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motiegewijs
Op de agenda van de raad van be-
heer (RvB) was door de 4 studen-
ten een motie ingediend.(zie 
Schamper 39) Die sprak zj.ch uit 
tegen het vervangen van studie-
beurzen door -leningen, omwille 
van het feit dat 
*leningen de sociale selektie 
zullen verscherpen.
*de studiekeuze naar winstgeven-
de beroepen zou gestuurd worden, 
hetgeen zeker niet de maatschap-
pelijke bekommernis zal stimuleren. 
*de diversiteit aan studierichting 
gen in gevaar wordt gebracht.

Deze motie is -mits kleine wijzi-
gingen- aanvaard geworden. Bij 
het voorstellen ervan deed de 
rektor zelf eerst een tussenkomst 
over het feit dat Ramaeckers be-
weerd had de beurzen niet te wil-

op blz. 6 het vervolg.

len vervangen door leningen. Door 
de studenten werden daartegenover 
o.a. de twee artikels uit het eer-
ste ontwerp van de programma wet 
aangehaald, met nog verdere infor-
matie. Dp basis daarvan werd de 
motie door de meerderheid goedge-
keurd. Door de studenten werd toen 
gevraagd ze uit te hangen ad val- 
pag en te versturen naar Belga. 
Eerst groot protest. De motie 
diende op gevat als brief (onder 
gesloten omslag) naar Ramaeckers, 
en viel uit beleefdheid niet be-
kend te maken. De steun van het 
personeel en een aantal proffen 
heeft ons voorstel uiteindelijk 
doen aanvaarden.

Rita Van Dam
Dohan De Smedt
Patrick Van de Velde.

CLOCHARDS + STUDENTEN = 

EEN STRIDD

VAN DE 
BEHEERDERS

debuut
Eventjes over halfdrie was onge-
veer idereen ter plaatse, en na 
iets dat als kennismaking was be-
doeld, kon het agenda worden aan-
gepakt.
Punt 4 was door ons (student-leden) 
ter bespreking voorgelegd: nl. het 
oprichten van een kommissie om na 
te gaan in hoeverre de gedragskode 
voor examinatoren en examinandi 
(niet) nagevolgd werd.
Na een uiteenzetting van mezelf 
over de doelstellingen en de samen-
stelling van deze kommissie, ont-
spon er zich een diskussie, waarna 
de raad besloot :
*ten eerste principieel de oprichè 
ting van een kommissie te aanvaar-
den (de stemming : 19 voor; 2 tegen 
7 onthoudingen)
de rest onthouding waaronder on-
geveer alle proffen).
*ten .tweede de verdere bespreking 
te verdagen naar de vergadering 
van december.(de stemming : 19 
voor; 3 tegen; 7onthoudingen) .

Waarom deze verdaging ? De uiter-
aard ter zake zeer bevoegde raad 
kon zich onmogelijk uitspreken over 
de door ons gedane voorstellen, 
(lees: de raad gaf toe dat ze over 
het hele geval nog niet nagedacht 
had) Wat waren dan wel onze voor-
stellen ?

1 / opdracht varf^e kommissie :
a) propageren van de huidige re-

glementering .
b) zelf voorlopig te fungeren als 

"ombudskommissie", waar dus klach-
c) realisatie van de gedragskode 
ten kunnen ingediend en besproken 
worden.
c) realisatie van de gedragskode 

mogelijk maken wat betreft een 
aantal praktische problemen.
d) instellen van een procedure van 
beroep met als logisch gevolg: 
-sanktiemogelijkheden aanduiden 
-omschrijven wie bevoegd is om ken-
nis te nemen van klachten en wie
dan uiteindelijk een beslissing 
neemt.

e)haar besluiten voorleggen aan 
de raad van beheer ter bespreking 
en goedkeuring.

2/samenstelling:
-lid van het OP (Onderwijzend j
personeel): Prof Vercauteren.
-lid van het WP (Wetenschappelijk ;
personeel) dr. De Potter.
-2 studenten: Rita Van Dam en 
Do Maebe.

-verslaggeefster: mevr. Van Oppen.

"Men" vond de opdracht waarschijn- j 
lijk te gevaarlijk, ondanks mijn 
bedenking dat het helemaal niet de | 
bedoeling is om een "heksenjacht" j 
in te stellen. De enige echte 
bedoeling is nl. het stimuleren van 
een aantal mensen- tot een beter 
onderwijs(«wat misschien niet over- ! 
bodi g is?) .
Uat betreft de samenstelling -al-, 
hoewel dit niet werd uitgesproken- 
schijnt men vooral van professorep-i 
kant tegenstander te zijn van de 
heer De Potter. Dr. De Potter is 
nl. verbonden aan het Centraal 
Bureau voor Studie van het Univer-
sitair Onderwijs.(destijds opge-
richt ddor de raad van beheer, 
maar sedert een tijd in ongenade 
gevallen, omwille van "hun totaal 
verkeerde aanpak" (lees: hun 
ijver voor een student-gericht 
onderwijs).

!
Goed, zover staan we dan. Wanneer 
strakshet hele probleem opnieuw 
ter sprake komt, zullen de profes-
soren, (en vooral dan diegenen die 
het voor het zeggen hebben) moeten 
bewijzen dat zij inderdaad een 
hogere kwaliteit van het onder-
wijs nastreven. Of moeten wij eerst 
ter verduidelijking een lijst pro-
fessoren publiceren waarvan bv. 
de lessen niets meer zijn dan 
schrijfoefeningen ? ( de boekdruk-
kunst bestaat nu toch al lang 
genoe g en schrijven kunnen de 
studenten onderhand ook al wel).

Maebe Do.

Een woordje van de redaksie :
Wij zijn het beu, kotsbeu.
En nu U .
Nu staat ge nogal te kijken hé.
Lucas zit met een zeemvel te 
spelen. Geef hem nog wat boet- 
seerspul en hij houdt hem voor 
een tijdje stil. Lucas is een 
agitator : pas op.
Carlos is lastig. Hij doet lullig. 
Vandaag. Morgen. Carlos vindt 
Schamper bladverlies, uitgenomen 
zijn artikels. Schyzofreen.
Frank wil straks ook alleen zijn 
eigen artikels. Alleen die zijn niet 
tijdsgebonden. Hij is gepakt door de 
schepping enzo. En de schepping is 
niet tijdsgebonden want de schepper..

En ik kan zo nog een heel stuk verder 
ahoeren. Dat doe ik dus niet. lees 
verder. A.u.b. Nee laat maar.
We gaan nog enkele pintjes halen in 
'het hoeveken', terwijl daar enkele 
andere van onze kameraden de cantus- 
liederen van de gravensteenfeesten 
aan 't repeteren zijn.
Rik is autoritair en vindt eichzelf 
niet eens idioot. En zo hoort het ook.

Dirk vervalst steevast de stemmingen 
rond zijn redaksie-artikel.

En zo doen we verder : met een schaar, 
één tikmachien, één tubeke lijm...
Le Monde is ook zo begonnen.
Als carlos maar wegblijft !
Dohan stoort zich niet aan de andere 
redaksieleden en monopoliseert de 
schaar. Nou moe.
En ondertussen is er zware storm op 
de Noordzee, staken de spuitgasten 
in Engeland en onze lijm is op.
De kruik is vol voor vandaag.
Morgen gaan we nog een schaar kopen, 
en een tube lijm. En dan is er vol*? 
gende week een nieuwe Schamper .

En terwijl de heren redakteuren 
zich vermeien slooft de autori-
taire hoofdredakteur zich uit 
om de geachte lezers het ASLK 
rekeningnummer te melden:

ASLK 001 - 0481260 -22

en bij storting van 50 fr. volgt
de toezending van de resterende 
Schampere nummers die dit 
schooljaar nog de ziekelijke 
breinen van deze heren zullen 
vóórtbrengen.



Z U N  DAAR VOORBEELDEN VAN ?WAT DENKT U VAN DE UITSPRAAK VAN 
DE MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID 
DIE ZEGT DAT DE VERDELING VAN DE 
FINANCIES VOOR TECHNOLOGISCH ONDER-
ZOEK NIET MAG AFGEREMD WORDEN EN 
ZELFS UITGEBREID MOET WORDEN ?

Ik denk dat het probleem ingewikkel-
der is dan op eerste zicht ljjkt, 
tenminste als jullie minister Van 
de Kerkhove juist citeren. Als 
het de bedoeling is om de middelen 
van het toegepast onderzoek te ver-
groten, kan ik natuurlijk niets 
andersdoen dan de beslissing toe-
juichen.
Als men echter de middelen van het 
toegepast wetenschappelijk onder-
zoek of technologie wil onttrekken 
om die aan de industrie te geven, 
dan is mijn houding natuurlijk vrij 
negatief.

ER IS TOCH WEL EEN TENDENS VAN 
UNIVERSITEIT NAAR INDUSTRIE. EEN 
SAMENGAAN DAT STEEDS NAUWER WORDT. 
WAAR LIGT DE GRENS ?

