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iSir

a k a d e m ie ja a r  77-78
VUB denkt aan 
inhaalonder- .. 0[ i  \  
wijs 05

BRUSSEL — Bij de opening 
van het akademisch jaar 1977- 
1978 van de VUB deelde Walter 
Debrock, voorzitter van de raad 
van beheer, mee dat dit jaar zal 
worden gestart met een onder- 
zoeksprojekt «inhaalonder- 
wijs * dat een schakel moet zijn 
tussen het universitair en het 
secundair en hoger niet-univer- 
sitair onderwijs. Verder zei hij 
dat het AZ in 1979 met 622 bed-
den af zal zijn.

□  ud—rektor Dev/reker en nieuwbakken rektor Hoste in »en 
moment van profane bezinning.

RUG-rektor bij 
ambtsaanvaarding:^ 5 ^

K e r n e n e r g ie
o n m isb a a r

GENT. — Bij zijn ambtsaanvaarding heeft RUG-rektor 
Prof. Julien Hoste, die Prof. Devreker opvolgt aan het 
hoofd van de Gentse universiteit, erop gewezen dat dei 
elektriciteitsproduktie in de komende jaren van deze 
eeuw ten dele door kerncentrales zal moeten worden gele-
verd, waarbij lichtwaterreaktoren alleen niet zullen vol-
staan.

De Somer tegen Egmont ^

Onderwijs hoort 
bij deelstaten

LEUVEN — Bij de opening van het nieuwe akade-
miejaar van de Katolieke Universiteit heeft rektor 
De Somer maandagochtend met scherp geschoten 
op het zg. Egmontpakt. In dat «gemeenschapsak- 
koord tussen vertegenwoordigers van politieke par-
tijen... werden een aantal nieuwe bevoegdheden toe-
gewezen aan de twee gemeenschappen in ons land, 
m aar het meest eigene van elke volksgemeenschap, 
nl. het onderwijs, bleef erbuiten — ook het universi-
tair onderwijs dat nochtans niet onder het school- 
pakt va lt»

A n tw e rp e n g ro o t k le in  g e b e u re n

Vooreerst zeggen dat ue vorig num-
mer te gretig uaren in onze nummer-
ing en dat pas dit exemplaar 37 is. 
En daar begint het ueer, het 
drukke studentenleventje, en laten 
ue er maar het beste van maken.

Uat is Schamper nu eigenlijk ? 
Bedoeld als orgaan van de uerkgroe* 
pen aan deze unief uil het de niet- 
partij-gebonden studenten steunen 
in haar aktiviteiten en akties.
De werkgroepen, het rare fenomeen 
van mensen die zich groepeerden, 
meestal per fakulteit, en vandaar- 
uit hun politieke ongenoegen trach-
ten omte zetten in zinvolle daden : 
geen dogmatisch overtuigen tot 
esn of andere ideologie, maar ver-
trekkende van bepaalde toestanden 
komen tot groter inzicht,noem het 
bewustwording van een maatschappe 
lijke situatie.
Schamper, ook bedoeli/als middel 
waarlangs de studentenvertegen-
woordigers de studenten op de 
hoogte kunnen houden van wat ze 
al dan niet bereikt of te weten 
gekomen zijn.En deze informatie 
kan op snelle en massale wijze 
verspreid worden langs dit kanaal.

