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BEURZEN:
Geknoei met EEN RECHT

studietoelagen

studietoelagen en studieleningen.
Het is Ge wet van 19 juli 1971 welke
ons nu parten speelt. Daarin staat
namelijk dat studietoelagen een recht
zijn , maar dat aanvullende studieleningen kunnen aangegaan worden bij
de staat. In dit jaar ('77-'78) was
het bedrag, uitgetrokken voor leningen
verwaarloosbaar (0,178% van het budget van studietoelagen).

Rond het studiebeurzenstelsel is er
delaatste tijd al heel wat te doen geueq^t. De impuls om een nationaal
Studiefonds op te richten in '54
ging uit van zouel de vakbeweging als
van de ekonomiese krachten.
De vakbeueging was van mening dat het
percentage arbeiderskinderen welke door^
stroomde naar het hoger onderwijs, in
vergelijking met de andere socioprofessionele groepen, veel te laag
was. Bijgevolg stelden zij dat de
financiële drempel naar beneden gehaald diende te worden, om de demokratisering van het onderwijs konkreet gestalte te geven.

NA 1977 ?
Ondanks de sussende verklaringen van de
minister van Onderwijs Ramaekers en
van de kabinetsraad, blijkt nu toch
dat er aan de wet van '71 fundamentele
wijzigingen voorgesteld zijn. Deze
werden, ingebet in een programmawet
vorige week donderdag 13 oktober '77
in de kaïer der Volksvertegenwoordigers voorgesteld.
Letterlijk staat het volgende daarin :
"Artikel 173 :
Huidige wetswijziging van de wet van
19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en studieleningen, heeft tot doel aan de financiële tegemoetkomingen een FAKULTATIEF in plaats van VERPLICHTEND ka.akter te geven.

De ekonomiese krachten in dit land
zaten opgescheept met een tekort aan
hooggeschoolde arbeidskrachten, gezisn da ekonomiasa expansie. Do
noodzaak om te komen tot een "mobilisatie van het intellectueel potentieel" was zeer urgent.
Bijgevolg zien we dat ekonomiese
motieven en rechtvaardigheidseisen
in de beginne elkaar steunden en het
projekt van studietoelagen.
Haar verschillende onderzoekingen
toonden aan dat het stelsel niet zo'n
heilzame werking had voor diegenen,
waarvoor het uiteindelijk bedoeld was.

GEEN RECHT MEER

'De verdeling van de studiebeurzen
over de verschillende socio-professionele lagen wijst erop dat, waar men
trachtte een ongezonde situatie ten
nadele van de arbeidersvertegenwoordiging aan de universiteit recht te
zetten, deze hoofdzakelijk in het voordeel is uitgevallen van beroepsgroepen,
waarvoor de hulp allerminst was bedoeld' (geciteerd door P. Claeys,
PP235- 236) .

De bepaling met betrekking tot het
RECHT op tussenkomst van mindervermogende leerlingen van het secundair
onderwijs, aldan niet leerplichtigen,
en uit het hoger onderwijs, worden
bijgevolg gewijzigd of geschrapt.
De mogelijkheid tot studieleningen kan
al dan niet supplementair zijn aan het
toekennen van een studietoelage. Studenten kunnen aldus een studielening
aanvragen. In andere gevallen zouden
studenten voor wie de studietoelage
ontoereikend is, nog een studielening
kunnen aanvragen, als supplement.
De voorwaarden tot het toekennen van
studietoelagen en -leningen zullen
vastgelegd worden bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit."

VAN DEN BOEYNANTS
In 1965 kwam er reeds een eerste kink
in de kabel. Premier Van Den Boeynants
verklaarde dat studietoelagen beter
door leningen konden worden vervangen.
Vandaar dat het niet te verwonderen
was dat in 1971 (toen de ekonomiese
bloei zijn eerste blad liet vallen,
een wet tot stand kwam betreffende

De rest van de wet van '71 laat de
minister de volledige vrijheid over
de verhouding van het budget studiebeurzen ten overstaan van het budoet
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studieleningen.
Binnen de wet is er voldoende speelruimte om nu 99,9% van het budget aan
te wenden om studieleningen toe te
staan. Dus een omkering van de huidige
situatie. Met dien verstande dat het
RECHT OP STUDIETOELAGEN AFGESCHAFT
WORDT.
Dit alles is wel de zwaarste aanval
op sociale verworvenheden van minvermogende studenten. De vakbeweging
heeft de regering gewaarschuwd niet
te raken aan het stelsel studietoelagen. Dit omdat aan het punt van demokratisering van de toegang tot het
hoger onderwijs niöt tegemoet gekomen werd. Maar toch heeft de regering
het aangedurfd om het als een artikel
in de programmawet in te schuiven.
Heel waarschijnlijk achtte de regering het ogenblik gepast gezien oe
sfeer van-snoer-maar-de-buikriem-toe
welke opgedrongen werd door hun alarmkreten over de budgettaire toestand
en ook gezien HUN veronderstelling dat
de studentenbeweging er niet zou in
slagen van terug te slaan.

ten eerste
kan men zich nog steeds abonneren
op Schamper door het storten van
5 0 , -fr. op de ASLK-rekening :
"Tijdschrift Schamper
001 - 0481260 - 22 "
met de vermelding van je adres.
(Willen de abonnees Bouckaert en
Beernaerts hun adres opgeven, die
was niet vermeld op hun stortingsbewijs) .

