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Punt 1 van het agenda: Hoger in s t i t u u t  
voor lic h a a m lijk  opvoeding. V oorstel 

to t  o p ric h tin g  van een po stg radu aat- 
s tu d ie , met a ls  studieduur één ja a r ,m e t  
o p le id in g  in  de r ic h t in g  s p o r ts p e c ia li-  
s a t ie  o f  s p o rto rg a n is a tie .
A lhoewel b l i j k t  da t he t a f  geven van een 
d e rg e li jk  diploma w en s e lijk  i s 3- t e  meer 
daar andere u n iv e rs ite ite n  ook zo ie ts  
doen-,meenden w i j  toch een paar beden-
kingen te  moeten maken. Het b e t r e f t  h ie i 
n l .  een verleng ing  van de stud ieduur,  
w a a rs c h ijn lijk  zonder d a t werd nagegaan 
o f  een h e rs tru c tu re rin g  in  de kandida-
tu ren  o f  l ic e n t ie s  lic h .o pvo ed ing  deze 
verleng ing  kon verm ijden, (k w a l i t e i t  van 
o p le id in g  i .P .v .  k w a n t i te it )  .V erd er is  
voor deze bijkomende s tu d ie  geen s tu d ie -
beurs vo orzien ,w at de s o c ia le  s e lé k t ie  
nog meer in  de hand w erkt. We hebben 
dan ook gevraagd om de m in is te r  aan te  
ze tte n  h ie rv o o r studiebeurzen toe te  
kennen;ofwel vragen we d a t de u n iv e rs i-  
t e i t  z e l f  een f in a n c ië le  inspanning zou 
doen.
Geen in te ress e  n a tu u r l i jk  t e n z i j  van de 
re k to r  en dhr.De Facq} maar we nemen ons 
voor om la te r  eens een g lo b a le  re g e lin g  
voor postgraduaatstud ies voor te  s t e l -
len.

Punt 5+6: Opvolging van ae P ro f. Chai?■- 
sch aertj Voordecker en Goethals: na e -  
norm verwarde d isku ss ies  (de re g e rin g s -
commissaris sprak van " o p z e t te l i jk  ve r-
warde dossiers , zodat niemand nog ie ts  
begreep"),  werden de twee zaken te ru g -
gestuurd van de f a c u l t e i t  van toegepas-
te  Wetenschappen. En maar ro d d e le n ,w e l, 
w e l . . .w a a rs c h i jn l i jk  omdat mensen belan  
g r i jk  z i jn ,  maar "postjes-" b e la n g r ijk e r .

Punt 10 en 12:f a c u l t e i t  van de rech ten : 
to e w ijz in g  -van cursussen aan de Hn Du- 
bois en J.D 'Haenens. Meerdere personen 
hadden h ie r  nogal bezwaren tengevolge  
het f e i t  d a t deze heren een fu l l - t im e  
b e ro e p s a c t iv ite it  u ito e fen en  b u ite n  de 
u n iv e r s i te i t ,  (resp . n o ta r is  en advo- 
c a a t-g en era a l aan het H of van Beroep 
te  Gent) en z i j  door deze to e w ijz in g  
de werkgelegenheid van anderen afnemen. 
W a a rs c h ijn lijk  beantwoordt d i t  aan de 
w et: "voorspoed door moed.. .van anderen"  
Toch volgde, z i j  he t n ip t ,  de goedkeu-
r in g  van de R .v .B .

Punt 18: in s c h r ijv in g  van studenten u i t  
ontw ikkelingslanden: de re g e lin g  b l i j f t  
zoals he t vroeger was, maar de u n iv e rs i-
t e i t  i s  z i jn  bijkomende spaareenjes  
k w i j t . (d e  inkomsten worden afgetrokken  
van de r ijk s to e la g e )

Tot zover, g ro e tje s .

Jo MdSbe

V.D. Velde P a tr ic k
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DE FANTASTISCHE AVONTUREN VAN KOLNEL 
KNASPER KEUTEiLAAR ( a f l e v e r i n g  I  )

Taxi’s kunnen rijden in eee 
waas van weemoedtvanuit hun standplaats 
ergens ^n een oud pandwaar clochards 
komen scuilen voor de vieze motregen)door 
de mistige ,verregende .avond laat in maart 
langs brede boulevards en avenues en zo 
verder tot voor de ingang van een luxueus 
hotel.

De chauffeur stapte uit, zei 
iets-tegen de portier van het hotel die 
de telefoon opnam,HET nummer koos,een 
tijdlang onderdanig met de hoorn praatte 
salueerde en weer ophing.De mannBn ston-
den nog wat te kouten, krabden eens 
onder hun kepie en staken een sigaret op.
Ze lachten.De chauffeur borg de bagagft 
die door de liftboy was aangedragen achter-
aan in de wagen en ging toen weer achter 
het stuur zitten.Hij stak zijn hand eens 
op naar de portier en misschien knipoogde 
hij ook wel eens even (Dat kunnen we dus 
niet nagaan omdat we niet weten hoe goed 
beide mannen elkaar kennen en ook omdat 
we niet weten hoe taxichauffeurs en hotel- 
porties algemeen beschouwd met elkaar 
omgaan.)Misschien knipoogden ze wel naar 
elkaar zovan:
-"Wij weten wel beter ,maat” en dachten 
ze elk het hunne van die man die voor 
iemand met zijn corpulentie,verrassend 
gezwind de trappen af kwam lopen. Hij 
stapte door het portier,door de portier 
voor hem open gehouden in de taxi en bracht 
met een teken van zijn zwartbehaarde hand 
waaraan eenzwarettgelring schitterde ,de 
auto in beweging.

