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Hoe bitter
't prison,
ontmoeting
toe leiden

SCHAMPER

Gent

smaakt een nachtje in
of uaar een onverwachte
met de politie al niet
kan.

B E G O N ...

De betoging uas uit elkaar gevallen
nadat pie politie een aantal malen
had gechargeerd. Ik bevond mij in
een relatief kleinere groep, die
afzakte naar het kruispunt van de
Kortrijkse Poort. De politie verscheen snel, en begon 'ons over de
Charles de Kerckhovelaan naar boven te knuppelen.» Ik bevond mij
toen achterin de betoging, en daar
ik bleef staan uaar ik stond, kreeg
ik een flink pak matrakslagen. Het
moet de heren politieagenten niet
zeer gezind hebben, want in het geharrewar dat ontstond werd ik door
twee onder hen apart "behandeld"
en meegetrokken, naar een kombi.
Toen duwde de dikste een stok onder mijn neus, stok, die ik nooit
gezien had, laat staan in mijn handen had gehad, en beschuldigde me
van "verboden wapendracht". Ik ontkende natuurlijk onmiddellijk, maar
veel meer kon ik op dat moment niet
doen, dus bleef ik afuachten.

'T IS WARM , 'T WORDT HEET
Neen, het uas eerder koud in de
garage, die ze voor mij als cel
hadden vrij gehouden. Het feit dat
ze een garage hadden vrijgemaakt
om arrestanten in op te sluiten uas
een bewijs te meer dat ze zich op
grootscheepse akties hadden voorbereid; hier uas normaal plaats voor
7 kombiuagens.
Tot 19u mocht ik daar de tijd doden,
toen kwamen ze me halen. Ik bleek
nu in beschuldiging gesteld van slagen en verwondingen, van weerspannigheid aan de politie, en van verboden wapendracht.
De beschuldiging werd gestaafd door
twee getuigenissen, de ene van het
"slachtoffer" zelf, die door mij
zou gewond zijn aan knie en duim,
een tweede van zijn maat. Ook de
stok die ik bij mij zou gedragen
hebben kwam weer ter sprake, De hele geschiedenis begon nu een tragi
komische wending te nemen. Een derde politieman die ik nog niet eerder gezien had, en die mijn verhoor had bijgewoond, bevestigde de
twee voorgaande getuigenissen nog
eens. Mijn "slachtoffer" kreeg ik
eigenaardig genoeg niet meer te zien.
Toen het geneeskundig rapport van
de gewonde•agent binnen was, werd
ik definitief weggebracht naar het
stedelijk huis van bewaring, waar
ik moest blijven, ter beschikking
van de prokureur, zoals dat heet.

IN HET ROLLEKE _
Na de registratie van mijn vingerafdrukken en na het nemen van de welbekende "boevenfoto’s" in de gerechtelijke diensten werd ik opgesloten
in een cel.

Op de gerechtelijke dienst van de
politie in de Hoogpoort uas alles
in gereedheid gebracht om duidelijk grote groepen arrestanten op
te leiden. Er waren grote lijsten
voorzien, om de naam het adres en
andere inlichtingen van vele tientallen arrestanten op te noteren.
Daar ik arrestant nummer één was,
dacht ik dat het wachten op gezelschap niet zo lang zou duren. Het
kon er nog best gezellig worden,
op dat politiekantoor ...
Maar ik kwam bedrogen uit: ik zou
de hele dag de enige arrestant
(ten minste in dit politiekantoor)
blijven. Een eerdte routineverhoor
(men had speciale lijsten gestencild) verliep zonder veel problemen.
De officier die mij ondervroeg was
op de geijkte manier vaderlijk
vriendelijk. Mijn eerste verklaring
kon maar moeilijk als bezwarend
worden opgevat. Men zou mij even
"in bewaring houden", tot de betoging en de schermutselingen afgelopen waren, kwestie van mij niet
de kans te geven, de betogers te
gaan vervoegen ...

Deze voor mij geheel nieuwe ervaring
was niet van de boeiendste: de cel
stonk omdat.in de hoek (waarschijnlijk voor de grote en kleine behoeften -of uas het een drinkbakje ?)
een "Franse wc" uas ingebouwd. De
dekens stonken, vermoedelijk waren
ze in geen jaren gewassen. De vloer
lag vol stof en vuiligheid. Ik moet
wel toegeven dat de cel goed verli
licht uas, alleen jammer dat de
schakelaar buiten zat, en ik dus
niet zelf kon (mocht) bepalen wanneer
mijn nachtrust (waar ik grote behoefte aan had) zou beginnen. Zo'n
cel wordt na een tijd oervervelend:
er is niets buiten een brits en een
wc. Geen stoel, geen tafeltje,
alleen vloertegels en vaalgeel (gezellig !) geverfde muren.
Eten kreeg ik niet: dat hoort waarschijnlijk bij de straf. Telefoneren
mocht ik niet, hoewel ik mij meende te herinneren dat dat tot de
rechten van de arrestant behoorde.