ONZE REAKTIE 7
Het antwoord moet klaar en duidelijk
zijn: de voorgestelde wijzigingen zijn
in hun geheel te verwerpen. We moeten
zelfs de gehele studiefinanciering opnieuw onderzoeken en betere alternatieven voorstellen. Dit is de taak
van de studentenbeweging.
Het is niet vanuit een korporatistiese vizie (nl privileges voor de
studenten afdwingen) dat we ons ertegen verzetten, wel vanuit de mening
dat dit plan kadert in een globaal
beleid van afbraak van sociale verworvenheden. Denk maar aan de willekeurige uitsluitingen van werklozen uit de werklozensteun, de indexmanipulaties, willekeurige verhogingen van de indirekte belastingen enz..

VALSTRIK

We mogen geenszins in de valstrik van
studieleningen lopen. Want hoe dikwijls werden de studenten al met een
kluitje in het riet gestuurd. Dit was
ondermeer het geval wat betreft de
uitbetalingstermijn welke reeds jaren
aan een stuk niet in acht gehouden
werd. Voor sommigen was het akademiejaar al voorbij, vooraleer ze
de volledige studietoelage in handen
hadden. De toelagen werden nog nooit
geindexeerd, meer nog de toelagen
voor eerstejaarsstudenten werden,
qua bedrag, naar beneden gehaald enz..
Dus een waslijst lang ellende, hervormingen.
Dit is slechts een artikel als aanloop op de ganse diskussie. Meer is
er te vinden in de Rooje Reu, blad
van de Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS), in een brochure van
VVS, welke nu reeds verkrijgbaar is..
Schamper staat _ok open als diskussieforum voor wat betreft de alternatieven voor de studiefinanciering.

GEERAERT PAUL

ten tweede
wil de redaktie vermelden dat anonieme lezersbrieven voortaan
niet meer zullen gepubliceerd
worden,nietwaar Franky.

ten derde
kunnen aankondigingen steeds in
de agenda worden opgenomen, maar
deze moeten dan ten laatste binnengegeven worden de maandag van
de voorafgaande week van de aktiviteit.

ten vierde
gebeurt de Schamperver^ reiding
als volgt, maar daar kunnen wel
wijzigingen aangebracht worden :
-langs de post voor de abonnees
-uitgedeeld aan de studentenrestaurants de Brug en Astrid.
-uitgedeeld op de Le'deganck en
de Landbouw.
Het probleem blijft nog het Akademisch ziekenhuis,waar we geen
kontakt mee hebben, mensen die
bereid zijn daar voor de verspreiding in te staan moeten
maar iets van zich laten weten.

ten vijfde
zijn de Schamperredaktievergarieringen open voo. alle belangstellenden en gaan ze nog steeds
door op maandagavond om 2Cu in
de frug op het eerste verdieping.

1

s ta a t8-e n systeem gevaarlijk persoon
gem eld te Gent

Uaarschijnlijk heb je al opgemerkt dat de Europalia, dit jaar
gewijd aan Uest-Duitsland volop
bezig zijn.

Het is niet mijn bedoeling het programma hier te beschrijven of te bekritiseren.
Ik
uil alleen duiden op een initiatief van Info-Deugd dat daar bij
aansluit, enerzijds omdat het inpikt op de belangstelling voor
Duitsland n.a.v. Europalia, en
anderzijds uegens de hedendaagse
politieke situatie.
Ze hebben namelijk kunstenaar Klaus Staeck
(tevens advokaaten uitgever) uitgenodigd en een tentoostelling in
hun lokaal ingericht.
Staeck is
een aktief SPD-lid (SoziaalDemokratische Partij Deutschland),
hetgeen heel belangrijk is voor zijn
kunstrichting.
Beeldhouuuerken,
schilderijen.... zijn er niet te
zien, alleen affiches. Dit is
inderdaad het werkinstrument van
Klaus Staeck.
Hij beweert zelf,
en terecht, dat zijn werk noch
kunst, noch politiek is doch allebei tegelijk, dit tegen de vele
discussies in van "Is dat nu kuret
of politiek?".
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Kortom het
irrationalisme wint in die kringen
weer sterk veld. Ook op Documenta 6
te Kassei had hij haal wat problemen om te mogen tentoonstellen,
door inmenging van politici in de
organisatie.
Kortom, Klaus Staeck
is een duidelijk voorbeeld van de
huidige evolutie in Uest—Duitsland.