IK geloof niet dat dit een gevaar is\. 
Ik denk dat de onafhankelijkheid van 
de diensten binnen de universiteit, 
laat ons zeggen de laboratoria, toch 
zeer groot is. Ik heb nooit de toe-
stand meegemaakt waar een dienst 
kan zeggen "ik ben niet meer mees-
ter in eigen huis".

u (Vi
IS HET DAN FRAPPANT DAT BEPAALDE 
PROFESSOREN BUITEN HUN 30B AAN DE 
UNIVERSITEIT, NOG BELANGRI3KE BE- 
HEERSFUNKTIES HEBBEN IN DE BEDRI3VENT

3a, ik wil niet specifiek zijn.
Men kan dat trouwens zien. Men moet 
maar het boekje nemen voor studie-
advies en de studierichtingen be-
kijken en zien hoeveel procentueel 
geslaagden er zijn in de verschil-
lende inrichtingen.

En wie de moeite doet om dit te _ 
konsulteren, kan daar onmiddeU-ijk 
de konklusies uit trekken dat er 
in bepaalde inrichtingen de kansen 
op slagen groter zijn dan in Gent. 
Die universitaire inrichtingen v 
zullen natuurlijk zeggen dat de 
begeleiding van de studenten daar 
beter is dan in Gent, waar ik ten 
zeerste argwanig tegenover ben.

U DOELT VOORAL OP DE KLEINE IN-
STELLINGEN ?

(lacht, slaat armen in de hoogte)
No comment.

IN EEN INTERVIEUW MET HET KUC HEBT 
U GESTELD DAT HET DOEL VAN ONS 
0NDERWI3S IS OM MENSEN TE VORMEN 
MET EEN SOLIDE BASIS, DIE ZELFSTAN-
DIG TE WERKEN.
WAT BEDOELT U DAARMEE ?

Het is zo dat de meeste universi- 
tairen die afstuderen niet de job 
vinden waarvoor ze afgestudeerd 
zijn. Dat maakt dat de vorming 
meer algemeen moet zijn, niet van 
in het begin specialiserend, zodat 
wanneer zij uit de universiteit 
komen en de beroepswereld instap-
pen zij in een brede werksfeer 
kunnen werken vinden.

EN WAT BETREFT DE ZELFSTANDIGHEID ?

(lange stilte)3a,...
Ik kan het voorbeeld geven uit 
mijn eigen fakulteit. De eksamens 
bij ons steunden veel meer.op 
parate kennis dan op zelfstandig 
denken. Parate kennis is er nodig, 
als men een beroep wil uitoefenen 
heeft men vanzelfsprekend parate 
kennis nodig. Ik zou zeggen dat 
het zelfstandig denken zich slechts 
moet manifesteren met het licen- 
ciaatswerk.

U OPTEERT DUS VOOR EEN SYSTEEM 
WAARBI3 DE KANDIDATUREN MEER 
BASISVAKKEN HEBBEN EN IN DE 
LICENTIES MEN ZICH MEER KAN 
RICHTEN NAAR ZI3N INTERESSE ?

MAG ER HIEROVER ZELFSTANDIG AAN 
DE UNIVERSITEIT GEDACHT WORDEN ?

(lichtjes geërgerd)3a, waarom 
zou men niet mogen, enfin...
Kijk, ik heb mijn standpunt duide-
lijk uitgelegd aan de studenten 
leiders. Gezien dat deze affiche, 
binnen de normale konventie waarin 
we leven, eigenlijk van een soort 
agressie is tegen de gangbare mo-
raal en ik vond dat ze niet door 
de boeg kon. Ik vind dat de taal 
die erin gebruikt werd "... wij 
doen met onze lui wat we willen..." 
ongeschikt is om in de universi— 
teit uit te hangen en de naaktte- 
keningen met d© pijlen die wijzen 
naar kontakt vind ik zijn dingen 
die door de boeg niet kunnen. En 
als ik andere mensen raadpleegde, 
heb ik niemand gevondBn die zei 
"hang het maar uit".

UW KENNIS VAN DE STUDENTENBEWEGING 
IS ZEER MINIEM ?

Ik heb sedert mijn loopbaan als 
professor heel weinig kontakt meer 
gehad met de studentenbeweging.

IN '68 KWAMEN DE STUDENTEN OP 
STRAAT MET DE VRAAG TOT INSPRAAK. 
HOE ZIET U DIE EISEN VERWEZENLI3KT 
WORDEN ?

De iedealen van '68 hebben geleid 
naar een grotere demokratisering 
van het universitair beheer en in 
die zin zou ik zeggen dat de in-
spraak vrij aanzienlijk is. Of-
schoon ze daar wel in de minderheid 
zitten, zitten ze in verschillende 
kommissies wel in de meerderheid.

DIE KOMMISSIES ZI3N SLECHTS ADVIES- 
GEVEND.

De fakulteitsraad is ook advies-
ge vend .

STELT U VERANDERINGEN VOOR IN 
DEZE STRUKTUREN ?

Nee, ik kan mij akkoord verklaren 
met de strukturen zoals die nu 
zijn.

TOCH IS HET ZO DAT DE STUDENTEN 
ZICH ONDERVERTEGENWOORDIGD VOELEN.

Iedereen die in de fakulteitsraad * 
een mening te uiten heeft, die uit 
die vrij en als studenten opmer 
kingen te maken hebben, dan doen 
zij dat en daar wordt rekening mee 
gehouden.

HOE STAAT U TEGENOVER FASCISTISCHE 
GROEPERINGEN ?

Ik zou zeggen, voor mij, dat alle 
politieke groeperingen , als we 
van uiterst links naar uiterst 
rechts gaan, recht van bestaan heb-
ben op één voorwaarde: dat hun 
doktrine niet er een is van geweld.

WE WETEN DAT HET REKTORAAT ADRES-
SEN EN INLICHTINGEN OMTRENT STU-' 
DENTEN DOORGEEFT AAN DE POLITIE.

(uiterst verbaasd) Mag ik u 
vragen, welk soort inlichtingen 
vraagt de politie ?
Ik kan u zeggen dat soms de 'vei-
ligheid van de staat' ons inlich-
tingen vraagt omtrent vreemde- 
ligen.ES izi'jn 'immers vreemdelingen 
waarvan men denkt dat ze hier niet 
alleen zijn om te studeren, maar 
tot spionageorganisaties behoren 
en zij hebben daar soms wel posi-
tieve bewijzen van. Dan wordt het 
natuurlijk zeer moeilijk.

Ik weet het niet. Ik zou daar niet 
durven op antwoorden. Het is te 
zeggen, niet durven op antwoorden, 
ik zou zeggen dat ik het antwoord 
verschuldigd ben omdat ik eigenlijk 
geen geval ken waar iemand beheer« 
der is in een vennootschap en zijn 
funktie van beheerder in die ven-
nootschap gebruikt om bepaalde on-
derzoekingen in d e universiteit 
uit te voeren en waardoor de uni-
versiteit benadeligd zou worden.
Ik ken dergelijke gevallen niet.

EVEN TERUG. TOEN U HIER ALS KERS-
VERSE REKTOR AANKWAM, HDE STOND 
DE UNIVERSITEIT ER VOOR NA 4 
3AAR REKTOR DEWREKER ?

Wel, de universiteit staat voor 
een aantal moeilijke problemen 
door maatregelen in hoofdzaak door 
de voorgaande regering genomen.
We hadden in de eerste plaats de 
financieringswet op de universi- 
teiten die zeer ingewikkeld is , 
afhangt van het aantal studenten 
of juist gezegd afhangt van wat 
een financierbaar student is.
Men zou het een Byzantijnse kwes-
tie kunnen noemen om te weten wat 
een financierbaar student is en 
wat niet.
Ik vrees daaromtrent dat er een 
soort schoolstrijd zou kunnen ont-
ketend worden op universitair 
vlak. Dit wil zeggen dat men zal 
proberen zoveel mogelijk studenten, 
ik zal niet zeggen ronselen, maar 
aan te werven, en dat één van de 
aantrekkingskrachten zou zijn om 
de universitaire studies of de ex-
amens te verlichten of te verge-
makkelijken. Ik denk dat reeds een 
aantal specifieke studierichtingen 
aanwezigzijn waar studenten zich 
heel goed rekenschap geven dat 
in sommige universitaire inrichtin 
gen het gemakkelijker is dan bij 
ons en om zich daar bij voorkeur 
in te schrijven.

Laat ik hetzo zeggen: de kandi 
daturen zijn algemeen — vormend, 
waarbij bij ons we nog het supple-
mentair probleem hebben dat ze 
selekterend zijn. Wij hebben hier 
geen numerus clausus, de ingeschre-
venen zijn meestal met veel en de 
geslaagden met weinig.

HET ZELFSTANDIG DENKEN VAN DE 
STUDENT MOET ZICH BEPERKEN TOT 
ZI3N VAK, OF MAG DAT RUIMER ZI3N ?

Vanzelfsprekend moet een student 
ook kunnen zelfstandig denken 
buiten zijn vak.

EN LIGT HIER OOK EEN TAAK VOOR 
DE UNIVERSITEIT ?

Het is misschien geen geschikt 
auteur om te citeren, maar Machia- 
velli deelt het mensdom in drie 
soorten in: deze die uitzichzelf 
begrijpen, deze die begrijpen als 
men het hen uitlegt en degenen die 
nooit begrijpen. Vanzelfsprekend 
dat de universièairen tot de 
eerste kategorie moeten behoren, 
dat ze eigenlijk uit zichzelf 
zouden begrijpen.

U HEBT EEN AFFICHE VAN DE 'ROOIE 
VLINDER' VERBODEN.

