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de feiten

1. Op donderdag 29 september verhuist
St D., student aan de RUG, naar een
nieuw kot, zoals elk jaar duizenden studenten doen. Welgeteld 1 (één dag later
rinkelt de telefoon op het rektoraat.
Dienst Inlichtingen.
De politie vraagt om inlichtingen over
de genaamde S.D.. Zijn adres, zijn
adres, zijn telefoonnummer, zijn JAAR,
of hij SLAAGDE of niet. Wanneer ze naar
het KOTADRES vragen, blijkt er iets niet
te kloppen. 0 ja, inderdaad. Het adres
is dat van *7 6— '7 7. S.D. is voor '77'78 nog niet ingeschreven. Sorry,
meneer de agent, we kunnen u niet
helpen.
2° Elk jaar zijn een aantal firma's,
organisaties, verenigingen, tijdschriften en dergelijke in staat de volledige rol met alle ingeschreven studenten te bemachtigen.
Dit verklaart hoe KVHV, "DIDAXIS"
(een repititorenburoo, daar valt
nog een artikel over te schrijven),
"KNACK" — en ik vergeet de voornaamste nog - ons tot in de geborgenheid van het gezin kunnen
achtervolgen, om ons onverhoeds,
bij het doornemen van de intiemste post, te kunnen hersenspoelen.
"HOE IS HET MOGELIJK?"
Dat vroegen we ons af. Een reporter van Schamper, het blad dat het
op zich genomen heeft wat helderheid te brengen in de loesje zaakjes van het rektoraat, werd erop
uitgestuurd. Moeilijke opdracht.
Moest bijna van nul beginnen, de
begininformatie was ronduit pover.

het rektoraat
OP WEG NAAR HET REKTORAAT
Hebben we alles nog eens op een
rijtje gezet en gevloekt om die
verdomde politiestaat. Wat in de
hele zaak te betreuren is, is niet
dat het rektoraat informatie bezit van de studenten; wel dat de
flikken maar hoeven te bellen, en
dat er hen nergens een halt toegeroepen wordt. Dagelijks worden militanten uit progressieve bewegingen
Beschaduwd, hun huizen overhoop gekeerd. Als er ergens een betoging
is, zorgen de flikken ervoor dat
ieder goed geintimideerd is. Protest wordt stilaan gelijkgesteld
met incivisme.
In Duitsland heet
dat 'ongrondwetteli jk' of ’terroristen’ . In zo’n staat leven wij.
Demokratie, laat mij lachen. Als
je je bek maar houdt, dan heb je
niets te vrezen.
IN HET REKTORAAT
viel het ons op dat de hypokrisie
of huichelarij evenredig steeg
met het getal van de verdiepingen
en met de oppervlakte van de
buroo’s. Hoe dichter we bij
de hemel kwamen, hoe zondiger
het werd.
Eerst en vooral togen we naar de
dienst Inlichtingen waar de hele
"affaire" eigenljjk begonnen was.
Iemand van het personeel, die liever onbekend wenst te blijven,
Btond ons te woord en bevestigde stuk voor stuk de feiten.

Ja, ik geloof donderdag of vrijdag (29/30 sept. nvdr) werden
we opgebeld , en werden er inlichtingen gevraagd over S.D.
Ikzelf heb niet geantwoord, maar
achteraf vroeg ik wie opgebeld
had, en X zei mij : 'de Politie'"

Op de vraag van Schamper of vanuit de 'Inlichtingen' soms de hele rol aan verenigingen werd verstrekt, antwoordde men dat zulks
vanuit het rekencentrum kon
gebeuren, maar zeker niet vanuit
het rektoraat, omdat het technies
onmogelijk is om die fiches zomaar over te schrijven.
Van de kelderverdieping, waar de
Inlichtingen behuisd zijn, ging
het naar de Public Relations, op
het gelijksvloers. Daar waren
een aantal vriendelijke dames
aan het werk, die ons wel wilden helpen. Er werd bevestigd dat
de rol van de studenten slechts
vanuit het rekencentrum kom vertrekken. Zelfs waren de dames
ook al gekweld geweest door de
vraag hoe het mogelijk was dat
firma's en organisaties hen in
hun privacy konden storen. Zij
hadden ook al een paar gevallen
meegemaakt, met tijdschriften
bvb, waarbij het duidelijk was
dat ze ergens aan volledige adressenlijsten waren geraakt
(langs gemeente? langs Werk?
langs ....?)
"Maar wie neemt er hier de beslissingen uiteindelijk?" vroeg
de reporter, om terug te keren
naar zijn onderwerp en ook om
op te schieten in zijn enquete.
Men verwees hem direkt naar een
advizeur, op de derde verdieping van het rektoraat.