Beeld en tekst worden hier zeer genieus gecombineerd,
waardoor ze onafscheidelijk verbonden zijn. Door middel van ironie
probeert hij de leugenachtigheid
van de ons overal in overvloed
omringende beelden te ontmaskeren ;
hij wil niet verbeelden wat al
ontmaskerd is, maar het verbeelde
ontmaskeren". De gedachten die hij
uitdrukt zijn meestal in ietwat kritische milieus gemeengoed
geworden, maar Klaus zet die om in
een beeld-tekst konstruktie.
Dit
is een belangrijk proces, aangezien vooral de arbeidersklasse gemakke-lijker omspringt met een
beeld-tekst (affiche) dan met een
zuivere theoretische redenering.

Denk maar aan Berufsverbot, Terroristenwetten, poging om linkse organisaties te Verbieden. Het is
dan ook niet te verwonderen dat hij
tot de groep (waaronder ook H.BOLL)
behoort, die heden ten dage die
evolutie in een scherpe taal openlijk kontesteren.
Hij wijst erop dat die evolutie zich
ook doorzet in andere Uest-Europese
landen, misschien in mindere mate
en/of bedekter.

voS\ ?

Daar lukt hij dan ook in, aangezien zijn affiches een ongelooflijke
bijval kennen, ook bij de werkende
klassi. De mensen gaan door het zien
van de affiche dieper gaan nadenken
over het gestelde probleem, hetgeen Klaus Staeck ook ondervond bij
zijnkontakt met de arbeiders,

Deze tentoonstelling past zeer goed
in het info-jeugd lokaal, dat die
kunst niet verkracht, doordat ze in
een natuurlijk milieu geïntegreerd
is. Dus gerust een bezoekje waard.
De tentoonstelling is nog open tot
6 november (Geldmunt 24 Gent).

door de talloze vragen die hij
beantwoorden moest, door het feit
dat de arbeiders de affiches aan
elkaar doorspelen.
Kortom door
zijn politieke kunstaktiviteit
wakkert hij de bewustwording sterk
aan, ook bij diegenene die anders
moeilijk te bereiken of eerder
apatische zijn^ Daarbij trekt hij
van leer tegen alles wat onder de
noemer conservatief en rechts kan
geplaatst worden.
Het grootste
'slachtoffer' wordt natuurlijk de
CDU-CSU (denk maar aan FransDozef Strauss). De redactie in de
Duitse officiële organen was dan
ook hard. Hij geraakte verzeild in
talloze processen, die hij allemaal won.

Verder zijn er daar nog twee informatieavonden : de eerste isop woa 19
okt. om 20u over de 'politieke
evolutie in Uest-DuitslandJ de
tweede, di. 25 okt. om 20u over 'het
geweld in Uest-Duitsland', deR.AJ7.',
beide met Uilly Temmerman. Op ma. 31
okt. op 20u draait fimclub de Mol
ook een film over het Berufsverbot.
Dit allemaal in info-jeugd Geldmunt
24. Ook Sojuwe heeft binnenkort een
avond over U.-D. op het programma
staan........... Dus voor alle
geïnteresseerden mogelijkheden te
over !
Vervaek Dohn
Iepenstraat 63
9000 Gent.

In scholen, jeugdclubs
... werd hij zoveel mogelijk geweerd op argumenten als'fascistische
propaganda' (de autoriteiten proberen alles op zijn kop te zetten,
een taktiek die nogal door fascisten
gebruikt werd!).
Hij werd ervan
beschuldigd de terroristische aktiviteit aan te sporen.
Bij een
tentoonstelling in de parlementaire
club bv. rukten de parlementairen
zijn affiches af. Kort daarop
schreef een conservatieve krant:
"Klaus Staeck kunnen we niet meer
vatten met het recht (hij had de
processen gewonnen), we moeten
hem nu aanpakken met het gevoel,
het gezond verstand".
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HETBRAZILIAANSEWONDER
Onder deze titel organiseert de werkgroep landbouw, in samenwerking met
VVS-GENT, een dia-avond in aud D van
de Blandijn op DONDERDAG 27 oktober
om 20 uur.

