbeidersgezinsleven ) heb je reeds 
in vorige Schamper kunnen lezen en 
dat gaat hier niet meer ter sprake 
komen.

Nu uillen ue het even hebben over 
vormingsteater! Strijdkultuur of 
uat daar maar mee verband kan hebben 
Niet zozeer is het de bedoeling 
daarover zelf evangelie te gaan ver-
kondigen dan uel tot enige discussie 
uit te nodigen,
De gelegenheid daartoe doet zich nu 
voor. Inderdaad, vlak na INS De Man-
nen v/d Dam komt INS Het Kollektief 
naar Gent: de ueek van 11-18 novem. 
Dit dan in de K.N.S, St.Baafsplein.

Bovendien Heeft KK in december 77 
Het Trojaanse Paard naar §ent gehaal 
d<(Zuarte zaal Proka) met: Zij beza-
ten alles in gemeenschap.

Alle drie dze groepen ,zijn onget' 
veer in de zelfde periode ontstaan 
en zeggen vormingsteater te brengen. 
Toch zijn ze alle drie verschillend, 
(lees aub niet dat ze rivaliserend 
zouden zijn) Het een hoeft het 
an'er niet uit te sluiten.

Uie het Paard gezien heeft, zal 
zich misschien net als ik afvragen 
of ue niet eerder kabaret gezien 
hebben dan uel Vormingstoneel.

halve prijs
In elk geval, om ook nog de 

vergelijking met INS Het Kollektief 
mogelijk te maken zal KK kontakt 
opnemen met NTG om ook daar voor 
halve prijs binnen te kunnen.
Ue zoufien uel graag ueten hoeveel 
interesse daar voor is. Stuur daar-
om het strookje onderaan terug aan

K.K. St.- Pietersnieuustraat 
45

Voor mensen die met een en ander 
niet zo vertrouud zijn hebben, ue 
een hulptekstje ingelast over 
leertester.

Een vraag: In punt 2 van de tegen-
stelling dramatisch-episch staat bij 
dramatisch dat de toeschouuer zich 
inleeft in uat op het toneel gebeurt 
zich identificeert, en bij episch _ 
gebeurt dat niet.Maar uordt daarmee 
dan bedoeld dat de toeschuouer er 
altijd als uaarnemer bij zit en zich 
NOOIT inleeft, of dat hij zich in-
tegendeel uel inleeft maar telkens 
(aan't eind van elke op zichzelf- 
staande scène: pt. 13) opnieuu ont 
nuchterd uordt. Uelk effekt uordt 
eigenlijk nagestreefd?

ZEEFDRUK
Zeefdrukklas 
Visserij 167

Iedere uoensdag- en donderdagavond 
vanaf 19u30 tot 23u3G kan elkeen 
zijn al dan niet artistieke ideeën, 
mededelingen, vlekken, tekeningen 
in veelvoud en eventueel in multi-
color op papier komen zetten.
Dit onder de deskundige leiding 
van Roger Serras. Alle materiaal 
is voorhanden of uat 'tekort is kan 
bijgekocht uorden, de veruarming 
is in orde, de technieken uorden 
ter plaatse aangeleerd, tijd en 
entoesiasme dienen zelf meegebracht 
te uorden. Vrees om te blunderen 
is overbodig uant iedereen heeft 
er uel eens last mee.

Dat ik nogmaals uil benadrukken is 
— niemand heeft ooit leren lopen 

op 1 dag (uaar heb ik dat nog 
gehoord ?), voor zeefdruk geldt 
hetzelfde

BRECHT
Teorie over leertester 
B. Srecht

toneel moet een leerzaam effekt 
hebben
De olie, inflatie, klassenstrijd', 
gezin, religie, tarue, slachtvee, 
uorden zaken die op het toneel uor-
den uitgebeeld. Films laten door mon-
tage gebeurtenissen over de gehele 
uereld zien. Projekties zorgen voor 
statisch materiaal. Doordat de ach-
tergronden naar voor komen, uorden 
de handelingen van de mensen aan kri-
tiek onderuorpen. De algemene opvat-
ting is dat er een scherp onderscheit 
zou bestaan tussen het leren en het 
amuseren. (Het eerste is misschien 
uel nuttig, maar het laatste is aan-
genaam) . Ue moeten het epische tea- 
ter verdedigen tegen de verdenking 
dat het een hoogst onaangenaam in-
spannende aangelegenheid moet zijn.
De tegenstelling tussen leren en 
amuseren hoeft geen noodzaak te zijn

Er zijn lagen van de bevolking die 
niet tevreden zijn met de bestaan-
de maatschappelijke verhoudingen. ” 
Zij hebben een enorm praktisch belan» 
bij het leren. Ze uillen zich oriën-
teren en ueten dat ze zouden verlo-
ren zijn zonder leren. Het plezier 
en het leren hangt af van vele din-
gen, toch bestaat er een leren dat 
vreugde verschaft, een opgeuekt en 
strijdvaardig leren. Het teater 
blijft teater, ook uanneer het leer-
tester is, en voor zover het goed 
teater is, is het amusant.

Het leerstuk leert doordat het ge-
speeld, niet doordat het gezien 
uerd. In principe zijn voor het 
leerstuk geen toeschouuers nodig. 
Toch kunnen zij natuurlijk produk- 
tief gemaakt uorden.