Hij leunde zwaar achter over 
in de zachte kussens .zette zijn deukhoed 
af en bette zorgvuldig een paar zweetdru-
ppels van zijn hoge voorhoofd.Hij stak een 
fiere Amerikaanse sigaar op en knoopte 
zijn prachtige mantel van beverpels open 
waardoor hij de vrijheid gaf aan een 
klein,kaal mannetje met een joodse neus 
en kleine Germaans blonde krulletjes aan 
zijn slapen.Hig had dus blijkbaar onder 
de mantel verborgen gezeten en was op die 
mannier aan ieders aandacht ontsnapt. Het 
mannetje diepte uit de zak van zijn geruit 
jasje het laatse vingerkootje dat hem nog 
restte van de hand van de manager van het 
hotel die hij in het voorbijgaan had uit- 
gevezen.Hij kroop in een hoekje em te peu-
zelen en hield zich verder muisstil.

vervolg op de achterkant

brief aan de Public-Relations- 
dienst van onze RUG, die het 
kollegiaal doorstuurde naar ons, 
Schamper dus.
Veel meer staat in zijg brief 
niet, alleen dat hij 3 jaars 
student geschiedenis, en dat 
zi in adres is

J CHRIST ESSENS
flauritsstraat 57 
3583 H3 Utrecht 
Nederland.
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Een laatste redaktioneel voor de paasei-
eren vallen, en de appels in de diepvries-
kisten voos worden.
Wij hebben te zeggen dat er na deze nog 
drie welgetelde Schampers het licht zien 
zullen.althans dit akademiejaar. Dat de 
eerstvolgende (nr. 59) zal uitkomen op 
maandag 10 apri1.
Dat de zeer gewaardeerde studenten-
artikel schri jvers en -schrijfsters zeer 
vriendelijk doch dringend gevraagd wor-
den hun artikels, zo er nog mogen komen, 
bondig te houden, en dit om twee redenen: 
primo; de heren redakteurs denken aan 

hun studies en wensen wat tijd 
aan die bezigheid te spenderen; 

secundo: het Schamperbudget is beperkt 
en moet dus ook op gelijkaar-
dige wijze aangesproken te wor-
den, maw. dat we moeten geld 
overhouden voor de periode 

oktober tot december (zoals 
de betere lezer zal weten, ge-
beurt de subsidiering per 
kalenderjaar, nietwaar Bernard 

De Bruyne ?)
en ten derde of tertio: dat puntje zijn

we al vergeten.

Wij wensen de lezers een vrolijk paas- 
reces en voor hun l ie f  hetzelfde, en de 
haas hetzelfde,ook. En komt hier nu 
toch wel Karl (Karei) Kunstjes binnen-
vallen, met een vooralsnog in allerijl 
geschrijfde tekst (een redaktionele 
vrijheid op zijn tijd is ook niet weg) 
naar zijn eigen zeggen, jammer maar 
helaas, onze mooie schamper was reeds 
klaar, en deze tekst komt dus niet voor 
in dit exemplaar. Tot grote verbolging 
van de heer K. Kunstjes.

et\ ■***••£■ G W C N X T é )
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D it  a r t i k e l  komt u i t  In te rm e d ia ir  
1 /1 0 /7 6  en is  geschreven door 
Edward Wilson, een ho og leraar in  de 
Zoölogie aan de Harvard U n iv e rs i-  
te ity  Cambridge Massaohusetts.

agressie
Het tegenovergestelde van al-
truïsme is agressie. Agressie 
is één van de belangrijkste en 
meest verspreide regelende 
technieken eigen aan het die-
renrijk. De dieren steunen op 
dit principe om hun territo-
rium af te bakenen en om de 
hiërarchische positie in de 
groep vast te leggen on te be-
houden. Sommigen zijn van oor-
deel dat de mens een algemeen 
agressie-instinkt deelt met de 
dieren. Een instinkt dat dan 
ook regelmatig moet afgerea-
geerd uorden, al uas het maar 
bij middel van kompetitiesport. 
Maar als ue een aantal dier-
soorten van dichterbij bestu-
deren, aan zien ue agressivi-
teit verschijnen in talloze 
verschillende vormen, die zeer 
snel veranderen : er is GEEN 
algemeen agressie-instinkt.

Zo zien ue b v , dat bepaalde 
soorten vogels of zoogdieren 
sterk territorium gebonden zijn, 
zich aan ingewikkelde agressie- 
uitingen en - aanvallen over-
geven, terwijl andere maar zeer 
nauw verwante soorten geen en-
kel territorium gebonden gedrag 
vertonen. Als de agressiviteit 
een diep ingeworteld instinkt 
uas, dan zouden dergelijke 
verschillen niet voorkomen.

In werkelijkheid is het omrin-
gende milieu de aanleiding tot 
agressiviteit. Hoewel vele dier-
soorten eenrijk geschakeerd 
repertorium bezitten van agres-
sieve daden en hoewel agressi-
viteit inderdaad belangrijk is 
voor hun' sociale organisatie, 
is het to.ch mogelijk voor indi-
viduele dieren, hun hele nor-
male leven door te brengen zon-
der andere daden van agressie 
dan min of meer agressieve spel-
letjes en demonstraties. De 
agressiviteit kan ernstiger wor-
den in geval van sociale druk 
(bv. door overbevolking of voed- 
tekort.)

beslui Ir
De sociobiologie kan ons de basis 
van het menselijk gedrag helpen 

begrijpen en de fundamentele re-
gels leren kennen, die onze 
potentiële ontwikkeling beheer-
sen. Uij hebben er trouwens be-
hoefte aan, te weten hoe bepaal-
de gedragstypes genetisch onder-
ling verbonden zijn. Zoals wij 
er behoefte aan hebben het me-
chanisme en de geschiedenis 
van de menselijke geest te be-
grijpen. De specials inzichten 
die de sociobiolngie ons kan 
leveren, kunnen gevoegd worden 
bij de resultaten van de socia-
le wetenschappen om zo tot een 
nieuwe studie van de mens te k o -
men, met behulp waarmee uij 
misschien mogen hopen onze mens 
sensoort veilig langs de klippen 
te loodsen, waaraan uij in de 
komende jaren zeker voorbij 
moeten.

