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Honderd, 100, hond er d, ho, on, 
d'er, der, erd, hond, ... wat zit 
er in een woord. Drie cijfers, een 
1 en vooral twee nullen. Dat is 
zo goed als zeker. En verder, sym-
bool van vel,rurzljs1fjs1js 
ach wat, ik heb geen zin om hier 
moeilijk te zitten doen, op een 
stoel die niet hoog genoeg is op 
de nieuwe IBM op voldoende wijze 
te hanteren, want de hoofdredakteur 
vond het een goed idee de dikke 
laag schuim waarop dat toestel om 
transportredenen is vastgevezen 
zo te laten waardoor het enigszins 
moeilijk wordt om dat toestel te 
gebrui ken.
We gingen dus iets speciaals doen 
om dan 100-nummerig zijn te onder-
steunen. Bijvoorbeeld oude kroniek-
schrijvers uitnodigen om nog iets 
te plegen. Dat gebeurde en gingen 
er op in -en hierbij onze dank- 
Erwin Penning (Allemaal Nep) ,
Karei Kunstjes (Kunstjes) en Campus 
voor Campus (hetzelfde blad geweest 
als Schamper maar dan veel beter en 
om te lachen.
Wat dachten we nog ? Oud-tekenaars 
nog eens vragen om iets te tekenen, 
maar zover is het niet gekomen.
Waarna onze charmante hostess de 
bestelling opnam en het werklokaal 
verliet. Want beste lezer, bij 
Schamper werken geen vrouwen, en 
onafgezien van zeer toevallige 
schrijvende vrouwelijke medewer-
kers is dit blad steeds een man-
nenzaak gebleven. De redaktie 
heeft er nog aan gedacht om daar 
eens een lange overschouwing aan 
te wijden maar heeft dat nooit ge-
daan wegens haar gekende afkeer 
van lange pietepeuterige artikels. 
Dat is werk voor onze politiekers.

Maar ik zal vertellen wat er alle-
maal in deze Schamper staat en dan 
krijg ik dat voorblad misschien 
toch nog vol .
Zoals gezegd, de voorpagina wordt 
met veel zweet gevuld met het re- 
daktioneel, omdat die hoofdredak-
teur dat zo wou, alleen een teke-
ning met ons dierbaar vorstenpaar 
mag verder de voorpagina ontsie-
ren. De gouddruk is teken van 
het speciale karakter wat aan deze 
Schamper moet meegegeven worden. 
Deze tekst wordt trouwens op gro-
te spatie getikt, kwestie van het 
blad sneller vol te krijgen.

We gaan over naar de tweede blad-
zijde alwaar wij afgedrukt vinden 
een weergave van een gesprek tus-
sen redaktiel eden van verschillen-
de studentenbladen. Op de rechter-
kolom staan een kroniek van mr. C. 
Raar , nummer acht als ik het goed

heb en een aflevering van onze 
filmman. Onderaan de bladzijde 
begint eerl tekeningenreeks waarin 
de meeste markante gebeurtenissen 
uit de Scflamper-historie uitge-
beeld worden. Deze reeks loopt 
onderaan de bladzijden door tot 
pagina zeven.
Op pagina drie -even kijken- staat 
het onvolprezen artikel van onze 
toenmalige wetenschappelijke mede-
werker die in Schamper 25 de op-
lossing voor de krisis gaf. Wegens 
groot sukses hier opnieuw in deze 
jubelschamper. En ook een ultieme 
aflevering van de meest geprezen 
aller kronikeurs in Schamper, Alle 
maal Nep van Erwin Penning, die 
het verhaal vertelt van een burger- 
tent.

Viererzijds staat iets over het 
politiek konvent, niet terzake

maar wel geduld als bladvulling. 
Vooral staat Kunstjes daar (zich 
moeizaam vrijmakend uit zijn tesis 
verwikkelingen in de fakulteits- 
wetenschappen) en een Campus-bij- 
drage (Campus, het blad dat beter 
wordt naarmate het langer verdwe-
nen is).

Op vijf heeft onze speltherapeut 
een ganzenbord gekonstrueerd waar-
mee de lange winternachten kunnen 
worden doorgemaakt.