De lol van ons leven beleefden we 
zaterdag 1 oktober op het St. Pie-
tersplein: inhoudsloze ventjes ge-
vangen in een donkerblauw flikken- 
uniform vroegen ons heel beleefd 
om zo vlug mogelijk en dat beteken-
de direkt ons te laten strelen-of 
liever fouilleren.De wetten van de 
burgerlijke immoraliteit werd in 
ere gehouden:door de mannelijke 
rijkswachtertjes werden enkel de 
mannen tussen de vingertjes ge-
knepen.De vrouwen moesten enkel 
hun zakdoek uit hun zak halen.
Onze Belgische lolbroeken hadden 
teveel naar filmpjes over hun 
Duitse kollegas gekeken. Belacheli jl< 
Waar stel je es voor dat ze nog 
meer leren van hun 'Deutse freun- 
den' .
Op de Grote Harkt in A'pen was het 
al even grappig.Omdat Kreezie 
Kilowatt ook u verwachtte ,hielden 
we dankzij de massale Belgische 
opkomst met zo'n 4000 mensen lek-
ker gezelschapsspelletjes doen op 
het plein dat gelukkig niet te 
groot was om vol te zijn.Eerst even 
onder de deskundige leiding van 
één of andere-nou ja, niet grof
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zijn-eerst uat in canon zingen, 
daarna 1 minuut stilte,uat op de 
groene fietsen bellen,naar toe-
spraken luisteren.Toespraken,die, 
buiten die van de Duitse afvaar-
diging,geen duidelijke kritiek 
noch een gefundeerd alternatief 
voor de bestaande machtsstruktuur 
uit naar voren trad.
En daarna de grote betoging.
De Rubensuandeling waar zelfs geen 
driekeer gestopt werd om het kruis 
van Oezuke op te rapen.
Een wandeling waar de rode vlaggen 
genadeloos van tussen de groene 
uitgehaald werden,uaarbij de beto-
gers zich in stilzwijgend zwijgen 
naar het einde van het grote ge-
beuren sleurde.Een rouwstoet waar-
bij de kleinste poging tot zingen 
of skanderen met de sluwste milieu-
vriendelijkheid paraat tot de groe-
ne stilte werd teruggeroepen.
In Kalkar dacht je op het einde 
aan het organiseren van verdere 
akties,na Antwerpen stond je 
ueer met^je poten op de grond.
In België.Het alle gevolgen van-
dien.

Ook abonneren kan je nog steeds, 
en dit voor 50,-fr. 
en dit bedrag ta storten op de 
Schamperrekening op de ASLK :

"Tijdschrift Schamper 
OOI - 0481260 - 22 "

met vermelding van ja adres.

En Schamper, ook bedoeld voor ieder 
die schrijven kan en iets zeggen 
uil: papier is verduldig.

En höe gebeurt dat nu ?
Op de redaktievergaderingen, elke 
maandag om 20u in de Brug op het 
eerste verdiep wordt gepraat over 
wat we er willen van maken en als. 
jij komt kan je ook meebeslissen.
Ue vragen dan ook vriendelijk dat 
op volgende redaktievergadering 
de studentenvertegenwoordigers en 
korrespondenten van de werkgroepen 
van zich laten horen zoals ook 
al wie verder meeuerken uil.

Ron



b e u rz e n ?
le n in g e n ?

Maandag 3 oktober 5h30 
Akademische raadzaal,Voldersstraat

Bij de opening van het akademische 
jaar werd er na de uansmakelijke 
redevoering van onze kersverse 
rektor een open brief gericht tot 
Tindemans,Ramaekers en Michel af-
gegeven onder muzikale begeleiding 
van een schrandere groep studen-
ten.
Deze brief uas ondertekend door 
de voorzitters van het fakulteiten* 
konvent,uerkgroepenkonvent,politie! 
konvent en door tuee vertegenuoor— 
digers van de studenten in de 
Raad van Beheer.De open brief 
verwerpt elk voorstel om de stu-
diebeurzen geheel of gedeeltelijk 
te vervangen door studieleningen 
(dwz tijdens de studies geleende 
bedragen die erna binnen een pe-
riode van 5a10 jaar moeten terug-
betaald uorden).
Dat de regering wel degelijk van 
plan is om iets aan het systeem 
van studiebeurzen te uijzigen,be-
wijzen volgende feiten:
-Het hakbijlkomitee besloot eind 
juli dat de subsidies voor de 
dienst van studiefinanciering moe' 
ten beperkt worden.De kabinets-
raad gebood dan ook de onderwijs-
ministers te onderzoeken hoe het 
beurzenstelsel zou worden gewij-
zigd, het invoeren van een sys-
teem van studieleningen werd 
hierbij aangeraden..