3a, er is een soort traditie dat 
enkeldeze affiches mogen uithangen 
die rechtstreeks verband houden 
met studentenaktiviteiten. Men 
moet ergens een grens stellen, op-
dat op den duur de dniversiteit 
niet een sgort reklameagentschap 
wordt; wat zeker de rol van de 
universiteit niet is.

WAAROM DAT VERBOD ?

Wat de Rooie Vlinder betreft, ik 
vind dat ze te ver gegaan zijn.
Men heeft hier op de muur van het 
rektoraat geschilderd 'HOSTE HAAT 
HOMO'S'. Ik haat niemand, ik zou 
niet weten waarom ik juist die 
groep mensen moet haten.

HOE STAAT U TEGENOVER POLITIEKE 
GROEPERINGEN AAN DE UNIVERSITEIT ?

Ik denk dat ik tov. politieke groe-
peringen heel positief sta. Iemand 
die geen politiek bewustzijn heeft, 
is een ernstig tekort in het 
demokratisch systeem. Het is een 
belangrijk dat de mensen die aan 
de universiteit studeren politiek 
volwassen zijn.

WA1 ZOU U DOEN INDIEN DE STUDEN6 
TEN DE BLANDI3N GAAN BEZETTEN ?

Ik zou zeggen als het een bezet 
ting als dusdanig is, ik hoop dan i 
zoveel overredingskracht te hebben. 
Er zou natuurlijk over te disku— 
teren te vallen.
Een bezetting moet een bepaalde 
reden hebben. Welke groep studen-
ten bezet de Blandijn ? In welke 
mate en voor hoelang stoort dit de 
normale universitaire werking, 
waarom bezetten zij de Blandijn ? 
Trouwens, wanneer de studenten 
universitaire gebouwen bezetten, 
dan zijn de enige die erdoor ge-
schaad worden de studenten zelf, 
dan kunnen zij geen kursus meer 
volgen.
En voor de zoveel weken dat een 
gebouw bezet wordt, voor de zoveel 
weken dat het akademiÈjaar moet 
verlengd worden.
Een bezetting is wel een heel erge 
zaak om te doen, zonder dat daar 
gegronde redenen voor zijn.
Er is zo'n bezetting geweest twee 
jaar terug, toen Decroo de fin-
ancieringswet uitgevaardigd heeft. 
En voor zover ik weet is er daar 
niks speciaals gebeurd, daar is 
geen politionele aktie geweest.

w m  H M c r
Anderzijos, moesten bepaalde groe-
pen totgeweld overgaan, dan denk ik 
niet dat ik zou aarzelen.
Geweld als dusdanig is niet aan-
vaardbaar.

Carlos Debacker
3an Gauderis
Rik Van Nuffel
Lieve Vanden A b e e l e foto's,

Willen de abonnees die hun 
Schamper niet wekelijks in 
de bus krijgen dit eens 
zeggen, zodat wij er 
"iets" kunnen aan doen.



over "G attung op 
bezoek

En dit uil dan ook ueer niet zegggen
dat luieren in een zetel of heerlijk
liggen in een bed, al dan niet al-
leen, niet meer kan 0 f mag. Maar men
voelt zich veel beter in bed na
een f 1inke prestatie, sp 0 rt bijvoor-
beeld. Let wel, dit is geen propa-
gBren van de prestatiernaatschappij
of hoe dat dan ook heet.

Uooreerst is het niet erg duidelijk
welke Galtung's woorden zijn en
welke dan weer Schamperopmerkin gen
zijn. Dit is geen kritiek, maar het
kan we1 leiden tot misverstande n.
Het is te hopen dat alles goed ver-
staan werd,

Het gaat nu specifiek over het stuk
"produktievermindering door arbeids-
duurvermihdering". Homo faber, uordt
daarin vertaald als "arbeidende mens"
door Galtung of door Schamper, dat
laat ik nu in het midden,, Dit is niet
juist : de homo faber is "de vervaar-
digende mens, de opbouuende mens".
De kritiek als zou Galtung de mens 
reduceren tot een arbeider, lees 
onderdanige, lees slaaf, klopt dus
niet. "Fabricare " is wel degelijk
een f undamenteel iets van niet al*
leen dB mens maar ook van het dier :
het vervaardigen , het bouwen van zo-
wel materiële als geesteli jke uaar-
den.

Het is wel waar dat een mens zich
dan siechts goed voelt als hij 'iets"
gedaan heeft. En dat " i e.t s" is dan
in een breed mogelijk kader op te vat
ten.als iemand erdoor is in juni,
kan hij zich goed voelen.

als iemand veel pinten gedronken
heeft kan hij zich goed voelen(over
de waarde hiervan hebben ue het nu
niet)

als iemand meeuerkt aan Schamper 
kan hij zich goed voelen.

en zo zie dan het grote probleem
de doppers Ievensgroot voor 0 nze
Iede ogen opdoemen. Iemand die zi
werk als dopper letterlijk opvat »
de ganse dag niets anders doet da
zijn stempel gaan halen, weet uit
eindelijk niet meer waar naartoe.
Hij verandert in zijn eigen zetel

Die prestaties waar het hier over
gaat kunnen zowel binnen als buiten
de normaIe produktie-pres tatie-
ef f iciëntie hardlopersmaatschaPPi j
liggen. Iemand die daaraan- niet wi1
meedoen, hoeft daarom nog 9een niks-
nut te zi j n. Hij kan toch voor zieh-
zelf een s t u k je Ieven opbouwen en zo
zich goed voelen buiten die gestruk-
tureerde molog .

Om terug te komen op Galtung.
Zijn beueringen als zou v r i j e ti jds-
besteding in zijn uiterste vorm een
marginalisatie van de produktie be-
tekenen, heeft ook totaal geen zin.
Hij '!oet zo precies of Produktie en
vrije tijd totaal versehillende en
gemakkelijk los te koppeien begrip-
pen zijn. Precies of zij niet alle-
tuee, zowel het werk als de ontspan'
ning, hetzelfde doel nastreven , nl.
de mens en zijn streven naar geluk
te dienen I
Zie ik het verkeerd, zeg het me dan

pee verschueren
student diergeneeskunde.

wanorde.Het spreekt echter vanzelf 
dat dit alleen opgaat voor een 
oeisoleerd systeem; wanneer ge-
deelten van een systeem een ener-
gietoevoer van buiten krijgen, 
stijgt uiteraard de mate van orde 
of »negatieve entropie. Nu molTE 
men oliedom zijn om niet te be-
seffen dat de aardbol geen geïso-
leerd systeem is:sinds miljarden 
jaren krijgt het aardoppervlak 
vanuit de zon een continue, mas-
sale toevoer van energie die ruim-
schoots volstaat om alle ordenings- 
en levensprocessen mogelijk te ma-
ken. Zoals Schrödinger het uit- 
drukte:"life feeds on negative 
entropy" en die capteren ue van 
de zon. Het eerste 'argument^ is 
dus gebaseerd op imbecilliteit. 
(2)Pasteur zou bewezen hebben dat 
leven niet spontaan ontstaat.Pas-
teur heeft inderdaad aangetoond 
dat alle argumenten die ten voor-
dele van een "generatio spontanea" 
waren aangevoerd, onhoudbaar wa-
ren. Hierdoor werd het uitermate 
plausibel dat de nu bestaande le-
vende organismen, onder de huidige 
atmosferische en hydrosferische 
omstandigheden en binnen beperkte 
tijdspannen (van de orde van enkele 
eeuwen bv. )niet vanzelf ontstaan. 
Hieruit volgt helemaal niet dat 
onder totaal andere omstandigheden,_

een s tu k je  e rgern is

Ik ben maar een onnozel studenteke 
en heb amper het lef me af te vra-
gen of sektoren en diensten dan zft 
immobiel zijn dat telkens weer,be-
gin oktober, de studenten massaal 
van de Blandijn of Ledeganck naar 
het rektoraat en de sociale dienst 
moeten drummen.
Om daar weer lekker in het rijtje 
te staan. Alle katolieke kul op 
een stokje, maar van inschrijvings- 
organisatie kan de RUG nog 't een 
en 't ander leren van de Leuvense 
kollega's.