Aan het leerstuk ligt de veruachting 
ten grondslag dat diegene die speelt 
door de uitvoering van bepaalde han- 
deluijzen, het ueergeven van bepaal-
de redeneringen, het aannemen van 
bepaalde houdingen maatschappelijk 
beïnvloed kan uorden.
De nabootsing van hoog gekualifi- 
ceerde modellen speelt daarbij een 
grote rol, evenals de kritiek die 
door beuust anders te spelen op

op zulke modellen kan uorden uitge-
oefend. Het hoeft beslist niet te 
gaan op het ueergeven van maatschap-
pelijke handelingen en houdingen die 
positief beoordeeld uorden; ook aan 
de (zo indrukuekkend mogelijk) ueer- 
gave van a-sociale handelingen en 
houdingen kan een opvoedende uerking 
uitgaan. Estetische maatstaven voor 
de vormgeving van personen, die voor 
de toneelstukken gelden, zijn bij 
de leerstukken buiten uerking ge-
steld. Vooral uitzonderlijke, unieke 
karakters vallen ueg tenzij de uit-
zonderlijkheid en de uniciteit het 
probleem is uaar het leerstuk over 
gaat.

Het leerstuk, heeft een strenge vorm, 
echter alleen om het invoegen van 
onderdelen van eigen vinding en ak- 
tuele inhoud gemakkelijker te maken.

Voor de manier van spelen gelden de 
aanuijzingen van het epies teater. 
Bestudering van het vervreemdings- 
effekt is onontbeerlijk. De inhou-
delijke beheersing van het hele stuk 
is perse noodzakelijk. Het is echter 
niet raadzaam de diskussie daarover, 
af te sluiten voordat het eigenlijke 
spelen begint.

Onderscheid dramatische en epiese 
teatervormen :

Dramatiesè vorm

1. het toneel handelt
2. sleept de toeschouuers mee in de 

handeling op het toneel
3. verbruikt zijn aktiviteit
4. geeft hem de mogelijkheid tot 

gevoelens
5. verschaft hem belevenissen
6. de toeschouuer uordt in een han-

deling geplaatst
7. suggestie
8. de indrukken uorden gekonserveerd
9. de toeschouuer staat er middenin, 

beleeft mee

10. de mens uordt bekend veronder-
steld

11. de onveranderlijke mens

12. spanning gemaakt op de afloop
13. de ene scène bestaat slechts 

voor de andere
14. de gebeurtenissen verlopen in 

rechten
15.onherroepelijke evolutionaire 

ontuikkeling
16. de mens als gefikseerd iets
17. zijn driften
18. het denken bepaalt het zijn

- de zeefdrukklas zeefdrukt meestal 
niet op aanvraag en indien uel 
dan is het risiko volledig voor 
de aanvragers

- de mogelijkheid om het zelf te 
leren is ‘er, maak er gebruik 
van.

Verantuoordelijke is 
Carlos Eietar 
Heirnislaan 109 
9000 Gent

Fotoklas
Iedereen kan naar Fotoklas:
1 je kan er leren afdrukken in een 
goed geinstallerde donkere kamer
2 je uordt hierin geholpen door een 
artistiek leider
3.er uordt uel van je veruacht dat 
je serieus trek hebt om aan fotogra-
fie te doen
4 met of zonder toestel, kom eehs 
langs! !
5 dinsdag en donderdag, tuee hoog 
in de BRUG

Rolf Van Steenkiste 
voorzitter

Epiese vor.m 

het vertelt
maakt de toeschouuer tot een uaar-
nemer
stimuleert zijn aktiviteit 
duingt hem tot beslissingen

verschaft hem inzichten
hij uordt ermee gekonfronteerd

argumenten
omgezet in inzicht
de toeschouuer staat er tegenover,
bestudeert
de mens is altijd objekt van on-
derzoek
de verändernde en veranderlijke
mens
spanning gemaakt op.het verloop 
elke scène staat op zichzelf

in krommen

sprongen

dp mens als proces 
[fijn motieven
./ he± maatschappelijk zijn bepaalt 
y’he^j tferiken

Rortnlt Rrenht

i r  i rI IK wil met naar |

I INS n dskllS i
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156 jaren fotografie, een boei-
ende geschiedenis eigenlijk,vol pio-
niers, baanbrekers, losse bollen,non—  
kels en tantes,pa en ma's,kort de 
hele familie,en dus de fotoklas ook

Er is een brok aan te vertellen 
en ik weet niet goed waar eerst ge-
beten.

In die geschiedenis daarboven zijr 
er heel uat mensen geueest die aan 
het dat meduim gewerkt hebben,gs- 
zocht,verbeterd,enz. Tot de heden-
daagse spiegelreflexen, computer- 
flitsen of instant-klaarcameras 
( Polaroids). neet alleen aan die 
fameuze techniek werd er gewerkt 
er werd ook gewerkt aan hetgeen er 
gekiekt if hoe er gekiekt moest.
Het kijken zlf werd zo of zo be-
dacht.Er bestaan in de fotografie 
stomingen net.' zo goed als in of 
parallel aan andere media.Een paar 
namen misschien als bewijs of ge-
woon ter inzage: Paul Strand, H. C 
cartier Bresson, Dorofthea Lang, 
Stieglitz"straight fotografen";
Diane flrbus an August Sander:
" Sociaal dokumentaristen ";Ansel 
Adams, Edward Ueston:"Landschapsftg 
De jongste generatie: Leslie Krimms, 
Ralph Gibson en Duan Flichals:"Surre-
alisten. Tenslotte Oscar Barnack en 
H. Landd resp. uitvinder van de 
Leica en de Polaroid.