Sociobiologie P 0 0 maar...
Misschien is dit het moment om 
de nadruk te leggen op een ge-
vaar dat in de sociobiologie 
schuilt : nl. de naturalistische 
ethische fout, die erin bestaat 
omop eerder onkritische wijze te 
k5kluderen dat de dingen moeten 
zijn zoals ze nu één_maal zijn.
Uat "is" inzake menselijke eigen-
schappen, is de erfenis van een 
verleden als"plukkers-en-jagers". 
En zelfs als we in staat zijn, 
genetisch gedetermineerde gedra-
gingen te onderscheiden, betekent 
dit geenszins een rechtvaardiging 
om een bestaande gewoonte nu en 
in de toekomst verder te zetten. 
V/ermits we zelf een radikaal ver-
nieuwde en zich voortdurend wij-
zigende omgeving hebben opgebouud, 
zou een dergelijke praktijk tot 
katastrofes kunnen leiden. Zo kan 
bv. de neiging om in bepaalde om-
standigheden oorlog te gaan voe-
ren tegen konkurerende groepen 
wel degelijk deel uit maken van 
ons genetisch erfgoed ( vermits 
dit mogelijk voordelen inhièld 
voor onze neolitische voorvaders). 
Dezelfde neiging kan nu neerko-
men op kollektieve zelfmoord.- 
Ook de neiging om zoveel mogelijk 
gezonde kinderen groot te brengen 
is thans eerder rampspoedig voor 
het milieu waarin ue (moeten) 
leven.

Met enige omzichtigheid kunnen wij 
dan ook de luttele, resterende he-
dendaagse " jagers-en-plukkers" ob-
serveren, om zo iets te leren over 
onze fundamentele sociale organisa-
tie.

en zijn 
Va n merken...

Z . Het strikte taboe betreffende 
incest.

3. De ietwat minder uitgesproken, 
maar toch duidelijke neiging tot 
taakdifferentiatie op basis van ge-
slacht. Deze sexuele taakdifferen-
tiatie die reeds bestond in de pluk- 
en jachtperiode, werd behouden in 
de landbouw periode en nu in de ge- 
industrialiseerde maatschappij : 
dit wijst duidelijk op een gene-
tische oorsprong. Ue ueten niet op 
welk tijdstip in de biologische 
evolutie deze neiging ontstond, en 
evenmin ueten we of en in hoeverre 
die zal weerstand bieden aan de vol-
gehouden en trouwens gerechtvaardig-
de drukvan de vrouw.

bij de mens
Onze konklusie is duidelijk : de 
bewijzen voortvloeiend uit een ver-
gelijkende studie van het gedrag 
der dieren rechtvaardigen geenszins 
de zeer geueldadige agressie of de 
gewelddadige kompetitie-sporten, 
die wij bij de mens aantreffen.
Dit brengt ons tot een kernprobleem 
voor de sociobiologie. Uat is nl. 
de bijdrage van, langs de ene kant 
de genetische aanleg en langs de 
andere kant het omringende milieu, 
tot de menselijke gedragingen?
Het lijkt me toe, dat uij hier te 
maken hebben, met een overgeërfde 
gamma mogelijkheden ( waarvan 
sommigen wel en andere niet tot de 
erfelijkheid van een aantal andere 
diersoorten behoren ), die in funk- 
tie van de specifieke omgeving in 
verschillende mate tot veruiterlij-
king komen. Het globale sociale 
gedrag van de mens lijkt het meest 
op dat van de apensoorten, die op 
het stuk van anatomie en bioche-
mische eigenschappende dichtste 
verwantschap met ons vertonen.

Dit is trouwens precies wat we kun-

nen verwachten als het gedrag niet 
alleen op ervaring steunt, maar in 
feite het resultaat is van interac- 
tietussen de ervaring aan de ene 
kant, en het gedragspatroon dat tot 
de mogelijkheden van de erfelijkhe 
heid behoort, aan de andere kant. 
Dat gedragspatroon en zijn ontwik-
keling zijn het voorwerp van analy-
se in de sociobiologie.

Gedurende tenminste één miljoen 
jaar, heeft de mens geleefd van 
jagen en plukken, een levenswijze 
die hij slechts een 10.000 jaar 
geleden heeft opgegeven. Uij mogen 
er zeker van zijn, dat onze aange-
boren sociale reakties hoofdzake-
lijk door die levenswijze zijn be-
paald.

En uij kunnen dan ook de meest ver-
spreide eigenschappen van deze ja— 
gers-eri-plukkers vergelijken met 
gelijkaardige gedragingen van mens-
apen. Als het zelfde kenmerk en pa-
troon voorkomt bij de méns en bij 
alle of de meeste mensapen, dan 
kunnen uij konkluderen dat op dit 
gebied weinig biologische evolutie 
heeft plaatsgegrepen . Verschillen 
in kenmerken vergen inderdaad een 
bepaalde biologische evolutie. De 
lijst der menselijke kenmerken die 
bij aanwending van deze detektie- 
techniek op de voorgrond komen is 
merkwaardig :

1 . Het aantal personen die tot de 
sociale kerngroepen behoren ver-
schilt nogal sterk, maar ligt nor-
maal onder de 100.

2. Een zekere mate van agressivité 
teit i.v.m. territoriumverdediging 
is blijkbaar fundamenteel, maar is 
aan de ene kant gekenmerkt door een 
trapsgewijze opklimmende intensi-
teit en aan de andere kant door in 
elke kuituur zeer uiteen lopende
en onvoorspelbare vormen aan te ne-
men .

3. Volwassen mannen zijn meer agres-
sief dan vrouwen en spelen een domi-
nerende rol.

4. De organisatie van een gemeen-
schap is in hoofdzaak opgebouwd rond 
langdurige moederzorg voor de kind 
deren en een zeer veel omvattende 
relatie tussen moeder en kinderen.

5. De kinderen zijn zeer aktief be-
zig met spelen, waarbij tenminste 
goedaardige kontestatie en gefin-
geerde agressiviteit aan bod komen. 
Spelen schijnt trouwens van wezen-
lijk belang voor de ontwikkeling 
van het individu.