" U MOOGT BESCHIKKEN MIJNHEER "
Na een woelige nacht werd ik om
halfzes gewekt. Morgenstond heeft
goucl in de mond, maar enig ont-hijt
kreeg ik niet,
^j •
Zou ik zo vroeo in de moraen
J
de prokureur worden ontboden '? Op
mijn vragen dienaangaande kreeg ik
enkel ..een "LI kunt beschikken, meneef
als antwoord.
Als ne vrije Gentenaere liep ik
door de straten. Maar hoog vanop
hun affiches grijnsden Tindemans
e Martens me toe.

EPILOOG .
Na die paar uren hechtenis was ik
toch wel nieuusgieriq naar de luiste beschuldigingen de mogelijke
juridische konsekuenties. Op naar
de prokureur dus.
Maar deze brave borst voelde zich
blijkbaar verplicht een boeiende
uiteenzetting te houden over de
rol van de studenten in de westerse
demokratie, meer dan mij over mijn
geval in te lichten. Hij ging liever aan de kant staan van de agent,
azend op wat makkelijk verdiend
ziekteverlof, dan aan de kant van
de ontevreden studenten, die naar
believen kunnen geknuppeld worden
door diezelfde politiemannen.

MODERNE STAD - MODERNE FLIKKEN

Er bestaat een kans dat mijn zaak
voor de rechtbank komt. In dat geval sta ik alleen tegenover twee
(of drie) politiegetuigen.
Uie mijn arrestatie gezien heeft
en er dus het ware verloop van kent,
wordt dringend verzocht met mij kon
takt op te neme'~.
Peter Torrekens
Martelaarslaan 433
9000 Gent

Nee, dit is geen 11 novemberviering, hoewel 6 december
heeft ook zijn symboliek .

de wilde frisheid

van de roddel.
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Woensdag 29 november werd ik tijdens de betoging tegen de verhoging
van het inschrijfgeld opgepakt door
de politie. Op zich is dat geen bijzonder gebeuren. Er zijn er wel
meer opgepakt. Maar wat na mijn arrestatie gebeurde is speciaal genoeg om er een artikel over te
schrijven.

HOE H E T

9000

(met onze ekskuses voor het feit
dat de*b"er nu * dan eens inbleef,
maar zo is Gabriele 5000 Adler nu
eenmaal, soms)
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sektor moet volledig herzien worden, met
daarin studiebeurzen, huisvesting, ...
In de vierde plaats moet het ’onderwijs’
zelf herzien worden; er moet gekekerv worder
naar de relevantie van het onderzoek, naar
de inhoud van het onderwijs, naar de sociale en financiële rol van afgestudeerde
studenten.
Tot slot wil ik mij nogmaals verzetten tegen het kompromisvoorstel van P. Van de
Velden en dat hij zeker weze dat 'in de
Sociale Raad het enige antwoord mijnentwege op zijn voorstel zal zijn:
"NEEN AAN DE 10000."

M AA R I

Zondag 17 december worden alle Belgen"uitgenodigd" om hun steun te verlenen aan het
"Politiek Establishment".
Voor alle verantwoordelijke burgers stelt dit een diepgaand gewetensprobleem.

Diegenen die weigeren aan deze Maskarade
deel te nemen worden"marginalen”genoemd.
Het zijn zij,nochtans,die een waar alternatief bieden en die de toekomst in handen hebben.
Of zij het juiste pad kozen,
is momenteel belangloosjdoor hun attitude
klagen de marginale groeperingen wat fun
damenteel verkeerd is,aan.In dit licht
is hun aktie positief.
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Het,door de respectievelijke partijen voorgesteld alternatief', situeert zich in een
welbepaald politiek kader:de "Parlementaire Democratie".In het beste geval bestaat
deze parlementaire democratie uit een paternalisties orgaan dat met de beste bedoelingen, het bestaan van de bevolking in handen neemt,en voor haar beslissingen treft
die een antwoord moeten bieden aan de intiemste wensen van een utopies doorsneemens. In het slechtste geval is deze parlementaire demokratie een totalitair systeem waarin een zekere politieke klasse,
die sinds geruime tijd aan het bewind is,
handelt in rt&am van-en tegen de bevolking
in.