De ziet fotografie is wel boeiend 
vanuit die hoek bekeken. Uij ook in 
de fotoklas leggen onze weg af, de 
meeste hebben nu de techniek vast 
of staan althans klaar om er mee te 
spelen.Voor mij zijn het bijzondere 
avonden geueest, ik herleefde zowat 
mijn fotojeugdjaren. De meeste kun-
nen dus uit de voeten met de cijfer-
tjes. Nu begint het avontuur; het 
leren kijken, want daar ligt de 
essentie van de fotografie. Amateur 
of beroeps, kijken moet je! En daar 
zijn geen knoppekes voor, hier begin 
t de ware lol.

Fotoklas biedt hier misschien een 
kans- meer; de kerels van de geschied 
ehls' stonden meestal alleen of zoch- 
tenTsSJXaar op om een groep te vormen 
Er .bestaan vandaag verspreid over 
de h&^.e^\{ereld f tg-workshops , mensen 
TJ(ie echt iets met hun toestel willen 
dben. In België met onze drie kleu-

ren niks geen zier. Hier verdien je 
er hoogstens je brood mee en dan nog 
wat een resultaten!!!

Nu ook, niemand doet er iets aan, 
er is geen enkel initiatieh

eri

er is nu een jong initiatief, oké 
jongens de lucht in!

Och ja er zijn de fotoklubs, en 
ook de puntjes op de"i's". Fotoklas 
i§ dus geen klub waar mensen lol 
hebben aan het kopen van fototoebe- 
horen en hun tassen volproppen met 
spullen waar ze geen benul van heb-
ben. Ik zou graag dat beeld willen 
wegvegen van de fotograaf met zijn 
mooie télé ( ons land moet uaarempel 
vol zitten van de wilde vogels ).

Vee, ik heb foto's gezien van een 
werkmens met vakantie in Flallorca 
die pareltjes waren en gemaakt met 
een eenvoudige pocketkamera.Lieve 
knappe beelden die in gelijk welke 
tentoonstelling mogen hangen, naast 
grote namen. Alleen , die foto's 
hebben .geen grote naam!

De ziet, Fotoklas of liever haar 
artistieke leider heeft pretensie 
en ook weer niet; een leuk spelletje

Een paar foto's dan als klein 
voorbeeld misschien: de foto van de 
kerel in het landschap en het stuk 
" vest op de voorgrond" is gemaakt 
door Ann die tekenen studeert hier 
in Gent en daarbij les krijgt van 
een belangrijk iemand in de fotogra-
fie in Vlaanderen. Die wil het stuk 
vest er nu van tussen! Kom zeg, 
Halter, zonder het stuk vest was de 
foto gewoon plagiaat geweest. Het 
toeval blaast het stuk vest erbij. 
Uie haalt het nu in zijn hoofd het 
er weg te nemen? Nee wat juist eigen 
is aan de fotografie is het moment v 
vast leggen; het aan de kant schuive 
is te gek.
Fijne foto Ann!

De nachtfoto's zijn van Rolf: een 
originele weergave van wat zijn stad 
is of wat ie in zijn stad zo opmerkt

De rest is een samenraapsel van 
mijn jongste'dingen. Aan jullie nu.

Ziezo, Fotoklas staat open voor 
ieder die er uat van zijn tijd voor 
over heeft.

Dean-Patrick a.l
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het politiek konvent (PK) van onze uni- 
versiteit kent tegenwoordig woelige 
vergaderingen. Het zielige bekvechten . 
tussen Johan van Herreweghe en bepaalde 
verenigingen begint langzamerhand meer 
op een dronkemansruzie te lijken dan op 
politiek.

Waar gaat het nu al bijna twee jaar om ?

Alternatief is een groepje jongeren dat 
opgericht werd op initiatief van Vik van 
Branteghem. In hun blazoen hebben zij 
christendom, nationalisme en solidarisme 
geschreven. Dat solidarisme maakt van hen 
de specifiteke groepering die ze zijn : 
het is ahw hun familienaam. Joris van 
Severen (VERDINASO) noemde zich ook so- 
lidarist. Vandaag'noemt Tindemans 
zich ook zo.. Hiermee kennen we een 
aantal spruiten uit de familie. Hoe het 
solidarisme in de praktijk wordt omgezet 
kon men vroeger zien in het Derde Rijk 
en in Franco-Spanje; vandaag is het nog 
steeds het geldende systeem in tal van 
Zuid-Amerikaanse landen. Je zal het al 
wel gemerkt hebben : Alternatief is niet 
links : integendeel, het is een uiterst 
rechtse groepering .
Deze groepering nu heeft in Gent enkele 
jaren geleden een "studentengemeenschap" 
opgericht (SARUG) . Nu is het zo dat 
verenigingen die als doelstelling hebben 
de politieke en filosofische begeleiding 
en vorming van, alsmede de aktie onder 
de studenten van de RUG, subsidies kunnen 
krijgen mits toetreding tot het PK .
Van die subsidies wil SARUG natuurlijk 
ook genieten. Na een jaar aktiviteiten 
zoals door de PK-statuten vereist, diende 
SARUG dan ook een aanvraag in om in het 
PK te worden opgenomen.De toetreding 
werd door de overgrote meerderheid van. de 
algemene vergadering van het PK geweigerd. 
Van toen af waren de poppen aan het dan 
sen j steeds opnieuw werden ze afgewezen..