Bladzijde zes staat vol berichten 
van onze vertegenwoordigers in de 
Raad van Beheer. Wegens overtuigde 
onenigheid krijgen we opnieuw 
twee versies van de feiten. Aange-
naam.

De zevende pagina geeft een inter-
view met Radio-Aktief, zoals u 
misschien zult weten is dat de 
sluikzender die nieuws brengt ove 
over de slechte mensen in de we-
reld en in België, opdat het ooit 
eens beter zou worden. Dit is een 
vrije, oneerbiedige interpretatie 
(wij zijn ook maar schamper).

En tenslotte de achtste bladzijde, 
het einde van ons lijden. Nogmaals 
C. Raar, special schijnt het, zoals 
de loempia's. Ook het antwoord op 
de Schamperprijsvraag, atoms for 
peace (dat gaat over Amerikanen 
die het weer eens beter weten) 
en de agenda uiteraard.
Zeg, is het nu nog niet vol ?
Wat zeg je, nog twee kolommen. Kom, 
we gaan iets drinken.

NA DE MACHTSGREEP.

Zie me hier nu staan. Na de hoofd-
redakteur. Hij was zo vriendelijk 
mij een verlaten hoekje te geven. 
Terwijl hij zelf de godganse front-
pagina volzwetst. Ja, mijn beste 
lezers, ook in Schamper heerst er 
klassestrijd. En dan durven ze nog 
zegggen dat we een links blad zijn. 
De artikels misschien wel, maar 
Schamper toch niet zeker !?! Trou-
wens, wat moet een mens allemaal 
niet doen om acht lange bladzijden 
te vullen ? Neem nu eens de eerste. 
Goedkope insinuaties over een 'char-
mante hostess' die het werklokaal 
verlaat. En klagen jongens, klagen, 
dat we altijd alles zelf moeten 
doen en dat zich bij Schamper geen 
vrouwelijk schoon waagt om onze 
nijvere redakteurs te ver-,af1eiden. 
Maar niet getreurd, het kan nog er-
ger. Bladzijde twee bv., een C. Raar 
die ergens tussen de anale en de 
neus-peuterfase hangt, en een ver-
slag van onze filmman die het ver-
tikt ook maar een woord over films 
te schrijven, maar steeds heeft over 
opdringerige homo's. Mensen, wat 
een sexistisch blad wordt Schamper 
toch !

vervolgt op p. 4.
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Warentest : 
schamper wint het !
in het kader van haar honderdvoudig exem-
plarisch verschijnen dacht de redaktie 
eraan om haar kollega's uit de andere 
universiteiten eens uit te nodigen om een 
debat zonder publiek te houden over stu-
dentenpers, de bedoelingen van studenten-
bladen, het beleid, enz...
Dat gebeurde dan ook, maar snel bleek dat 
er niet zoveel studentenbladen -die zoals 
Schamper voor de hele unief verschijnen- 
bestaan.

Kwamen die donderdag samen; Serge De Ryck 
en Rudi ? van 1t Vubke (VUB), Marcel 
Meeuws van Veto (KUL) en drie mensen van 
Schamper (RUG).

Schamper

De structuur van het studentenhuis is wel 
een beetje raar. Je hebt hier het Kultureel 
Konvent, het Politiek Konvent. het Facul-
teiten Konvent, het Werkgroepen Konvent en 
dan heb je nog de sector voor informatie- 
spreiding waaronder Schamper en de Radio- 
Omroep in de restaurants vallen.
Het gevolg daarvan is dat we niet afhanke-
lijk zijn van de konventen voor ons budget 
en voor onze manier van werken. Het voordee. 
is dat wij geen verlengstuk zijn van de kon-
venten. Het gevaar is echter dat wij als 
blad ons los zouden kunnen maken van de stu-
dentengemeenschap en dat wij helemaal niets 
meer zouden te maken hebben met de universi- 
teit en met de studenten ervan. Ik denk ech-
ter niet dat dat gevaar er ooit al geweest 
is, alhoewel de structuur daartoe aanleiding 

zou kunnen geven.