Irypiscln
Naast deze lijst zijn er een aantal 
typische menselijke kenmerken, die 
zo specifiek zijndat ze ongeveer 
met zekerheid kunnen beschouwd wor-
den als genetisch bepaald :

1. De onweerstaanbare drang om een 
werkelijk semantische taal te ont- 

uikkelen.

b e u f ô
De info-beurs alternatieve op-
voeding, die doorging op za-
terdag 18 en zondag 19 maart 
in de akademieraadzaal, kende 
een enorme belangstelling : 
naar zeggen van de organisato-
ren een vierduizendtal bezoe-
kers !
Schamper, hoognodig aan her-
opvoeding toe, was ook van de 
partij.

Zaterdagnamiddag, even na 14 u: 
aan de zuilen van de Aula in de 
Volderstraat is een spandoek 
opgehangen : 'Alternatieve 
opvoeding' ; de weinige vier-
kante meters van de zuilenga-
lerij worden door stoeiende 
kinderen tot speelruimte her-
schapen : het gaat er lekker 
rumoerig aan toe ; troepjes 
geïnteresseerden wandelen in-
tussen de akademieraadzaal 
binnen. Kortom : een groot 
verschil tussen de uitermate 
gezellige sfeer uas het ogen-
blik er, de sti jf doeneri j waar-
mee de meeste aktiviteiten in 
de akademieraadzaal worden ge-
kenmerkt.

Uat betreft het opzet van deze 
info-beurs verwijzen we naar 
een artikel in Schamper 57 
(pag. 3). Hier beperken we 
ons tot het weergeven van en-
kele schampere eerste indruk-
ken vanwege hat publiek, de 
aanwezige info-stands en de 
organisatoren.

HET PUBLIEK VOND :

de sfeer gezellig ; het geheel 
toch nogal verward vanwege de 
vele info-stands ten opzichte 
van de weinige beschikbare ruim-
te ; zo'n info-beurs wel goed 
als aanzet om over alternatieve 
opvoeding meer te gaan lezen en 
informatie te verzamelen ; dat 
er tevens heel uat ideeën wer-
den naar voor gebracht, waarop 
men als enkeling niet zo on-

middellijk denkt, hoewel ze 
nochtans voor de hand liggend 
zijn ; dat sommiae stands eer-

der amateuristisch aandeden, 
terwijl andere stands daaren-
tegen theoretisch sterk ge-
fundeerd werkten.

DE INF0-STANDS VONDEN :

dat er een ruime belangstel-
ling was ; dat er niet zoveel 
vragen werden gesteld, maar 
dat daarentegen de documenta-
tie die werd uitgedeeld en die 
was opgehangen, aandachtig ge- 
lezenw<£rd; dat hét publiek jong 
was en dat er waarschijnlijk >; 
veel opvoeders aanwezig waren, 
maar dat er jammer genoeg te 
weinig ouders waren komen op-
dagen .

DE ORGANISATOREN VONDEN :

dat er enorm veel volk was (zo-
danig dat bijzonder goed moest 
uorden opgelet, opdat de srga- 
nisatie niet uit de hand zou 
lopen, cfr. bevoorrading aan 
de bar, regelmatige doorstro-
ming van de ene stand naar de 
andere, ...) ; dat het publiek
vooral in praktische aangele-
genheden geïnteresseerd uas ; 
dat de films 'Opvoeding in 
China' en 'Opvoeden tot onge-
hoorzaamheid' veel succes ken-
den ; dat de te koopgestelde 
brochure, met een voorstelling 
van de verscheidene vertegen-
woordigde initiatieven zeer 
goed van de hand ging ; dat 
het voornaamste discussie- en 
debatpunt uas : het binnen- of 
buitenstruktureel gaan werken 
il» verband met alternatieve 
opvoeding.

Die info-baurs genoot -de rui-
me belangstelling die ze ze-
ker verdiende ; net de orga-
nisatoren hopen we dan ook dat 
dit initiatief navolging krijgt.

Roland
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dnomelt ,Vnoime Man Guit van dnornmedanlt de i t  daan ,eent 
dAoomde Ik  .dnoom dnormelte ,dnoomde ,dAoomde maan zat 
Panlji in  n iet ik  dat beuiiji het nog toch getik d it  i t  dan 
Maan .heb gednoomd ik  wat meen n ie t ik  weet en wakken echt ik  
wond Stnakt .ventchll geen kennen wenkelijkheid & dnoom en 
loom iteeds nog ik  ben laten uun 84 ,Nu .nog doornen mijn w itt  
£ wakken ik  wend Toen .diep heel ,dlep t l le p  Ik  .ontwaakt 
n ie t Ik  ben Mandaag .ipnake geen geheel d it  van wat hulp 
icholf,telijke z ijn  zonden want , zinnen itukken gettolen de 
v o o a  Reve dank ik  £ gooi ile c h tt ben Ik .verwekten booek mijn 
in  enektie geen nog ipAookjeiboeken Toen .wet waand halve geen 
nog inank 1 Toen .blijmoedig maan zinlooi even ,omchuldig 
Even .vAoegen a lt  wonden maan moet a ile t  : betloten £ gewogen 
£ gewikt a lle t  heb Ik .houd zo n ie t ik  waanvan dnank de z e li i  
,op i t  A llet

.f ie lte n  ween kan ik  £ ai dnank de van nog nu ,gentenaan , 
gemije gulzig ,geilaand g i j  ,m ij bezet ,m ij bezat ,m ij bezit 
, hoentje ichuldlg ,ichat ,ic h le t ,ichunk ,bulk mijn in  knulp 
, vendeend dat ik  heb waan ,aap een van hond ,dlen H e i ,men- 
ichen '4 nog zwaanden onze la a t ,m ij Aai .ichenken kan man 
'n wat weet bezat vnouw een ooit Wie .unlionmen v o o a walg 
mijn bevnedigt bezitten te  Hem .genot mijn knollen lu l le t je  
z ijn  nond knulletje t Ve .nok de dan naden mij 6toot hemd 
Het .hem zonden meen n ie t kan ik  want ,dan hem dood ,ite n i  
daaAoan Ik  Wanneet. . Room .Fnaiche Cnëme .m ij v o o a  dAank i t  
zaad l i jn  .a i hem tnek £ a i kienen z ijn  tnek Ik  .intnek bed 
mijn hem ik  waanop ,andenen de v o o a  i t  h ij  ,zozo i t  h ij  
(ilu l&tent) : zegt moeden Mijn .inteAhomodag de van 

medewenkeA homonadio Tnltt l ig t  mij Naait .woelen te  Hg  
£ bed In  Ik  klim Vaanop .wenk mijn zie ik  en vien h a li i t  