Wét kan daarvan de reden zijn ? Om hierop 
te antwoorden is het nodig een kijkje 
te nemen in Óe statuten en vooral de 
samenstelling van het PK .
Twee artikels uit de statuten zijn hier 
van belang :
- art. 51, 1°lid : "Een vereniging die wil 
toetreden tot het PK moet op de A.V. 
waaraan ze haar toetreding vraagt, de 
bewijzen leveren van één jaar aktivi-
teiten van politieke of / en filoso- 

fïsche aard, te verstaan als één jaar
onmiddelijk voorafgaand aan haar aanvraag'

- art. 6 : "De A.V. heeft volheid van be-
voegdheid. Nochtans kan de A.V. in geen 
enkel opzicht tussenkomen in de ideolo-
gische lijn en werking van een vereniging

SARUG heeft de onomstotelijke bewijzen van 
één jaar aktiviteiten ruimschoots geleverd. 
De weigering bot opname is dus niet ge-
steund op de statuten. Welke is dan de ware 
reden ? Nogal duidelijk : het is een poli-
tieke reden. Het PK moeit zich dus met de 
ideologische lijn van SARUG en overtreedt 
daardoor zijn eigen statuten, (art. 6 ).
Dat is echter nogal abstrakt uitgedrukt, 
want WIE overtreedt er eigenlijk de sta-
tuten ? Dat is duidelijk : de in hoofdzaak 
linkse verenigingen die daartoe gebruik 
maken van allerhande burgerlijke juridismen. 
We moeten tot onze spijt vaststellen dat 
onze kameraden die zich links noemen wel 
goed over demokratie kunnen lullen, maar 
blijkbaar de moed niet kunnen opbrengen 
om hun prinsipes in de praktijk om te 
zetten...

Het is hiertegen dat VKS zich wil afzetten.

Ondanks onze politieke afkeer van SARUG 
moeten we de statuten van het PK, die een 
garantie zijn voor de demokratie en plu-
ralisme, eerbiedigen.
Dit is niet altijd ons standpunt geweest. 
Voorheen dreven wij zonder nadenken mee 
in de stroom van verenigingen die SARUG 
terecht beschouwden als een fascistoide 
organisatie, maar die daaruit voor de demo-| 
kratie verkeerde konsekwenties trokken.

Men verdedigt de demokratie niet door haar| 
op te heffen. Onze hernieuwde opstelling 
is het gevolg van een uitgediepte diskus- 
sie betreffende de demokratie in de stu-
denten beweging en de rol van de kommunis-| 
ten daarin, die binnen VKS werd gevoerd.

Men kan zich daarnaast, in de bijkomende 
orde, ook nog afvragen of onze kameraden 
uit andere bewegingen geen zware fout be-
gaan door SARUG te weigeren. Ze geven im-
mers aan de antidemokraten van Alternatief| 
en konsoorten de kans via pers en via 
pamfletten een demokratisch imago op te 
bouwen, hetgeen een groter gevaar is voor 
de studentenbeweging dan de paar duizend 
frank subsidies die SARUG langs het PK 
zou kunnen krijgen.

Het zal wel iedereen duidelijk zijn dat 
het niet in onze bedoeling ligt ons van 
de antifascistische strijd te desolida- 
riseren. We menen echter dat deze strijdl 
moet gevoerd worden met demokratische 
middelen en niet door een in essentie 
rechtse methode.

Hopelijk stemt onze stellingname tot 
beraad bij alle werkelijk demokratische 
gezinde verenigingen in het PK....
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Namens VKS. 
Herman en Paul.

strijdbare

por

Graag zou ik reageren op Schamper 
lummer 49, waar mijn goede vrienden 
Ron Hermans en Carlos Debacker een 
staaltje van "alternatieve” geschied- 
schrijving"hebben gegeven.
Twee historische dwalingen dienen in-
derdaad rechtgezet:
1. wat de Verschaeverel betreft, is het 
maar al te duidelijk dat "links” de 
zaak uitgelokt heeft: er zijn ooggetui-
gen genoeg om te bevestigen dat de "or-
dedienst” van de organisatoren het eerst 
geslagen heeft, en wel buiten, op straat 
Verder oefenden de Verhoye-aanhangers 
zich in het bankslingeren, waarbij zij 
echter ongelukkiglijk hun eigen voorste 
gelederen neermaaiden. Heeft men zich 
bovendien wel goed afgevraagd hoe 
reeds de nacht via de incidenten onze 
Gentse stede volgeplakt was met held-
haftige slogans: "Verpletter het fas-
cistisch gespuis!”? Of lagen die af-
fiches misschien reeds plakklaar op de 
scène?
2. In verband met de vechtpartij rond 
Zuid-Afrika-affichen, vergeten de au-
teurs toevallig te vermelden dat deze 
affiches systematisch afgetrokken wer-
den door strijdbare porren(4)Hoewel ik 
de brutale reaktie van de plakkers ten 
zeerste afkeur wens ik er toch op te 
wijzen dat zulks in die situatie negen 
keer op tien gebeurt. Ik verwijs enkel 
naar het bloedig incident bij de laat-
ste parlementsverkiezingen, waar een 
liberale kandidaat met zijn eigen vuur-
wapen door een socialistische plakploef 
werd neergeschoten. Worden PVV en BSP 
dan meteen uit alle vergaderende li-
chamen geweerd? Waarom alternatief dan 
wel?
In de hoop dat deze rechtzetting de 
kolommen van Schamper zal bereiken, 
groet ik jullie op strijdbare en mili-
tante wijze,