walraff ??
^OP DE DERDE VERDIEPING
beleefden we de leerrijkste ogenblikken van het onderzoek. Als
een Walraff in spe voelde we dat
we doorgedrongen waren tot in het
heilige der heiligen.
Eerst en vooral : aanmelden.
Even een terughoudendheid bij
de sekretaresse. "'t Is voor
Schamper", zeg ik. Op haar
gezicht verschijnt de begrijpende glimlach van iemand die weet
waarover het gaat.
"Een ogenblikje". Zo zie j.e maar, beste
lezer, dat zelfs op het rektoraat
ons blaadje bekend is.
Als we bij de heer advizeur over
de vloer komen , zit voor ons
een gezellige vijftiger (schat
ik, maar af en toe is het ernaast), een kleurige blos op de
wangen, iemand die duidelijk
weet wat arbeidvreugde betekent.
Ik stel me voor als jounalist
van Schamper, en vraag hem of
hij wil geinterviewd worden
voor onze gazet.
Bij het vernoemen van de naam "Schamper"
geeft hij geen kik. Hij kontroleert zichzelf volkomen. Nochtans weet ik uit betrouwbare bron
dat hij niet erg ingenomen was
met het eerst Schampernummer van
dit jaar (oa omdat er voor 5/8

seks in stond, en dan nog geen
gewone seks, maar ook homoseks,
wat toch al erg pervers is.
Uit dezelfde bron weten we dat
hij aanstoot heeft genomen aan
de foto op blz drie waar een
kroostrijk gezin op afgebeeld
staat, om de infolder van Infojeugd te illustreren.

de adviseur
Nu, als we binneikomen bij deze advizeur zeggen we natuurlijk niet
wat onze bedoelingen zijn.
Hij vraagt mijn naam. Ik wens
liever anoniem te blijven. In
ruil daarvoor krijgt hij ook de
anonimiteit, alhoewel ik mij afvraag of dat nuttig is : de advizeurs staan inderdaad nogal dungezaaid op de derde verdieping
van het rektoraat. Allee, wie
zijn naam wenst te weten, moet
het maar komen vragen aan de
redaktie. Zo kunnen ze niet
zeggen dat we lulkoek aan het
verkopen zijn.
Ik steek direkt van wal met de
kwestie van de studentenrol. In
het kort leg ik hem de zaak uit.
Antwoord :"Men kan de adressen
(van de studenten) schriftelijk
aanvragen op het rektoraat, en
daar kan positief op geantwoord
worden door het hoofd van de
inste 1ling (de rektor nvdr), mits
betaling"
Onze geintervieuwde is zelfs zo
vriendelijk een paar voorbeelden
te geven : als nu de vereniging
van de Oud Tandartsenstudenten,
of een dok ter ^ind icaa t ("Ik zeg
maar iets") de adressen willen,
dan krijgen ze die.
Het blijkt dus dat in feite
niets gebeurd, of prijsgegeven
wordt, zonder toestemming van
het rektoraat.
Maar die toestemming is gemakkelijk te krijgen. Eens men de
toestemming heeft, wordt het
zaakje verder geregeld op het
rekencentrum.
Op de vraag of repetitorenburoo's ook aan de rol kunnen
komen; is het antwoord formeel:

geen adressen
vanwege de administratie worden
aan ispetitorenburoo's geen adressen
gegeven".
In dit verband noemt
de heer X zelfs "Didaxis" als
voorbeeld. Hij oppert de mogegelijkheid dat die repetitorenburoo's mensen kopen om de lijsten te krijgen van FK-kringen voor zover de redaktie echter weèt
gebeurt dat niet -.
"Zou er soms een lek kunnen zijn
in de administratie van het rektoraat?" oppert Schamper. Deze
mogelijkheid wordt verworpen.
"Er zijn altijd mogelijkheden
dat het gebeurt via de mensen van
de kringen, klubs, enz...
Dat is één. Ten tweede langs schriftelijke weg. Ten derde uit de administratie zelf : niemand." De
advizeur kent zijn personeel en
neemt het op voor zijn mensen.
vervolgt op p. 2.

vergaderen
Binnenkort wordt binnen het uerkgr oep enkon v en t (UK) een nieuw
initiatief gelanceerd : een cyclus
over VERGADERTECHNIEKEN.
Uaar gaat het over ?
De meeste vergaderaars zullen door
ondervinding uellicht ueten dat niet
alle vergaderingenefficTent verlopen en geslaagd zijn.
Daarbij kunnen verschillende verschijnselen een rol spelen : het
vormen van kliekjes, manipulatie
door "sterke" persoonlijkheden,
achterhouden van informatie, verkeerde aganda—opbouu, en nog zo een
en ander.
Een paar mensen hebben een drietal
psychologen gevonden die bereid
waren een cyclus in verband met
deze problemen op te zetten.
De bijeenkomsten zouden steeds door
gaan op een ZATERDAG, en starten
begin november; het einde zal zeker
vöér de kerstvakantie vallen.
Eerst gaat er echter een INFORMA
TIEVE VERGADERING door op
woensdag 19 OKTOBER om 20u
in de BRUG
Sint-Pietersnieuwstr. 45
waarop alle potentlsle deelnemers
worden uitgenodigd, en worden verwacht.
De deskundigen zullen er uiteenzett
ten wat zij te bieden hebben, de
studenten van hun kant wat zij verwachten, kortom welke vergaderproblemen hen het. meest op het hart
liggen.
De bedoeling is dan om tot een ak——
koord te komen over zowel inhoud als
vorm van de cyclus.
Ten zeerste aangeraden.