Het .bed u it  ik  klim kan ilapen meen n ie t ik  Omdat 
.z ijn  eentte het zal woond la a ttte  Het

vervolg van de voorkant

Dit was het ogenblik dat door 
de kolonelCwant hij was het natuurlijk) 
geschikt werd geacht om zich bekend te 
maken . Hij richte het woord tot de chauff-
eur en sprak:
-"Luister .kerel,ik had gezegd 'zo vlug 
mogelijk naar het station’ en dit is nu al 
de tweede keer dat ik merk dat je een om-
weg probeert te maken.Ik waarschuw je,ventje 
verder geen geintjes meer 
En zo mogelijk nog dreigender voegde hij 
eraan toe:
-”Je zou niet de eerste zijn die deze 1 
handen rond zijn nek krijgt,als je begrijpt 
wat ik bedoel...ik vermorzel je halswersels 
Zowaar mijn naam KOLONEL KNASPER KEUTELAAR 
isl"

Toen hij deze naam hoorde,kromp de chauffeur 
onder de ogen van de kolonel van de ijse-
lijke schrik wel twintig centimeter in 
elkaar.
- "Kolonel Keut...Keatelaar 1” kakelde hij 
eerbiedig,bevend over zijn hele lichaam. 
-"Kolonel Keutelaar...buitenechtelijk zoon 
van graafde Keutelaere-Wallenstein en een 
ongekende moeder !Opgegroeidop het voor-
vaderlijke slot te Lembeke .In troosteloze 
eenzaam-heid en overgelaten aan de morbide 
fantasie van Amadeus Kitler.zijn huisleraar. 
Zijn vader was het hele jaar door op reis me 
met telkens weer een andere secretaresse

die hij zijn memoires dicteerde en die zijn 
afspraken moest bijhouden en altijd bij hem 
moest slapen omdat,zo placht hij te zeggen 
-”’s Nachts meer inspiratie had om te 
schrijven.”
Maar hoewel hij gedurende 20 jaar 175 
secretaresses versleten kad ,was hij met 
het werk nooit verder dan zijn vijfde 
levensjaar gekomen.Eens oud en zelf ver- 
sletermen tot reizen niet meer in staat, 
maakte de gedachte aan .zijn vroegere lesren 
hem tot een verbitterd man en bracht hem 
uiteindelijk tot waanzin omdat hij het na-
geslacht ontbeerd wist van dit werk van 
onschatbare cultuur-historische waarde,

-"En dan is hij >.( hij wees naar het 
kleine mannetje dat nu geamuseerd duimen 
en vingers zat af te likkenjdan is hij 
Fritz’ Speer .alias de Kameleon .Als hij 
zich venmomd heeft zou zelfs zijn eigen 
moeder hem niet meer herkennen!"
Vreselijk was het gelach waapmee IFritz 
dit vermBeden bevestigde .De chauffeur 
deinsde dodöijk gschrokken acteruit 
waardoor hij zijn arm tegen het stuur 
stootte.De auto begon te slingeren,ging 
viermaal overkop,vloog het ronde pleintje 
voor het station op .sleurde een bank 
met eenjvrijend koppeltje erop en een boom 
met een voyeur erin mee in zijn vaart en 
kwam- met een helse klap tot stilstand, 
midden op het pleitnje tegen een grote 
betonnen verlichtingspaal die na een 
kleine aarzeling omviel precies op het 
hoofd-van de genaamde Leo T. uit Edegem 
die daar toevallig voorbijkwam. T. werd 
in het A.Z. ter stede opgenomen alwaar 
zijn toestand ons door de hoofdzuster 
als helemaal niet bevredigend werd om-
schreven ,

Slechts om de acht maanden kwam hij naar 
huis om zijn zoon een verschrikkelijk pak 
rammelte geven.hij was immers een over-
tuigd voorstander van lijfstraffen en ken-
de er de zeer grote pedagogische kracht 
van.En zo kwam het dat de kolonel reeds 
als kleine jongen kennis maakte met de 
beste chirurgen en de hoogste mediese 
kringen in het land.(Relaties die hem 
overigens later meer dan eens van nut 
zouden blijken te zijn.](°)
Aangespoord door een gebod van zijn op-
voeder en door zijn woord onderricht, 
trok de jonge Keutelaar naar de Kadetten- 
school en daarna naar de U.S.A. waar hij 
een zeer stggngÉ opleiding kreeg om inge- 
lijfd te worden bij de ultra-geheime 
inlichtingsdienst van de N.A.T.O. Hij 
was als waarnemer in Kongo ,nam actief 
deel aan de oorlog in Korea.en was toeval-
lig in Chili op het ogeblik van de 
machtsovername.Hij wordt door zijn vijanden 
en onder geschikten evenzeer gevreesd als 
gaehaait.Door zijn oversten-wordt hij om 
zijnmedogenloze optreden geloofd en gepr-
ezen als de redder van de vrije wereld, 
een geschenk van god...”
De chauffeur baadde in zijn zweet en had 
nu helemaal geen aandacht meer voor de 
weg voor hem.Hij zat op zijn knieeën op 
de voorbank en staarde als gehypnotiseerd 
naar de machtige figuur van de man achter-
aan in de auto.
-"De zwarte kolonel !” hijgde hij zwaar. 
-"Gij zegt het"fluisterde de kolonel

ZULLEN ONZE HELDEN OVERLEVEN!
IS DIT HET EINDE VAN HET VERHAAL? 
DAT LEEST U VOLGENDE IaEEK IN UW 
LIJFBLAD SCHAMPER IN

DE OPDRACHT

(°) zie album "Geile 
Gimmie en zijn Jazzorkest"

nadele Ten

w.w.
Dag Schpjnperofielen .. .