Al diegenen die willen strijden voor een
nieuwe demokratie zouden in de verkiezing
slogan van een machtige Vlaamse partj.j 5
"omdat mensen belangrijk zijn",hun motivering moeten vinden. De partij die deze
uitroep vooropstelt,doet echter niets
anders dan hem verkrachten. De nieuwe
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demokratie mag niets anders zijn dan een
gedecentraliseerde DIREKTE DEMDKRATIE
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De gewone burger heeft echter geen invloed
op de attitude,die tussen deze twee extremen, door de politieke aristokratie,vrij
gekozen wordt. De bevolking wordt slechts
gebruikt en misbruikt om zich voor deze
attitude borg te stellenjen dit door een
verplichte verkiezing.
De politieke machthebbers zijn dus niet
representatief voor de bevolking die zij
geacht worden te vertegenwoordigen. Dit
heeft tot gevolg dat de maatstaven die gebruikt worden om te oordelen en wetten
uit te geven,vervalst zijn, en meestal terugvallen op ekonomische overwegingen.
Wij leven in een Bureaukratische Financiële Diktatuur waarin de mens als individu
geen plaats meer heeft.

waarin de kleine gemeenschappen hun eigen
lot in handen nemen.
Omdat ons geen waar alternatief geboden
wordt,en dus onze deelname aan de verkiezingen niet relevant is,zullen we blanco
stemmen.
Een Blanco Stembulletin is een politieke
daad ;! ! !
G. Chatel

De strijd die we begonnen zijn heeft alle
kans op slagen. Onlangs nog in samenspraak
met de rektoren heeft Ramaekers al iets
van zijn voorstel laten inbinden. De brede
basis die we in Gent verworven hebben,
[doet mij geloven dat we het zullen halen.

DE HEUPEN VAN CARLOSj
Ik krijg het langzamerhand op mijn heupen.
Patrick Van de Velde, die zich verheugt
over de demokratisch gevoerde aktie tegen
de 10000 , stelt plotseling een oplossing
voor IN NAAM VAN DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS, indien de 10000 er toch zou doorkomen .
In de eerste plaats weet ik van dit zogezegde gezamenlijke voorstel niets af.
In de tweede plaats getuigt het voorstel
van een politieke naïviteit, én daarbij
vrees ik dat DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGER
P. Van de Velde niet eens weet wat de aktie tegen de 1 D 000 inhoudt.
De verhoging van de inschrijvingsgelden
was bedoeld om de financiële put te vullen
die de regering door andere maatregelen
zelf gemaakt had (vb een vermindering van
51 miljoen van de werkingstoelage]. De 20
miljoen die men zou kunnen rekupereren uit
de inschrijvingsgelden is gewoon een be1 achelijk bedrag t.o.v. de meer dan 100
miljoen verlies van de universiteit. En
dan houden we nog geen rekening met het
achteruitlopen van het aantal studenten
door o.a. verhoging inschrijvingsgeld, verhoging maaltijden (resto], homes, ...
Wanneer men deze verliezen bekijkt, moet
men zeker niet denken dat de raad van beheer deze 20 miljoen zal willen terugbetalen, want wanneer de nood groot is, is
elke redding nabij.
De enige weg die studentenvertegenwoordigers, alhoewel ik niet geloof in dat stelletje karrièristen, en wat meer belangrijk
is de studentenbeweging kan volgen, is in
de eerste plaats het absurde K.B. die de
verhoging van het inschrijvingsgeld inhoudt, laten intrekken.
In de tweede plaats moet de financiële
p roblematiek van de universiteiten totaal
herzien worden.
In de derde plaats moet het onderwijs voor
ieder, die wil, toegankelijk gemaakt worden, m.a.w. de problematiek van de sociale

Vous tout la-haut
Dans vos bastions
A gouverner cités et nations
Ne voyez-vous pas
Q u ’il est trop tard
Qui bien trop tard
Que le monde se fera sans vous
Ou contre vous
(François Bérenger]
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1 ]een bijkomende wetenschappelijke
en technische vorming die al wat de
universiteit niet mocht,kon of wilde
geven, en algemeen beschouwd wordt
als nuttig voor de uitoefening van
het beroep,bevat. Zij zou bestaan uit
een reeks verplichte aktiviteiten
plus een brede waaier van keuzemogelijkheden .waardoor de kandidaat huij
arts een zekere vrijheid wordt gegeven. Deze zal de kontinue medische
vorming vervangen, die tot nog toe
als overgangsmaatregel in het kader
van het kredieturensysteem van het RIZIV
in voege is. Deze overgangsmaatregel
geldt tot 1960.