info: te mijden
In een nog niet voltooid onderzoek
van het Centraal Bureau voor de
Studie van het Universitair Onderwijs blijkt nu reeds dat meer dan
de helft van de eerstejaarsstudenten
niet eens ueten wat een rektor is,
laat staan wat een beheerraad inhoudt.
Het verbaast ons niet. Een student
dient immers te studeren en zijn al
koholtolerantie op te drijven. Al de
rest is politiek en politiek....oh,
daar trekken we ons niets van aan.
Een der meest aantrekkelijke argumenten die door deze apolitieke alkoholstudenten wordt gebruikt is dan ook :
"wij ueten van niets. Er is een gebrek
aan informatie." Pardaf, ze menen een
sublieme analyse gemaakt te hebben,
leuteren dan nog wat door over "demokratie" en het slachtoffer is nog net
goed genoeg om op een welbekende plaats
een kop koffie te gaan drukken (gratis)
en een antwoord te vinden op al zijn
levensvragen.
Gebrek aan informatie ?
Laat ons samen lachen.
meer over dit fraais op p. 3

mannenbevrijding
Eind mei is er in Gent een eerste
mannenpraatgroep ontstaan. Het was
het allerprilste begin van de mannenpraatgroep in Vlaanderen. Uat
is dat nu "mannenbeurijding" ?
Moeten mannen eigenlijk uel bevrijd
worden ? Uorden ze dan als man onderdrukt ?
Uij vinden van uel. Uij vinden van
mannen, net zo goed als vrouwen,
in een bepaald rollenpatroon worden
gedrukt. Een rollenpatroon van
stoer zijn, rationeel zijn, nooit
huilen, altijd de beste willen zijn
enz... Met andere woorden: de konkurrentie- en prestatiedwang is er
bij ons ingebakken en het is helemaal niet toevallig dat in onze
maatschappij juist deze waarden op
het voorplan staan. Ons systeem is
immers gebaseerd op winst ( beter
zijn dan de ander, meer hebben)
en macht(autoritarisme,stoerheid,
rationaliteit).

Zo'n rollenpatroon onderdrukt onszelf: als je altijd de beste moet
zijn, is alles wat j§ doet f>ooit
goed genoeg. 3e kunt altijd beter
en er is steeds iemand die meer
presteert.
Maar we onderdrukken ook anderen.
In de eerste plaats vrouwen. In het
gezin, onze relaties en onze seksualiteit zijn vrouwen meestal passief ,onderworpen , terwijl wij zo
nodig het aktieve mannetjesbeest
moeten uithangen. Het is nogal
evident dat dat voor vrouwen een
onderdrukkende situatie is, maar
uiteindelijk zitten uij in dezelfde
maar dan "omgekeerde" stereotype
rol.
Ekonomisch gezien heeft de onder
waardering van de "vrouuelijke"
rol tot gevolg dat vrouw-mensen
slechter werk krijgen, minder verdienen en makkelijker worden ont
slagen. De vrouwenbeweging heeft
dus alleszins nog een aantal rechten
te veroveren, terwijl de mannenbevrijding daarentegen juist van een
ganse reeks "voorrechten" moet afgeraken. Uij zien mannenbevrijding
dus niet als een afgeleide van het
feminisme. Uij werken vanuit een
"omgekeerde" situatie.

homoseksualiteit

Uij geloven niet dat we op ons eentje, heel individualistisch, kunnen
emanciperen. Een mannenpraatgroep
kan een eerste stap zijn naar konkrete bewustuording: praten over
onszelf, ons lijf, onze relaties,
onze seksualiteit, onze angsten,
onze onderdrukking en onze schaamte om juist over dat alles te praten.
Naast vrouwen kennen ook homo's
en ce homoseksualiteit in het algemeen, ook bij onszelf in onze
"mannelijke" kuituur een zéér
zware diskriminatie.
In oktober zullen er in Gent nieuwe
groepen gevormd worden'i Daar willen
we met elkaar praten,mekaars verhalen herkennen, elkaar stimuleren
om zo sterker, lustvoller in onze
emancipatie-schoenen te staan.
Als deze oproep je aangesproken
hBeft, en je hebt interesse om mee
te doen, schrijf dan een briefje
naar :
C.5.U.
Mannenpraatgroep
Uilhelm Tellstraat 13
9000 Gent

MANNENEMENCIPATIE
moet dat ook nog?!
19oktober 20u.
BLANDI3NBERG

-

AUD. C

samenstelling panel:
MANNENPRAATGROEP, Amsterdam
DOLLE MINA, Gent
ROOIE VLINDER, Gent

Een Rubensartikel

1977 zal voor onze nakomelingen bekend uorden als het Rubensjaar, een
schoolvoorbeeld van hoe een naam
gebruikt wordt tot een konsumptiaartikel.