Men kan zich terdege afvragen waarom
het nu specifiek over Brazilië handelt. Daarvoor zijn er verschillende
redenen aan te voeren.
- Het is het voorbeeld van een op kapitalistiese wijze geinspireerd ontwikkelingsmodel. Het Braziliaanse wonder (waarmee de industriële groeivoet van 10 en meer % bedoeld wordt)
staaft de voorstanders van een dergelijk ontwikkelingsmodel in hun overtuiging dat dit de ene en ware
weg is tot ekonomiese welvaart.
Dat dergelijke argumentatie geen
steek houdt wordt verder behandeld
onder het rubriekje Ekonomie.
Het onder ogen nemen van Brazilië
als ontwikkelingsmodel heeft heel
wat weerslag op de houding van studenten ten aanzien van de teorie
over ontwikkleing, welke aan deze
unief gedoceerd wordt.
- In Brazilië deelt een militair
regime de lakens uit. Op dat vlak
verschilt het weinig van de andere Latijns-Amerikaanse landen
- Brazilië is een financieel paradijs voor de multinationale ondernemingen. Het wordt zelfs zo
gor'tig dat de lokale bourgeoisie
kritiek op het militair regime uit,
omdat zij van alle voordelen, waar
multinationale bedrijven van genieten, verstoken blijven.
- De Kerk neemt het ginds op voor
de armen en de verdrukten en vertolkt dus duidelijk een politiek
standpunt welke ingaat tegen regeringsbeslissingen.
- Sinds april-mei wordt het Braziliaans regime gekonfronteerd
met studentenopstanden waarin de
eis van totale amnestie en de terugkeer naar een demokraties regime centraal staan.

De diamontage werd gemaakt door twee
afgestudeerden, die ginds gedurende
10 maanden verbleven hebben. Ze hebben het ganse land doorkruist en steeds
oog gehad voor de praktiese verwezenlijkingen van de -o zo kleurrijke regeringsslogans. Alle kontrasten komen er in voor. Zowel het kontrast
stad-platteland, kust tov binnenland,
industrie en landbouw, villawijken en
de krottenwijken, als de zinloosheid
van prestigieuze projekten als bv
de hoofdstad Brasilia.

Verder in difc artikel wordt hst^politiek sisteem evenals de anti-demokratiese maatregelen van de diktatuur
om een nieuwe verkiezingsnederlaag
van de regering te voorkomen, bespro"
ken.

het politieke
sisteem

i
Voor de staatsgreep van '64 werden de
president van de Republiek, de gouverneurs (Staten) als de prefekten
(Municipia) verkozen en dit rechtstreeks
door algemeen stemrecht.
Nu wordt de president van de republiek nog niet eens onrechtstreeks
verkozen. De generaals van het leger duiden één van de hunnen aan om
de leiding van de natie waar te nemen
en deze beslissing wordt dan louter
formeel bekrachtigd door de regeringsIn 1974 werd generaal Ernesto Geisel
partij (partij van de Diktatuur :
benoemd tot president van de repuArena) en het Kongres.
bliek door de hogere instanties van
De direkte verkiezing van de goeverhet leger. Op die manier werden alle
neurs werd opgeheven in 1965(Instipresidenten benoemd sinds
staatstutionele Akte nr 2). Nu worden ze
greep van 1964. Zijn ambtsperiode
gewoonweg aangeduid door de presibegon hij met een projekt tot instident van de republiek.
tutionalisering van de diktatuur.
Ook de verkiezing van de Prefekt heeft
Na de verkiezingsnederlaag van 1974
veel van zijn vroegere politieke zin
(voor de verkiezing van de afgevaarverloren.
Vele Municipia worden imdigden van de verschillende staten
mers door de generaals beschouwd als
en senatoren) werd generaal Geisel
zone van 'nationale veiligheid', dwz
dat hun prefekt aangeduid en niet ver- goed onder druk gezet van het leger
dat zijn projekt tot institutionakozen wordt door algemeen stemrecht.
liseren van de diktatuur een geDit is het geval voor alle steden
vaarlijk politiek alternatief vond.
(hoofdstad van een Staat), grenssteden, steden met een grote arbeiderskon,
, ,
TT ,„ Redonda,
d ,
,
• de
Volgens
het leger
bood men op
centratie (bv Volta
in
ö
°
r die
manier kansen aan het volk om bewust
Staat Rio de Janeiro) .
te worden van de ellendetoestand en
de onderdrukking waarin het volk
Op 27 oktober 1965 ontbonden de militairen met de Institutionele Akte nr 2 leeft en men tevens de kans bood
zich beter te gaan bewapenen voor de
de gestaande partijen en voerden een
tweepartijensis teem in. Twee partijen strijd tot bevrijding.
werden opgericht : ARENA (Alianga Renovadora Nacional : Nationale Vernieuwingsalliantie), de officiële partij
die de politiek van de regering weergaf, en de MDB (Movimento Democratica
Brasileiro : Braziliaanse Demokratiese
Beweging), die de toegestane oppositie moest worden. De daaropvolgende
jaren toonden goed het kunstmatige
karakter van dit tweepartijensis teem. Hij de gemeenteraadsverkiezingen
Sinds 1964 zijn steeds meer machten
van 1976 (in nov) wilde Geisel in
zich gaan koncentreren bij de Federale elk geval een nieuwe verkiezingsuitvoerende macht, nl.het leger dat
nederlaag voorkomen. Vandaar dat
in feite en politieke partij is gehij enkele maatregelen invoerde.
worden, en heel de politiek oriën°De zogenaamde wet "Fal^ao" (naam
teert. Arena en MDB moeten de dikvan de minister van Justitie) vertatuur de fa£ade geven van een debood elke politiële uitspraak via
mokraties en representatief regime.

