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CENSUUR

De rektorale willekeur heeft weer
toegeslagen. Enkele gefrustreerde,
ouderwetse bureaukraten, oordelend
over moraliteit en immoraliteit,
hebben besloten de affisjes van de
Rooie Vlinder uit de universitaire
gebouwen te weren. Op welke gronden?
"Morele", zegt Hoste, en hij beweert:
"De moraliteit is iets konventioneels'.'
Daar is ieder het mee eens. Konventie
betekent ook dat moraal verschilt
naargelang plaats, tijdperk, enz...
Deze konklusie trekt Hoste ook.
"De maatschappij is gewoon te leven
binnen bepaalde normen. Als men die
normen overtreedt, dan worden mensen
geschokt. Men kan van buiten de unief
reakties krijgen, uit bepaalde milieus. Ue zitten hier aan 't umief
met een grote meerderheid katolieken
die we door zo'n affisjes voor de
borst kunnen stoten".
Zo zien we dat Hoste's argumenten
meer politiek zijn als moreel.
Zoals hij zegt, probeert hij "de belangen van de universiteit te vrijwaren". Tot alle prijs ? Uil de
rektor zelfs de vrijheid tot affisjeren - wat zeg ik : de vrijheid
tot meningsuiting (want daarover
gaat het toch) - afschaffen, in
naam van de zogezegde 'goede faam'
van deze Rijksuniversiteit ? Zal de
rektor binnenkort alleen CVP-affisjes toelaten, omdat de katolieken
hier de meerderheid uitmaken ?
(dit laatste valt eigenlijk nog te
bezien ! )

neen aan
willekeur
Sinds studentenheugenis, wordt voor
affisjes de goedkeuring van het rektoraat gevraagd. Als het gaat om
een erkende groepering, wordt daar
eigenlijk niet over gediskussieerd.
Zo'n affisje MOET afgestempeld worden, willen of niet. Uat zien we nu?
Een aantal personen, die een machtspositie bekleden, maken daarvan misbruik, en willen hun politieke, morele en zelfs seksuele voorkeur opdringen aan de studenten. Nee, maar!

Deze mensen zijn gevaarlijk. Inderdaad, in plaats van een moeizaam
verworven vrijheid te waarborgen,
willen ze dit recht gewoon negeren.
In naam van een meerderheid, beslissen enkele gefrustreerde bureaukraten wat goed is voor de studenten.
Deze gezapige ouderlingen zullen
wel weten wat de studenten moeten
doen.

Hiermee willen we zeker niet beweren
dat het huidig geschil terug te
voeren is tot een generatiekonflikt.
Er is voor een stuk wel het feit
dat een verouderde mentaliteit zich
verzet tegen de voortgaande evolutie.
Anderzijds is het geen toeval dat
deze affisjes geweigerd worden. Het
gaat om een welbepaalde organisatie,
die strijdt voor de bevrijding van
de homoseksuelen. Bepaalde manspersonen voelen zich bedreigd in hun
eigen seksuele machtspositie.
Vijftien jaar .gelede/i was gewone
seks ook nog taboe, althans het praten erover. Uil dat zeggen dat we
moeten terug verlangen naar de tijd
dat typen als Van Peteghem heel
Vlaanderen van op de kansel schuldkompleksen bezorgden* ? (Neen)

vrij
afficheren!
Affisjeren is een recht, net als
spreken een recht is. Normaal gezien
wordt aan de uitoefening van een
recht geen enkele voorwaaide gesteld. Daarom zouden de studentenorganisaties eens en voor altijd
moeten stellen dat ze de stempel van
het rektoraat eigenlijk niet
nodig hebben. Waarvoor kan deze kontrole immers goed zijn, behalve dan
voor het beknotten van vrijheden en
het intimideren van de studenten.

Het rektoraat weze gewaarschuwd,
wij staan erop dat onze rechten
geëerbiedigd worden .
De redaktie.

Klaus Staeck (1976)
Auf eigentum kommt es hier
nicht an.
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De Vereniging van de Vlaamse Studenten stelt vast dat in de
nieuwe programmawet het recht op studiebeurzen daadwerkelijk
wordt afgeschaft. Immers, uit de bepalingen in artikel 173
en 174 van het wetsvoorstel blijkt dat het uitkeren van
studiebeurzen aan minvermogende studenten niet langer een
verworven recht blijft, maar herleid wordt tot een gunstmaatregel, afhankelijk van
nieuwe normen die de regering
wil uitvaardigen.
Dit wetsvoorstel heeft duidelijk de bedoeling om het stelsel
van studiebeurzen stapsgewijs om te vormen in een stelsel
van studieleningen, waardoor eens te meer een rem wordt gezet
op de demokratisering van het onderwijq. Voor minvermogende
studenten verhoogt weer de financiële drempel. Verhoging
van de studiedruk wordt een konkreet gevolg. Overigens,
wie durft er een studielening aangaan in deze tijd van werkloosheid, als na de studies de werkzekerheid geenszins gewaarborgd is ?
W S wijst erop dat de betreffende artikelen kaderen in een
nieuw globaal pakket regeringsmaatregelen, waarvan vele een
anti-sociaal karakter hebben en die de lasten van de werkende
bevolking verhogen, om de gevolgen van de krisis door haar
te doen betalen.
W S roept de studenten in alle universiteiten en hogescholen,
en ook de scholieren, vakbonden en ouderverenigingen op
tot een brede nationale aktie tegen deze nieuwe ondemokratische en anti-sociale regeringsmaatregelen.
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Johan Gattung
op bezoek
G-altung,de beroemde troubadour van d
vredesgedachte,gewetensbezwaardediensweigeraar avant la lettre,gastprofessor aan zo*n slordige 7 univen*siteiten en raadgever van talrijke
internationale organismen (o.a UNO)
was op 5 oktober in ons land.
Dat was genoeg voor 2 spreekbeurten
(te Hasselt en te Bokrijk) en een
resem nieuwe ideeën.
Waaruit we nu entoesiast een greep
doen...

Centraal in de nieuwe gedachtengang
van Galtung (vrcSgere waren: een
strukturele teorie van het imperialisme,van de agressie,de EEG- als
supermacht,Peace Research...) staat
de Nieuwe Internationale Wereldorde;.
Daarover wordt heden ten dage zeldzaam veel gesproken,gedebatjkferd,geschreven. De UNO wijdde er een buitengewone Algemene Vergadering aan,
Unctad boog zich over de ekonomische
aspekten (Nairobi 1976).Nobelprijswinnaar Tinbergen schreef er een
rapport over...
Ons wereldsysteem is fundamenteel
assymetrisch.Daaraan moet snel en
on alle vlakken verandering worden
gebracht.Ómdat de toenemende kloof
tassen arm en rijk,de toenemende
feitelijke ongelijkheid tussen mensen en tussen volkeren katastrofaal
in botsing zal komen met toenemend
besef van gelijkwaardigheid onder de
mensen.

Be katastrofe vermijden betekent zoveel als ingrijpen in de strukturenzélf van ons wereldsysteem,waar het
'imperialisme’ de meest essentiele
kentrek van is.
De relaties tussen Noord en Zuid,tussen centrum en periferie,die nu kwasi uitsluitend vertikaal georganiseerd
zijn: ( 90 # van de handel verloopt;
tussen geïndustrialiseerde landen onderling, terwijl 75 # van de grondstoffen uit de derde wereld worden gejat.
De weinige handelsrelaties die ontwikkelingslanden dan al hebben zijn
ex van neo-koloniale aardx bijna uitsluitend met het oud-koloniale 'moederland ',zelden met een buurland.)
moeten plaats maken voor meer horizontale relaties,waarin de derde wereld
een groter stuk van de koek kan opeisen.