Wij zitten met Zeven studenten van 
de werkgroep wetenschappen in de fa— 
kulteitsraad."Wij", dat zijn:

-Benaard Anita (wiskunde)
-Herman Piet (natuurkunde)
—Lens Pierre (biologie)
-Mortier Johan (aardrijkskunde) 
-Heuse Kristel (biologie)
-Van Baelenberghe Renee (biologie) 
**Verhaeghe mare (scheikunde)

Waarom wilden wij in de fakulteitsraad 
zitten ?

-om te horen en te zien wat er zich 
daar afspeelt; dus vnl. om een aan-

wezigheidspolitiek te voeren. Vroeger 
waren er namelijk weinig tot geen 

studenten lid van onze fakulteitsraad. 
-om een aantal praktische zaken erdoor 
te krijgen die anders nooit behandeld 
worden..

-om belangrijke informatie door te 
spelen aan de studenten.

-om ev.. informatie door te spelen a n 
de student wetenschappen in de raad 

van beheer (Johan Desmedt).

Wat stellen wij nu echter vast in de 
fakulteitsvergaderingen :

-dat de vergadering een zeer langzame 
werking heeft.

-dat de vergadering voor 9/10 draait 
rond benoemingen, bevorderingen en 
financiële zaken zoals veldwerk, subo 
sidies, ....

-dat er da r allerlei ambtelijke mede-
delingen onder de professoren en de 
assistenten verspreid worden.

De verdeelsleutels van patrimonium- 
kredieten zijn historisch gegroeid 
en de bevoordeelde sekties verdedi-
gen dan ook de status cuo.
Tijdens de fakulteitsvergaderingen 
valt trouwens de dominantie op van 
een vier-, vijftal profs. De andere 
profs zwijgen meestal als vermoord... 
tot hun budget (of hun assistenten) 
ter sprake komt(en); en ze dan ook 
duidelijk hun eigenbelangen 'moeten 
verdedigen.

Nu nog een aanhaling van enkele belang-
rijke punten:

-i.v.m.het ’wetsvoorstel Ramaekers 
werd in de fak.ra^d geen enkele 
kommentaar (toch zeker niet in het 
verslag) gegeven op artikels die 
enkel andere fakulteiten raken (ge-
neeskunde, ingenieurs).

-toen we het vrijgeven van de examen- 
kwotaties eisten, in de geest van de 
gedragskode, reageerde professor 
Z„ Eeckhsut zeer emotioneel, waar-
door een felle discussie ontstond 
tussen hem en ons.
De andere profs g-̂ ven zeer 
weinig belangrijke commentaren, 
'duidelijk uit voorzorg prof.
Eeckhaut niet te fel voor het 
hoofd te stoten. Dit werd bewe-
zen, want bepaalde nrofs kwamen 
ons na de vergadering mondeling 
en officieus vertellen tegen de 
geheimhouding van de expjnenk-ota- 
tijes te zijn. laar ja, Eeckhaut 
is op dit (zoals op vele andere) 
punt(en) nogal gevoelig, dus... 
werd besloten de beslissing aan 
de verschillende examencommissies 
te laten. En daar hebben e niks 
in de pao te brokken. Leve de
-democratie!

-naast de delikate kredietsverde- 
lingsproblèmen zijn er ook de 
ruimtelijke problemen.
Als voorbeeld halen we de Biolo-
gie en de Biochemie aan die al 
jaren met een enorm plaatsgebrek

zitten. Sommige Biologie-afdelin- 
gen moeten wetenschappenjke 
instrumenten (centrifuges e.d.) 
in de gangen en zelfs tot in de 
toiletten zetten wegens plaats-
gebrek. Al jaren wordt dan ook 
gepoogd oplossingen te vinden 
voor dit probleem (dat is echter 
voof weinig andere profs een pro-
bleem). Het groeiend aantal Bio-
logiestudenten en het vele aan-
dringen v/d voorzitter v/d kom-
missie Biologie heeft nog niets 
opgebracht om de 'zaak' eens * 
serieus te (willen) bekijken. 
Daarnaast zien we de nieuwe ge-

bouwen aan de Sterre van Schei-
kunde en Viskunde, en het nieuw 
Geologisch Instituut.
In dit Geologisch instituut is 
er tegenwoordig zoveel plaats 
d t een aantel lokalen leeg 
staan. Om de eventuele bezoekers 
dan maar te misleiden staan op 
de deuren van die lokalen 
naamplaatjes van ex-assistenten 
(reeds 3-4 jaar van de unief 
weg!!).

Als besluit kunnen we dus zeg-
gen dat we tot nu toe geen 
informatie doormesoeeld hebben 
naar de studenten, omdat er wei- 
nig of meen relevante dingen 
besproken -werden (voer de studen-
ten althans). 'Pogingen van ons om 
meer algemene zaken na-' r voren 
te brengen ketsten af (examen— 
k ot^ties, motie i.v.m. de 
problemen in de tandheelkunde).

-immens de studenten van de 
werkgroep wetenschap en 

(fakulteitsleden)



vdk-innililroiinï
Het derde deel van de roman/lezer: 
brief van Bernard De Bruyn

Van de Velde in 53). In het begin 
van het akademiejaar kon iedereen 
schrijven wat hij wilde in Schamper, 
zo stelde de "redaktie” het voor.
In nummer 50 bleek dit plots veranderdi, 
er bleek een "kernredaktie" te zijn 
ontstaan, die de'doorslaggevende be-
slissingen zou nemen'. In nummer 51 
bleek dat Schamper een "forum was voor 
de werkgroepen en studentenvertegen-
woordigers”. Niet iedereen kan "lid 
zijn van de redaktie".