-Michel,Uaalse onderwijsminister, 
heeft gezegd dat langs fransta- 
lige zijde het budget voor stu-
dietoelagen volledig werd 
geschrapt en dat hij de 
beurzen zal vervangen door lenin-
gen

kalkar

-De Vlaamse onderwijsminister Ura- 
maeckers daarentegen spreekt 
zich dubbelzinnig uit, maar heeft 
in ieder geval al de inkomenspla- 
fonds voor het verkrijgen van 
een beurs niet geïndexeerd.Het 
gevolg is dat heel wat studenten 
een lagere beurs zullen krijgen 
of helemaal geen meer.

-In de nieuwe programmawet staat 
een paragraaf dat beurzen lenin-
gen zullen kunnen vervangen,

zonder een nieuwe wet,maar door 
een eenvoudig koninklijk besluit. 
Het invoeren van een systeem van 
studieleningen zou een sociale 

selektie betekenen:scholieren uit

min-begoede milieus zullen minder 
talrijk naar de uniev komen uit 
vrees de geleende bedragen niet 
te kunnen terugbetalen (oa wegens 
de akademische werkloosheid).Het 
zou tevens een grotere studiedruk 
met zich meebrengen,want

buizen betekent een ekstra bedrag 
lenen.
Minder begoede studenten zullen ge-
dwongen worden om richtingen te 
kiezen die later veel geld opbren— 
gen. Studierichtingen die een di-
ploma opleveren met een geringe 
marktwaarde ( vb. filosofie) zul-
len door jongeren met een rijke 
afkomst kunnen aangevat uorden.
Na de studies zullen de studenten 
gedwongen uorden hun diploma ten 
volle te gebruiken en zoveel mo-
gelijk geld te verdienen om hun 
leningen te kunnen terugbetalen.
Het zal gedaan zijn om bv. als 
tandarts of als geneesheer aan 
terugbetalingstarieven te werken. 
Dit betekent dat men zich na zijn 
studies niet meer ten dienste van 
van de bevolking kan stellen.

24.9.7 7

Geachte redaktie,

In het Schamper-nummer dat bij de 
inschrijvingen september 1977 de 
studenten ongevraagd in de handen 
werd gestopt, vonden wij enkele 
bedenkelijke artikels.
Uw blad geeft voor 5/8 plaatsruimte 
aan propaganda voor een bedenkelijki 
lijke exuele moraal. Blz. 3 en 4 
wordt volledig in beslag genomen 
door de Info-3eugd brochure over 
voorbehoedsmiddelen en abortus.
De uitdeling van deze brochure uerd 
bij de inschrijvingen twee jaar 
geleden terecht door het rectoraat 
verboden.
Nu maakt Schamper het nog bouter ! 
Niet alleen neemt het de Info-Oeugd 
brochure integraal over, het stelt 
nu ook zijn voorpagina beschikbaar 
voor propaganda voor homofilie, 
verzorgd door de RAL-groep :
"De Rooie Vlinder".
Het is duidelijk dat de meerderheid 
van de RUG-studenten een dergelijke 
sexuele misgroei niet kan aanvaar-
den. Uij vragen ons daarom ook af 
of een officieel RUG-studentenblad 
een dergelijkvoor de meerderheid 
van de studenten aanstootgevend

agenda
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STUDIO SKGOP

Kalkar. Het stille dorpspleintje 
voor het gemeentjehuis. 's Morgens 
waren we er al. Om te betogen, en om 
fotootjes te trekken voor Schamper. 
Maar eerst hadden we al de bekende 
kalvarieberg moeten doorstaan : een 
opgestoken hand waarachter een ruwe, 
grijnzende blik je aanstaarde. Een 
in zachtgroenkaki kostuumpje vermom- 
deuettelijke terrorist beveelde je : 
"Halt, stop, uit die auto, rugzak 
leegmaken, handen omhoogsteken, pas-
poort, nee paspoort afgeven".
Vier keren werd de auto gefotogra 
feerd, vier keren kregen we die vrier 
delijke verzoeken naar onze kop ge-
slingerd, vier keren werd ons pas-
poort afgeschreven en doorgeseind en 
dan waren we nog bij de gelukkigen. 
Anderen wachtten urenlang of geraak-
ten er zelfs nooit.