Het bepleiten van veranderingen in de
ekonomische cycli betekent zoveel als
je tegen de belangen van de kleine
elite bezittenden opstellen.
Maar het betekent meer : veel van
door ons als 'fundamenteel* beschouwde ekonomische 'waarden' komen op de
helling te staan.
Galtung schetst immers de toekomst
van onze westerse industrieën als
volgt.
Onze ekonomie lijdt aan de kwaal van
de overproduktie : de totale produktiekapaciteit kan meer vraag bevredigen dan aar is.En de produktiviteit
blijft stijgen bij toenemende werkloosheid.
Dat is wat men 'krisis' is gaan noemen.
Om daaraan te ontsnappen beschikt de
industrie teoretisch over twee mogelijkheden: het kan de vraag toch
doen stijgen of het moet de produktie doen dalen.

Laat ons dit even bekijken.
1 .De vraag doen stijgen.

Is Amerika niet als sterkste ekonomische macht uit de Tweede Wereldoorlog verschenen.Maar ook na de oorlog
kan de industrie goede zaken doen:
een platgebombardeerd land heeft
zowat aan alles behoefte.En dan is
het beslist niet altijd nadelig als
overwonnene uit he* strijdperk te
treden.West-Duitsland en Japan behoren nu tot de meest geindustrialis
eerde landen van de wereld.
Probleem bij deze methode is echter
dat ze steeds moeilijker hanteerbaar
wordt.Bij gewapende konflikten zou
in ons nukleaire tijdperk wel eens
de hele boel de lucht kunnen ingaan.

Dat kan door het verminderen van het
aantal arbeidsuren per dag op per
week (35 uren week),het verminderen
van het aantal maanden per jaar
(meer vakantie) of het verminderen
van het aantal arbeidsjaren in een
mensenleven.(door verlëhging van de
schoolplicht of vervroeging van de
pensioengerechtigde leeftijd.)
Galtung noemt dit 'struktureel fascisme'.Zijn bezwaar is dat de mens
essentieel een homo faber is,een arbeidende mens.Hee mensonterend de
arbeidsomstandigheden ook mogen zijn
(doe daar dan iets aan ) toch is het
langs het werk dat de mens zijn
inspraak,zijn sociaal kontakt, zijn
invloed op het maatschappelijk gebeuren, zijn mens-zijn realiseert.
Gezien deze drie 'oplossingen' om
Vrije tijd staat vaak gelijk met
morele,strategische,ekonomische of
politieke redenen moeten verworpen
nietsdoen,luieren,consumeren,alleenzljn.Het propageren van de vrijetijdsworden,resteert nog enkel de mogebesteding betekent zoveel als het
lijkheid de produktie-zélf aan te
marginaliseren van de produktie.de
pakken.
produktiewijze.de produktieverhoudingen.Daardoor zal op de lange duur
daaraan niet meer geraakt worden.Is
dat niet de uiteindelijke bedoeling
van de kapitalisten ?
2.De produktie doen dalen.
Galtung zou in zijn pleidooi alvast
Andermaal beschikken we over 3 metho- een fervente aanhanger gevonden hebdes om deze doelstelling te verwezen- ben bij prof.Kruithof,die ook een
veldtocht aangaat tegen de vigerende
lijken.
• Ten eerste kunnen we het aantal ar- luiheidsmoraal.
beidskrachten in de industrie verminderen.Dat is wat het westen heden ten
dage op grote schaal doet : steeds
• Tenslotte blijft maar één oplossing
groter horden werklozen vervoegen de
overshet veranderen van de produktiedoplokalen,waar die bestaan.De rest
wyze_zélf .Liggen niet nog alle we(3/4 van de wereldbevolking) verhongen open voor een ware demokratisegert langzaam.Dergelijke methode
ring van het bedrijfsleven? Het
brengt het systeem in opspraak,omdat
zinvoller en aangenamer maken van het
het op de lange duur de vraag in gewerk zou vanzelf de produktie doen
vaar kan brengen,door gebrek aan
koopkracht.Bovendien wordt het 'recht dalen.Maar ten voordele van welke
waarden ! Welke arbeider weet nu nog
op arbeid' door belangfijke groepewat 'arbeidsvreugde' betekent ,na
ringen in hun banier gedragen.
een afstompende dag handwerk? Wordt
het geen tijd kwaliteit van het werk,
de arbeidsomstandigheden aan te pakken.Te bereiken dat arbeiders het
bedrijf in handen hebben,meebeslis—
sen over welke produkten worden geproduceerd.wat het arbeidsritme zal
zijn.de produktiemethode.
Galtung luidt in dit verband een
'agriculturalisation of industry'in,
als tegenpool van het industrialisatieproces dat in de 19 eeuw op
gang kwam. En hier begint hij ook
erg 'groene-fietser-achtig' te worden .Een zweempje 'terug Tiaar de
natuur-romantiek is hem beslist
niet vreemd.
Konklusie van dit alles is dus in
feite dat struktureel meer demokratie aan de basis bij ons.de ontwikkeling van de derde wereld alleen
naar kan bevorderen.We hebben al
raak anders gehoord.

Om dit te bereiken beschikt de industrie grof geschetst over 3 methodes.
• Ze kan nieuwe afzetmarkten veroveren. Dat is wat Lenin het 'hoogste
stadium van het kapitalisme ' noemden
het imperialisme.Je produkten en pro—
duktiemethoden willens nillens aan
de ontwikkelingslanden opdringen.
Deze methode - die uiterst efficiënt
is gebleken in het verleden - stuit
Daar laat ik het dan bij,al valt nog
echter op één bezwaar : de derde eel over Galtungs' ideeënwereld te
wereldlanden willen er niet meer van
ertellen.Maar wellicht heb jij daarweten.Steeds meer landen moeten ofover zo je eigen interpretaties die
wel met harde repressie binnen het
e wellicht met de vereiste spoed de
systeem worden gehouden (Brazilië,
edaktie zult laten geworden.
Chili) ofwel kiezen ze resoluut
Ondertussen wacht ik af tot Galttag
voor een socialistische 'self-reliant
tussen twee stations in,terug Belgie
weg.(Tanzania,Angola,Algeri je)
• Een tweede methode:de arbeidsduur- eens aandoet.
6
vermindering, stokpaardje van de vakJe weet nooit wat nieuws hij in de
beweging. Bedoeling is maw. een recht- pocket heeft.
• Een tweede methode bestaat erin
vaardiger verdeling van het totale
nieuwe behoeften in het westen-zélf
beschikbare aantal arbeidsuren over
De traditionele implikaties van een
KOEN RAES-.
de ganse bevolking.
op te wekken.Nieuwe behoeften waarnieuwe ekonomische wereldorde è. la
aan een nieuwe vraag beantwoordt.
Tinbergen zijn gekend.Met het instelWat het wordt heeft uiteindelijk
len van buffervoorraden om de prijzen
te stabiliseren,het nationaliseren van niet zo erg veel belang.De logika
van het kapitalisme bestaat er imenkele sleutelsektoren en het verhogen van de handel tussen derde-wereld- mer® in behoeften op te wekken om
winst te realiseren.
landen onderling,meent men een flink
Desnoods doet men de bevolking
stuk de tiersmondistische koers te
sneeuw-scooters kopen.Dan kan een
zijn opgevaren.
verdere industrie zich bezighouden
NEE, uij spélen geen toneel!
Dan heb je nog PROKA (Belgisch
met het vervaardigen van sneeuw die
Daarvoor zijn uij met te
Alternatief circuit dat dit jaar
voor het gebruik van sneeuwscooters
Galtung betwist dit omdat het niet de
('uij'staat trouuens voor 'ik1'
ook alles van het Nederlandse
handel-zélf is,die de landen ontwiktoch uiterst belangrijk is.
En secundo : als je perse uilt
flickery-circuit overneemt), en
kelt (dit komt ten hoogste ten goede
Succes gegarandeerd.Het gevaar van
spelen, ga dan naar 't Gut of
daar kunnen jullie geuoonlijk
aan een upper class,de 'black-sahibs’ dergelijke spelletjes die verkwistings
Gust.
binnen met de KK - Tramkaart (zie
in de periferie-landen) maar wel de
industrieën heten,is dat ze steeds
ueer es elders in dit blad), d.u.z,
Strukturen van die handel,het ekcmoWat uij dan doen ? Uij laten de
meer stuiten op problemen van schaarvoor 20 fr. uaar de anderen 100
anderen spelen. En uij zorgen dat
misch systeem-zélf.Daarin neemt ook
ste aan grondstoffen en grimmige
a 150 fr. betalen. Met de KK-tramjullie er voor een SPOTPRIJSGE
de redistributie van de welvaart
reakties van ons leefmilieu.
kaart kunnen jullie trouuens ook
heen kunnen.
binnen de centrum-landen een belangnaar alle voorstellingen georganrijke plaats in.Hij pleit er m.a.w.
iseerd door 't Gents Steunfonds
Die
anderen
zijn
ARCfl,
ARENA,
•
Een
laatste
methode
tenslotte
is
ver
voor dat a)het Ökonomisch surplus aan
voor Politiek Teater (G.S.P.T.).
VERTIKAAL,
NTG
:
een
abonnement
want aan de vorige.Ze heet 'oorlogde basis waar het geproduvoor 6 voorstellingen : 220 fr.,
voering'.Het militair-industrieel
Verder organiseert KK-toneel ook
ceerd wordt blijft ('zelfzie elders in dit blad.
uel es zelf toneelvoorstellingen.
kompleks heeft belang bij het opwekbeheer’)
Zo uerd vorig jaar bv. Sater naar
ken van gewapende konflikten,omdat
en b)dat het surplus dat in de
Gent gehaald. Er uerd ook een bus
haar fabrieken dan op volle toeren
vorm van belastingen toch
ingelegd naar Teatro Campesino.
kunnen draaien wat een 'boom' voor de
'naar boven' gaat , in to,
En reserveer, dit jaar 1,2 of 5
kontaktadres
Erik Cosaert
vorm van sociale voorzienin- ganse ekonomische aktiviteit betekent.
december, uant dan komt het TroCoupure
135
gen (gezondheidszorg,rechtsjaanse Paard in de Zuarte Zaal en
9000
Gent
hulp e.d.) terug naar de
daar mogen jullie heen voor niets.
basis keert.
Da's alvast meegepikt :