anti-demokr.
maatregelen

Na de diamontage bestaat er de moger
lijkheid van diskussie en aanvullende
vragen. Leden van het komitee BelgieBrazilië zullen aanwezig zijn.

radio of televisie. Het zijn precies die massamedia die het volk
rechtstreeks bereiken.
°De censuur op kranten, televisie,
radio en andere massamedia nam
zeer sterk toe. Het was zelfs verboden bepaalde onderwerpen in verband met de regeringspolitiek te
vernoemen. De censuur verbood
zdfs kritiek te leveren of grappen te maken over de diktatuur
van Idi Amin van Uganda.
°Het regime maakt gebruik van geheel het staatsapparaat om de kandidaten van de diktatuur te steunen. Er waren zelfs regeringskandidaten die dreigden elke federale
staatshulp stop te zetten aan de
municipia waar de oppositie de
meerderheid zou behalen.
° Vooral in het binnenland van
Brazilië respekteerde men hélemaal
niet de wetten die van kracht waren
men gebruikte en misbruikte er zijn
ekonomiese macht. Duizende stemmen
werden verkregen door geldsteun, geboorteaktes, klederen, voetbalhemden of maaltijden voorzien op de
dag van de verkiezingen. Dat zijn
dan de zogenaamde "voto de cabresto'
dit is het verkrijgen van stemmen
door bedreigingen, door overreding,
door geld of gewoon door gebruik
te maken van de onwetendheid van
de boeren.
°De meetings van de toegestane oppositie werden op alle mogelijke
manieren verhinderd, hetzij door
het gebruik van bepaalde zalen voor
manifestaties te ontzegge? hetzij
door de toestemming voor bepaalde
manifestaties uit te stellen of
zelfs door gelijk welke politieke
manifestatie te verhinderen.
De militaire diktatuur met Geisel
aan het hoofd ontnam aan de voornaamste leiders van de-kombattieve
groep van de MDB hun parlementair
mandaat en hun politieke rechten,
dit voor 10 jaar. Zoiets was weer
eens mogelijk door de Institutionele Akte nummer 5 die sinds '69
diktatoriale machten verschaft aan
de president die mag handelen naar
zijn willekeur en goeddunken.
De grote nieuwigheid in verband met
onderdrukking tijdens de verkiezingen van nov '76, was het gebruik
van een uitgekiend militair apparaat vooral dan de kavalerie en de
speciaal afgerichte honden die gebruikt werden in de meetingslokalen van de MDB.
Geisel verklaarde in die periode
dat indien de Arena verliest er
een diktatuur zal komen... Alsof er
nog geen fascistiese diktatuur genoeg was. Er werd druk uitgeoefend
om de kampanje niet te radikaliseren (en zo niet te spreken over de
basisproblemen van de bevolking).
Meer over Brazilië is te vinden
in het tweemaandelijks Bulletin
van het België-Brazilië Komitee,
alsook in Revolucion, het LatijnsAmerika Bulletin, een uitgave van
de.werkgroep Informatie LatijnsAmerika, Nederland.

Daarnaast zal de werkgroep Landbouw
ervoor zorgen dat er een map samengesteld wordt met teksten over Brazilië op het vlak van de ekonomie, de
landbouw, de politieke situatie en
jver de rol van de Kerk.

Geeraert Paul

motie:

MOTIE VOORGELEGD TER GOEDKEURING
AAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN
BEHEER OP 21/10/77.

am nesty in te rn a tio n a l
Uaarom ?
Omdat er momenteel een half miljoen
mensen in verschillende landen ter
uereld gevangen zitten omwille van
hun overtuiging, hun ras of hun
godsdienst. Zij worden gefolterd
om hen een aanslag te doen bekennen die ze heeJ vaak niet gepleegd
hebben of om doodgewoon de macht van
de gezaghebbers te bevestigen.
Uat uil A.I. ?
Ze is een wereldorganisatie die
zich inzet voor alle slachtoffers
van politieke onverdraagzaamheid,
religieüs fanatisme, rassendiskriminatie of bruut machtsmisbruik.
Met é é n vooruaarde : dat de gevangene geen geweld gebruikt.
De basis van A.I. is de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens.
Uat zijn de resultaten van A.I. ?
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Klaus Staeck (1973)
Solidarität mit Chile,

In 1974 zijn er 1445 geadopteerde
gevangenen vrijgelaten. Ook sensibiliseert zij de publieke opinie
voor deze zaak/waar regimes gevoelig voor zijn. Veel protesten of
negatieve persberichten kunnen het

beleid van een land wel degelijk beïnvloeden. De aandacht van de bui—
tenuereldbetekent ook een morele
steun voor de onderdrukten in zo'n
land.
ook
Vindt u het^vanzelfsprekend dat _ _
iemand die het geluk heeft in vrijheid te leven helemaal niets doet
om die misdaden tegen de mensheid
aan te klagen en te bestrijden ?
Doe dan een eerste stap en kom
naar onze
^ ^ DISKUSSIEAVOND
op dinsdag 25 oktober om 20u.
in de Blandijn,

Aud. D .