In Leuven volstaat het om slechts 
door éénmaal aanschuiven bestem-
peld kindergeld- en studiebeurspa-
pieren en studentenkaart terug te 
krijgen. Hoe ze het toch kunnen 
flikken !
Uaarom kan men ook niet in Gent al 
die administratieve rompsooi bij 
het begin van een nieuw akademisch 
jaar in éénzelfde lokaal onderbren-
gen, alleen al maar voor het gemak 
der hooggeachte klanten die we zijn. 
Waar dan vergeet ik misschien dat we 
tegenwoordig te dicht bezaaid rond-
lopen en dat het gezegde van klant 
is koning, niet in onze rangen van 
toepassing is.

groetjes,

Nelly y/ermeeren.

over god en zo (1)

Aangezien de heren Liagre en Van 
der Smissen zo vriendelijk zijn 
mij in nr 39 van domheid te be-
tichten, zonder enig concreet 
argument, neem ik de vrijheid 
de idiotie van hun 'creationisme' 
aan te tonen ; dit dan wel met 
bewijzen !!Ik beperk mij tot hun 
brief . Ze brengen 3 "wetenschap-
pelijke" argumenten tegen de 
evolutieleer.
(l)Die leer zou in strijd zijn 
met de tweede wet van de thermo-
dynamica. Inderdaad volgt uit de 
tweede wet dat de entropie van 
een systeem alleen gelijk kan 
blijven of stijgen ;ui jzfglngen 
binnen een systeem gaan steeds 
in de richting van grotere

over tijdspannen van honderden 
miljoenen jaren,bepaalde macro-
moleculen en cellen niet zouden 
kunnen ontstaan, överigens was Pas-
teur zelf er zioh van bewust dat 
zijn resultaten niet een dergelijke 
veralgemening toestonden. Pasteur 
was een verstandig man! Het tweede 
'argument' is dus al even stupied 
als het voorqaande.
(3) Evolutie zou het resultaat zijn 
van een onaanvaardbaar toeval om-
dat er informatie van buiten af no-
dig is om een keuze te maken tussen 
10'35 verschillende proteinen. De 
heren schijnen weer te denken dat 
die proteinen in een vacuüm zweven. 
Ketens van aminozuren (en DNA) die 
toevallig ontstaan,zijn onderworpen 
aan een voortdurende interactie met 
de omoevinq. Zoals een menselijk of 
dierlijk individu informatie uit 
zijn omgeving kan opdoen dankzij 
'trial and error' en het opslaan 
van gunstige resultaten in een ge- 
heugenjzo kan een soort (of ook een 
generatie van macro-moleculen) in 
zijn evolutie informatie opdoen: 
deze informatie komt tot stand via 
selectieprocessen opgedrongen door 
het milieu en het duurt dus uiter-
aard veel langer dan bij individu-
eel leren; maar de aarde is ca 4,6 
miljard jaar oud'? Uiteraard als men 
aanneemt dat de aarde in 6 dagen 
geschapen is, dan was er onvoldoen-
de tijd om een behoorlijke keuze 
te maken tussen de verschillende 
proteinen. Het derde'argument' be-
staat dus alleen in het brein van 
mensen met intellectuele oogklep-
pen, die niet in staat zijn een 
situatie in haar geheel te ana-
lyseren.
De ultieme idiotie Vinden ue ecIn-
ter daar waar wordt gezegd dat de
meesten het evoluti 0nisme aan-
vaarden om niet voor Gods rechter-
stoe1 te moeten komen. Dit zal dan
waarschijnlijk ook 9elden voor de
tienduizenden protestantse en
katholieke geleerden ( inclusie f
theologen ) die eveneens in de
evolutieleer geloven .

Etienne Vermeersch 
gewoon hoogleraar

Opmerking: In de ueergave van het
intervi ew met de heer y/ermeersch
zijn e en paar on juistheden geslo-
pen. flen spreekt i.v .m. de Bijbel
niet over paragrafen, maar over
verzen.y/erder is het onjuist te
zeggen dat in Kanaän de mannen
moesten gedoo d worden en de vrou-
wen en kinderen tot slaaf gemaakt;
deze regel geldt voor de stammen
buiten Kanaan ; zodra het om de
inwoner s van Kanaan zelf gaat moe-
ten mannen, vrouwen en kinderen
worden uitgemoord.(Cf.Deuterono-
mium, 20.15-1 
(vgl Jos .11,

7)(vgl 
14)

Num ,_31, 17)

Joseph Beuys

La rivoluzzione siamo noi.

1972.

o v er god on sc h le y e r
WBeste schamper,

Ik ben een schamper-fan (dit jaar 
en vorig jaar geabonneerd).In het 
nummer 39 is echter een "humoris-
tisch" artikel verschenen ivm H.M. 
Schleyer dat ik op zijn minst mis 
-plaatst vind .'.Er zijn grenzen aan 
alle humor en volgens mijn per-
soonlijke gevoeligheid hebt ge die 
grenzen duidelijk overschreden, 
in het bijzonder wegens de tragische 
n tualite.it van het geval Schleyer. 
Sn daarbij denk ik niet alleen aan 
dit persoonlijk drama maar ook aan 
heel het droevige gedoe rond dat 
handjevol enkel op vernietiging be 
-luste uiterst-linkse fascisten, 
hun onschuldige slachtoffers,de hy 
-sterische reakties van rechts,enz. 
Ik veronderstel dat de passage met 
het "getatoëeerd SS-kenteken" doelt 
op het nazi-verleden van Schleyer, 
dat soms als verzachtende omstan-
digheid moet gelden om Jè ontvoe-
ring goed te spreken.Laten we het 
er even over hebben.Ik geef toe dat 
ik niet veel weet over zijn nazi- 
verleden , anderzijds heb ik hem toch 
nooit als oorlogsmisdadiger horen 
vernoemen door specialisten als 
Simon Wiesenthal of Beate & Serge 
Klarsfeld.Ik veronderstel dat H.M. 
Schleyer in zijn jeugd zoals mil-
joenen anderen aktief heeft deelge 
-nomen aan de georganiseerde 
massa-hysterie van het derde rijk.
En zoals miljoenen anderen heeft 
hij de oorlog meegemaakt,zijn zijn 
ogen waarschijnlijk open gegaan en 
isjzijn geval door de denazifikatie 
-kommissies behandeld geweest.Ten-
slotte denk ik niet dat dit nazi- 
verleden voor de RAF van enig be-
lang is geweest gezien ze zelf 
everiweinig skrupules aan de dag 
leggen als de nazi's en het gemunt 
hebben op het huidig westduits re 
-gime.Dit maar om te b e w e z e n  dat 
het artikel onverdedigbaar is.En 
heel die brief dus maar om te zeg 
-gen dat ik het spijtig vind dat 
schamper zich verlaagt tot het pu 
—bliceren van zo'n klootartikeltje 
over Schle^sr.

iog enkele opmerkingetjes ivm 
"Over God en zo" (nr 39,blz 4)
1e argument tegen evolutie is voor 
-bijgestreefd.Ik raad beneer LiagBe 
aan iets te lezen over de werken 
van Ilya Prigogine ("onze"nobel- 
prijs 1 9 7 7 ) die juist het leven be 
-trekt in zijn thermodynamische 
theorie van de dissipatieve struk- 
turen.
Proef van Miller: de uitwendige 
energie hoeft niet van God te ko-
men : geothermische,elektrostatische 
(bliksem) en zonneënergie volstaan. 
p)Le moderne biochemici geloof in 
de generatio spontanea willen aan-
wrijven is 4pgh wel straf! 
j)Van de 16*^ theoretisch mogelij 
-ke aminozuren worden er slechts 
een kleine minderheid in niet te 
verwaarlozen hoeveelheden gevormd, 
gedeeltelijk dank zij de "interne 
iogika" van aminozuren (j. ivionod, 
we nasard et la necessitéjH.J.bo- 
gen,i-.oderne biologie).
4 ) uat iieei het minutieuze speurders 
-werK van de Leakey's,Von königswald 

,en zovele anderen ivm paleontologie 
der Horniniden op een vervalsing zou 
neerkomen,zoals hier geïnsinueerd 
wordt,gaat toch ook een beetje ver! 
L e jr a n d  7? o t e r / r  /  Z6 j 'A A r  /a n JbouvfK. u) q . 
f?rucjS<rfoortitr. 2T-



over god en zo (3)

In het nr 39 van het tijdschrift 
'Schamper' verscheen een brief 
van de heren Liagre en Van Der 
Smissen die mij als bioloog enigs-
zins heeft verbaasd en waarop ik 
meen een repliek te moeten geven, 
zij het maar omdat dit blad door 
een groot aantal studenten wordt 
gelezen, waarvan het merendeel 
niet vertrouwd zal zijn met de 
wetenschappelijke argumenten die 
door de briefschrijvers wordt 
gehanteerd.
1) ..,over de thermodynamica...
Een levend organisme dat voortdu-
rend materie en energie uitwisselt 
met. zijn omgeving kan op geen en-
kele manier opgevat worden als
een geïsoleerd of gesloten systeem. 
Uat meer is: vanaf het moment dat 
geen uitwisselingen meer mogelijk 
zijn, vrijwel op dat moment zelf 
houdt het op te functioneren, 
m.a.w. de inwendige orde wordt 
vernietigd, de entropie neemt toe 
en het systeem gedraagt zich vol-
ledig in overeenstemming met de 
tweede hoofdwet. Dit geldt niet 
alleen voor individuele organis-
men maar zelfs voor de gehele bio-
sfeer, die alleen kan blijven be-
staan dankzij een voortdurende 
aanvoer van energie vanuit de 
ruimte, dus van buiten het systeem 
zelf , onder de vorm van zonne- 
energie.
2 ) . . .
Het is wel merkwaardig vast te 
stellen dat de proeven van Pasteur 
precies een einde stelden aan een 
sedert eeuwen durend debat, waar-
bij ue mogelijkheid dat allerlei 
vormen van leven zich kunnen ont-
wikkelen in de meest bizarre om-
standigheden door een groot aantal 
gelovigen werd verdedigd: de grote 
kerkvader Augustinus zelf aanvaard-
de dat er voortdurend schepping 
plaats had. Uat men in deze kwestie 
vooral goed voor ogen moet houden 
is dat het eerste»leven'ontstond 
in omstandigheden die volledig 
verschillen van de tegenwoordige.
( Zo ontbrak op de primitieve 
aarde bv. alle zuurstof, zelf een 
bijprodukt van het leven, want het 
wordt geproduceerd door de groene 
planten). Daarbij Komt dat het 
eerste'leven' uiteraard niet de
komplexiteit van zelfs maar een 
bacterie vertoonde, een bacterie 
die zelf het resultaat is van mil-
joenen of zelfs miljarden jaren 
evolutie.
3) ...
'Evolutionistisch is een mens dus 
het resultaat van een onaanvaard-
baar toeval!' De weerlegging van 
dit argument is ingewikkelder en 
vereist iets meer ruimte dan in 
deze brief kan gebruikt worden.