kk - toneel

i

RECTOR SLAAT TOE !
Na amper 1 maand toont rektor Hoste zijn
uare gelaat. In intervieuus, met o. a.
het K.UC en met het dagblad Vooruit,
heeft hij getracht zich een demokrati»
sche pose aan te meten. Maar dat is
enkel een fagade gebleken : één affiche
van de Rooie Vlinder uas voldoende om
dat aan te tonen. Schamper publiceert
deze week een protestmotie van de Gentse
Rooie Vlinders. Het is echter ook nuttig
om uat achtergrondinformatie over deze
zaak door te spelen.

in b e r a a d

Als vertegenwoordiger van de Rooie
Vlinder in het werkgroepenkonvent (UK) ,
stapte ik nietsvermoedend met betreffende affiches naar het rektoraat. Men
is immers verplicht elke affiche die
op universiatair eigendom wordt uitgehangen door de rektor of zijn medepliplichtigen te laten goedkeuren. Als de
rektor en zijn handlangers de affiche
hebben goedgekeurd wordt ze gestempeld.
Een affiche zonder stempel wordt meestal direkt door bedienden of door de
portiers verwijderd. Deze stempelver—
plichting is langzamerhand tot- een
farce gedegenereerd. En terecht, op
andere universiteiten is ze zelfs al
lang afgeschaft. Zoniet in Gent, en
zeker niet voor janetten. Dan wordt
deze farce weer als een stok achter
de deur gebruikt. Normaal geef je je
affiches op het rektoraat af, de sekretaresse bekijkt ze even en de bediende stempelt ze gelijk af. Voor
janetten geldt dit scenario niet.
Eerst verklaarde de sekretaresse dat
er geen stempel zou komen want " de
Rooie Vlinder uas geen universitaire
vereniging". Daar keek ik aardig van
op aangezien wij al ruim een jaar
door het werkgroepenkonvent zijn er—
kend. De affiche is zelfs betaald
door het UK. Die arrogante mevrouw
moest dat wel toegeven en toen werd
de beslissing -uat zeer zelden gebeurt- "in beraad gehouden" , de rektor moest ze persoonlijk zien. En of
ik in de namiddag maar terug wilde
komen. Toen werd mij gezegd dat er
geen stempel kwam en dat de affiche
voor "onbepaalde duur" in beraad was.
Elke motivering werd mij geweigerd,
als ik het goed heb zou dat beraad
nog jaren kunnen duren...

flet schijnt dat een van de konvent- janetten zijn. Diene jongen zijne
voorzitters hem zelfs heeft gezegd
piet, dan dat pijltje, dan visserij
dat "lui" een arbeidersuoord'' is.
132. Gen zeer duidelijke associatie !
Dat heeft hem natuurlijk -als recht Aansporing tot ontucht ! Laten ue
geaard sociaaldemokraat- de mond ge-onze juridische raadgevers raadplegen,
snoerd.
dreigt heer Hoste vriendelijk. Knapenontuchthuis in Gent, blokletterfe Kwik,
Pallieterke en de Standaard.
Totaal verbijsterd om zoveel intelligentie verlieten Gef, Stef, Dirk, Gaak
Gods Schaamte bleef de rektor par- en ^teiaan
pand.
ten spelen. Voor de volgende detail
kritiek is een nauwkeurige bestuDat geeft ons meteen de gelegenheid
dering van het kunstwerk noodzakelijk.
om enkele detailkritieken vai heer
De achtergrond van de affiche is voHoste aan eenieder voor te leggen.
gedrukt met fragmenten uit Rooie VlinUij ontkennen ten stelEr uas bijvoorbeeld objektie tegen
derkranten. O.a. een schets van een
ligste, dat Hoste een
het woord "lui". Te hard waarschijnzittende jongeman, bloot maar toch
Provokateur van de rooie
lijk, te agressief en te provocerend. zedig. Uelnu, in de buurt van die
vlinder zou zijn, die dit
Maar welk synoniem had Hoste gedacht? knaap staan de kontaktadressen.
debiele incident heeft ontPenis is zo'n deftig woord en klinkt
Met een pijltje aangeduid. Neem nu
ketend enkel om de rooie
bovendien belachelijk in de kontekst. de meetlat ter hand en volg de richvlinder de gelegenbeid te
De omschrijvingen "voortplantingsting van het pijltje. Uaar kom je
geven een fikse rel te
orgaan" en "huwelijksapparaat" zijn
terecht ? Nergens dachten wij. Onze
schoppen.
om voor de hand liggende redenen
snuggere rektor had echter in de gaVervolg op blz.^J
ongeschikt en schijnen mij enkel
ten dat je alleszins zeer dicht in
in akademische en/of katholieke krin- de buurt van het huwelijksapparaatje
gen gebruikelijk. Een alternatief
van die jongeling terecht komt. Ueer
hebben ue van de nog jonge bestuureens een aanwijzing hoe dekadent die
der niet gekregen.
De Schamperredaktie is uiteraard
overtuigd van de demokratische intenties van het rektoraat. Ze verwacht dan ook geen bezwaar van die
kant als zij het nodig oordeelt de
studenten zélf te laten oordeleri.
Daarom wordt het diskussie-onderuerp hierbij afgedrukt. Zo is
Schamper.

lu i 1

lu i 2

w at n u ?

k risisv erg a d erin g

De volgende dag werd het pas geestig. 's Morgens werden de konventvoorzitters verwittigd dat de leider hen om 16u wenste te spreken.
Voorwaar een buitenkansje !
Onze eminente gele.erde wou het natuurlijk hebben over kernenergie,
of over studieleningen, of over de
aftakeling van de sociale sektor,
zo dacht het sympatieke vijftal,
Stef, Gef, Dirk, Gaak en Stefaan.
Zwaar teleurgesteld moesten ze
echter konstateren dat meneer enkel verontrust was over het dreigende imperialisme van de Rooie
Vlinder. Het viel hem dan ook tegen dat het vijftal weigerde de
rol van waakhond van de studentenbeweging, "bemiddelaar" zoals hij
zeemzoet fluisterde, op zich te
nemen. INtegendeel, nieuwsgierig
werd hem de motivering van zijn
wijs besluit gevrapgd. Het gewraakte kunstwerk is dan anderhalf
uur besproken. Waar vind je nog
zo'n belangstellend bestuurder,
oud-rektor Devreker kan nog niet
aan hem tippen.