PATRICK VAN DE VELDE 
studentenvertegenwoordigerVB 
praeses politiek VNSU 

(1) aldus ook Rita Van Dam, MLB mili-
tante .

Schamper gaat er op vooruit. Dank zij 
de stroom lezersbrieveu komt er ein— 

diskussie los tussen de veelal 
gesloten progressieve studenten.
In het laatste nummer staan er enkele 
onwaarheden. Een RAK-cel beweert dat 
het debat over anarchisme met prof. 
Schrans een propagandastunt was voor 
deze laatste. l)e bedoeling was een 
debat te voeren over "anarchisme-ter- 
rorisme" waarbij Kruithof de etische 
kant, Schrans de juridische kant en 
een anarchist de politieke kant zou 
belichten. Door de weigering van RAK 
om hieraanmee te werken verschoof net 
onderwerp echter naar "liberalisme- 
anarchisme". De houding van sommige 
studenten in de zaal om bij het min-
ste woord van Schrans beginnen te 
joelen,wijst echter wel op gebrek aan 
respect voor de vrijheid van menings-
uiting. Het argument van "hij is een 
demagoog, daarom laten we hem niet 
uitspreken" is hier helemaal niet 
houdbaar. Daarom vind ik het ook spij-
tig dat de RAK-cel schrijft niet met 
liberalen te kunnen dialogeren.
Nochtans zijn er genoeg zaken om samen 
te werkenl Ik denk hierbij aan onze 
anti-dogmatische houding, onze afkeer 
van de CVP staat, onze houding t.o.v. 
de etische problemen, ons anti-fas- 
cistisch karakter en vooral de be-
scherming van de verschillende vrijhe-
den die het liberalisme sinds de Fran-
se Revolutie heeft afgedwongen. Het 
algemeen stemrecht (ook voor vrouwen 
waar de socialisten oorspronkelijk te-
gen waren), het recht op onderwijs, 
het feit dat men in onze liberale sa- 
menleving mag doen en zeggen wat men 
wil (d.i. niet mogelijk in USA,USSR 
China en nog een 130 tal landen) zijn 
stuk voor stuk liberale vrijheden die 
we moeten bestendigen.
Met De Croo, Protea-sympatisanten en 
andere burgerlijke en katholieke libe-
ralen hebben de liberale studenten 
niets te maken. En heeft de RAK-cel 
dan ook nooit gehoord van D öö, Liberal 
Party in Engeland, RP in Italië, de Ra- 
dikalen in Frankrijk en de ondergrondse 
-Liberale Partij in Zuid Afrika; van het 

_streven_van de liberale studenten naar 
gratis onderwijs , zero-growth'lTn'^vermo- 
gensaanwasdeling ? De RAK-cel maakt ons 
in één zin af, "zij praten niet met li-
beralen" .
En tenslotte stond er nog de beschuldi-
ging dat LYSV vorig jaar een ondemokra- 
tische ste&ming op straat hield n.a.v. 
de vrijdagstakingen. De RAK-cel weet ze-
ker niet dat bij de jaarstemmingen in 
de faculteit rechten, die ikzelf met 
een lid van MLB en SVSV organiseerde, Ö0/o 
van de studenten tegen staken was. Toen 
er toch een pikket stond, tot ergernis van 
vele studenten, dreigden er harde klappen 
te vallen. LVSV heeft dit toen vermeden 
door een stemming op straat te houden, 
die in het voordeel van de stakers uit— 
kwam,wat door de minderheid gerespecteerd 
werd. Tussen haakjes is het wel eigen-
aardig dat, nu de BSP in de regering zit 
en vele van de vroegere Egmontbeslissin-* 
gen tach worden verwezenlijkt en verscherpt 
de vakbonden en diezelfde studenten nu 
zo stil blijven.
De liberale studenten geloven in de dia-
loog en zullen de Rakkers in de toekomst 
nog uitnodigen. Progressieve organisaties 
ciie zien demoKratiscn noemen en beweren 
open te staan voor kritiek en zelfkritiek 
zouden beter wat meer met elkaar praten. 
Deze lezersbrieven zijn allezins een begin

Dirk Verhofstadt 
een LVSV-er

rita dekt?

Gent,

Dekt Rita Van Dam Fasjistiese knok-
ploegen ?

Het schijnt dat in een redaktie- 
raad ons aller Schamper Rita voor 
de zoveelste keer het insident 
aanhaalde waarbij twee meisjes en 
twee jongens die fasjistiese af- 
fisjen van ALTERNATIEF aftrokken 
werden mishandeld.