Maar ik wil hier niet dieper op 
ingaan, en wel omdat ik mij ak-
koord kan verklaren met de conklu- 
sie die de briefschrijvers hier-
uit trekken, allen zou ik het 
woordje 'onaanvaardbaar' eruit 
willen verwijderen. De mens is 
volgens vele biologen het resul-
taat van een toevallig proces; 
of dit al dan niet aanvaardbaar 
is, hangt in grote mate af van de 
persoon die deze stelling moet be-
oordelen , en is daarom geen ue — 
tenschappelijke maar een gevoels-
gebonden vraag.Dat betekent natuur-
lijk niet dat we haar uit de weg 
moeten gaan. De grote ontdekkingen 
van de biologie in de laatste 25 
jaar hebben nog niet de invloed,

die ze in de toekomst ongetwijfeld 
wel gaan hebben op het gewone men-
selijke denken. Alle ideeën vragen 
tijd voor zij doordringen; en 
vooral deze ideeën, die de mens 
volledig ueghalen uit de zo belang-
rijke plaats die hij zichzelf had 
toegemeten in de loop Van duizen-
den jaren beschaving.

Tot slot van dit schrijven zou ik 
er mijn verwondering over willen 
uitdrukken dat er nog steeds mensen 
zich geroepen voelen om zich te be-
dienen van wetenschappelijke argu-
menten, zorgvuldig geselekteerd en 
ook niet zelden gewoonweg vervalst, 
om het scheppingsverhaal geloofwaar-
dig te maken. Uie gedacht zou hebben 
dat de ernstige diskussie hierover 
reeds aan het einde van de vorige 
eeuw afgesloten was, vergist zich : 
in de laatste jaren komen deze i - 
deeën met vernieuwde heftigheid naar 
voren, overgoten met een wetenschap-
pelijk sausje dat hen aantrekkelijk 
moet maken voor de leek. Deze evo-
lutie is al enkele jaren aan gang en 
komt grotendeels voort uit de inspan-
ningen van een aantal protestantse 
genootschappen in de Verenigde Sta-
ten, waar het bedrijven van gods-
dienst in vele gevallen een lukra- 
tieve bezigheid is geworden die 
mede daarom een agressief karakter 
heeft gekregen. De taktiek van deze 
groepen bestaat erin een zogenaamde 
'creationistische' stroming tegen-
over een 'evolutionaire' stroming 
en beide als gelijkuaardig voor te 
stellen. Niets is minder waar : als 
wetenschapsmens kan ik rustig stel-
len dat er geen enkele ernstige bio-
loog, die zich aktief met deze pro-
blematiek bezig houdt, is die twij-
felt aan de evolutie van de levende 
materie.

Tot slot nog dit : ik neem aan dat 
men geen goed wetenschapsmens moet 
zijn om een goede dokter of tand,- 
arts te zijn; maar toch verwondert 
het mij dat twee mensen,van wie ver-
ondersteld dient te worden dat ze 
een grondige wetenschappelijke op-
leiding hebben genoten, zich kunnen 
laten verleiden tot het gebruik van 
argumenten waarvan zij met enige 
kritische zin zelf zouden moeten in-
zien dat zij wetenschappelijk niet 
houdbaar zijn; temeer daar deze ar-
gumenten al TIENTALLEN JAREN GELEDEN 
gebruikt weren en sindsdien in tal-
rijke publikaties werden weerlegd. 
Misschien is er door de intense 
studie van de bijbel geen tijd over 
gebleven om andere inzichten over 
het leven op aarde te bestuderen ?
Of is deze materie toch te veel 
gevoelsgeladen om objektief benaderd 
te kunnen worden ?

Dr. C. Heip
bioloog.

over god en zo (4)

In antwoord op "Over God en zo" 
in Schamper nr 39.
1) Deze brief handelt over het 
konflikt evolutie— bijbel en is 
ondertekend door twee geneeskun-
digen. Het is merkwaardig hoe 
mensen uit de toegepaste weten-
schappen , o.a. geneesheren 
waarvan de bescheidenheid bekend 
is , veel meer verstand hebben 
van wetenschap dan de wetenschap-
pers zelf.
2) De inleiding is een schimp-
scheut op de redaktie van Scham-
per, die gerechtvaardigd is of 
niet , bewijst hoe de schrijvers 
vertrouwd zijn met de naasten-
liefde, in de stijl van "God is 
liefde en als je het niet gelooft 
slaan we je kop in ".
3) r cit."met interviews kan alles 
bewezen worden". Inderdaad, het 
zelfde geldt voor "logica" als 
je maar voldoende basisgegevens 
wegmoffelt.
4) cit."tenzij Schamper mij uit-
nodigt om via hun blad, wat aan 
bijbeluitleg te doen,..".
Uillen de schrijvers a.u.b. op-
houden met hun wishfull thinking, 
naar huis gaan en de bijbel Ie-- 
zen, maar dan lezen uat er staat 
en erbij denken , als ze dat kun- 
nen(beginnen met de parabel van 
de farizeeër en de tollenaar).
Er zijn mensen die denken dat ze 
God kunnen dissekteren als een 
konijn en er dan les over geven, 
dat ze de portiers van het rijk 
der hemelen zijn of het immobi- 
liën kantoor van God. Theologie 
is het toppunt van pretentie, 
nauwelijks meer dan het pre-reli- 
gieus niveau van de mythologische 
verhaaltjes.

5) ...

8) I I I
Dergelijke praat is de basis 
van alle pretenties: ik ben beter 
dan hij want ik geloof in dit, 
spreek die taal, ben van ras zus, 
heb diploma zo, woon hier of daar 
etc. ad infinitum. Arme duts, je 
bent veroordeeld om je hele leven 
te bewijzen dat je meer bent dan 
een ander.

Beste vriend, mijn argumenten zijn 
zijn maar zwak, ze komen ook niet 
van God. Als ik zie hoe deze 
maatschappij afglijdt naar aller-
lei doctrines, dan voel mij onge-
makkelijk, als bovendien het ge-
loof, d_e oorzaak van alle ellende 
aangeprezen wordt als de_ oplos-
sing, dan heeft de absurditeit 
haar limiet bereikt. Ik ben zelf 
katholiek geweest, ik spreek uit 
ervaring als ik beweer dat het 
geloof (elk geloof, ook Marx) 
doodt. Iedereen die kritisch uw 
brief leest weet dat uw geest 
dood is ; dit is een bewijsbaar 
feit. Het doctrinair geïnspireerd 
onderwijs is één grote instelling 
voor mentale abortus, het is de 
bedoeling te doden, het gebeurt 
niet per ongeluk. Diep in je bin-
nenste weet je dat dit zo is, 
maar je durft niet naar binnen te 
kijken, je bmzeilt het konflikt 
door in de buitenwereld andere 
konflikten te kjreëren , bv. het 
evolutievraagstuk.
In feite ben je een enorme mate-
rialist, je godsdienst is onbe-
staanbaar zonder heilige boeken, 
liturgie, riten, en allerlei 
materialistische hokus-pokus.
3e vertrouwd God niet, je hebt 
vanalles uitgevonden om hem aan 
banden te leggen en je zit vast 
in je eigen val. 3e uil konflik-
ten oplossen met het geloof, en 
onvermijdelijk veroorzaak je men-
tale dood, je schept macht en 
hiërarchie en per definitie kon- 
testatie.
Ik ben een religieus mens (verwar 
religie niet met geloof; het zijn 
verschillende zaken, ze zijn zelfs 
onverenigbaar) maar ik geloof 
niets in de kristelijke betekenis 
van het woord. Alleen hetgeen toe-
gankelijk is voor observatie, ex-
perimenten en kontrole is de moei-
te waard, de rest is doktrine, 
godsdienst en metafysica.
Uw frustraties noch die van Huxley 
interesseren mij, ik wens niet te 
leven met de frustraties van ande-
ren. Uw papegaaienkennis laat mij 
koud, ik ben niet te laf om te 
leven met twijfels, en serieus 
vrij onderzoek.
Goeiedag en een voorspoedige 
genezing.
V. d. Bosch 
Lic. pierkunde
Assistent Electronen Microscopie 
UIA

over god en zo (5 )
In verband met de evolutie-schep- 
pingsdiskussie wil ik nog graag 
enkele opmerkingen maken, De be-
doeling is niet om hier het pseu- 
douetenschappelijk gezwets van 
de heren Liagre en Van der Smissen 
te beantwoorden, waarin God nu eens 
als energie, dan weer als informa-
tie, alweter, bevloeier of stouwer 
optreedt. Het punt waar ik hier 
op wil wijzen is dat het geen kwes-
tie is van keuze tussen 2 min of 
meer gelijkuaardige theorieën: 
evolutie of creatie.
Evolutie is een wetenschappelijke 
theorie die dus gegroeid is als 
een verklaring voor een geheel van 
observeerbare feiten en processen.
Als dusdanig blijft deze theorie, 
die intussen wel door een overwel-
digende hoeveelheid bewijsmateriaal 
gestaafd is, in principe vooilopig.
Zij kan dus verworpen worden door 
een gegrond en volledig betrouwbaar 
tegenvoorbeeld. Maar, als elke theorie 
vormt ze een heel belangrijk denk-
raam in de biologie ("de" grondwet) 
waarbinnen het mogelijk is eerdere 
onderzoeksresultaten te kaderen 
en tot een samenhangende wetenschap 
te komen in een vak, dat zich ge-
plaatst ziet tegenover een verschrik-
kelijke verscheidenheid en komplexi-
teit. En tot nu toe is evolutie 
absolut niet verworpen, integendeel.