m o tiv a tie"
Hoste vond de affiche te agressief
en te provocerend. Ue moesten denken aan de reputatie van de universiteit, aan de eerste kandida—
tuursstudenten, aan de ouders van
de eerste kandidatuursstudenten,
enz....
Bovendien moesten ue rekening houden met de doorsnee morele normen 1
en daarom wat "geleidelijker" te
werk gaan. Voortaan zal deze zeer
ondemokratisch verkozen ambtenaar
dus de studentenverenigingen voorschrijven welke strategie ze moeten volgen : vooral "geleidelijk".
Het vrolijke vijftal vroeg wat nadere uitlef, goedmenend als ze waren. Maar heer Hoste kon enkel wat
flauwiteiten en domme praat opdissen. Het wad duidelijk : meneer
had macht en zou daar willekeurig
gebruik van maken, maar wel zeer
vriendelijk.
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M j HOMO’S M O^TfisJ EEN;M tÊ Ö Ë W Ü S T p6N
ONTWIKKELEN OM ONS ALS HOMO’S #
EN NIET ACHTER HETEROSEKSUELE
MASKERS ROND TE LOPEN. WIJ WILLÉN ONS
NIET AANPASSEN AAN DE BURGERLIJKE °*!
NORM DIE ZEGT HOE IEMAND- MET EEN •
LUL ZICH MOET GEDRAGEN.
HOMOSEKSUALITEIT IS GEEN INDIVIDUEEL
PROBLEEM VAN EEN MINDERHEID. WIJ * :
ZOEKEN DE RELATIE TUSSEN ONZE
DAGELIJKSE ERVARING ALS HOMO EN ^
DE OBJEKTIEVE PROCESSEN DIE DE 1*;% '
ONDERDRUKKING VAN DE MENS IN DEZE .
KAPITALISTISCHE EN PATRIARCHALE « a
1
MAATSCHAPPIJ BESTENDIGEN.
a *
WIJ ZOEKEN MEKAAR, OMDAT • V$J MEKAAR
NODIG HEBBEN CM TE; SVRUEN,
•TRfelDÉN. TE DENKEN,
e n Y e r è n ...
V *"
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vervolg van- blz. 3 .
Het is aangenaam autoriteiten
in hun lachwekkende dimensie te
doorzién. Tiaar ue mogen niet vergeten dat die autoriteiten expo tenten zijn van een minder komische
struktuur. 'Jij ontzeggen niemand,
z eTs de rektor niet, het recht
er achterlijke, geobsedeerde, domme
en reaktionaire opvattingen op na
te houden. Ue ontzeggen heer Hoste
uel het recht andere1? in dit geval
de ganse universiteit, slachtoffer
van zijn opvattingen te laten worden .
Daartegen moet strijd worden gevoerd .
Het schijnt, wij hebben het van
horen zeggen, dat enkele verbolgen lieden vorige week zondag het
rektoraat beklad hebben met smerige
slogans als "HOSTE HAAT HOPIO'S" en
"AFFICHERINGSRECHT RGDIE VLINDE,"
en "HOMOSEKS VRIS".
Maandagmorgen al werden deze sl o*
gans door het personeel in alle
haast overschilderd. In onze heilige
verontwaardiging hadden wij nl. in
het weekend daarvoor de ganse klucht
rondgebazuind. En enkel*sympatisanten,
ten, die uiteraard niets met de Rooie
Vlinder te maken hebben, zijn daarop
even kreatief geweest. Een van deze
onverlaten motiveerde zijn wandaad
met "die affiche komt er, desnoods
wordt ze aan de muur genageld" en
"het is per slot van rekening goedkoper een spuitbus te kopen dan affiches te laten drukken die toch
nidt mogen worden opgehangen'.'
De Rooie Ulinder vindt deze aktie natuurlijk, politiek gezien, volledig
verantwoord. Het spreekt echter vanzelf dat de groep, en de Rooie Vlinders individueel, elke juridische
aansprakelijkheid afwijzen.

vlinder
motie

Het Rooie Vlinderkollektief-Gent
veroordeelt met kracht (en die hebben wel) het besluit van Bulien
Hoste om een'van onze affiches te
verbieden. Uij vinden dat deze
daad getuigt van een volkomen willekeur en enkel als diktatoriaal
kan worden uitqeleod.
Uij eisen de direkte intrekking
van het verbod. Uij vragen aan al— *
lè progressieve organisaties en individuen solidair te zijn en onze
akties daadwerkelijk te steunen.
Immers :
1) Dit verbod is een aanval op de
GANSE studentenbeweging. Hoste verbiedt deze affiche om POLITIEKE redenen, aangezien hij de eigen
"privé"-opvattingen als waardeschaal
aan andere opvattingen en overtuigingen opdringt. Het is eveneens
een aanval op het UK, waarin de RVGent zetelt en die trouwens subsidie
hebben gegeven voor de verboden affiche. Hoste krijgt met dit verbod
de kans precedenten te scheppen
waardoor later gelijk welke affiche
van gelijk welke organisatie of activiteit kan worden verboden.
2) Dit verbod is een aanval op het
recht van vrije meningsuiting.
Dat - hoewel Hoste het tegendeel
meent - ook voor homoseksuelen bestaat. Deze willekeur is mogelijk
door de stempelverplichting. Uij
roepen dan ook iedereen op deel te
nemen aan akties hiertegen, die
daarom gesitueerd zullen worden in
de eis om volledige afschaffing van
de stempelverplichting.
3) Dit verbod is een aanval op de
linkse homobeweging. Zolang janet-*
ten hun plaats kennen en hun bek
houden is er niets aan de hand,
maar zodra ze tegen hun onderdruk**'
king strijden en er dus een politieke dimensie aangeven, wordt al
het mogelijke geddan om ons terug
in de ghetto’s van angst en diskriminatie te duwen.
VANDAAG DE ROOIE VLINDER ,
MORGEN ANDERE LINKSE ORGANISATIES !

Het informatiecentrum verspreidt
werken over natuurstudie, determineertabellen, werken over ekologie,
landbouw, energie, stadsplanning,
ruimtelijke ordening, gegevens over
akties... en probeert mensen te helpen met raad en daad, kosteloos dit
laatste. Kom eens langs...
Het adres is :

openingsuren :-dinsd., donderd.,
vrijd. en zaterd.
van 10 tot 12 en
van 13u30 tot 18u30.
-woensdag van 10 tot
22u doorlopend.
Alex Verlinden,

duitsland

film
STUDIO SKOOP

0 Van
0

I

arteveldeplein

van 28 tôt 3 november :
zaal 1 : - Contes Immoraux.
Borowczyck(l974)
20u.

- L'innocente.
Visconti (1976)
22u30

De Andere Film, Gent
stelt voor op
maandag 7 november, Blandijnberg 2 Auditorium C, 20 h.
(gratis)
ARTISTEN IN DER ZIRKUSKUPPEL :
RATLOS, ean film van A. Kluge
(BRD. '68)
maandag 14 november, Blandijnberg 2, Auditorium C, 20 h.
(gratis)
FATA MORGANA, een film van Uerner Herzog (BRD, '70)

toneel

zaal 2 : - Punishment Park.
Uatkins(1971)
22u.

NTG

van 4 tot 10 november :

Sint-Baafsplein

zaal 1 : - Hugo en Jozefien.
Grede(l968)
20u.

-Een ouderwetse komedie.

- The Rocky Horror Picturs
SKow. Sherman (1 975)
22u30
zaal 2 : - Duck Soup.
Mc Carey(1933)
2?u.

VOORUIT
int-Pietersnieuwsstraat
van 28 oktober tot 3 november :
-The Romantic Englishwoman.
Losey(1976)
om 16u30 en 19u45.

van Alexei Arboesov.

van 4 tot 10 november :
-The Front.

Ritt(1976)

16u30 en 19u45.
-Bananas.