Onze beheerster beweerde echter, 
wat nieuw is, er getuige van ge-
weest te zijn. De daders waren 
Johan Van Herreweghe en kompanie.
Ze gaf echter toe dat Johan er 
niet bij was. Maar de anderen ?
Ook SARUG was het niet! Wat kan 
daar Van Herreweghe nog bij aller-
lei andere fasjistiese organisa 
ties zit. Maar waarom wilde ze 
niet duidelijk zeggen wie het was, 
waarom nooit hun namen in Scham-
per publiceren ? Het zijn toch 
gevaarlijke tiepen ?

Vinden jullie dat ook niet ver-
dacht ? Ze heeft hen gezien maar 
ze wil hen niet aangeven. Waarom? 
We kunnen slechts gissen: zouden
die fasjistise knokkers onder-
tussen niet bezweken zijn aan de 
charmes van onze rode LORELEI en 
nu bij MLB zitten. Ik weet al wat 
Jullie zullen zeggen maar het 
ware niet hoffelijk dit tegen te 
spreken door de persoonlijke"sex- 
appeal" van onze Rita betwisten.
Ik doe het dan ook niet, vooral 
daar er nog andere aanwijzingen 
zijn die onze hypotese steunen.
Of hebben jullie soms vergeten 
dat vorig jaar Koen Decremer 
werd afgeranseld wanneer hij 
AMADA-affisjen aftrok. Waren het 
niet dezelfde daders ????????

Met kameraadschappelijke 
groeten, en tot aan de 
revolutie(maar dan 
liefst zonder MLB),

Frans Van Halteren, 
spoorstudent en 
Schamperofie 1.



Brief voor Hans Maertens,

Mijn ouders werken al meer dan 20 
jaar in de diplomatie,vn1. in 
Afrika. Ze ontvingen tot nu toe 
tientallen hoge Belgische funktion- 
arissen, die op 1 (één] week -soms 
2 weken- een immens land zoals bv. 
Nigeria, Za'te of S-Afrika willen 
leren kennen.
Daarbij maak ik nog de volgende 
opmerkingen:

Vele toeristen hebben in het begin 
moeilijkheden met het tropisch 
klimaat en sommigen blijven er de 
hele reis mee sukkelen.
Op zo’n reizen verliest de hoge 
bezoeker al minimum 2 dagen, met i 
de ontvangst- en afscheidsreceptie 
op de ambassade. Maar de meesten 
bezoeken het land slechts als een 
ordinaire toerist d.w.z. om uit 
te rusten en niet om er een ver-
moeiende studiereis van te maken ! 
Verder is het voor u. Hans, wel 
nuttig te vermelden dat de meeste 
studiereizen GELEID worden door 
de d 1 aajtse li j ke autoriteiten. 
Meestal staan er dan mooie water-"- 
vallen, een modelhoeve en een dage 
lijkse receptie (of party of barbe 
cue of iets dergelijks] op het 
programma.

Op al die zaken is S-Afrika geen 
uitzondering.
Hans, ik schrijf dit enkel om te 
tonen dat je er niet geweest zijn 
om er NIETS te kunnen over vertel-
len I
Met mijn hand op mijn hart durf ik 
beweren dat de meeste Protsa toe-
risten in S-Afrika niets gezien 
hebben buiten het officieel par-
cours. En ik vraag mij af of ze 
wel meer hebben WILLEN zien.

Schamper, ik wens mj.jn naam niet j 
kenbaar te maken opdat mijn schri; 
ven geen gevolgen voor mijn ou-
ders zou teweeg brengen.

student rechten.

pioniers ?
Gelieve bijgevoegd blad te publi-
ceren in jullie weekblad "SchampeS?" 
als antwoord op het artikel 
"Oudenaarde: de vuilbak van'
België” (Schamper nr. 49)
Aan de "PIONIERS" van de "BETERE" 
maatschappij.

Dat sommigen zo nodig de maatschap-
pijstructuren willen veranderen, 
gaat ons in het geheel niet aan, 
maar dat ze zich zo idioot aanstel-
len bij het schrijven van een arti-
kel over de gevangenis van OUdenaar 
de, waarbij ze alle zin voor objek 
tiviteit verliezen, doet ons even-
tjes grimlachen. Deze zondagssocia- 
listen hebben er een handje van 
weg om, met een naïeve fantasie de 
feiten in een ander daglicht te 
stellen. Je begrijpt wel: kwestie 
van propaganda.

In plaats van alleen door hun"links" 
oog te bekijken, zouden ze er 

goed aan doen ze alle twee te getrui 
ken want deze zogenaamde kepi's van 
de Rijkswacht, zijn hoofddeksels 
voor de cipiers: jawel.

Dat gedoe over Marx en Engels ver-
ontrust ons ook enigszins. Het zal 
een gevangene een zorg wezen dat 

_hij Marx en Engels niet mag lezen, 
gevangen waarvan zij Trouwens zelf 
zeggen dat het merendeel intellec-
tueel niet erg hoogstaand is. 
Daarom heren "pioniers": manipu 
leert Marx en Engels niet in dat 
stukje vulgaire kolder van jullie; 
zij verdienen veël beter.
wera er ook niet gefoefeld met die 
bewuste "aversietherapie" ?
Kom nou, weest even redelijk !