Ik twijfel niet aan de kwaliteiten
van Rubens als tekenaar en schilder
(alhoewel die mastodonten uit zijn
fabriek me weinig aanspreken) en
evenmin aan de belangrijkheid van
de Rubenstentoonstelling in het
muzeum van Schone Kunsten te Antwerpen, maar hoe er met die man zijn
naam werd gesold en gesleurd werd
doet de rubenspot toch overlopen.
Gelukkig voor Rubens zelf is hij
reeds 337 jaar dood ( hij zou dit
waarschijnlijk toch niet overleefd
hebben) -ofwel zou hij, als nuchter
zakenman, er een bloeiende 'allesmakend'- fabriek op nagehouden hebben. Hij zou dan Rubensbier verkopen
(= gewoon bier, maar veel duurder),
Rubenshoeden,Rubenslijfjes,Rubensschoenen,Rubenskoekjes,Rubensmuziek,
enz....enz.... en last but not least
zou hij meespelen in het Rubensfeuilleton van de BRT. (het zou de enige
fabriek zijn die geen arbeiders moet
afdanken.) Daarnaast zou Rubens schil
derijen maken om te exposeren in Antwerpen. En negen miljoen Belgen en
gastarbeiders zouden komen kijken
naar zijn schilderijen. Zijn assistenten zouden uitleg geven aan de
bejaarden, peuters en alle lagenvan
de bevolking. De mensen zouden er
gebracht worden met Rubensautobussen
en zouden aanschuiven in lange rijen

Zij worden beschouwd als omlaaggevallen-mannen. Men noemt hen
ziekelijk of misdadig. Zij kunnen
niet in een traditioneel gezinspatroontje geduwd worden. Hun seksualiteit is niet besmet door een
voorplantingsmoraal. Bij de meeste
"normalen" fungeert de homoseksualiteit dan ook onbewust als een
bedreiging, die wordt afgeweerd
door vooroordelen, diskriminatie,
onderdrukking en zgn. "tolerantie".
Wij geloven niet dat ons seksueel
leventje een vrijplaats kan zijn
temidden in een onvrije maatschap-pij.Onze vrijheid kan pas in een
systeem van gelijkheid-waarin geen
plaats is voor uitbuiting en machttot stand komen. Vandaar onze politieke stellingname.
De Rooie Vlinder streeft principieel
een absolute onafhankelijkheid na.
Sommige van onze mensen militeren
ook in andere linkse organisaties en
partijen, dat wordt echter strikt gescheiden van de Rooie Vlinder—akti—
viteiten. Daar hebben we gegronde
redenen voor : de groep moet als
basis kunnen blijven fungeren voor
homoseksuelen met de meest uiteenlopende linkse opvattingen. Het is
waarschijnlijk om dat te voorkomen
dat allerlei rechtse rioolkrantjas
fbv. het gehets van PallieterkeJ ons
één partijpolitieke hoek proberen te
duwen, 't Is maar dat je het weet...
Als je met ons wil meedoen moet je
gewoon maar eens schrijven naar :
De Rooie Vlinder
Visserij 132
9000 Gent.
ofwel :

De Rooie Vlinder
Keizerstraat 38
2000 Antwerpen.

Uij geven ook een krant uit, waarvan er reeds vier nummers verschenen zijn. Eén nummer kost 20 F
( + 5F verzendingskosten). Voor
100 F sta je genoteerd als abonnee
voor 5 nummers(verzendingskosten
inbegrepen). Een abonnement on***”
gesloten omslag kan ook en kost je
200 F voor dezelfde nummers. Dit
alles op postrekening:
000-0223495-07
van R. Dierickx
Kortrijkse Steenweg 152
9000 Gent.

vervolg van p. 1

tot aan de Hollandse grens. Daar zou
den alle sexfoto's vervangen uorden
door levenslustige Rubensvrouwen.
Een lange markt zou de lange rij begeleiden. Een markt waar alle Rubensartikelen te verkrijgen zijn : van
sokken tot hoeden tot parfums. Daarnaast komen er grota filialen in
Brugge, Gent en alle grote steden
van het Vlaamse platteland.
Daarnaast zou Rubens zich ook bezig
houden met politiek. Simonet zou
voor hem beleefd zijn plaats afstaan
als voorzitter van de E.G. en Rubens
zou zich bezig houden met de eenmaking van Europa. Als tussenpersoon
van de V.S . en de U.S.S.R. zou hij de
wapenuedloop ongedaan maken en alle
wapens samensmelten om één groot Ru—
bensbeeld te gieten, dat zou prijken
in de haven van Antwerpen, met als
ondertitel ; RUBENS , diplomaat en
schilder.
Vanzelfssprekend zouden alle Rubensartikelen te verkrijqen zijn voor
een appel en een ei ( uitgezonderd
dat bier, want "bier is schadelijk"),
en met al die appelen en al die eieren zou hij dan de Derde Uereld eter
geven.......