Kalkar, kijk naar Doel, een rustig 
boerendorpje,waar goedkope landbouw-
gronden verpacht werden aan adminis-
tratieve en multinationale uinst- 
knobbels, zag langzaam maar zeker 
de 50.000 "terroristen" toestromen.
En raar maar waar, ook de mensen, 
oude en jongen uit Kalkar zelf, stap-
ten mee met die "sympathisanten van 
de Baader-Meinhofbende".

'Duitsland - politiestaat" holle slo-
gan die de schrijvers van dit arti-
kel bij de meeste mensen aanstonds 
zou brandmerken, werd in Kalkar ver-
werkelijkt. Mijnheer de politie-agenl 
met het gasmasker, de helm, het 
schild, de mitraillette, de lange 
gummistok en de dolk krioelden in 
Kalkar zoals de zatte sinjorenkon- 
venten hier in Gent. Met dat verschil 
dat die "Polizeitruppen" de verwer-
kelijking zijn van een demokratische 
staat gebaseerd op beroepsverbod en 
generaalspostjes voor ex-nazis.

Maar ja, kernenergie is de onderne-
ming die op het ogenblik het meeste 
poen oplevert voor elke op winst be-
luste multinational. En wat betekent

het ̂ leven van een werkman, of radio- 
aktievestraling of de onzekerheid 
wat het opbergen van afval betreft 
wanneer kapitalistische schuimjagers 
het voor het zeggen hebben ?

In Kalkar voelde je tuee zaken aan 
je lijf. De solidariteit en de mach-
te loosheid. Solidariteit -allemaal 
samen- tegen het gevaar van de kern-
energie, allemaal vrienden ondereen. 
Maar ook de machteloosheid, machte-
loosheid tegen de georganiseerde on-
derdrukking .

Zo, meer idealistische beschrijvin-
gen van de sneeuuuitachtine kern-
centrale en de beschermino erv/an 
door de meerdan zevenduizend gehar-
naste dwergjes kan je vinden in de 
beste Vlaemsche kranten onder dn 
titel "De tolerante houding van de 
politie."
Uat Kalkar ons geleerd heeft is, dat

protest, hoe klein ook, zal uitgroe-
ien tot een werkelijke macht. In die 
zin uas het telegram van de Austra-
lische vakbonden enorm positief('i:'). 
Slechts wanneer de oppositie tegen 
het gevaar van de kernenergie door-
dringt tot de hele internationale 
arbeidersbeweging, ontstaat een 
reële en krachtige macht tegen de 
trusts.

(*) Zij verklaarden zich tegen de 
bouw van centrales, en tegen het 
feit dat Australië uranium uitvoert. 
De Australische vakbond uil niet 
hebben dat het argument van de te-
werkstelling wordt gebruikt om de 
bouw van moorddadige centrales ooed 
te praten.

Ron Hermans.

Oakob Van Arteveldeplein 

van 7 tot 13 Oktober :

zaal 1 : -Night Moves. Arthur Penn. 
U.S.A. 1975 

20 u.
-Le Charme discret de la 
bourgeoisie.
Luis Bunuel. Frankr. 1972 
2 2 u .

zaal 2 : -Freaks. Ted Browning.
U.S.A. 1932.

22u .

U00RUIT

Sint-Pietersnieuusstraat 23 

van 7 tot 13 oktober :

—The Tenant(Le locataire)
Roman Polanski 1976.

16u30 en 19u45

-Bus Stop.
Ooshua Logan 1956.

14u en 22u15.

T0NE:EL.................... T0NEEL

ARCA-NET

Sint-Uidostraat 4

-Claustrofobie. Hugo Claus, 
met Annelies Vaes en Daak 
vissenaken.

woensdag 12 en 19 oktober tel-
kens om 20u.

-Nachtasiel Maxim
13,14 en 15 oktober om

Gorki. 
2 0 u .