In het licht van bepaalde geruchten
en verklaringen van regeringsleden
( cfr. de heren ministers Ramsseckers
en Michel) wenst de Raad van Beheer
zijn diepe bezorgdheid uit te drukken en tevens zijn verzet te uiten
tegen gebeurlijke vervanging van
studietoelagen door -leningen.
De Raad van Beheer meent immers :
-dat een dergelijke vervanging de
sociale selektie bij de aanvang van
de universitaire studies zal verscherpen door het afschrikkingseffekt
dat zal uitgeoefend worden op de minder begoede groep in deze maatschappij, hetgeen afbreuk zou doen aan het
demokratisch recht op onderwijs voor
iedereen.
-dat een dergelijke financiële belasting op de afgestudeerde, deze
naar de lukratieve beroepen zal stuwen, hetgeen zeker niet zijn maatschappelijke bekommernis zal stimuleren. Bovendien kan dat de sociale
fraude in de hand werken.
-dat, wat de studierichtingen betreft
de rijkdom eraan ernstig in gevaar
zou worden gebracht, wat meteen ook
de universitas van het onderwijs te
niet zou doen.
ondertekend door de 4
studentenvertegenwoordigers in de Raad van
Beheer: Rita Van Dam
Dohan De Smedt
Patrick Van de Vele
Do Maebe.

studenten op de unief eerlijk
zijn, weten ze ook wel dat zij
aan hun geslacht veel te danken hebben om vooruit te komen:
geen enkele student zal weigeren
een meisje in nood te helpen en
proffen zijn ook "mannen".

k n a riy sp reek t :
EEN ANDER GELUID.
Graag zou ik eens mijn mening uiten
in verband met Schamper 38, omdat
ik denk dat dit wel eens nodig is.
Ook zou ik graag het gepubliceerd
willen zien, als dat kan tenminste,
maar gezien Schamper weinig van het
Rektoraat heeft, denk ik wel dat
jullie dat zullen doen zonder gezichtsverlies te lijden.
1) artikel over Rektoraat dat de
rol door zou geven aan de politie
en andere instellingen.
"Die verdomde politiestaat" vind ik
enigszins misplaatst. Dat dit daarbij "gevloekt" gezegd is klinkt als
een uitspuwing van een opgekropt gevoel, ja een gefrustreerd gevoel.
Ik denk dat we hierin redelijk
moeten zijn. Dat de politie adressen te weten komt is toch normaal.
Of is het dan enkel in krisistijden (bv opsporingen van nationaalverdachten) dat dit normaal gevonden wordt? Daarbij, niemand heeft
schade ondervonden bij deze kontrole. Het loont dus werkelijk de
moeite niet erover te spreken.
Dat verder firma's de rol in handen krijgen vind ik heel handig
van hen. Dat dit "de geborgenheid
van het gezin stoort" is een belachelijke opmerking, denk maar
eens wat bij verkiezingen gebeurt
en daar kraait geen haan over.
Als je de firma niet nodig hebt
werp dan de folder in de vuilbak
en als je er tegen bent, verbrandt
het papier dan ,daar beleef je
misschien plezier aan.
2) Mannenbevrijding.
Oh arme, de mannen hebben spijt
dat zij overheersenl Dit is al
te kras. Ik had mij deze werkgroep anders voorgesteld. Denk
maar eens aan de diskriminaties
die de man zomaar moet ondergaan!
Een vrouw krijgt haar pensioen
maar op zestig, een man op vijfenzestig! Is dat gelijk loon
naar werken? Als de meisjes-