Dammer....hij is er niet meer, de
man die vierhonderd jaar geleden
werd geboren.Hij kijkt vanuit de
hemel neer op de aarde en ziet wat
ar van zijn droom en zijn naam en
mijn droom is geworden. Ook ziet hij
de bewoners van Rubensland een vorm
gieten met als ondertitel :
RUBENS , EEN TOERISTISCH KONSUMPTIE ARTIKEL.
Hare Leman,
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In de vorige Schamper was de postrekening en één van de adressen van
de Rooie Vlinder foutief vermeld.
Dat is dan weer een uitstekend
smoesje om nog maar eventjes de
aandacht te trekken.
De Rooie Vlinder is een socialistische aktiegroep voor de bevrijding van de '-'omoseksualiteit. Uij
hebben momenteel kernen in Gent en
in Antwerpen, terwijl er ook enkele
mensen uit Leuven en Brussel in
onze groep aktief zijn.
Homoseksualiteit is in onze maatschappij een levensgroot taboe.
Ondanks de schijnbare vrijheid die >
men op seksueel gebied verworven
heeft, bestaat er voor ons toch nog
een extreme onderdrukking. Om ons
daartegen te verzetten hebben uij
een jaar geleden de Rooie Vlinder
opgericht. Uij vertrekken vanuit
een socialistische visie omdat wij
gekonstateerd hebben dat de onderdrukking van homoseksualiteit, en
van seksualiteit in het algemeen,
nauw samenhangt met alle andere
vormen van onderdrukking die in onze maatschappij als vanzelfsprekend
gelden. De diskriminatie van homoseksualiteit is een logisch verschijnsel in een systeem waarin
macht, prestatie, konkurrentie enz.
op het voorplan staan. Al deze kapitalistische- waarden vinden
hun ideale synthese in het uaanbeeldvan de "échte" man, die stoer,
aqressief, leidinqqevend.... is.
Oanetten passen niet in dit schema.

Konklusie van dit eerste déél :
al wie maar wil, en een beetje
vindingrijk is , kan de volledige
adressenlijst van de studenten
bekomen. Het rektoraat handelt
ter goeder trouw.
Volgende reeks vragen : over het
onderwerp "persoonlijke informatie over individuele studenten".
Als een bezorgde vader belt om
te weten of zoonlief geslaagd is,
dan wordt dat doorgespeeld. Dit
is ook redelijk.
"Maar als nu de politie zou bellen,
om inlichtingen te bekomen? Wat
zal dan uw houding zijn?"
"IK GELOOF NIET dat het zou gegeven worden. Als de politie in
vivo (in levende lijve,nvdr.)
komt, dan zal dat wel gegeven
worden.... Dat zijn eigenlijk geen
politiepraktijken. Even later
herhaalt hij : "DAT WORDT NIET
gegeven".
Hierbij moetaa we aanstippen dat
de heer advizeur eigenlijk licenciaat in de criminologie is. " Ik
ben wel licenciaat in de criminologei, maar een politiehond ben
ik niet", zei hij even voordien
in het interview. Dat wisten we
dan ook weer.

en politiek
"Wordt er infeprmatie verzameld
over de politieke aktiviteiten
van sommige studenten?", vragen
recht op de man af. In de diskussie die daarop volgt wordt
dat door de advizeur ontkend.
Van Schamper uit worden toch
feiten opgeworpen. O.a. wordt
de naam van R. Willockx vernoemd,
studentenleider in de beroerde
tijden van '69 enz... Hij was
een van de 17 mensen waartegen
een proces werd ingespannen en
die een Akademiese Straf heeft
gekregen .
Toch ontkend men voortdurend dat
er een politieke kontrole zou
bestaan. Het argument daarbij is
dat men zegt dat er altijd mensen zijn die "op de barrikaden"
willen staan. Natuurlijk lopen ze daar in het oog, en zijn
ze door iedereen gekend.

Geen politiek fichering dus,
ook geen samenwerking met de
politie. De reporter beseft dat
zijn hele reportage aan het verwateren is en besluit er gauw mee
op te houden.

pro iorma
en om aan te tonen dat wij to ch
van goeie wil zijn, stellenwe de
vraag :"Wat vind je eigenlijk van
Schamper". De homo's liggen op zijh
maag. Dat is duidelijk. Dat over
die voorbehoedsmiddelen, dat gaat
nog, maar die Rooie Vlinders,
dat gaat er bij hem niet in.
Advizeur :
"Mag ik u ook eens iets vragen?
Dat arti^kel over homoseksualiteit, was dat voor of tegen de
homo's? Ik heb het niet zo vlug
verstaan.
Is dat nu propaganda
°f is het ernst. Kom... ik heb het
niet verstaan."
"Dat artikel over de voorbehoedsmiddelen, dat zuiver informatief is,
dat zal misschien veel mensen
tegen de borst stoten, maar dat
juich ik toe'.'
De advizeur zit echter wel met het
imago van de unief in: wat gaan
de ouders denken, als hun zoon of
dochter zo'n dingen, allee over
homo's, en zo, als ze dat meebrengen.
Konklusie over Schamper : "Goed
dat de mensen geïnformeerd worden. Ik sta open voor iedereen".
Besluit over de homoseksualiteit:
"Ik tracht mij aan de natuur te
houden."