Met andere woorden: Schamper wordt 
opgesteld door een beperkt groepje, 
dat zichzelf tot de redaktie voor het 
leven heeft gebombardeerd, en dat 
de lijn van wat in Schamper komt 
bepaalt. Die personen vertegenwoor-
digen enkel zichzelf, zij spreken niet 
in naam van de studenten van de RUG 
(het is dus niet het "studentenblad 
van de RUG") ook niet in naam van de

De FK-vertegenwoordiger
van de Vlaamse Diergenees-
kundige Kring,

BErnard De Bruyn.

Volgende.Schamper volgt tenslotte het 
doek over de lezersbiref van Bernard, 
dan zal de redaktie ook voldoende tijd 
hebben gehad om de argumenten uit deze 
brief te analyseren, er de hypotesen 
uit te halen (indien aanwezig), deze te 
toetsen aan onze ervaren werkelijkheid 
van de feiten, deze te kontroleren aan 
de meningen van anderen.
Zo gaat dat immers bij wetenschappelijke 
redakties.

R a k
Bestey

In Schamper (nr55), werd een brief ge-
publiceerd, ondertekend met "RAK-cel".
Wij willen er de aandacht op vestigen 
dat noch een RAK-lid, noch een RAK-sel 
ooit een dergelijke brief geschreven 
heeft. Wij distanciëren ons volledig van 
deze, volgens ons, provokatoriese hande-

ling.
We willen nog deze mededeling kwijt. De 

RAK-leden hebben andere dingen aan hun 
hoofd dan voortdurend antwoorden en recht 
•zettingen in Schamper te publiseren.Als 
er dus nog dergelijke stommiteiten gepu- 
bjiseerd worden, van glibberige Janussen 
ci:-e menen een bijdrage te moeten doen 
aan de linkse verstandhouding, dan is 
dat voor rekening van de redaksie: Wij 
reageren niet meer!!!

r a k

dg Padldleslrod
Restaurant'De Paddestoel : 

Alternatief of niet?

Omstandigheden nopen mij om 
de verbruikers van het res- 
taurent'De Paddestoel’ en 

andere mensen op de hoogte te 
stellnn v-n enkele wantoe-
standen die daar achter de 
schermen(t .t .z . de toog ) 
heersen.

Iets wat de verbruikers waar-
schijnlijk niet zal opgevallen 
zijn, omdat er geen enkele 
ruchtbaarheid aan gegeven is, 
is n l . dat met ingang van 1 
januari '78, de organisatie-
structuur van'de Paddestoel'ver-
anderde. V.Z.U.’DE Paddestoel' 
veranderde in P.V.B.A.'De Erug'. 
Dit betekent dat van dan af aan 
de winst niet meer gaat naar de 
V.Z.U, maar naar een bepaald aan-
tal personen: de vennoten van de 
P.V.B.A., in dit geval vier per-
sonen .

Deze verandering ging gepaard met 

een klimaatsverslechtering in de 
werksfeer,t.t.z. een "heksenjacht 
op zogezegde profiteurs .

(jeval 1 :de bakker en tuinier,die 
verkoos gaen lid te worden van de 
P.V.B.A., zou als bediende wor-
den ingeschreven. Hij kreeg te ho-
ren dat zijn loon zou worden ver-
laagd, omdat door die overscha-
keling naar P.V.B.A., de sociale 
lasten te hoog werden. Volgens de 
filosofie van 'De Paddestoel', 
moesten die lasten maar op de rug 
van de werknemer komen.
De persoon in kwestie nam dit niet 
en diende zijn ontslag in. Uaarop 
'De Paddestoel' hem beschuldigde 

van "grote profiteur".

geval 2: 'De Paddestoel' heeft

gedurende 1 maand de hulp gekre-
gen van een werkloze, zonder dat 
ze haar ook maar 1 frank hebben 
uitbetaald.Ze had toch haar dop-
geld en moest dus voor het gele-
verde werk niet meer vergoed wor- 
d,n. Trouwens,'de Paddestoel' 
vindt dat de doppers da' rootste 
profiteurs' zijn, want : zij ver-
dienen geld zonder te werken,
De in dit geval betrokken persoon 
had 1 maand Hart-time kunnen wer-
ken, en betaald, wat haar finan-
ciële situatie zeker had verbe-
terd .
Dergelijke praktijken zijn voor 
mij enkel: gewoonweg profiteren 
van doppers; om zichzelf zo snel 
mogelijk te verrijken.

geval 3: Uiteindelijk moest 'De 

Paddestoel' toegeven dat ze over 
te weinig werkkrachten beschik-
ten. Ze namen een nieuwe bedien-
de in dienst. Dit bracht mijn ei-
gen geval aan het rollen.

Uoensdag 8 maart kwam 1 van de 
vennoten haar mij toe. Ge meet we-
ten dat ik daar ongeveer 6 maan-
den werk als afwasster.
Zi j v o nden:

1) Dat. ik teveel verdiende , n l .
ia00fr.,om gemiddeld 14 uur per 

'week te werk e n .

2) Dat ik,i.p.v. 2uur, zogezegd 
maar anderhalf uur per dag werk-
te. Hierbij dien ik op te mer-
ken dat het zwaar werk is. Op 
drukke dagen kunnen best 2 per-
sonen dit werk doen, aan een nor-
maal tempo.

3) Dat ik van hen profiteerde.
Zij rekenden aan 100 fr. per 
uur,t.t.z. dus 150fr. per mid-
dag ( ander half uur) - 100fr. 
maaltijd(gerekend aan verkoops-; 
i.p.v. inkoopprijs, om op hun 
werknemers nog meer te winnen)
== 50fr. per middag nl.
25 FR .PER U U R .