over god en zo
. Gentbrugqe. 15 oktober 1977,
Geachte (?) Redactie,

Na enkele Rooie-Vlinder-Schampers
kom ik tot de vaststelling dat de
Redactie zich blijkbaar "extreem
onderdrukt"(sic) voelt, "zéér zuaar
gediscrimineerd"(sic) en uiterma3) Op verschillende plaatsen lees
te gefrustreerd (dixi).
ik : ons sisteem is gebaseerd op
Maar nu tot the point.
Het artikel
prestatie, konkurrentie, winst enz.
"De Evangelische Kristenen"(SchamWel ik zou zeggen : hoera !! Want
per 38 p4) bewijst nogmaals dat
kijk eens wat voor resultaten het
met intervieuus alles bewezen kan
opgeleverd heeft, wat is er sinds
worden, op voorwaarde dat men de
honderd jaar niet veranderd? Wij
juiste vragen stelt.
Zo vraagt
zijn welgesteld geworden! De zoSchamper aan do E.K. of zij ooit
genaamde "kap i talistiese waarden",
een boek over evolutie gelezen
het beeld van de man, stoer, agreshebben, hetgeen jammer genoeg niet
sief, leidinggevend... maar dat is
het geval was. Nu zou Schamper
ons kultuurbeeld of onze "westerse
normaal aan Professor Vermeersch
beschaving", dat heeft helemaal
moeten vragen of hij ooit wel eens
niets met het sisteem van de "vrije
een boek over creationisme gelezen
marktekonomie" te maken!
heeft (nee), maar dat woord kent
blijkbaar noch Schamper noch P.V.
'Onze vrijheid kan pas in een sisDat blijkt alvast uit zijn domme
teem van gelijkheid waarin geen
antwoorden (sorry Professor...,...)
plaats is voor uitbuiting en macht
Vandaar dat schrijver dezes brief,
tot stand komen. Vandaar onze poals lezer van beide soorten boeken,
litieke ste 1lingname": citaat de
. misschien in het kort enkele oprode wimpel.
Dat klinkt heel
merkingen mag maken. Gp de Bijbelmooi, die utopiese staat, als het
kritiek van P.V. wil ik niet ingaan,
het aards paradijs. Maar van
vermits iedereen die de Bijbel eenS
waar dat rood? Onlangs las ik
grondig leest het zinloze van zijn
in Knack dat Playboy Rusland
argumenten zal inzien. Daarom beperk
niet binnenmag omdat het als
ik mij tot enkele wetenschappelijke
"subversief" beschouwd wordt
punten . Tenzij Schamper mij uiten dat zelfs een wetenschappenodigt om via hun blad wat aan
lijk boek een bestseller werd
Bijbeluitleg te doen, wil ik de reomdat er een foto van een naakdactionele ruimte graag voor anderte vrouw in stond. Blijkbaar is
en open laten.
het andere sisteem van de "staatsDown to Science dus met eriele argeleide ekonomie" toch ook niet
gumenten tégen evolutie :
zo vrij op seksueel gebied!
1. Volgens de tweede wet van de
thermodynamica evolueert elk proAls slot wil ik nog opmerken dat
ces naar een toename van entropie,
de opwerpingen van prof. Vermeersch
t.t.z. van verwarring. De evolutie
over de bijbel wetenschappelijk
' echter start van een willekeurig
gezien juist zijn, maar om te
mengsel van chemische elementen dat
zeggen dat de bijbel vol "kontrazich omvormt tot ee levende strucdikties" staat dan moet hij zich
tuur. Deze theorie is dus in stijd
toch wat verder verduidelijken.
met de meest elementaire natuurkunDe bijbel is geen kursusl
de-wetten. (N.B. : in de proeP van
Dat er twee Genesisverhalen zijn,
Miller worden de aminozuren gedat weet iedereen. Dat ze elkaar
vormd mits er uitwendige energie
tegenspreken : er waren twee no( 'scheppinqsenergie'=God) wordt
madenstammen die later versmolten
toegevoegdj.
zijn, die elk hun overlevering
2. Ruim een eeuw geleden bewees
hadden - de een waren schapenPasteur dat leven niet sp§ntaan
hoeders, de andere iets anders ontstaat.
Materie organiseert zich
vandaar dat er twee scheppingsniet spontaan, maar desintegreert
verhalen te boek gesteld staan.
(bv door hydrolyse).
Nochtans
Neen, vooraleer je iets beweerd
'gelooft' de wetenschapper dit nog
over de Bijbel moet je hem eerst
om redenen die verder volgen.
bestudeerd hebben, zoniet spreek
3.
Tenzij er informatie wordt toeje over een schaakspel zonder
gevoegd (d.m.v. genen of van de
ooit geschaakt te hebben.
Schepper) kan men uit een mengsel
NB. Dank voor de publikatie, in
van loo aminozuren 1 0 ^ 4
verschilde hoop dat die er komt.
lende proteïnel maken! EvolutioIk hoop dat ik geen koud
nistisch is de mens dus het resulbloed gemaakt heb.
taat van een onaanvaardbaar toeval.
KNARFY.

Besluit : een naturalistische, evolutionaire oorsprong van het leven
wordt rechtstreeks tegengesproken
door een heleboel natuurwetten en
processen, waarvan er slechts even
gewag weVd gemaakt.
Het Genesisverhaal wordt echter gesteund door
alle onvervalste wetenschappelijke
vondsten (wat, P.V. , met andere
godsdiensten niet het geval is).
Wanneer ik echter in een 'weten?/anaS2n1è ^ h uert een afbeelding zie
van een Pithecantropus , g e c o n - ~