erna
zaten we met een soort jounalistieke kater. Op verschillende
nivoo's van het onderzoek waren
de feiten bevestigd.
Op de derde verdieping werd alles echter
verzoenend afgewimpeld. Wat doe
je dan? (om de waarheid te weten te komen?)
Awel, je neemt de proef op de
som.
vervolgt op p, 3

m edebeheer?

nou moe..

sociale sektor
In het vorige nummer van Schamper
poogden ue duidelijk te maken dat
de universiteit een hiërarchische
struktuur is,waarbij de studenten
uikken en de proffen beschikken.
'Inspraak' is er gekomen ,maar met
veel te kleine vertegenwoordiging.
Maar naast een akademische sektor
(zie vorig nummer van Schamper)
bestaat er echter ook een sociale
sektor.Daar hebben de studenten
*uel wat meer in te zeggen.
Maar,als de vos de passie preekt,
boer let op je ganzen.
Onder de sociale sektor worden
alle sociale voorzieningen begrepen nl. homes,restaurants,
kinderkribbe, PAS (psych. advies
voor studenten),sociale dienst en
studentenaktiviteiten.
Uat al deze mensen en diensten
inhouden hoef ik waarschijnlijk
niet meer te schrijven daar er op
de info-beurs genoeg informatie
werd verspreid.
EEN SOCIALE SEKTOR! Het doet ons
pijn aan het hart (van vreugde) dat
zoveel sociale diensten door de
studenten kunnen gebruikt worden.
Een sociaal gebaar? Een vriendendienst vanwege de overheid?
Het antwoord is duidelijk:nood
breekt wetten.

indien •••
Indien de proffen zouden kunnen
eksamens afnemen,indien de proffen
uat betere kursussen zouden uitgever
indien de proffen eens zouden ophouden te denken dat hun vak het
belangrijkste is,indien de proffen
eens zouden ophouden met alle eksamens in twee weken of één maand
te persen,indien de proffen eens
andere vormen van evaluatie zouden
gebruiken (en mogelijkheden zijn
er genoeg),indien de proffen eens
zouden begrijpen dat studenten
ook mensen zijn,zou er dan nog een
tele-dienst eksamen nodig zijn?
Indien de'studenten wat meer solidair zouden zijn,indien de studenter
eens zouden afstappen van de idee
dat als zij geslaagd zijn er geen
wolkje meer aan de lucht is,indien
ae studenten meer verzet zouden
aantekenen tegen de grillen van
de proffen,zou er dan nog een psychologische dienst nodig zijn?
Indien het zo zou zijn dat alle
studenten evenveel kansen hebben,
zowel op financieel als op sociaal
gebied,indien de proffen hun kursussen niet zo duur zouden verkopen en het geld van hun zwarte kas
eens uit hun eigen zakken haalden?
Indien de proffen hun boeken nu
eens bij een goedkopere universiteit
uitgeverij lieten geworden en af
zouden zien van hun percentjes bij
de verkoop,zou er dan nog een sociale dient-afd. jobdienst nodig
zijn?

Indien,indien,...er is niets zo,
en daarom moest een sociale sektor
gekreëerd worden,om de fouten van
het systeem te onderdrukken.
Nochtans wordt het tijd om wat te
relativeren.Ue kunnen de sociale
voorzieningen onderverdelen in
kollektieve en individuele voorzieningen .
Onder de kollektieve kunnen we begrijpen de homes,de resto's en
kinderkribbe.

restons
Ue restaurants bieden een financieel voordeel aan alle studenten.
Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt tussen kinderen van begoede
minder begoede, beursgerechtigden
of niet beursgerechtigden.
Dit verschilt met de homes.De homes
staan in principe open voor studente
die minder begoed zijn.In praktijk
krijgt ieder een kamer die er om
vraagt.

homes
Uat de werking van de homes betreft
is echter ook nog niet alles in kannen en kruiken.Zo kunnen we aanhalen de'niet-gemengde homes (uitz.
de gehuwden),de sluituren s'avonds,
enz.
Er bestaan 'HOMERADEN' maar de impakt van deze raden op de homebevolking is miniem en kwa beslissingsmacht kunnen er geen grote besluiten uitgevoerd worden.Het rektoraat
beslist immers over alles in laatste instantie.Zo kwam er van het
rektoraat het 'eeuwige veto' voor
gemengde homes.Homeraden mogen dus
zorgen voor koffie-automaten ,een
lampke meer hier,een lampke meer
daar maar verder moeten ze niet
veel pogen te verwezenlijken.
Nochtans zijn de home-uitgaven
moeilijk te verrechtvaardigen.
Zo slokt 'INTERGARDE' een bom
geld op enkel en alleen om de
homes te vrijwaren van ongewenste
bezoekers.Een zekerheid voor de
ouders of een nutteloze uitgave?
Op de homes zijn rie studenten ook
geen eigen baas.Toelatingen voor
zaalgebruik en andere aanpassingen
moeten steeds gebeuren langs een
verantwoordelijke van het rektoraai
om.Om de zaal bvb te gebruiken
in de fabiola (voor vergaderingen)
moet vooraf een aanvraag ingediend
worden (wat wij nog kunnen begrijpen) maar moet er ook betaald
worden.Sociale dienstverlening dus
waar de student mag voor opdraaien.