Het 'moderne' creationisme daaren-
tegen is vertrokken van een (overi-
gens zeer poëtisch) verhaal, waar-
mee ;en herder enige duizenden ja-
ren geleden, in een myte over het 
ontstaan van de wereld, aan zijn 
volksgenoten iets wilde vertellen 
van uat hij aanvoelde over God, 
de wereld, de mensen,het verband 
daartussen. En voor hem of zijn 
luisteraars was het geen punt dat 
de zon maar geschapen werd, drie 
dagen nadat het licht op aarde kwam. 
Met dit verhaal, letterlijk geïn-
terpreteerd, als basis hebben de 
creationisten enige wetenschappe-
lijke feiten, vaak (opzettelijk!) 
verkeerd verstaan, bijeengeschar- 
reld. Uerder hebben zij 'eigen' 
uaarnemingenverzameld, die door 
geen enkel tijdschrift worden op-
genomen omdat ze onbetrouwbaar zijn, 
en laten ze bewust vele gegevens 
en theorieën links liggen omdat 
die niet in- hun kraam passen, an 
dan zeggen ze triomfantelijk;"Zie 
je wel, het klopt: de 'echte' we-
tenschap bewijst ons verhaal en 
dat van de konkurrentie niet!"

Creationisme heeft echter helemaal 
niks te maken met wetenschap: het 
is a-uetenschappelijn en anti-ue- 
tenschappelijk in zijn manier van 
denken. Als iets onduidelijk is, 
dan heeft God het gedaan, en Hij 
kan alles. En als je dat *>iet ge-
looft dan maak ik je iets anders 
wijs: God zal jou als ongelovige 
zondaar straffen. 3e hebt er dus 
alle belang bij om alle kritisch 
denken stop te zetten en de crea-
tionisten te geloven, want die heb-
ben God in hun broekzak, en laten 
hem op je los als je vervelend 
wordt. Volgens mij trouwens een 
grondig a-religieuse houding.

Het is intrigerend dat deze mensen 
hun grote kampanje kunnen doorvoe-
ren op een moment dat er op poli-
tiek vlak een grote angst en onrust 
heerst, en dat rechtse tendenzen 
ook aan de grote kampanje schijnen 
te beginnen. Intrigerend, maar niet 
toevallig. Uant in beide speelt 
op dezelfde manie#* het irqrationd 
op dezelfde manier het irrationele 
waarin je kan vluchten. De plicht 
om kritisch en kraatief te denken 
en te handelen, om je eigen gedach-
ten en daden samen met de anderen 
voortdurend te toetsen en te kor- 
rigenen, die plicht om samen de 
wereld in handen te nemen wordt 
genegeerd, als goddeloos bestem;-" 
peld, eruit geklopt. Uant God of 
de Grote Leider denkt voor jou, 
voelt voor jou, handelt en regeert 
voor jou, en hoe braver je bent 
des te minder slaag krijg je (nu 
of in de hel).

Uie er tijd of zin voor heeft zal 
misschien eens een Schamper kunnen 
volschrijven met de weerlegging 
van de wetenschappelijk aandoedne 
zinnen die je in de boeken van de 
creationisten vindt, tussen de bij-
belcitaten door. Misschien kunnen 
enkelen van hen nog opgeschrikt 
worden in hun reaktionaire denklui- 
heid. Belangrijker lijkt mij ech-
ter dat wij op alle terreinen de 
al zo bedreigde vrijheid van den-
ken en (sociaal) handelen vrijwa-
ren en vergroten. En dus het crea-
tionisme verwijzen naar waar het 
thuishoort: de geschiedenis van
vduJr 1856. n . u

Heter Herman
2e licentie dierk.
Vrouwebroarssr. 8-19 
Gent



kunst en kuituur . • •
VOOR EEN HERNIEUUDE WERKING VAN

1 DE UNIVERSITAIRE WERKGROEP - 

DE ANDERE FILM "

1. "De universitaire filmclub - de 
Andere Film stelt zich tot taak 
kultureel en/of maatschappelijk 
relevante films te vertonen en te 
bespreken.

2. De door "de universitaire filmclub 
- de andere film" nagestreefde doel-
stellingen zijn de volgende :
a) aan de hand van filmvoorstel-
lingen en besprekingen het maat- 
schappij-kritisch-denken te stim-
uleren ;
b) een zo groot mogelijke groep 
studenten in kontakt brengen met 
de "andere" film en met een, niet 
passief-consumptieve manier van
filmkijken;
c) de film als didactisch materiaal 
en als aanzet tot de behandeling 
van de meest uiteenlopende feno-
menen, aan de universiteit te intr- 
duceren;
d) de film als medium, tot abject 
van wetenschappelijk onderzoek ma-
ken.

3»"De Universitaire Filmclub - 
De Andere Film" uil deze doel-

stellingen bereiken door regelma-
tig filmvoorstellingen gevolgd 
door een debat (al dan niet een 
forum ) te organiseren. Hierbij is 
het niet de bedoeling dat "De Uni-
versitaire Filmclub- De Andere 
Film" als groep een oordeel velt 
over de vertoonde film en/of over 
de naar aanleiding hiervan aange-
sneden tematiek, maar uel dat zij 
fungeert als podium van waarop de, 
door haar uitgenodigde sprekers, 
die rechtstreeks betrokken zijn bij 
de behandelde problematiek, met el-
kaar en met het publiek in discus-
sie komen te treden. Tenslotte uil 
"De Univ. Filmc.—De A.F." zo veel 
mogelijk informatie (aan de hand 
van affiches,traktaten,broschures 
e.d.) over de door haar vertoonde 
films en de daardoor behandelde 
onderwerpen verzamelen, opstellen

en verspreiden.

Reeds enkele jaren heeft de MUG 

de broeiing de studenten de kans 

te geven een initiatie in de mime 

te volgen en dit volkomen gratis ! 

Wat is nu echter mime ? Mime is 

niet enkel "toten" trekken zoals 

velen denken, het is ook niet en-

kel nabootsen, het is scheppend 

werk: het is een creatief uitdruk-

ken van de realiteit zoals je ze 

zelf aanvoelt, zonder gebruik te 

maken van gesproken taal, maar al-

leen door de taal van het ganse 

lichaam. Kortom, het isi een expres- 

siemogelijkheid. Heb je interes-

se , kom dan eens af: onze bijeen-

komsten zullen waarschijnlijk el-

ke woensdagavond tussen zes en 

acht uur plaats vinden in de Hoog-

straat. Verdere informatie in ver-

band met aanvangsdatum, -uur en 

-plaats zal per affiche meegedeeld 

worden.

contactadres: Mare Boone, Vrij- 

heidslaan 42, 9000 Gent.

DE ZEEFDRUKKLAS ZEEFDRUK! t ! I!

Vanaf woensdag 16 november van 19u tot 
23u in de Visseij 167 en verder iedere 
woensdag same place, same time. Bij 
een overmaat aan entoesiastelingen 
kan de donderdagavond er nog bij ge-
nomen worden.
Elke geïnteresseerde kan onder de 
artistieke leiding van Roger Serres 
de zeefdruktechniek aanleren en dan 
verder zelf zijn kreativiteit op 
affiche ontplooien. De zeefdrukklas 
is dus geen drukkerij die opdrachten 
uitvoert, er wordt enkel aangeleerd 
en geholpen. We verwachten dus 
zeker ook veel mensen van universi-
taire verenigingen (KK,PK,WK....).
Als bvb werkgroep Onderwaterproble- 
matiek een luisteravond over de 
Watervlo inricht en dit dmv affi-
ches wil aankondigen dan mogen 
zij hun affiches zelf komen maken 
(eventueel met de nodige hulp) op 
de voorwaarde dat :
1. -er iemand bij is die kan 

zeefdrukken.
2. er zich iemand verantwoorde-

lijk stelt voor eventuele on- 
gekontroleerde afbraakaktivi- 
teiten.

3. deze verantwoordelijke Carlos 
Lietar, Heirnislaan 109 ver-
wittigt .

Aan de slag dus.
Gekende uitspraken van gekende 
zeefdrukkers zijn :
"Zeefdrukken is helemaal niet 
moeilijk" en "Zeefdrukken is zelfs 
heel gemakkelijk, zou ik zo zeggen".