Twee weken geleden werd in het UNESCOgebouw te Brussel een colloquim gehouden met als thema: toekomst van de opleiding tot huisarts.
Professoren uit verschillende landen
(Nederland, Denemarken...] hebben daar
hun opleiding tot huisarts toegelicht.
Voor België werd door de konfederatie
der Belgische geneesheren het volgende
schema voorgesteld:

1° universitaire opleiding van zeven
jaar

2 ° bijkomende beroepsopleiding van
twee jaar voor de huisarts geneeskunde- verplicht om erkenning te bekomen, waarover in het schema het vol
gende: de inhoud dient vastgelegd te
worden door de Vaste Kommissie voor
Huisartsgeneeskunde van de Hoge Raad.
Het is een kombinatie van :

£

De korte jassen en het haar achterover
gekamd,plat,zijn toonaangevend in de
wintermode van de BOB. Het model
rechts sluit nauw aan bij de mode van
vorig jaar waarbij een hoed en langere
jas f u gesmaakt werden.

Met betrekking tot de "naieve folder van
ALTERNATIEF uitgedeeld aan de restaurants”
graag het.volgende.
Je kan natuurlijk bij elke ondemokratische
aktie doen of je neus bloedt.en de hele
zaak,hoezeer ze ook moge mislopen,onvoorwaardelijk verdedigen.
Je kan je echter ook kritisch opstellen.
Trachten ervoor te zorgen dat de demokratische principes in ere gehouden worden.
Er op toezien dat de akties door niemand
in diskrediet gebracht worden.
SARUG heeft daarom uitsluitend akties aangeklaagd die de aktie 10 000 een slechte
roep zouden bezorgen.SARUG zal overigens
nog dergelijke akties aanklagen:ondermeer •
de oproep tot militievorming in Gent en
de daadwerkelijke militievorming in Brussel. Een demokratische studentenbeweging
is met zo ’n feiten zeker niet geholpen.

Paul Beliën

antwoord van de steller van de bewus.te
lezer sbr ie f .
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POST-GRADUAAT voor GENEESKUNDESTUDENTEN
= 7 + 9

Carlos Debacker
stud. vert. Sociale Raad

2 )een professionele praktijk onder voogdij, maar vergoed,die de kandidaat in
staat stelt te leven en tegelijkertijd
persoonlijke ervaringen en de nodige
rijpheid op te doen. Net zoals de kandidaat -specialist, zou de kandidaat
huisarts alleen eenvoudige en kourante
prestaties kunnen verrichten tegen een
tarief van 76% . De moeilijke gevallen
zou_hij aan de " Mentor" die hem bege-

Voor de lezer lichten we de situatie even
b ij. Deze folder werd in het p rille begin
van de aktie ver spreid( na de eerste stakin). Toen stelden z ij .dat wij geen aktie
moesten voeren,maar samen met Rarraekers
enzo aan het bureau gaan zitten. Als voornaamste argument hadden z ij: slagen die
aan Prof.Delva zouden uitgedeeld zijn,
wat hij echter ze lf ontkend heeft tijdens
een les.

leidt gedurenae z ’n twee jaar, dienen
voor te leggen . Dergelij k systeem is
ook toepasselijk voor een groepspraktijk
De ideale oplossing is die welke de
VBO reeds in 1974 heeft voorgesteld:
het assistentschap in huisartsgeneeskunde .

Dit voorstel werd ook in de besluiten van
het colloqium verwerkt.
De opleiding tot huisarts wordt to met
twee jaar verlengd zonder dat er fundamenteel aan de opleiding iets verandert en
bovendien onttrokken aan de universiteiten
en in handen van de syndikaten gebracht.
In dezelfde brochure pleiten deze laatste
trouwens ook voor numerus clausus en vestigingswet en verlagen van de technische
prestaties van de huisarts. Het gaat hier
dus om bescherming van het eigen patientenpotentieel en de eigen p'ortemonnee.
Gaan de studenten geneeskunde zich deze
twee jaar op de hals laten duwen of gaan
zij ontwaken uit hun tevreden slaapje en
een aktie beginnen? ??