Pas
soc. dienst
Individuele hulpverleningen zijn
voor een groot deel 'systeembestendigend'.
Uanneer de student de 'studiedruk',
die in sommige fakulteiten immens
is,niet meer kuni
dragen,langzaam in een depressie zakt ,naai
het PAS loopt,daar opgebeurd en
geholpen wordt,zal er aan de handelwijze van de proffen niet veel
veranderen.Immers,de student kan
dan niet anders dan toegeven dat
hij voor de univ niet geschikt is,
ofwel dat hij meer moet blokken en
tijdens de eksamens meer stimul
of kaptagon moet gebruiken.
Gerelativeerd opnieuw moeten we
stellen dat de studenten zeker geen
klagen hebben over de sociale en
psychologische dienst.De meeste
mensen die er werken weten in welk
schuitje ze scheep zijn gegaan
en soms handelen ze naardien.

besluit
Wij kunnen echter niet alles overlaten aan de verantwoordelijken,
enerzijds omdat een verantwoordelijke in de meeste gevallen slechts
zichzelf vertegenwoordigd,anderzijds omdat de verantwoordelijken
ook ergens verplicht zijn van mee
te spelen willen ze hun geloofwaardigheid niet verliezen.
De belangen van de studenten kunnen slechts met kracht verdedigd
worden door de studenten.
Dit betekent 'organisatie'.En organiseren kan men zich aan de UNIU,
zelfs meer dan men liefheeft.
De organisatie van de studentenbeweging zal echter in een volgend
nummer uitgewerkt worden.
Daarbij zal nog een bespreking
komen van de fakulteitsraden en
van de sociale raad.
Carlos Debacker

vervolg van p. 2 .

TELEFOONGESPREK VAN SCHAMPER
met de DIENST INLICHTINGEN
OP HET REKTORAAT.
Schamper : "U spreekt met Jan
De Smedtt (fiktief, nvdr), rechercheur te Brussel. Kunt u me
doorverbinden met de dienst
Inlichtingen".
Dienst inlichtingen RUG
Schamper : " Hallo, u spreekt
met J.D. van de centrale recherche. Kunt u ons informatie geven
over de genaamde student G.V.S.
(een echte student, in levende
1ijve,nvdr) .
Antwoord : "A.U.B.?"
Schamper spelt de naam, letter
voor letter, met een gendarmerie-accent.
Antwoord :"Een ogenblikje ....
Hallo, ja, wat wenst u precies te weten?"
Het klinkt erg onderdanig en
beleefd. MÊn is het piepies gewoon dat de flikken om de haverklap be H e n .
Schamper : "Eerst en vooral zijn
adres te Gent."
A. "Meersstraat 52. Maar dat kan
wel veranderd zijn. Het is zijn
adres van vorig jaar."
Sfch. "Is hij nog niet ingeschreven ?"
Antw. "Ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeggen. We weten
dat nog niet".
Sch. "Kunt u mij zeggen in welk
jaar hij zit?"
Antw.
"Hij is geslaagd in '76— '7 7
in de eerste zittijd voor de 1°
licentie geschiedenis."
Sch. "Ah, ja, weet u soms
van zijn aktiviteiten?"

iets

Antw. "Nee, meneer, kijk, dat
kunnen we niet weten".
Sch. "Dank u wel".
Zo gaat dat. En dan nog maar
zeggen dat het in geen geval
8e^êurt, meneer de advizeur.
AL DE FEITEN EN GEGEVENS DIE
SUPRA VERMELD STAAN, ZIJN
ECHT EN WAARACHTIG. HET
LAATSTE TELEFOONGESPREK WERD
GEVOERD IN HET BIJZIJN VAN
DRIE GETUIGEN.

3

Wi) stellen voor:
DE EVANGELISCHE KRISTENEN
Toevallig kwamen we nog prof.
Vermeersch tegen.Een buitenkansje
voor Schamper.
SCHAMPER EN DE SCHEPPING"
OOK DIE VREEMDE VOGELS ^AAN DE INschrijvingen gezien, die je een
paar papiertjes en een Bijbel in je
handen stopte?
Uij »nieuwsgierig gelijk altijd,
trokken er eens op uit.
Schamper:Verwant met de Evangelische
omroep?
Zij:Neen,wij zijn evangelische kristenen
SchamperjUat komen jullie hier doen?
Zijlln de eerste plaats het evangelie van Oezus Kristus bekend te maken.In de tweede plaats om Kristenen
op te vangen in de nieuwe geloofsgemeenschap in onze koffiebar.

SchamperiDe theorie van 'de weg',
is die soms niet wat onverdraagzaam tov andersdenkenden?
Zij:3a, maar ik beroep me op de
schrift.Dat is de weg en daar sta
ik achter.

ZijjHet is het woord van God!!!
Maar we kunnen toch aanvaarden
dat iemand atheïst is en we zullen
ook zijn mening respekteren.

SchamperjHoe neemt U de bijbel op?

Schamper : Doen jullie iets in de
praktijk ? Bv. zullen jullie meeuerken bij het voorbereiden en
organiseren van een anti-apartheidsinformatieavond ?