Verantwoordelijke voor de Zeefdruk-
klas : LIETAR KARLOS

HEIRNISLAAN 
9000 GENT

109

sex!
Dinsdag § november.Hoogstraat.Twintig 
uur dertig.Een zachte regen over het 
Gentse.De verlatenheid wordt slechts 
af en toe doorbroken door een politie 
wagen.'Rijkswachter ben je ook 
's nachts'.
Als uit het ijle opgedoken,stopt een 
R4 voor de 'jeugdklub'.
Waar komen plots die twaalf mensen 
vandaan? Ze stappen binnen in de 
jeugdklub.Ieren jekkers,botten,kauw-
gom,gitaar,boxen.Nozems of artiesten? 
Gelokt door sensatie (Springer-Gefühl, 
volgen wij.
De minst kwalijke kloppen we op de 
schouderWie zijn jullie?'
Hij aarzelt.In de verte bemerken we 
het bordje 'uitgang'.Hij spuwt zijn 
kauwgom uit.Rakelings tussen onze 
hoofden.
Plotseling een brede grijns.'WIJ ZIJN 
HET GUST'.
FSEKS'! Niks van!Enkel een titel , 
geachte lezer, om uw aandacht te win-
nen.
Wij ’willen u enkel het GUST voorstel-
len aan de hand van hun eigen tech-
niek: vertrekkende vanuit de konkrete 
situatie van het publiek, de mensen 
shockeren ,bewust maken en aanzetten 
tot ware aktie.
Het 'Gust' is het 'Gents universitai-
re straatheater'.Hun werkterrein is 
voor het ogenblik 'de jeugdklubs',.

De toneeltjes zijn kort en worden op 
een paar avonden door de hele groep 
(12-tal mensen) gekreëerd.Dit gaat 
gepaard met veel diskussies.waar 
ieder van de groep aan bod komt.
Wat de vorm betreft hebben ze dit 
jaar beroep gedaan op een artis-
tiek adviseur uit Utrecht.

Schamper:'GUST',zijn dat de meninger 
van een klown of de meningen van 
een universitair straattheater?

GUST:Ja,de meeste van ons zijn geen 
studenten meer.Dat moet toch gezegd 
worden.Het is zo dat we wel klown 
willen spelen,maar niet voor de u- 
niversitaire studenten.

Schamper:Waarom niet op de univer-

GUST:Enerzijds willen we aan bewust-
making doen bij de basis.Daarom - 
dachten we bvb aan de jeugdklubsr 
Daar ligt het grote braakliggende 
terrein.Dus niet elkaar wat gaan 
oppeppen op volksvergaderingen en 
zo.Wel gaan we naar volksvergade-
ringen om te zeggen dat er aan kon- 
krefe dingen moet gewerkt worden.
Dat er een konkrete inzet moet ge-
beuren, dat de bewustmaking moet ge-
beuren bij de basis en niet dat we 
elkaar wat willen amuseren.
Dat we links moeten zij-n in heel 
ons leven en dat het niet enkel 
blijft bij een theoretische opvat- 
ting.
Onze vraag naar een intervieuw met 
een vertegenwoordiger van het GUST, 
werd afgewezensEen intervieuw met 
het ganse Gust of met niets naar 
huis.
Het resultaat bemerkt ge hieronder.

Een klown heeft wel een belangrij-
ke funktie,hij kan al lachend de 
waarheid zeggen.

Schamper:Liever een klown dan een 
'universitair' theater dat intel- 
lektueel lult?

GUST:Ja,het is eerder een zich kon- 
fronteren met mensen die buiten 
ons intellektueel milieutje zitten 
waar we ons toch maar intellektu-
eel masturberen.

Schamper:En toch spelen jullie 
donderdag (.10 noy. ) op de debat- 
avond over Rodesië?

GUST:Ze hadden ons gevraagd voor 
die avond.We hebben 'ja' geant-
woord,maar toen hebben we gezegd 
'jamaar,het is weer voor een pu-
bliek dat reeds bewust is'.Dat 
heeft geen zin.
Daarom hebben we ook een stuk ge-

ren gewoon als eenfplaats waar de 
mensen samenzijn.. '

Onze bedoeling is het om naar het 
publiek te gaan en niet het pu-
bliek naar ons toe te trekken.
Het is niet omdat we nu in geslo-
ten ruimten spelen dat de bedoe-
ling nu volledig anders is.

Schamper:Welke problemen pakken

Gust:Meestal vragen ze ons of we 
iets willen spelen rond een be-
paald onderwerp.We moeten echter 
veel weigeren.In de eerste plaats 
omdat we anders teveel werk zou-
den hebben ,en in de tweede plaats 
omdat we ,zoals gezegd, niet de 
bedoeling hebben om de linksen 
bewust te gaan maken.

Schamper:Welke ideologie steekt 
er achter jullie toneelkes?

maakt waarbij we de mensen zeggen, 
welk nut heeft het nog om te de-
batteren als er niets gedaan wordt.

Schamper:Langs de ene zijde willen 
jullie de bewuste mensen tot aktie 
brengen, langs de andere zijde , 
deze die niet bewust zijn,bewuster

GUST:Inderdaad,en voor dezen die 
niet bewust zijn is het belangrijk 
dat Min leefwereld aangepakt wordt, 
wat zij voelen en denken en dat 
we van daaruit een stuk kreëren. 
Dan is pas bewustmaking mogelijk.

Schamper:Bewustmaking langs infor-
matie om?

Gust:Het is niet de bedoeling van 
het GUST om een encyklopedie of 
een krant te zijn,die informatie 
uitspuit,we moeten de mensen al-
leen maar een schok geven.

Schamper:Spelen jullie nog op 
straat? __tnui — n/

GUST:We zouden er niet graag iets
op plakken

Schamper:Jullie stellen zich kri-
tisch op zowel tov links als tov 

reohts'

GUST:We zijn vertrokken vanuit 
linkse sympatieën,maar uiteindelijl 
stellen we ons daar ook kritisch 
tegenover.We proberen het wat te 
relativeren:'Wat is links-zijn ?'

Schamper:Er wordt weinig gedaan 
om het GUST bekendheid te geven?

GUST:(algemene verontwaardiging)
Oh, pardon...Hela....
Vorige week zéóióón artikel in de 
Rode Vaan en nota bene onder de 
rubriek 'kuituur'.
Daarbij hebben we nog een ludiek 
spel op touw gezet in de Over- 
poort en de Brug.We hebben daar 
reklame gemaakt met rechtstreeks 
kontakt.Alleen de mensen die echt 
geïnteresseerd waren konden met 
ons praten en een pamflet krijgen.

GUST:In feite is het zo dat we van 
de straat aan het vluchten zijn.
Op straat spelen is heel plezant, 
maar als ge achteraf wilt diskus- 
siëren met de mensen zijn ze al 
weg.De straat is heel vluchtig.
Het is belangrijk van achteraf te 
kunnen praten.Met ons spel lokken 
we een begin van denken uit.

Schamper:Dan wordt het GUT?

GUST:(gelach) We behouden de term 
'straat' omdat we hem interprète-"

Schamper:Durft u zichzelf strijd- 
kultuur noemen?

GUST:Wij durven alles.Als de Nieu-
we scene zich strijdkultuur noemt, 
dan zijn wij het zeker.
'Strijd' moogt ge wel onderlijnen, 
maar die kuituur...(gelach)
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Deze afkorting staat voor "Werkgroep 
Wetenschappen", een groepje min of 
meer zonderlingen die de wetenschappen 
en alles wat erbij hoort, dus ook de 
unief, op een kritische manier volgen.

Zij organiseren informatie- en debat- 
avonden, met relatief sukses. Vorige 
jaren : Soweto, Astrologie en weten-
schappen, Taak,nut en doê l van de , 
wetenschappen Ji/r* l. p.v. 5e>u>C40.
Dit Jaar staan op stapel: subsidiering 
van de wetenschap (militair onderzoek) 
wetenschapsfilosofie, Geloof en Weten-
schap, benefietavond,....

Verder worden enquêtes gehouden_over 
de kwaliteit ( voor zover dat bij som-
mige proffen aanwezig zijn ) van het 
onderwijs; de uitslagen ervan zullen 
in Schamper gepubliceerd worden.

Zij voeren, coördineren en werken mee 
aan allerhande akties rond zowat er 
allemaal op de maag van de studenten 
ligt, bv. De Croo-Humblet en nu mis-
schien de studiebeurzen....

agenda
to n ee l. :

^ A R C A =-=NET

Op 19 en 22 november om 20 u w

" Bremerfreiheit "
F assbinder

♦  NTG

Op 18 en 19 november om 20 u. 
en op 20 november om 15 u .

" Een ouderwetse Komedie " 
Arboesov

♦  PRO KA

Op dinsdag 22 nov. om 20 u . 
Kleinkunstkoncert ingericht door 
BRT I : Kris Debruyne en 

Zjef Vannuytsel

Op vrijdag 25 nov. om 20 u . 
Filmavond : "Painters painting" .

tentoon ;
♦■Joseph Beuys.

tekeningen, aquarellen, kollages, 
schilderijen.

tot 11 december van 9 tot 12 
en van 14 tot 17 u.

in het muzeum van Schone Kun-
sten, Citadelpark.

♦  Fotomontages van Dohn Heartfield

van 18 november tot 10 december in

de Akadan ie, Akademiestraat van

10 tot 12 en van 14 tot 17u.

In samenwerking met de vereniging 
België - DDR.