ZE VERWIJTEN
NIEMAND

IETS

HCT CLAC VAN CC ALCCMCNC
S T C C C N T C N C A A C VAN CCLVCN
VEERTIENDAAGS TIJDSCHRIFT
e. van evenstraat 20
3000
leuven
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S c h a m p e r was in Leuv e n . [ K u n s t j e s
was ook van de p a r t i j , m a a r dat v e r te l t K a r e i wel.]
En in L e u v e n s t a a t een huis: ’t Stuc.
De t e g e n h a n g e r van ons s t u d e n t e n huis ( = het h e r e n h u i s v ó ó r
rest a u r a n t Brug ] . Het v e r s c h i l t u s s e n
Ge n t en L e u v e n is w a t dat b e t r e f t
enorm.
Vooreerst het huis zelf. In Leuven hebben
ze een gans appartementsgebouw (vroeger
een home voor kongolese studenten] met 4
verdiepen: alles samen ruw geschat drie
maal groter dan het Gentse studentenhuis.
Het gebouw is eigendom van de universiteit,
maar aan de studenten voor een bepaalde
periode in bruikleen afgestaan (er moet
geen huur betaald worden], De studenten
zijn verantwoordelijk voor het gebouw en
moeten er dus bijv. zelf voor zorgen dat
alles netjes blijft.
Het gelijkvloers wordt voor een groot deel
ingenomen door een ruim kafee; het bovenste verdiep wordt verhuurd aan studenten.
De 2 verdiepen ertussen behandelen we in
de volgende paragraaf.
Want daar ligt precies het inhoudelijke
verschil met Gent qua aanpak van de
’studentenaktiviteiten’.
Belangrijk daarin is wel het verschijnsel
vrijgestelden*. Voor het ogenblik zijn er
7 mensen die zich full-time en betaald
(220D0 fr netto per maand] inzetten voor
het runnen van de verschillende raden:
sportraad, kringraad, kultuurraad, de
overkoepelende algemene studentenraad en
misschien vergeten we er nog een (het zijn
dus zowat de konventen van bij ons). De
vrijgestelden zijn meestal pas afgestudeerden, die door de verschillende raden
verkozen worden en dan aan die raad verbonden zijn. Eenzelfde vrijgestelde kan
ook aan twee raden verbonden zijn, elk
voor de helft van de tijd dan. Al die
vrijgestelden hebben hun werkruimte op
het eerste verdiep van ’t Stuc. Er is een
beurtrol ingesteld, zodat er een permanente opvang is van 's morgens tot ’s
avonds laat.
Naast de vrijgestelden zijn er voor het
ogenblik ook 5 B.T.K.-ers (Bijzonder
Tijdelijk Kader; tewerkgestelde werkelozen dus) die verbonden zijn aan de
kultuurraad.
Op het eerste verdiep zijn er verder nog
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Wie nu denkt dat wij ervoor gewonnen zijn
om in Gent ook een legertje vrijgestelden
op het studentenhuis los te laten, heeft
het verkeerd voor. Vooraf zou namelijk
enig ernstig denkwerk nodig zijn over
wat de funktie van het studentenhuis moet
en kan zijn. Pas als men het daarover eens
is, kunnen de taken op een zinvolle manier
verdeeld worden.
Maar we verlaten nu direkt deze moraliserende toon, om terug te keren naar één
van de aktiviteiten van ’t Stuc waarover
we het nog niet hadden en dat is het
uitgeven van een veertiendaags tijdschrift
VETO, de tegenhanger van Schamper dus.
We sloegen een lange babbel met An en
Marcel, respektievelijk en onder andere
verantwoordelijk uitgever en lay-outer
van Veto. Een deel van ons gesprek goten
we voor u, lezer, in de handige vraag en
antwoordvorm.

Liefste klootjes.Is dit al om mee te lachen? Wacht maar, het wordt nog beter.
Uiteraard,zou ik zeggen.
Excuseer me
eerst voor het gebrek aan takt tegenover
de gefrustreerde feministen die zich niet
aangesproken voelen.
Ik wil immers niet
doorgaan voor sexistische klootzak.
De bedoeling van dit geschrift is een
veel ernstiger dispuut aan te vangen,dat
vertrekt vanuit ons ongenoegen tijdens
en na de betoging van 6 december.
Een
manifestatie waarvan het bekakte opzet
en de zijkerige uitvoering gefundeerd
waren op een bepiste onderdanigheid aan
de bescheten overheid.
Wij kotsen hiervan!
Het moet ook maar eens gezegd worden. Ja.Want voor wie is het een overwinning als rektor Hoste meestapt,welke
kracht gaat van zo’n omvangrijke betoging
uit als rechtse typen mee kunnen opstappen en hun natuurlijke plaats in de ordediensten kunnen vinden, als het parkoer

Schamper: Op welke oplage wordt Veto
verspreid ?
Veto: Om de veertien dagen gaan er 400
veto's naar onze abonnees; 200 eksemplaren proberen we dan nog los te verkopen.
Een abonnement kost 150 fr en een los
nemmer 10 fr. Maar vanaf januari verandert dat allemaal: veto zal gratis verspreid worden, op 2500 eksemplaren. We
zijn nu aan het zoeken naar een goed verdelingssysteem. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan bakjes die we her en der aan de
muur hangen, met een pak veto’s erin; wie
er een wil kan die dan meenemen.