Uoody Allen(1971)

om 14u en 22u15.

Op 7 NOVEMBER 1977, 20u in
BLANDIJN,

AUD. E

organiseert Sojuwe-Powege een debatavond rond
"DUITSLAND - RECHTSTAAT - MACHTSSTAAT"
Panelleden:
-Harrie van Lotringen, lid Medischjuridische Commissie van Politieke
Gevangenen, over Baader-Meinhof en
de terreurwetten;
- Bert~Kreemers, sekretaris van
het Comitee voor Berufsverbot
van de Partij van de Arbeid,
over de rechtstoestand in
duitsland.
- Piet De Moor, joernalist bij
"De Nieuwe" over de algemene
situatie in Duitsland
- André De Becker, lid Liga van
de rechten van de mens en
waarnemer tijdens het Baader
Meinhof-proces te Stammheim.
Moderator : Uilly Courteaux, joernalist bij Humo.

op 5, 7, 10, 11, 12 november om 20u.
en op 6 en 13 november om 15u.

rechtshulp
Op 2 november te 20 h. richt de
V.V.R. (Vereniging voor Rechtshulp) een Algemene Vergadering
in, De bijeenkomst gaat door
in Elcker-Ick, Hoogstraat 9.
Op het agenda staat o.a.
- samenstelling van de leden
van de A.tf. en verkiezing van
de Raad van Beheer
- bespreking van het 'MANIFEST
VAN 10 OKTOBER'.

tentoon
-Expressionisme in de Duitse literatuur .
tot 30
en van
in het
sten ,

oktober van 9 tot 12
14 tot 17 u.
muzeum van Schone KunCitadelpark.

-Doseph 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.

-Modesty Blaise.
Losey(1966)
om 14u en 22u15.
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Natuur- en Mi'lieuinformatiecentrum
B3N
Kortrijksepoortstraat 58
9000 Gent
tel. 091/23 47 81.

agenda

Daarom moeten we? zoals de protestmotie van de Rooie Vlinder stelt, aktie^/oeren voor een volledige afschaffing van de stempelverplichting. En
voor recht op vrije meningsuiting.

Eddie Vansant.

De BON is een jeugdbond voor mensen van 12 tot 25 jaar, is logischerwijze neutraal en gebaseerd op
zelfbeheer. Dat houdt in dat
alles door jongeren geregeld wordt,
zond r de voor jongerenorganisaties
kenmerkende leidersfiguur, al dan
niet in korte broek.
Ongeveer 15 afdelingen zijn verspreid over het Nederlandstalig
landsgedeelte, elk heeft een jaarlijks wisselend door alle leden verkozen bestuur, jaarlijks wordt op
het kongres door iedereen een nieuw
hoofdbestuur verkozen. De aktiviteiten zijn vooral gericht op natuurstudie en milieubescherming.

In België zijn de mensen die de woorden ekologie, natuurbehoud, kleinschaligheid gebruiken nog steeds losbollen die wat herrie willen schoppen.
Niet alleen de overheid die in ekologie een bedreiging van het maatschappelijk systeem ziet, maar ook de bevolking
houdt
niet van mensen die wetenschappelijk aantonen dat een maatschappij niet mag gebaseerd zijn op roofbouw, overkonsumptie en luxe.
Uij menen nu, dat behoorlijke informatie over miieuproblematiek, ekologie, energie,.... doorgeven aan de
bevolking alle achterdocht zal wegnemen. Die achterdocht tot, laten ue
het de "ekologische beweging" noemen,
is immers ingegeven door een verkeerde
voorlichting van de door de overheid
gekontroleerde nieuwsmedia. De ekologisten willen niet terug naar de
middeleeuwen, maar willen integendeel de reeds in de middeleeuwen bestaande en heersende regels -uitbuiting, ongelijkheid, roofbouw(de grondvesten van onze samenleving)- aan de
kant zetten om een samenleving op te

Toch is het belangrijk dat
er ook
een formele toestemming wordt afgedwongen voor elke affiche. Vandaag
zijn de homoseksuelen aan de beurt
en morgen probeert hij een andere
linkse organisatie die te agressief,
te provocerend en te weinig "geleidelijk" is,het leven zuur te maken.

Uees solidair.

Als je een informatiecentrum wil oprichten is veelzijdigheid vereist. Je
mag niet in een bepaalde poltieke
jstrekking vervallen.

Dit gebrek aan informatie is er de
oorzaak van dat veel mensen apatisch
staan tegenover gevaarlijke beslissingen .... kernenergie is er een mooi
voorbeeld van. Gebre'-f aan informatie
is er de oorzaak van dat velen geïsoleerd werken, tegenstrijdige dingen doen, wel zien wat er aan de voordeur gebeurt, maar wat achter de horizon uitgespookt wordt, verwaarlozen.

Door deze verstandige akties wordt
heer Hoste duidelijk gemaakt dat in
realiteit zijn besluit toch genegeerd
wordteen dat het hem daarenboven veel
last bezorgt.

Ook voor homo's.

bouwen die gebaseerd is op gelijkheid,
kleinschaligheid en ha rmonie met de
omgeving.

De Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie nam dit jaar het initiatief
om een informatiecentrum op te richten. Het is vooral de bedoeling het
gebrek aan veelzijdige informatie
over de milieuproblematiek op te vangen. Ue worden wel herhaaldelijk gekonfronteerd met allerlei vormen van
vervuiling, soms lees je er wat over
in de kranten, maar de overheid zal
er uel voor uachten te vertellen hoe
jij en ik iets aan de milieuprblematiek kunnen verhelpen.

homofilie
Uerkgroepen homofilie SAPPH0 en
GSUH :
onthaal en informatie,van
elke woensdag van 16 tot 17
en van 19 tot 20 uur in het
C.S.V. Uillem Tellstraat 13
tel. 25.06.52

-Graveertechnieken.
in het kader van Europalia '77.
Bundesrepublik Deutschland.
tot 30 oktober van 10 tot 12
en 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.

Fotografie !
Beste fotofans,
*Aan de R.U.G. bestaat er een werkgroep fotografie. 'Jij noemen het de
fotoklas. Hij huist in het studentenhuis "De Brug" (St.Pietersnieuusstraat 45, Twee hoog).
*Daar kan je terecht als je van de
fotografie nog niets afweet of als
je véél wil bijleren. De fotoklas
beschikt over een eigen donkere kamer met een DURST zwart-wit vergro—
ter.
Wat doen wij ? Foto's maken en zelf
ontwikkelen natuurlijk! Haar omdat
het hier om een fotoKLAS gaat, proberen wij iets bij te leren onder
de leiding van artistiek leider Dean
3ean-Patrick fleert (Keizer Karellaan
142, 9000 Gent). Wij maken allemaal
foto's rond hetzelfde thema of onderwerp, zodat een vergelijking en
een dikussie mogelijk wordt. Ieder
kan zijn eigen weg gaan en zijn eigen stijl ontdekken. Ook werken buiten de omschreven opdracht is vanzelfsprekend mogelijk. De donkere
kamer is altijd beschikbaar.
*Wil je dus goede foto's maken, niet
onder- of overbelicht; foto's waar
de hoofden en voeten van de figuranten ook nog opstaan - kortom, de
goede foto - dan moet je bij ons
zijn.

Later op het jaar zijn wij van plan
een tentoonstelling te houden waar
ieder zijn beste dingetjes kan laten zien. Iedereen is welkom, welke
uitrusting hij of zij ook moge hebben .
*Wij hebben aan de redaktie van Schamper onze medewerking toegezegd. Dit
houdt in dat wij voor Schamper fotoreportages gaan maken van alle aktu—
ele gebeurtenissen rond de universiteit (opening akad. jaar, betogingen,
foto's bij een intervieuw, enz).
Tiaar omdat wij dit zuivere reportagewerk niet altijd zo interessant vinden, vragen wij aan alle studenten-fotoamateurs om medewerking.
Als je dus weet dat er "iets" gaat
gebeuren, kom dan een filmrolletje
halen of koop zelf een KODAK TRI-X
film. Lever die dan zo snel mogelijk
in op de redaktie van Schamper of bij
ons (allebei St. Pietersnieuwsstraat
45 BRUG). Wij zorgen er dan voor dat
je foto's in Schamper verschijnen .