Vergeleken met een jobstudente 
in de Brug(l32fr. per uur+ maal-
tijd) kan men moeilijk spreken 
dat dit overbetaald is.
Daarbij voegde hij er nog aan 
toe:"Uij vinden 25ER. PER UUR 
meer dan voldoende".
Uanner ik niet meer aan dit on-
derbetaalde , uitbuitingsloon wil-
de werken, profiteerde ik van hen

Opmerking : In '77 heb ik daar 
volledig gratis gewerkt
1. Omdat het een V.Z.U. was en 

zij beweerden in geldnood 
te zitten.

2. Omdat ik toen nog niet twij-
felde aan de eerlijkheid en 
menselijkheid van hen.

En dan meer durven spreken van 
profiteren. Voor mij is maar 1 
ding duidelijk: het Alternatie-
ve van'De Paddesteol' bestaat 
erin mensen onder te betalen, 
meer nog: uit te buiten; zich 
rijk te maken op de rug van an-
dere mensen, zogezegd voor het 
goede doel.

Belangrijke opmerking:

1 van de 4 vennoten van 'De pad-
desteol' heeft geprobeerd derge-
lijke praktijken 2 maanden tegen 
te houden. Zij mag niet gelijkge-

steld worden met de rest.

-Uat mijzelf betreft: de dingen die 
ik heb meege maakt , vond ik al te 
gortig, zodat ik me verpicht zag 
hier meer ruchtbaarheid aan te ge-

ven.

Hilde Andries.

Aan de holbewoners van Home 
Astrid,

Uat was nu het doel van die aktie 
vorige donderdag (9-3) in het 
restaurant Overpoort? De publieke 
opinie op voet van oorlog brengen 
omdat de Sociale Raad een reeks 
voorstellen niet heeft ingewil-
ligd - of was het misschien voor 
al omdat de BAR er niet mag ko-
men - ? Dat de kamers niet ge- 
kuisd zijn, dat zal wel niet al-
leen in de Astrid zo zijn. Maar 
kunnen jullie dan zélf niet de 
kamers afstoffen, verluchten en 
voor één keer in uw leven een 
vaagborstel in handen nemen of is 
dat werk voor minderwaardigen? 
Stelletje slavendrijvers. Moeten 
die kuisvrouwen dan ook 'nog ALLES 
doen? Akkoord, ze worden er voor 
betaald, maar dat is dan nog geen 
reden om ze uit te buiten. Ik 
denk vooral ook dat zij al genoeg 
werk hebben met de gangen, de 
sanitairs -waar men al gauw merkt 
dat het een jongenshome is-, en 
de keukens -idem-; en ik spreek 
van ervaring. Uat, vrouwenwerk?
Ik vind dat eerder een klein-
burgerlijke mentaliteit en 't zal 
wel moeder zijn die alles doet 
thuis. Uat de insonorisatie be-
treft van de kamers, daar moet 
iedereen zich maar voor aanpassen. 
De muziek wat stiller zetten, 
bijvoorbeeld, stiller praten -voor 
al' s'nachts-. Maar wanneer dat op 
een vriendelijke manier gevraagd 
wordt, dan is dat teveel gevraagd. 
Alles toont aan dat er "studenten" 

op het home zitten, die blijk ge-
ven van een zekere onvolwassen-
heid, die geen verantwoordelijk-
heidszin en geen respekt kunnen 
hebben voor de belangen van hun 

mede— kamergenoten : ping-pongen 
in de gang, vogelpik spelen, in 
de gang staan diskuteren, deuren 
regelmatig dichtslagen -zowel 
overdags als s'nachts-, de vuil-
bakken ledigen in de lift en nu d 
de stoelen van het restaurant weg 
nemen. Ze zijn er precies alleen 
maar om plezier te maken en niet 
om te studeren -dat woord kennen 
ze misschien niet-. Er worden dan 

allerlei homeraden gehouden om er 
"demokratisch" te gaan stemmen: 
bezoekrecht, bar -die uroe ger al 
werd afgeschaft- enz... De "stil-
zwijgende meerderheid" wérd er on-
der druk gezet van een "brullen-
de minderheid" en die alle voor-
delen van een te nemén beslissing 
voorgespiegelt krijgt .zonder ooit 
nagedacht te hebben over over de 
eventuele gevolgen van zulke be-
slissing. Het staat allemaal in 
't licht van de "vermenselijking 
van het home-leven". Ik lach me 
een kriek want zoals het daar gaat 
dat noem ik dekadentie van het 

home. De sociale Raad doet er wijs 
aan van een strakke houding aan te 
te nemen en de Astrid heeft al 
zo'n slechte naam. Dit gezegde 
zijnde, a bonxentenduer salut !

Boela alias St. Hollant-Van Loocke 
Ex-Astrid-holbewoner.

STUDIO SK00P

van 31
van 24 tot 30 maart

zaal 1: -Silent Movie.
Brooks 

2 0 u .

-Oh Lucky Man. 
Anderson 

22u30

film VOORUIT

van 24 tot 30 maart:

*Silver Streak (transamerica Expr. 
Hiller ('76)

16u30 en 19u45

*Uestworld.
Grichtor ('73)

14u en 22u15

zaal 2: -Der Fangschuss.

Schlondorf
22u

van 31 maart tot 6 april:

zaal -Satyricon.
Fellini

20u

-l'Homme qui aimait les 
femmes. Truffaut
22u30

zaal 2: -Sue|ht Away.
Uertmuller 

2 2 u .

menu
van dinsdag 28 maart tot en 
met 7 april worden de maaltijden 
enkel verstrekt worden in de 
Overpoort.
De avondmalen worden tijdens deze 
periode enkel in de snackbar van 
de Overpoort verstrekt, zoals men 
dat pleegt te zeggen.

van 27 tot 31 maart '78

madag gesloten

dinsdag kampernoeliesoep
gemarineerd varkensge-

braad met princesse
braad met princessen/ 
tonijnbrochètten met 
tartaatsaus

woensdag minestronesoep
rundstong in madeirasaus/ 
braadworst met schorsene-
ren.

dodag poreisoep
broodvlees met rode kool/ 
wienerschnitzel ratatoeljs

vridag tomatensoep / pap
vis met groentensaus / 
spagetti bolognaise.