Schamper: Wie maakt Veto ? Zijn het de
vrijgestelden die daar voor zorgen ?
Veto: Neen en ja. De praktische verwezenlijking, het typen van de teksten en de
lay-out, wordt hoofdzakelijk door ons
(= An en Michel, vrijgestelden) gedaan.
Maar voor de inhoud wordt beroep gedaan
op mensen uit de verschillende raden, en
eigenlijk op iedereen die wil schrijven.
Per veto-nummer houden wij 2 redaktievergaderingen: een eerste waar in grote lijnen de inhoud vastgelegd wordt, eventueel
over artikels gediskussieerd wordt of
een andere aanpak gevraagd wordt; een twe
tweede vergadering legt de uiteindelijke
inhoud vast.

Schamper: Zijn er statuten voor Veto ?

zo klein is dat de kop van de betoging
bij aankomst de staart van de sliert nog
kan zien vertrekken.
Jamaar, zegt men,we kunnen toch van een
overwinning spreken.
Er is een betoging
geweest ,en wel met meer dan 4000 deelnemers; Juist, dat kan men een overwinning
noemen,maar slechts binnen een bourgeoisideologie.
Met overwinning bedoelt men
dan succes.
Een succesrijke prestatie
die onze wetgevers eens laat zien met
hoeveel we wel zijn, en die hen aanmaant
te geloven hoe groot onze good-will wel
is tegenover hun democratische politiek.
Deze ideologie die speculeert op de zin
voor democratie van onze regeerders,en
stelt dat men binnen de wettelijkheid
moet blijven om de wetgeving te verander
ren,biedt ons één zekerheid:dat de regering er niet zal voor ’’terugschrikken’’
de sociale sector verder af te breken,en
dat onze 10000 er wel zal doorkomen. Men
gaat toch geen democratie van een kapita.
listisch staatsapparaat verwachten? Uite
raard niet,dit is antagonistisch! De enige weg waarop iets af te dwingen is,is
deze van strijd.

En dat er een strijdwil is bij de studenten, bewijzen de spontane akties van de
studenten op de bezettingsbetoging en op
de verschillende prikakties.De voorwaarden voor zulk een spontane strijd worden
niet gerealiseerd door de beslissingen
van het aktiekommitee,integendeel.Zij zjn
het die de studentenbeweging in zulk een
burgerlijk stramien drukt.
Zij treden

Studenten - personeel - NUHO proffen - rektor :
5 vingers aan 1 hand maker, een vuist.
vergaderzalen, een stencilruimte, een
lokaal waar iedereen zijn affiches mag
komen zeefdrukken ...
We nemen de trap naar het tweede verdiep
en wat zien we daar?
Een hele reeks zaaltjes waar een brede
waaier van aktiviteiten beoefend kan worden. Er zijn twee donkere kamers, een
zaaltje waar men potten kan draaien, een
montagekamer voor super 8-freaks, een
tekstielatelier, een lay-out lokaal met
lichtbakken, een zaaltje waar men met
eigen muziekinstrumenten kan komen spelen.
Een waar festijn !
Waarom vertellen we dat nu allemaal ?
Wel, wij waren nogal onder de indruk van
de middelen die men in Leuven heeft. Middelen die, eigenaardig genoeg, niet direkt
verkregen werden ten gevolge van studenteneisen, maar vanuit de raad van behe
naar voren kwamen - dat was bijv het ge
voor het inschakelen van vrijgestelden.
Het heeft wèl heel wat moeite gekost
vooraleer 't Stuc het huidig gebouw gek;
gen heeft en het zijn vooral de vrijgestelden geweest die daar heel wat energ
ingestoken hebben.

op als een alternatief soort studentenactie-management. De keuze van de acties
maakt hun bestaan belangrijk,uiteraard.
En hoe treden zij op? Ze geven de instruc
ties vanuit de alternatieve studentenover
heid,waardoor de grote meerderheid verontwaardigde studenten gereduceerd worden
tot eenheden waarmee de ingebeelde democratie rekening zal houden.
Ondertussen
bewijzen ze dat ze handlangers zijn van
de burgerlijke overheid,door als ordedienst de plaats in te nemen van de politie waardoor zij zich identificeren met
de knechten van het staatsapparaat en het
kapitaal.
Beschamend!Op deze wijze tonen zij zich als onze vijanden,want $ortoi>K
het zijn dat de politie of rijkswacht de
plaats van de ordediensten zou innemen,
en ons aldus duidelijk maakt dat zij het
zijn,in naam van de politieoverheid,die
ons willen verhinderen door te stoten
naar belangrijke punten.
Nu is het dus

Veto: Neen, die hebben wij n i e t . Wel zijn
er enkele afspraken voor de vlotte gang
van zaken.