Fotoklas vergadert elke dinsdag en donderdag om 20u.

zijn fototoestellen beschikbaar
voor de absolute beginners. We beperken ons om organisatorische redendenen liefst tot kleinbeeldformaat
( 24 x 36 ) en daarin tot één film :
de KODAK TRI - X .

Van Steenkiste

Rolf

Home Baudewijn, A74

We staan open voor alle genres
binnen de popmuziek (bli^s,
j
rock'n roll, funk, punk, rockjazz,...) waarbij we als enig
kriterium stellen dat alles op
een non-kommerciële basis gebeurt. •
'
*»

Wanneer er tussen bepaalde van
deze mensen gelijklopende idee
en bestaan over de te spelen
genres, dan kunnen binnen het
U.P.G. oplossingen worden gezocht voor de organisatie van
repitities en het centraliseren
van het muziekmateriaal.

Het is stilaan voor iedereen wel
duidelijk hoe diep de huidige
besparingskrisis wortelt. Aan
ons unief bestaat nog iets als
de tandheelkunde, en die hebben
er sinds een tijdje ook last van.
En schamper ging zijn neus eens
in dat potje steken.
Eén anoniem student THK stond ons
te woord.

H0E STAAT HET ER NU VOOR DIT 3AAR ?

3ULLIE KWAMEN VORIG 3AAR OP STRAAT
MET EEN HELE TROEP ?!!

/w l umveï&t/ait

Het U.P.G. (Universitair popgroepke) is een van de jongste
groepen binnen het K.K.
Het hoofddoel van het U.P.G. is
de studenten die zich interesseren voor aktief musiceren met elk
elkaar in kontakt te brengen.

TANTISTEN
IN DE KNEL

Het U.P.G. is dringend op zoek
naar enkele repititielokalen
en zoveel mogelijk mensen die zich
zich aktief willen bezighouden met
met de popmuziek binnen de zich
vormende groepen. Het is zeker
niet vereist een volledige installatie te bezitten om deel
te kunnen uitmaken, maar mensen met
met installatie zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Iedereen
die meer informatie wenst over
het U.P.G. kan schrijven naar :

3a, dat was januari. Toen was de
toestand zeer akuut. Men kampt met
vele moeilijkheden binnen de fakulteit moet je weten. Eerst en vooral
was daar de 1°Lic van vorig jaar.
Tot februari was er voor de 165 studenten geen plaats voor de preklinische stages. Op zeer korte tijd werden toen nog die praktika erdoor gehaald. Gevolg:van 30 studenten werd
de stage onvoldoende beoordeeld en
deze konden dus geen eksamens meedoen op grond van "onbekwaamheid in
prekliniek",
HOE WAS DIE TOESTAND DAN ONTSTAAN ?
Welnu, van 1964 tot 1977 is het aantal studenten met 16 vermenigvuldigd,
terwijl de toegekende finansies
slechts 4 keer hoger zijp geworden.
Ook het aantal klinische plaatsen en
het personeel is maar 4 keer vermeer-*
derd. 3e moet geen kei zijn om te
zien dat hier iets niet klopt.

0p 't moment zitten we vooral met de
volgende toestand. In de Stomatologie
is geen enkele leerstoel bezet. BinnenkoEt zullen echter 4 proffen worden benoemd, en er zijn 11 kandidaten. Die touwtjestrekkerij wordt
vooral uitgevochten binnen twee strekkingen in de fakulteit : aan de ene
kant 'de prothese' aan de andere kant
de 'konserverende THK'.
Daarnaast zit nu de eerste en tweede
licentie vooral in de knel: voor de
220 studenten zijn in de prekliniek
slechts 20 stoelen beschikbaar. Van
een degelijke opleiding kan geen sprake
zijn.
HEEFT MEN DEZE OVERBEVOLKING NIET
KUNNEN VOORZIEN ?
3a, men was het lang niet eens over
de expansiekoëfficient, hoewel de
huidige groei reeds in 1964 was
voorspeld. Men heeft het pas geloofd
als het al telaat was. Zo bestaan er
wel sedert '68 plannen tot uitbreiding, maar vorig jaar is men pas begonnen aan de bouw van het stomatologisch instituut, dat de moeilijkheden
. had moeten
opvangen . En laten we dan maar zwijgen over de talrijke technische onvolkomenheden en andere kemels die
daar geschoten worden.
ZOU EEN NUMERUS CLAUSUS GEEN OPLOSSING KUNNEN BRENGEN ?
(kijkt op)Daar moeten ze niet mee
afkomen. Momenteel zitten we met
een onderbezetting van personeel,
daaraan moet dringend iets gedaan
worden.
Ge moet tenslotte het onderwijs
aanpassen aan het aantal studenten, en niet omgekeerd.
Uit de cijfers van de tabel blijkt
trouwens ook de diskriminatie tov.
de algemene fakulteit van de geneeskunde.
Wat we nodig hebben is meer geld,
meer mensen, meer plaatsen, geen
numerus clausus

Café Ragebol
p/a U.P.G.
Tuaalfkamerenstraat 6
9000
Gent.

BESTAAT ER EEN WERKGROEP DIE DE
ZAAK VOLGT ?
Alles wordt op dat gebied gekoordineerd door de fakulteitskring
Dentalia (grotere broer van VGK ?!!)
IS ER BELANGSTELLING VOOR EEN WERKING IN EEN BREDER PERSPEKTIEF ?
gzij n bekendste ere-abonnee.
$Graag één sekonde stilte om uw tranen
ïpdoor te slikken.
^Schamper heeft terstond dezelfde twee
redakteurs de opdracht gegeven véér
_______________________
________ ^
de u i t g a v e v a n v o l g e n d n u m m e r ee n
è n n z E H a n s n i e t m e e r zou d e n v o o r k o m e n . ^
jgnieuwe (zeer) bekende abonnee te
J ^ Z o r g v o o r uw e i g e n v e i l i g h e i d ,
ABONNEER NU op S c h a m p e r v o o r 50 fr.
___________________________ _________ __-^Vertel dit niet aan uu schoonmoeder,
^ z0'n kans laat men niet 1lOgen.
Alle Schamperabonnees en _pympathisan
^
^
r^ten worden verzocht de bijgevoegde
gggg
,
^rouufoto van onze dierbare Hans boeven hun bed te hangen, tussen de fon
jïto's van 't lief en (aanstaande)
schoonmoeder.

^We kunnen ook melden dat de Schamper^redaktie in onderhandelingen -in vergevorderd stadium- met het RAF en.
^soortgelijke groepen en benden is.
^Het is nl. de bedoeling om in de toe-^^p(ps
|komst alle mensen die op Schamper
Jabonneerd zijn, te sparen en bij ev:!;entuele kapingen,enz een vrijgeleide
jte geven, zodat drama's zoals met

Door de fakulteitskring worden o.a.
enkele studiedagen georganiseerd
rondbv. tandartspraktijk, over de
financiële kant van het inrichten
van een dentaluitrusting.
Zahnarzt Dr. Jürgen K. aut Hannover Er is ook een aktie in voorbereidiskutiert mit Patienten über den Krzte- ding rond tandpreventie en scholen.
Streik.

FOTO: DIE WELT

WAT IS 3ULLIE HOUDING TOV. DE ORDE
(VAN GENEESHEREN) ?
Klaus Staeck (1977)
_ ..
aus der reihe : "die realitat
ist die satire" aus : "die WELT",
15 Februar 1977.....