strueerd uit een half stuk kaaksbeen, vraag ik mij af : "Dit geloven? Nee toch!".
Waarom aanvaarden de neesten echter
het evolutionisme en is het creationisme uit den boze? Dat blijkt
uit een uitspraak van Huxley : "Ik
ben dankvaar dat ik niet meer hoef
te vrezen voor een Schepper die mij
eens ter verantwoording zal roepen".
En dit kon hij,... door te geloven dat hij door een onbegrijpelijk
en onwetenschappelijk toeval was
ontstaan. Men zou van minder gefrustreerd geraken..........
Zuiver wetenschappelijk gezien kan
de oorsprong van het leven alleen
maar teweeg gebracht zijn door de
daden van een alwetende Schepper,
onafhankelijk van en verheven boven
het natuurlijke heelal.
Wel kanik mij voorstellen dat er voor
velen nog vragen blijven over al
die dieren in de ark, over planetenstelsels of aardlagen, over fossielen en ouderlomsbepalingen. Om de
vroeger vernoemde reden uil ik daar
nu niet op ingaan, één Schamper zou
trouwens onvoldoende zijn.
Graag blijf ik echter bereid tot
nadere (ook persoonlijke) gedachtenwisseling. Daarbij ben ik overtuigd dat 'In den beginne schie p
God' nog steeds de modernste stelling is, die we kunnen poneren over
de oorsprong van het leven.
Rodolphe LIAGRE
2° doctoraat geneeskunde
Berkenhof 6
9219 Gentbrugge
' arc VAN DER SMISSEN
L.T.H. - assistent A.Z.
Begonialaan 3
9720 De Pinte

(nvdr. : misschien is het wel goed
hier even te vermelden dat prof.
Uermeersch een ex-jezuiet is. )

agenda
* Infojeugd :
Duitsland en de RAF.

FILM
STUDIO SK00P
Van Arteveldeplein

diskussie-avond met Willy Temmerman .

NTG

op 25 oktober om 20u

Sint Baafsplein

van 21 tot 27 oktober :
zaal 1 : -The Gold Rush.
Charlie Chaplin 1925.
20u.
One flew over the Cuckoo's
Nest.
Milos Forman.
22u30
zaal 2 : -Inserts.
1975.
22u.

TONEEL

Oohn ByruM.

7

*werkgroep industriële archeologie:

-Cyaankali
van Friedrich Wolf
op
om
en
om

21,22,24,27,28*29 oktober
20u.
op zondagen 23 en 30 oktober
15u.

ARENA.
Ooievaarsstraat

62

Pas op, breekbaar.

Animatiefilm van de oorsprong tot
heden.

van AHdré Ernotte en Elliot Tiber.

IngBricht door het studiecentrum
voor Animatiefilm.

ARCA - NET

Dinsdag 25 oktober om 20u30
in de Akademiestraat.

-Claustrofobie
van Hugo Claus.
op 25 en 26 oktober om 20 u.

Der Golem.
van P. Wegener en H. Galeen.
(Duitsland, 1920)
op maandag 24 oktober om 20u.
Blandijnberg, Aud. C.
Artisten in der Zirkuskuppel :
Ratlos.
een film van A. Kluge (BRD,68)
op maandag 7 november om 20u.
Blandijnberg, Aud. C.

eerste les van een lessencyclus
op 26 oktober van 19 tot 21u. :
A. Linters : De industriële
archeologie : inleiding.

-Nachtasiel.
van Maxim Gorki.
op 27, 28, 29 oktober om 20u.

VOORDRACHTEN
* werkgroep landbouw :
Brasilië- avond , met dia's.
op 27 oktober in de Blandijn,
Aud. D.

in het kader van Europalia '77.
Bundesrepublik Deutschland.
tot 30 Oktober van 10 tot 12
an van 14 tot 17 uur.
in de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten.
Akademiestraat 2.
-Klaus Staeck.
tentoonstelling van zijn affiches tot 6 november.
Elke dag doorlopend te bezoeken.
Geldmunt 24.

*De vereniging voor de Uereniqde
Naties :
op 21 oktober : T. Colpaert over

Retrospektieve van de Duitse Film.

DE ANDERE FILM

in de Geldmunt 24.

-Graveertechnieken.

Internationale Arbeidsverdeling.
op 28 oktober ; Vah de Laar over

L-PiStudentenrestaurants
week van 24 tot 28 oktober :
warme maaltijden:

Wereldbank en Armoede.

maandag

in het Pand (onderbergen) om 14u.

bloemkoolsoep
varkensrib met andijvie in
roomsaus / lumpia in exotische
saus

TENTOONSTELLINGEN

dindag

-Expressionisme in de Duitse literatuur.

zurkelsoep
braadworst met wortelstamppot /
lever provençale

tot 30 oktober van 9 tot 12
en van 14 tot 17 u.
in het muzeum van Schone Kunsten , Citadelpark.
-Ooseph Beuys.
tekeningen, aquarellen, kollages,
schilderijen.
tot 11 december van 9 tot 12
en van 14 tot 17 u.
in het muzeum van Schone Kunsten, Citadelpark.

woensdag
wortelsoep
mosselen in roomsaus / slavink met
met luikse princesseboontjes
donderdag
lentesoep
varkensgebraad met bloemkool /
ravioli
vrijdag
cressonsoep / pap
kippefrikassee / pladijs met
oostendse saus.