-Ouffrouw Margriet. Roberto
Toneelgezelschap Yvonne Lex 
zondag 16 oktober 20u.

A thayd

ARENA

Ooievaarsstraat 62

-Pas op, breekbaar.
musical van André Ernotte en 
Elliote Tiber.
9,11,12,16,18 oktober om 20u15

-Het vergeetboek.
Oean-Claude Carrière. 

13,14,15 oktober om 20u15.

NTG

Sint-Baafsplein 7

-Cyaankali. Friedrich Uolf.
op 8,10 ; 13,14,15 oktober om 20u 
op zondagen 9 en 16 okt. om 15u.

proza kan en mag debiteren. Een 
officieel RUG-blad heeft niet het 
recht ongekontroleerd en vrij een 
dergelijke propaganda voor totale 
decadentie op de studenten te 
spuien.

Met de hoogstnood-
zakelijke achting,

Daan Danckaert

Daan, daar zeg jB iets.
Hoe is het mogelijk dat de rektor, 
de vice-rektor,de professoren ons 
zo maar laten begaan? Hoe is het 
mogelijk dat al die verstandige, 
belezen mensen,die stuk voor stuk 
welopgevoede lui zijn, zo'n vie-
zigheid niet verbieden!!
Kan het zijn dat ze zelf zo aan-
getast zijn door de lintworm van 
de dekadentie dat ze niet meer dur-
ven reageren!...
Lij durven er niet aan denken dat 
zij onze jeugd opvoeden,dat op hun 
schouders de zware last berust de 
elite van morgen te vormen.
Edoch,het is zo ver!
Reeds is de rode virus van de per-
verse seksualiteit tot in de rek- 
torale organen doorgedrongen.Reeds ; 
is de homoseksualiteit,deze tegen-
natuurlijke en verwerpelijke nei-
gingen dit bastion van het fatsoen 
dóórgedrongen.
Statistieken over dit precieze do-
mein ontbreken,maar we menen te 
weten dat op het rektoraat,net als 
in de rest van onze dekaderende 
maatschappij,ongeveer 1 op 10 ianet
of lesbienne is.
Daan,wij bewonderen je moed,om te-
midden deze woelige tijden, temid-
den allerlei krisissen (energiB—.
egmont-,inflatorie-,enz...) het
hoofd hoog en koel te houden.
Voor zo'n mensen hebben wij méér 
als de hoogstnoodzakelijke achting 
over.Hou je kloek,Daan!
Hoop doet leven!

Met sensuele groeten

De Redaktie
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TENTOONSTELLINGEN

■Expressionisme in do Duitse lite-
ratuur.

tot 30 oktober van 9 tot 12 
en van 14 tot 17 u.
p1?, muzeum uan Schone Kunster 
Citadelpark.

—Ooseph Beuys.

tekeningen,aquarellen,kollages,
schilderijen. *

tot 11 december van 9 tot 12 
en van 14 tot 17u. 
in hetzelfde muzeum.

tot 30 oktober van 10 tot 12 
en van 14 tot 17u. 
in de Koninklijke*Akademie vooi 
Schone Kunsten.
Akademiestraat 2.

STUDENTENRESTAURANTS.............

Larme middagmalen, te verkrijgen 
tegen 45 fr. op de volgende 
plaatsen:
Overpoort Heuvelpoort 11U30-14u.

Brug Sint-Pietersnieuwsstraat
11u30-14u.

Astrid Krijgslaan 11u30-14u*

Landbouw Coupure 11U30-13u30

Hutsepot Zwijnaarde 11u30-13u30

wan 10 tot 14 oktober :

maandag

crecysoep
braadworst met andijvie in room-
saus / gegratineerde macaroni.

dindsag

minestronesoep
hesperolletjes met spinazie in 
madeirasaus / vissticks met sla 
en cactailsaus.

woensdag

seldersoep
kip met curry in pilavrijst / 
lever mexicaijne

donderdag

tomatensoep
varkensrib met snijbonen / cheesei 
burger met cresson cneesei

vrijdag

kipperoomsoep / pao