Daar hebben we nog niet over nagedacht.
Schamper: kijkt op....

tabel (cijfers '76-'77)
op de ASLK-rekening
Tijdschrift Schamper
G0I - 0481260 - 22 , _
en vergeet je adres niet,
?
want anders weten we u niet
<
wonen, en dat zou jammer zijn)

professoren
toegelaten bezetting
reële bezetting

assistenten

19

( 4B )

28

( 81 )

1

( 43 )

17

(147 )

Tussen haakjes staan de cijfers voor de fakulteit genees-
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Ook een verzoek - na de voorstelling - om recht op antwoord
werd afgewezen.
Het argument : "Dij hebben de
zaal gehuurd. Aan ons dus het
exclusieve spreekrecht".

over god en zo (l)
creationisme : wetenschap of
dweperij ?
Gent uerd vorige week verblijd met
"Goed Nieuws" vanwege een kristelijke sekte die een oude leer verkondigt in een nieuw kleedje : het
creationisme. Een hooggeleerde heer
uera naar ons, zondaars, afgevaardigd om ons uit onze evolutionistische dwalingen te verlossen.
Zijn komst werd in de afgelopen
maanden met een intensieve propaganda-aktie voorbereid : gratis
koffie, te nuttigen in de evangelische koffiebar, boekentafel en
affiches, folders en brochures,
aanwezigheid in de studentenrestaurants, bij de inschrijvingen en
op de infobeurs.
Op 19 oktober was het dan zo ver :
de profeet uerd ontvangen in een
propvol Auditorium I in de Ledeganck.
Onder de intrigerende titel :
"EVOLUTIE : Wetenschap of Dwaling ?"
gaf ene Dr. U.3.0UUENNEEL, bioloog (f), een serie pseudo-uetenschappelijke lezingen ten beste,
net grote welsprekendheid maar met
een inhoud van bedroevend niveau.
Nu is er niets op tegen dat iemand
gelooft dat de Aarde met alles erop
en eraam - fauna en flora, sedimenten en fossielen inclusiefplotseling uit het niets uerd geschapen door een goddelijke vingerknip. Was het niet dat de man
ook nog voorgaf dit WETENSCHAPPELIJK TE BEWIJZEN! Waarbij duidelijk werd dat voor hem het doel de
middelen heiligt. Fraaie middelen:
oversimplificatie, weglatingen en
verdraaiingen, verkeerd en onvolledig citeren, tot leugens toe.
Dit alles met kwistig rondstrooien
van prof.-en dr.-titels, of eenvoudiger : verwijzingen naar»de
geleerden","de meeste wetenschapsmensen", "de meerderheid van de
onderzoekers".
Kortom : pure demagogie !
Eerste avond : "Waren er dinosauriërs in de ark van Noach?", Ja,
zgt Ouueneel. Het "bewijsmateriaal"
was potsierlijk, "Echte" voetafdrukken van dino's en mensen in
"dezelfdeBaardlaag. Zelf een "authentieke" rotstekening van een dinosauriërs jacht. Kennelijk gekopieerd
uit de "Flintstones". Op de foto
glinsterde de verf nog nat. En, mocht
je nog twijfelen aan het naast
elkaar leven van mens en dino, zoek
dan eens op in dé wetenschappelijke
autoriteit terzake"* : de Bijbel !
Want, beminde gelovigen, lezen wij
niet in het boek Job (Job 40:10-19
-Beschrijving van het nijlpaard)
een preciese beschrijving van de dinosauriër?
Ook een verwijzing naar
het MONSTER VAN LOCH NEBS ontbrak
niet!
Tot onze verbjstering hoorden wij
ook nog dat de opeenvolgende aardlagen gevormd werden tijdens een
enorme katastrofe : de Zondvloed.
En wel in 40 dagen, zo'n 5000 jaar
geleden..... De volgende dag heeft
de man die stelling wat verzacht:
het proces werd slechts INGEZET
tijdens de Zondvloed. Toch nog
kort, 5000 jaar, voor het vomen
van de enorme steenkoollagen, en
woelig voor de afzetting van krijt....
Na twee uur onafgebroken speech,
uitlopend op een donderpreek, wad
het publiek de gelegenheid geboden des heren Ouweneels vurig
aangeprezen "wetenschappelijke"
geschriften, zoals "Ark in de
branding" te kopen en SCHRIFTELIJK
vragen te stellen.
Een kritische geest, geologiestudent, bestond het de profeet mondeling om nadere uitleg te vragen en
hem op enkele onwaarheden in zijn
betoog te wijzen. Qote konsternatie
om deze "heiligschennis". Onverwachte reactie van de grote man die plots
de kluts kwijt was. Die werd echter
snel teruggevonden en het kritische
orgaan tot stilte gedwongen.
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Toch had onze geoloog de moed
om de tweede avond het podium
te beklimmen en enkele van
Ouweneels beweringen te weerleggen. Dit initiatief werd
hem niet in dank afgenomen
door het evangelisch gezelschap. Toch werden enkele kreationistische lawaaimakers
door het publiek tot stilte
gemaand.

Ouweneel begon zijn betoog - de vraag
was deze keer of " Adam en Eva van
de aapmensen afstamden?" - met een
parel van een drogredenering.
Volgens de evolutionisten, zei hij, zcu
het varken zelfs kunnen vliegen,
als daarvoor de noodzakelijke omstandigheden aanwezig waren. Maar,
dergelijke omstandighelden zijn
NIET DENKBAAR en daarom zullen de
varkens nooit vliegen.
Dit is slechts een staaltje van de
redeneertrant van Ouweneel : hij
kan zich geen evolutie indenken, dus
is er geen evolutie.....
Simpel, maar, je moet er maar opkomen.
In feite bestond de lezing uit een
opeenstapeling van verkeerde gissingen en vergissingen die in de
laatste 150 jaar in de wetenschap
werden begaan. De correcties en bewezen bevindingen, werden gemakshalve verzwegen.
Aan verbeeldingskracht ontbreekt het
de profeet anders niet : "de geleerden" zouden "zomaar" skeletten
rekonstrueren aan de hand van één
enkele tand.
De honderden vondsten van scheiel - en skeletfragmenten schijnen de spreker onbekend : hij beweert nochtans karrevrachten lektuur door te nemen
over het onderwerp........
Voor mutaties komt Ouueneel evenwel
niet aandragen met "tegenbewijzen",:
nee, hij ontkent gewoon de feiten !
Het leven is niet geëvolueerd. Ook
de beschaving niet.
Alle grote
beschavingen werden gesticht door
Noachs zonen na de Zondvloed. Daarzijn ze in verval geraakt...... Een
omgekeerde evolutie als het ware,
die-waarschuuend geheven vingertjeuitmondt in volledige degeneratie.
Tenzij.... Uij onze dwalingen herroepen om gered te worden... Prak.
Doek.

den belet hebben, het gaat niet op
te beweren dat maagden geen kinderen
kunnen baren en dat miswijn zowel voor
als na de consecratie dezelfde molekulen bevat met dezelfde kooktemperatuur, verdampingswarmte, pHwaarde enz...., enz... want dat
zijn allemaal misteries die wij
kinderlijk zouden moeten aanvaarden
en die getuigen van de almacht van God.
Cüationisten steunen heel hun
verhaal op de Bijbel. Op de achterflap van de verkorte uitgave van
het Oude Testament uitgegeven bij het
Spectrum kan je lezen dat "de boeken vaan het Oude Testament- ten
getale van 46 - geschreven zijn vitér
de menswordinq van Christus, waarmee de nieuwe jaartelling van de
verloste mensheid begint. De schrijvers behoorden tot
het uitverkoren volk, zij schreven onder
rechtstreekse inwerking van de
Heilige Geest. Daaromwordt de
Heilige Schrift ook terecht, een
zonder enige beperking 'GodsUoord'
genoemd. " Het belangrijkste boek
ter wereld is dus, volgens hen , het
woord van God en zou dus geen lulkoek kunnen bevatten, Eod is immers
geen charlatan. Uelnu voor mijn part
is de Bijbel niets meer dan een
reeks mythen, mooie sprookjes en al
dan niet authentieke geschiedkundige
verhalen die soms elkaar tegenspreken (cfr. dde twee scheppingsverhalen : Genesis I. 1 Dar. 20-27
en Geneas 1.2 par.4-7), soms getuigen van barbaarse wreedheid uitgevoerd door God zelf of op bevel van
Hem ( het bevel aan Abraham zijn zoon
teslachten Genesis 1.22 par.1-10, de
barbaarse bestraffingen van Sodoma
en Gomorrha, van Egypte (Exodus ll),
de bestraffing van overspelige
vrouwen door steniging enz.), soms
aansporen tot sluw bedrog van weerloze invaliden (cfr. de zegening
van Jacob door Isaak in Genesis 37
par. 11-24) of blijk geven van bekrompenheid (Spreuken 22, 15 : al
zit de oLmasheid in het hart van een
kind geworteld, de tuchtroede haalt
ze eruit ! ) en laagbij de grondse
praktijken (Genesis 29,15-30). Zo
verwonderlijk isdat niet, de Bijbel
is immers tot ons gekomen uit de
nacht der tijden van een volk van
eenvoudig schaapherders een keutel
boeren met te veel verbeelding. Daarom juist hun verhalen zoveel juister
zouden zijn dan andere mythen van
andere volkeren is bepaald door een
reeks socio-economische factoren die
van het christendom één van de
machtigste godsdiensten ter wereld
hebbö i gej&=«3kt,