F rank,

Een conservatieve punker, 

AAN' EÉN VERONTRUSTE ... ■

Wat waren we blij toen ..Ttoen we 
je brief in handen kregen, Frank. 
Een Schamperreporter is ook maar 
een mens, en ... echt, het deed ons 
iets, te zien dat zelfs een konser- 
vatieve punker ons artikel had ge-
lezen.

Doch je komt ongeloofwaardig over. 
Frank. Enerzijds schrijf je dat 
’"het je in het geheel niet aangaat" 
dat sommigen de maatschappijstruk- 
turen willen veranderen. Maar an-
derzijds lezen we enkele regels ver-
der dat "het gedoe over Marx en 
Engels je ook (OOK !) enigszins 
verontrust.”

Dus, Frank, weest even redelijk : 
je was verontrust ... wel : dat was 
dan ook de bedoeling, weet je !
Het valt ons immers op, dat som-
mige mensen nooit verontrust zijn, 
ook al gebeuren de meest exorbi-
tante dingen : ze vinden dat nor-
maal. Maar als je dan eens die 
normaliteit in vraag gaat stellen 
en als je eens het grove van derge-
lijke zaken belicht : ja, dan is 
alle objektiviteit verloren ! Zo-
iets kan niet ! Hier moet sprake 
zijn van naïeve fantasie !

t/lasimse centen
inb k

Vlaamse

EGMONTPAKT NOOIT
film

Weet je Frank, het doet ons 
denken aan de direkteur van 
de instelling te Doornik 
(zie Schamper n°48] : het 
trieste verhaal van een psy- 
chopaat was ook allemaal 
maar fantasie . . .hij was im-
mers maar een psychopaat.
Wat wij vertellen kan even-
eens niet objektief zijn...
wij zijn immers maar zon-

dags oei a li s ten die zich 
idioot aanstellen met hun na 
ieve fantasie.

STUDIO SK00P :

Week van 3 tot 9 februari.

Zaal I : - Tarzoon om 20 u .
Picha 1975

- Macbeth om 22u30 .
Polanski 1972

VOORUIT
+++++++

van 12 to t  15 fe b ru a r i:

-Katherina Bl um.
Schloendorff. 

om 14u en 22u 15

Zaal II: - Foreign Correspondent om 22 u . 
Hitchock 194D .

-F . comme Fairkanks.
Dugowson. 

om 16u30 en 19u45
Week van 10 tot 16 februari.

Zaal I : - Butch Cassidy .. om 20 u .
Roy Hill 1969

- A funny thing happened., om 22.3C 
R. Lester 1966

Zaal II: - Dorotheas Rache om 22 u .
Fleischmann 1973

/ y ç j f a v t v j r & z  [ j ] ,

Zolang alles veilig achter de mu-
ren (met bovenop glasscherven en 
prikkeldraad) blijft, is het O.K. ; 
het is beter dat wat zich daar af-
speelt niet ter ore van de buiten-
wereld komt ; gebeurt dit wel .. ■ __
dan kan er alleen sprake zijn van 
propaganda natuurlijk, wat dacht 
je anders ? En wat die bewuste 
"aversietherapie" betreft. Frank, 
maak je maar niet ongerust jongen ... 
dat zal wel vulgaire kolder zijn.

We hebben één fout gemaakt : namelijh 
alles niet op band op te nemen (zou-
den ze dat toegestaan hebben ?), dan 
konden we je misschien overtuigen. 
Frank ... alhoewel, met al die ver-
valsingen weet je nooit.

Zo, Franky boy, dat was dan dat.
Doe ons nog een pleziertje en denk 
eens eventjes na, hoe het toch mo-
gelijk kan zijn, dat "het intellek- 
tueel peil van het merendeel van de 
gevangenen niet erg hoogstaand is". 
Echt niet moeilijk hoor ! Wij me-
nen het antwoord te kennen, maar 
•.. ssst ... geen propaganda noch 
vulgaire kolder !

saluutjes van Joni, Dirk en 
Roland ofte "de pioniers".

organisatie in), het draait altijd 
uit op: "Heb je dat niet gelezen,
nou, da-n̂ - zou je beter zwijgen".
Of men slingert je een paar slagzin* 
nen toe die je, tenzij je met gelijk 
lijke munt kan terugslaan, de adem 
afsnijden. Zien deze mensen dan niet 
dat ze zichzelf isoleren. Want welke 
gewone sterveling waagt het nog zijn 
stem te verheffen in dit koor van 
uitverkoren voorhoedemensen. Het 
gaat zelfs zover dat mensen die 
zich spontaan bij een aktie zouden 
aansluiten er toch niet aan mee-
doen. Gewoon omdat ze die holle 
frazn beu zijn? Omdat ze die ideeën 
welke zodanig geabstraheerd zijn dat 
ze niets meer met hier en vandaag 
te maken hebben, genoeg gehoord 
hebben, en omdat ze het gevoel als 
een pionnetje op een schaakbord te 
worden gebruikt tot daar hebben.