.

t■

V fii.

Genesis 1.1. (Scheppingsverhaal vanaf paragraaf 20)
De derde dag schiep God de planten.
De vijfde dag de vissen en de vogels en de zesde dag schiep hij de
mens.
Nu,nemen we Genesis 2 (Paradijsverhaal).In paragraaf 7 en 8 staat het
volgende.Eerst was er niets.Dan
werd de mens gemaakt uit kléi dan
kwam de tuin en dan pas de dieren
en de vogels,dit alles trouwens opdat de mens niet alleen zou zijn.
ër is dus een fundamenteel verschil.
Uelke van de twee kiezen jullie?

Zij: Er is maar één weg , volgens
3.C. en 3.C. zegt daarbij
Ik ben
de weg" en dus is dat de weg.

Zij:Kennen wij niet.Uij reageren
niet tegen groepen,maar wij zijn
voor het Evangelie,het Uoord van
God.Ue werken Christocentrisch en
niet antropocentrisch!

Schamper : Gelooft u ook in Satan ?

Vermeersch:De bijbel,de bijbel
staat vol kontradikties.
Bijvoorbeeld:

Schamper:Stel U voor:een ateïst die
rechtvaardig is,eerlijk,enz. Maakt
die wel een kans bij Sinte Pieter?

Schamper:Steek je je niet teveel
weg achter de schrift?

ZijsDe heilige schrift is het geinspireerde woord van God.Uij
nemen de bi jbel letterlijk op.Dat
is het fundament van ons geloof.

Schamper:Professor.Als wij U zeggen
dat wij de Bijbel au serieu nemen,
dat wij hem letterlijk geloven,
wat zegt gij dan?

Zij:3a, SATAN leeft onder ons.3e
moet er wel in geloven anders draag
je oogkleppen.

Schamper:Kent U het KUC of het
KVHV (andere kristelijke geïnspireerde groepen)?

Vermeersch:Ze mogen mij eens de geografische verspreiding van dieren
en planten na de zondvloed verklaren.Uaarom bvb kangoeroes en buideldieren alleen in Australië leven.
Uaarom bepaalde dieren de Atlantische
Oceaan zijn overgeraakt , en andere
niet. En daarbij was de ark van Noah
veel te klein. Stel u voor , voedsel
voor een paar miljoen soorten dieren
en daarbij een half miljoen soorten
planten.

Schamper:Dat zouden we ze best nog
eens gaan vragen'.
Een andere vraag:Uetenschap in dienst
van pseudo-wetenschap? Gaat dat?
Vermeersch:Belachelijk!
Ten eerste »waarom aanvaarden ze
juist het Genesisverhaal,waarom niet
de Griekse,Babylonische,Sumerische
of Egyptische legendes?
Ten tweede,de Genesis letterlijk opnemen,ze zit vol kontradikties.
En ten derde,wetenschappelijke metodes moet je toepassen op het geheel,
niet op de delen.Bijv. Men moet niet
alleen aanvaarden wat in zijn kraam
past,maar men moet alle vaststellingen kunnen aanvaarden (bijv. dat de
dinosauriërs ouder zijn dan de mensen)

ZijtUij vallen geen personen of regimes aan,enkel het onrecht.En enkel
door gebed kun je dat kwaad uitbannen .
Schamper:En abortus?

Schamper:Ken je een deftig argument
tegen de 'schepping'?

Zij:3a, daar gaan we tegenaan.God
heeft het leven in de moederschoot
ingeplant en daar mogen wie dus niet
aan raken.

—

ol«. airk. -

Schamper:Moet de bijbel geen auteursrechten betalen?
Vermeersch:3a, de bijbel ontleent
passages van de zondvloed (soms letterlijk) uit andere scheppingsverhalen zoals dit van de Sumeriërs en
van de Babyloniërs.
Vermeersch: Nog iets. In de Exodus
staat dat de^/rouw die overspel
pleegt tot devmoet gestenigd worden.
Een meisje dat geen maagd meer is
als ze trouwt moet tot der dood gestenigd worden.
God zelf beval de Hebreeuwen bij de
verovering van Canaan alle mannen te
doden en de vrouwen en kinderen tot
slaaf te maken.
DIT LETTERLI3K OPNEMEN ?
NEE TOCH.

Dirk en Frankje hWft.

Schamper:Daarjuist zei je dat je
iemand anders mening respekteert.
Moet je dan niet ophouden je tegen
abortus te verzetten^
Zij :3uist, ja,...
Schamper:Hou er dan mee op.
Zij:Ach nee, we moeten er ons blijven
tegen verzetten.
SchamperiEen laatste vraag.De evolutie van het leven.Heb je ooit biologie ,scheikunde of natuurkundige
vakken gevolgd?
Zij:Nee.
Schamper:Soms een boek gelezen over
evolutie?
Zij:Nee
Schamper:Hoe weet je dan dat de
evolutie verkeerd en de 'schepping'
juist is?

!Di bende. we.3 „

agenda...

ZijjOmdat God het gezegd heeft!
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