De derde avond hebben wij maar
overgeslagen....
Katrien Brantas.
'/(©*«sK

over god en zo (2)
"In the beginning... Life assembled itself." (Fox)
Op 19, 20 en 21 oktober waren we maar
weer eens getuige van het steeds
sterker optomend verval in de irrationaliteit. Naast ridiculisering
van één van de mooiste wetenschappelijke ontwikkelingen van onze eeuw,
was een valse voorstelling van de feiten een graag gebruikt middel waarmee de bieloog de Scheppingsteorie
trachtte te verdedigen.
De kern van de zaak is nochtans niet
dat er een resem wetenschappelijke
argumenten tegen de schepping zijn.
De schepping wordt immers toegeschreven aan een bovennatuurlijk we
zen, een wezen dus dat-hoe kan het
anders- boven de natuur staat en
daardoor lak heeft aan natuurwetten omdat het deze zelf heeft gemaakt
en naar goeddunken kan verbreken.
Indien dit wezen (het gaat hier over
de hart- en nierdoorgrondende
alomtegenwoordige en alwetende boeman
uit onze kinderjaren, God, zoals u al hebt kunnen raden) dat niet
zou kunnen dan zouden mirakels immers een logische contradictie ziji .
Daarom behouden wetenschappelijke argumenten tegen de schepping hun
waarden slechts voor hem die niet
oang is de feiten onder ogen te zien
en zijn ze waardeloos alsovertuigingsmiddel voor die "denkers" die er
a priori van uitgaan dat hun God de
natuurwetten naar zijn goeddunken
schept en verbreekt. Het gaat niet
op te zeggen dat de 'Moeder van de
Verlosser der Mensheid' eenvoudigweg niet naar de hemel kon vloegen
omdat gravitatiekrachten haar dat zou-

Klaus Staeck (1974)
For wider streets.

zou hij, indien opgevoed in een andere cultuur dan de onze bv. bij
de Papoea's, met even veel vuur het
christendom verdedigen na tot het
"inzicht" te zijn gekomen dat de Bijbel de echte en enige waarheid bevat en het rechtstreekse woord
van God is ? Zijn Nederlandse geloofsgenoten (steeds tot discussie bereid - verklaren van wel. Ik acht
het nochtans veel plausibeler dat hij
meer geloof zou hechten aan animistische teiorieen of fetisjisme of
voorvadercultus, weet ik veel. Ten
derde de onwetendheid, of beter de
verwondering over de giversiteit
en de complexiteit van de levende
materie. Dat deze verwondering bij
een bioloog als Ouweneel des te groter
is moet ons niet verbazen, dat hij
met een wetenschappelijke opleiding
achter de rug zijn ogen sluit voor
feiten, om het gelflof ineen verouderd antropomorfisme niet te schenden verbaast ons wel. Voor sommigen
is het blijkbaar lastig te verteren
dat mensen geëvolueerd zijn van pri
mitieve wezens naar de huidige vorm.
Volgens Ouweneel is de heropstanding van Jezus Christus het juridische best bewezen feit uit de geschiedenis. Naast het Nieuwe Testament dat als historische bron
volledig onbetrouwbaar is omdat
alles er in het teken van het geloof staat, zijn er slechts enige
tekstenvan Suetonius (Vita Claudii 25,4)
Plinius (brief aan Trajanus), FlaviUS
Josephus (Ant.XX,9,l) en enkele gegevens uit de rabbijnse litteratuur.
Altesamen niet veel bewijsmateriaal
voor de historiciteit van zijn persoon en zelfs indien hij echt zou
bestaan hebben, wat dan nog?????
Koning Arthur, Robin Hood en Buffalo
Bill hebben ook echt bestaan (en
Merlijn de Tovenaar misschien ook nog);
alleen zijn de feiten over hun heldendaden meer aan de smaak van het
grote publiek aangepast.
Verder verkondigde hij dat onze
beschaving staat of valt met het
christendom. De verklaring daarvoor
was nogal simpel : christendom en
morele waarden van onze beschaving
zijn koek en ei, zet je het christendom op de helling dan gebeupt hetzelfde met die waarden en dan
begint het verval, althans volgens
Ouweneel. Christelijke waarden?, laat
mij niet lachen : de Romeinse christenvervolgingen mogen dan al wreed
geweest zijn, nooit hebben zij meer
christenen vervolg dan de christenen
zelf, in naam van Jezus Christus (de
verlosser) verden miljoenen mensen
verbrand, gefolterd, verbanne, opgehangen en,z ... omwille van vermeende feiten (hekserij) of belach elijke menigsverschillen (Calvinisme, Protestantisme, Hugenoten..)
De Heiland moet dat blijkbaar allemaal
zeer goed gevonden hebben want nooit
liet hij van zich horen om dergelijke praktijken te doen oohouden.
Hij vergelijkt onze maatschappij met
het decadente Rome : gedoemd tot
ondergang. Ik zou hem aanraden geen
lezingen meer te houden en zich
ernstig aan de bouw van een nieuwe
ark te gaan wijden ( de ark van
Ouweneel). Dat het christendom die
ondergang kan beletten is larie, in
313 promoveerde Constantijn het
christendom tot officiële staatsgodsdienst, 72 jaar later nam de
heerschappij van de laatste Romeinse keizer een einde.
Zijn vulgariserend gescherm met
woorden zoals entropie en toéval
is allerminst overtuigend. Het leven
is een wetenschappelijk toevalsprodukt. Als je siecnts éénmaal in
je leven op de roulette gespeeld
hebt, dan is de kans miniem dat je
ietsgewonnen hebt. Als je echter
gedurende drie miljard jaar onophoudelijk roulette speelt dan moet
je wel miljonair worden.
Zoiets
transcendeert echter het menselijk
voorstellingsvermogen, en dat is
begrijpelijk: Mauriac schreef eens
over evolutie en zo, het viLgendë :
" Ce que dit ce professeur est bien
plus incroyable encore que ce que
nous croyons, nous autres pauvres
chrétiens."

maar elke rationele grondslag om
deze sprookjes te prefereren boven
andere ontbreekt.
Godsdienst is een ziekte ontstaan
uit vrees, zo dacht Lucretius erover,
en naast de vrees zou ik er nog de
opvoeding en de onwetendheid aan toevoegen. Men is bevreesd voor wat men
niet kan verklaren en elke verklaring,
hoe simplistisch ook, neemt iets van
de vrees weg. Eén van die' verklaringen' biedt de godsdienst. De illusie dat er een 'grote broer' is om
je te beschermen is zeer behaaglijk.
Ten tweede, de opvoeding, het is zeer
moeilijk om af te stappen van waarden
die (het wordt afgezaagd) in de
eerste levensjaren ingelepeld zijn
om ze te vervangen door nieuwe,
juister en rationele inzichten.
Hetzelfde met mijnheer Ouueneel,

Pxerre Buyle
V O 'IS V

Na deze beide uitvoerige reakties
op het fenomeen van de evangelische
christenen,hun geloof en hun overtuigingsleer sluiten we hierbij de
diskussie.
De redaktie.