Schamper: Waarom verschijnen ju llie niet
elke week ?
Veto: Wel, het zou meer werk zijn, denken
wij en we zien er niet direkt de noodzaak
van in.

Schamper: Jullie krijgen Schamper opge
stuurd; lezen ju llie ons ?
Veto: Ja hoor. De lay-out vinden we wel
knap; een beetje anarchistisch - Veto
is nogal stijf netjes, maar we raken daar
niet vanaf; het is ftnze stijl.
(Marcel gaat een fardé halen, waarin de
vorige jaargang van Schamper prachtig
opgeborgen zit.)

Schamper:

...

(sprakeloos dus).

In de straat met de stoet van studenten tijdens een betoging waarin de
rektor niet provoceerde.
een beperkte minderheid die spontane aktie van de studenten de kop indrukt door
hun manipulatie die qua inhoud en qua
vorm grote gelijkenissen vertoont als de
manipulatie van onze tegenstander.
Maar wat wil je,zal men zeggen,als je tegen toegelaten betogingen zijt,dan zal
je al met veel minder op straat komen en
dan zal de politie die bende vlug kort
en klein geslagen hebben.
En hier nogmaals gebruikt men bourgeois-ideologisch;
taaliwij moeten ons in massa laten zien.
Maar waarom? Gewoon, omdat wij massawerzens zijn,en het is ook daarom dat het
zo gemakkelijk gebeurt dat wij ons op
betogingen,meetings,fuiven en dergelijke
begeven,en minder vlug op eigen houtje
de strijd voeren,of in kleine groepjes.
Maar wat maakt ons tot zulke massawezens.
Uiteraard de cultuur,dus het leven in de
ze maatschappij waarin het normaal is in
masse te eten,te denken,te spreken,te
handelen,en bovenal te gehoorzamen.
Wat ik hier wil zeggen is dat we niet
met middelen en ideeën uit de kapitalistische kuituur, cteze kapitalistische kuituur kunnen treffen, enkel onszelf kunnen we er nog verder mee in de vervreemding helpen.
Ik wil hier oproepen tot
Kultuurkritiek,en dit in eerste plaats
waar het aktië-en gezagsvormen betreft.
We mogen ons niet meer laten behandelen
alse»b ze laars, door om het even wie.
We
moeten onze individuele aktiebereidheid
kritisch en kreatief maken,en in plaats
van zinloze massa-akties,wat anders b e denken, en in beperkte groep optreden.
Dan bestaat er ook al minder kans dat je
verklikt wordt. En bovenal moet je weten
waarom je wat doet.
0n3 als slachtvee
te prooi werpen aan het politiegeweld
is even zinloos a ls zou het Vietnamees
leger in massa de Amerikaanse agressor
te lijf gaan.
We moeten zelf nadenken
over wat we kunnen doen,niet anderen
de macht daartoe geven.
Dat was het dan,vanwege het kollektief
voor kultuurkritiekChet kakaka),dienst .
studentenakties.
Direktieleden: «
R. Demoen,K. Goeffers;K.Vandekasteele,
E. Vandenhoeck.

PS: Wij verwijten niemand iets,tenzij
ons allen.dat we er niets aan kunnen
doen.

KUNSTJES (lé)
de eclnlre

Het is de tijd van het jaar.
Terwijl speelgoedfabrikanten terugblikken
op hun sinterklaasaktie, de seizoengebonden kerstboom sneuvelt en alom een koper
vindt, terwijl tijdschriften en reklame
uitpuilen van de blikvangers der geestrijke dranken en andere cognacs, terwijl
de religieuzen onder ons de adventskrans
ophangen, en allen samen de kerst en
eindejaars voorbereiden, past het dat
aan de bekendsten onder ons steeds weer
opnieuw en niet toevallig jaarlijks,
die prangende vraag wordt gesteld, vraag
die alweer traditioneel en dubbel is :
- Door wat was het voorbije jaar voor
U gekenmerkt (a)
en
- Hoe ziet U het komende jaar tegemoet (b).