Tussen de bedrijven door wordt er ge-
praat ( gezeverd ) over allerhande 
onderwerpen als daar zijn : milieu en 
Co., 't systeem, de kwaliteit van het 
eten in de resto's enz. enz. . Soms 
bereikt het peil der gesprekken onge- 
kende hoogten van inspiratie en luci-
diteit. Soms ook niet.

< = -H lE F C € L L

C*\fà(î)r*\ÜÊ^R£ù CELL
Ww Is n  Lum / io /jo c  y t e

1—w c r o  mui

Ha, ik zou bijna nog vergeten dat de 
leden van de faculteitsraad ( afge-
vaardigden van de studenten, voor de 
naïevelingen ) regelmatig ( da's de 
bedoeling ) verslag komen uitbrengen, 
zodat de w.w. samen met hen een oogje 
in het fakultaire zeil kunnen houden 
en eventuele lepe streken tijdig door-
zién kunnen worden, zodat bijgevolg 
er nog tijdig akties kunnen gepland 
worden.

Als dit je allemaal aanstaat ( of ze-
ker niet ) moet je maar onmiddelijk 
naar de eerstvolgende vergadering af-
zakken. De vergaderingen gaan steeds 
door in De Brug en beginnen ook steeds 
stipt om 8 uur ( 's avonds ) . De vol** 
gende vergadering is voor woe. X  nov.
gepland. 2*3

R .v .B .
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vervolg van blz. 1

Op de RvB stond ook een punt over 
de kumuls van de proffen. Dit best 
staat erin dat één keer in het 
jaar de proffen een lijst opgeven 
van hun aktiviteiten.

Eén. Van kontrole hierop is er 
geen sprake: er bestaat zogezegd 
geenenkele mogelijkheid om dat 
te kontroleren. Gevolg is dan dat 
o.a. Vlerick een aantal van zijn 
aktiviteiten opgeeft, maar niet 
volledig: hij is nl. ook beheer- 
derslid van de Vlaamse Uitgevers-
maatschappij , maar zwijgt erover 
als de dood.

Twee. Op de RvB werd een''lijst 
naar voor geschoven van kumuls die 
'hoogltens 2 halve dagen per week 
in beslag nemen'. Zelfde voorbeeld, 
nl. Vlerick, overtrad die regel 
schromelijk, ondanks het feit dat 
hij ze nog niet allemaal opgegeven 
heeft. En natuurlijk had geen en-
kele prof, en zelfs de adminis-
trateur en de rektor dat opgemerkt, 
zogezegd !';Raar proffen hebben na 
tuurl^ijk het recht op alles; en 
vooral Vlerick, ex-CVP minister, 
voorzitter van Protea (racistische 
werkgroep rond Zuid-Afrika)...
Let echter op: Vlerick is echt 
geen alleenstaand feit.

Drie. Aan de unief bestaat er_ 
ook nog iets als de proffen die 
buiten hun diensturen aan de unief 
één of meer privépraktijken heb-
ben. Van kontrole daarop is hele-
maal geen sprake. En wat nog meer 
is: de regeringskommissaris wijst

in zijn „jaarverslag '76 erop dat 
er zeif?was die 3 dagen in de 
week heel zijn staf meenam naar 
zijn privé-praktijk om hem zoge-
zegd te assisteren. En de afdan-
kingen
belastingbetaler...

Vier. Er bestaat zoiets als werk-
loosheid: op het ogenblik al meer 
dan 300.000. En de afdankingen 
gaan nog verder. Maar proffen moe-
ten zich daarvoor blijkbaar niet 
generen: zij kumulereR maar ver-
der, ondanks de werkloosheid ook 
onder J.jonge afgestudeerde intel- 
lektuelen. Maar faam en geldkumu- 
latie...

Vijf. Aan de hand van de lijst van 
de kumuls kan men mooi afleiden op 
welke manier de unief en de ekon- 
omie verbonden zijn: vele proffen 
hebben de een of andere belang-
rijke funktie in banken of onder-
nemingen.
Vbn.:De Block o.a. advies person- 
eelsopleiding in een bank.

Delva o.a. voorzitter RvB van 
Cegtraal Bureau Hypotecair Crediet
Brussel.

Devreker o.a. lid RvB ASLK + 
Nationale Investeringsmij'.

Vlerick voorzitter RvB van 
NV. Investco; ondervoorzitter RvB 
Kredietbank; voorzitter NV..De 
Verenigde Provinciën; beheerder 
NV. BASF Antwerpen; beheerder NV. 
Tessenderlo-Chemie.;Vlaamse Uit- 
geversmi j'.

Van wetenschappelijk onderzoek in 
dienst van de cjrote bedrijven 
wordt alles nu wel duidelijk.

Rita Van Dam 
Dohan De Smedt.

20 u 

22u30

22 u v o o rd rach t ;

♦■ Werkgroepen Homofilie 
SAPPH0 en GSWH :
Onthaal en informatie, 
elke woensdag van 16 tot 17 u , 
en van 19 tot 20 u in het CSV 
Willem Teil straat 13 Gent 
Tel. 25.06.52

Kontaktadres : Home Vermeylen A 119

Namens de w.w,; de publicrelations— 
officier 30 C.C.

film  :
van maandag 21 tot vrijdag 25 

november in de Nachézaal in het 
feestlokaal VOORUIT, Sint—Pie- 

tersnieuwsstraat 23

WISERAN - RETROSPEKTIEVE 

ingericht door de "Andere Film" 

in samenwerking met "Cinema 

Vooruit".

Het werk van deze vrij solitaire 
vertegenwoordiger van de Ameri-
kaanse "New documentary-school" 
omvat elf reportages, verwezen-
lijkt tussen 1967 en 1977, alle-
maal op 16 mm en in zwart-wit.

Enkel de eerste dokumentaire 
-Titicut Follies- ontbreekt in 
de retrospektieve. Deze film 
handelt over de psychiatrische 
afdeling van de staatsgevangenis 
in Bridgewater, Rassachussets, 
werd met de toelating van de au-
toriteiten opgenomen maar later 
verboden, en is zodoende niet 
meer verkrijgbaar.
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Van 18 tot 24 november : 
Zaal I

The great Dictator
Chaplin 1939 

La Raman et la Putain 
Eustache

Zaal II

Birds do it, bees do it 
Wolper 1974

Van de resterende tien dokumen- 
taires handelen er acht over Ame-
rikaanse maatschappelijke instel-
lingen, respektievelijk een ty-
pische middle-class school (High 
school, 1968), een politiekorps 
(Law and order, 1968) een zieken-
huis (Hospital, 1970), een mili-
tair opleidingskamp(Basic Trai-
ning, 1971), een Anglikaanse 
kloostergemeenschap (Essene-, 1972) , 
een jeugdrechtbank(Duvenile Court, 
1973), een wetenschappelijk labo- 
ratorium(Primate, 1974),en g^n 
openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn(Welfare, 1975).

w ij v re te n :

warme maaltijden van 11u30 tot 
14 in de Brug, Overpoort, Astrid 
en de Landbouw.

maandag 21/11 

tomatensoep
visbrochetten met tartaarsaus / 
varkensgebraad met princessen.

.♦Woensdag 23 november 14u :

in de Blauwe Zaal, Plateaustr. 22

"HEDENDAAGSE KUNST"

door Dan Hoet, konservator van 
het Gentse muzeum voor Roderne 
Kunst.

♦  Op zaterdag 19 november zal in
auditorium C van :de Faculteit Lette 
ren en Wijsbegeerte een open con-rj. 
gres gehouden worden onder het 
thema: AFRIKA EN HET SECONDAIR 
0NDERWIDS.

De dokumentaire Reat, 1976 handelt 
over de voedingsnijverheid, en 
Canal Zone, 1977 behandelt de 
problematiek van de Amerikaanse 
gemeenschap in de zone rond het 
Panama-kanaal.

maandag 21 

dinsdag 22 

woensd. 23 

donderd.24 

vrijdag 25

nov.:20u: Highschool
22u : Law and Order

nov.:20u: Hospital
22u : Basic Training

nov.:20u : Essene
22u : Duvenile Court

nov.:20u: Primate
22u : Welfare

nov.:20u: Reat
22u : Canal Zone.

dinsdag 22/11 

minestronesoep
hongaarse goulash / hamburger met 
andijvie in roomsaus

woensdag 23/11

zurkelsoep .
braadworst met wwortelstamppot / 
lever mexicaine

donderdag 24/11 

wortelsoep
kip archiduc / varkensrib met 
spruiten

vrijdag 25/11
pap / kampernoeliesoep
zeewolf provençale / brrodvlees
met rode kool.

♦•Door de W.I.A.R.U.G. wordt op za-
terdag en zondag 26 en 27 novem-
ber e.k. HET VIDFDE NATIONAAL 
CONGRES VOOR INDUSTRIËLE ARCHEOLO-
GIE georganiseerd in de lokalen 
van de faculteit van letteren en 
wijsbegeerte,Blandijnberg 2 Gent 
Als thema voor dit congres werd" 
de industrialisering van de textiel 
sektor vanaf de tweede helft van 
de 18de eeuw" gekozen, waarbij 
op zaterdag een status questions 
zal opgemaakt worden van het onder-
zoek naar de geschiedenis en de 
industriële archeologie van de tex- 
tielsektor; de zondag is gewijd 
aan de kennisname met de materiele 
relikten, en tijdens de namiddag- 
vergadering komen de problemen van 
de textielmusea in Vlaanderen en 
Nederland ter sprake.