En zo kom ik tot het tweede deel 
van jullie artikel. Ik ben blij dat 
Schamper zich niet voor de kar van 
deze "freelancers" laat spannen.
Het irriteert me al lang sommige 
"leidende figuren" met een zelfge-
noegzame blik te zien rondlopen en 
hier en daar knikjes en woordjes te 
zien uitdelen; alsof iedereen voor 
ben op de kniën zit en al wat

schrijft of spreekt 
niet liever vraagt 
dan dat te zeggen 
wat zij op dat o- 
genblik in hun e- 
litair kopje heb-
ben. Het werd tijd-; 
dat deze mensen j 
eens op hun plaats 
werden gezet.

Serge
Nachtergaele.

zwaar akkoord • • • 
• • • odé free- lance 0

Beste Schamper,

Naar aanleiding van het gouden 
brui loftnummer volgende bedenkingen.

Zwaar akkoord met het artikel van 
de "vaste” medewerkers. (Zeg nu niet 
dat we niet gefundeerd te werk gaan) 
Dat het Rak niets is dan een groep 
inte1lektue1 en die naar aanleiding 
van de heersende anarchistenmode ge-
meend hebben "in" te moeten zijn 
staat voor mij vast. Dat ze zo 
hoog van de toren blazen bij gebrek 
aan durf en fantazie om konkrete 
aktie te voeren lijkt me eveneens 
een feit. Eenderwe 1 k' groepje richt 
immers voordrachten in, schrijft 
pamfletjes, neemt deel aan betogin-
gen en wil zich de exponent van een 
bredere basis noemen. Men kan daar-
in dus moeilijk een verrechtvaardi- 
ging van hun "adelbrief” anarchis-
tisch gaan zoeken. Voor mij hebben 
gewoon enkele geblaseerde luitjes 
uit het zich links noemende deel 
van de studenten besloten een nieuw 
klubje op te richten. Een mo dek lutje.,. 
Dat ze ondanks de voor hen gunstige 
trend niet aanslaan ligt naar mijn 
bescheiden mening aan het feit dat 
ze, buiten het reeds genoemde gebrek 
aan kreativiteit (dat beslist niet 
hun monopolie is), lijden aan de 
andere chronische ziekte van het 
linkse getto: het sloganisme, cita- 
tisme of hoe je het ook wil noemen? 
Praat met een ... (vul een linkse

voordracht
Woensdag 15 februari :
Voordracht -  en debatavond rond
het statuut van het k a to liek  onderwijs.
1 Achtergronden en standpunten 1.
Met Kiekens van de ACV,
A. Braet van de BPVO,
Van Achteren van de KUL 
en iemand van de NSKO.
Plaats : Aud E in de Blandijn .

Mijne heren,
ofschoon er bepaalde grenzen zijn 
aan mijn geduld en ik niet weet of 
deze grens ook zijn drempel niet 
zou kunnen bereiken.In de hoop van 
duidelijk te zijn,en tevens jullie 
er attent op te maken.
Free-lancers zijn veel gevraagd, 
jullie weten dat.Misschien beseffen 
jullie het niet. De waarheid kwetst 
zei Cato eens,of niet soms.
Ik wil zeggen,11 'can’t say it .in 
bnglisch,but in Germany we call 
it _"psychopaat"".
Mijn mening
We moeten de zaken duidelijk van el 
kaar onderscheiden.Er zijn er,ik za 
geen namen noemen,maar die mijn ver 
sie van de feiten in twijfel trek

* . w  ---------

mijnheer de voorziteter.Ik kan < 
gerust zweren op het hoofd van i 
kinderen en op de door mij vermc 
vrouw.Ik heb geen skrupules. 
Zo,in de hoop nu eens heel duid* 
geweest te zijn.Groet ik jullie 
deze die later komen zullen.

J ’espère

toneel
ZAAL VOORUIT ------------------
++++++++++++

Mariane wacht op het huw elijk, 

door de INS, de Mannen van den Dam.

OP 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 februari om 
20u30

ARENA

I

Organisatie : Sojuwe .

Mordicus en de A lte rn a tieve  les .

Op 14 februari om 20 u in Blok A (AZ)
" Waar l ig t  de p re ten tie  van de dokter ?" 
(Verkenning van de Seksuele hulpverlening  
op de eerste l i j n )  .

VORMINGSCYCLUS OVER KERNENERGIE .

7februari : Algemene probleem stelling : 
Diamontage, plus in le id in g  van Guido 
Steenkiste ( VAKS) .

Inform atie en debatavond over :
" Vrede in het Midden-Oosten " ? 
met Kris Borms (BRT) en Michel Tanret 
(Vereniging B elg ïe -P a les tin a ) .
Op woensdag 15 februari 20 u in 
E lc k e r-ik  Hoogstraat 9 Gent.

+++++

Toch zonde dat ‘ t  een hoer is  
op 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,februari 
telkens om 20ul5.
Een vrouw a ls  w i j___
Op 5 ,7 ,8 ,1 4 ,1 5  februari om 20ul5.

N.T.G.

" Het dorp der mirakelen " van 0. Martens 
op 2 ,3 ,4 ,6  februari telkens om 20 u; 
op 5 feb ruari om, 15 u .

11 Ik denk erover na en ik  zing ".
Naar Dario Fo, door de In ternationale  
Nieuwe Scène -  K o lle k tie f  .
Op 1 1 ,1 3 ,1 6 ,1 7 ,1 8 .februari om 20 u:
Op 12,19 feb ruari om 15 u .

Dinsdag 14 februari :
Tegast b i j  Ramses Shaffy : Johan Verminnen '