Ziezo. Zo houden we ons in stand.
Hoop doet leven.
Wanneer houden we eens op met die flauwekul godverdomme.
Karei geeft het voorbeeld : geen nieuwjaarswensen, voor de pest niet.
Karei wil 1979 uit vrije wil allang niet
meer doormaken. Negenenzeventig wordt
nog somberder, grijzer, viezer, nog meer
stank, nog meer bloed, nog meer uniformen,
nog meer kanonnen, nog meer werklozen,
nog meer haat, nog meer diktaturen,
nog meer valse nieuwjaarswensen.

Ijzige vragen in deze tijd. Domme vragen.
Vragen-om-iets-te-vragen. En daarom des
te interessanter voor Karei om na te
pluizen hoe onze illustere Belgen zich
platweg in hun antwoorden gedragen.

Voor Karei hoeft het niet meer.
Liefst van al zou hij zich kollektief
zelfmoorden.

Dit jaar is vraag (a) de terugblik op '78.
Het was (en dat is het telkens, hoe kan
het anders) een somber jaar. Je weet
waarover ik het heb, voorbeelden, verwijzingen en klachten zijn genoegzaam bekend.
We weten het allemaal : niks dan slecht,
dat moet je aan een ander niet gaan vragen.

Karei hoopt niet meer en wie hem een gelukkig nieuwjaar durft wensen dreunt hij
zienderogen in de grond voor dergelijke
vorm van onbeschoftheid.
Zoweetgetook.

En wat dan voor ' 79 ? Beste wensen !
Dat we de krisis overwinnen, een nieuwe
arbeidsetiek, weer kleur en warmte in
ons leven, minder geweld, geen nieuwe
oorlogen, indijken van bezitsdrang en
materialisme, minder egoïsme, liefde,
verdraagzaamheid, vriendschap. Vrede.
Vrede. Vrede__
......... gelukkig zijn.
'vOG

^

Regeling Kerstvakantie.
Alle restaurants zijn gelsoten op 25 en
26 dec 78 en 1 jan 79.
Tijdens de periode van 27dec 78 tot 5 jan
79 is enkel rest. BRUG open.
Alleen volgende diensten worden verstrekt:
- middagmalen van llu30 tot 14u
- kafetaria van 9u30 tot 14u30
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INFORMATIE

SMIKKELEN,
SMAKKELEN,
SMULLEN...
SMURRIE

ma 18.12: aspergesoep
pladijs mer gribichesaus
varkensrib met wortelstampot
ijskreem of fruit
di 19.12: wortelsoep
kippefrikassee
hamburger met bloemkool in room
yoghourt of fruit
wo 20.12: kipperoomsoep
hongaarse goulash
chop soy
rijstpudding of fruit
do 21.12: goulashsoep
varkensgebraad orloff
braadworst met savooienstampot
taart of fruit
vr 22.12: bonensoep of pap
gegratineerde visschotel
omelet met gepelde tomaten
chokoladepudding of fruit

G

naar autoriteiten van landen waar mensen
wegens hun overtuiging vastzitten of mishandeld worden.
Woensdag 20 december vanaf 20u
Kortrijksestwg 352
Tekstschrijvers, kartoenisten, striptekenaars en vunzigaards met pittige ideetjes
gezocht voor een anti-dogmatisch en
anti-autoritair politiek-satirisch ti j d schrift in wording
zich wenden:
v.z.w. FOERT
Visserij 116
9000 Gent

YÓC^föC fOC'
Vooruit
om 19u: Diabolo Menthe van Diane Kurys
(Fr. 77)
om 2lu15: Rafferty and the gold dust
twins van Dick Richards
(US 75)
Studioskoop
Zaal 1 2ou: Valentino van Ken Russell
20u30: Derzu Uzala van Akira
Kurosawa
Zaal 2 22u: Pierrot le fou van Jean-Luc
Godard
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TONEEL

Wees solidair met miljoenen gewetensgevangenen ! Kom naar de briefschrijfavond
van Amnesty International!
Hierbij krijg je de kans om te schrijven
van landen waar (ticnsen

FILM

G

O

n t g .................. -........................ .............
De emigranten van Mrozek
op 15, 16, 18, 21, 22, 23 dec om 20u
op 17 en 24 dec om 15u
proka -----------------------------------ma 18 en di 19 dec om 20u30
Kent gij het land waar de kanonnen
bloeien ?
door de Zwarte Komedie
akademiestraat
area ------------------------------------Joseph in Egypte
16, 21, 22, 23 dec om 20u
Het testament van Frangois Villon
di 19 dec om 2Ou
arena --------------------------------The fantasticks
15, 16, 21, 22, 23 d.c om 20ul5
Brei, een rekonstruktie
17, 20 dec om 20ul5
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kafka ----------------------------J.J. Rousseau
15, 20, 21, 22 dec om 20u30