Een beeld dat vele mensen van Schamper 
hebben is dat het een ’links’ blad is.
We hebben een vaste redactie die op 
vrijwillige basis is samengesteld: mensen 
die afkomen naar de redactievergadering 
omdat ze zin hebben om een blad te ma-
ken .
Het nadeel van het ontbreken van statuten 
is wel dat wij bezoek krijgen van • 
mensen die Schamper willen aanwenden voor 
hun eigen kraam. In de 5 jaargangen, 
hadden we eerst het LVSV die in Schamper 
een middel zagen om hun ideeen te ver-
spreiden. Daarna hadden we Alternatief, 
vervolgens VVS die Schamper te veel wilden 
gebruiken, en tenslotte NSV die dacht dat 
Schamper ook voor hen bruikbaar zou zijn. 
Buiten die paar keer dat we lastig geval-
len geweest zijn hebben we voldoende be-
wezen dat wij een leefbare formule zijn, 
als we wel politiek getint zijn maar daar_ 
om geen spreekbuis voor de poTitieke 

groeperingen.
In het begin van dit jaar heb ik 2 num-
mers alleen moeten maken. Het was nl 
zo dat we verleden jaar hadden aangekon- 
digd dat er een aantal mensen gingen weg-
gaan en dat er nieuwe mensen nodig waren» 
wilden we Schamper voortzetten. Die 
mensen waren wel verdwenen maar er kwamen 
geen nieuwe zodat ik de eerste 2 nummers 
zelf moeten maken heb. Ik heb ze toen 
opzettelijk heel slecht gemaakt om de 
studenten er met hun neus op te drukken

dat het zo niet verder kan en dat er 
dringend iets moest veranderd worden 
wou Schamper niet opgedoekt worden.
En dan is er iets gebeurd wat ik zelf nie1 
goed begrijp, maar toen zijn er een aanta.

5 1 S,E K O F F Œ B E D E V  A A  R T  
" 'J .:-  D IK S M U ID E

Ik apprecieer erg dat we niet onder de 
bevoegdheid staan van 1 van de konventen, 
of dat we uit de konventen een redactie 
zouden hebben, zodat die konventen in 
Schamper een gemakkelijke manier zouden 
vinden om hun pamfletten te verspreiden. 
Het isniet de bedoeling dat er in Schamper 
pamfletten worden opgenomen; er zijn andere 
e manieren om die te verspreiden. We zijn 
dus helemaal los, niet gekozen,niet ge-
bonden een erg vrije structuur dus.
De redactie is niet politiek gericht in 
die zin dat de verscheidene redactieleden 
een bepaalde opvatting hebben, maar nie-
mand behoort tot een politieke groepering.

mensen komen opdagen die iK nog nuuii. 
gezien had, die niet aktief waren in de 
studentenbeweging , in de werkgroepen enz. 
Met hen gaat het nu weer.
Schamper wil eigenlijk een blad zijn voor 
de studenten en nog het liefst voor de 
aktieve studenten en die studenten aan 
het woord laten die aktief zijn in de hoop 
dat de mensen die niet aktief zijn het zu) 
len worden.
Schamper is het meest geïnteresseerd in 
het werkgroepenkovent omdat die niet 
direkt partijpolitiek gericht zijn en 
omdat die nogal dezelfde ideeen op na 
houden dan de mensen van de redactie van 
Schamper. Het is dan ookeigenaardig dat 
juist die Werkgroepen zo weinig gebruik 
maken van Schamper.

Schamper wordt gedrukt op 3500 exemplaren 
en wordt voor een gedeelte via abonne-
menten verspreid, en voor een gedeelte 
in de hornes gelegd, en voor de rest in 
de restaurants aan de man gebracht.
Voor Schamper krijgen wij een subsidie van 
300000 fr. . Vroeger kregen we 200000 
en later 250000 maar daarmee zaten we een 
beetje krap. Dit budget wordtons toegekend 
door de Sociale Raad, waaronder de homes, 
PAS, de restaurants, Sociale dienst en 
de Sociale Sector en dus ook de Sector 
voor informatieverspreiding vallen.
Dit geld kunnne wij krijgen omdat de stu-
denten in de sociale raad met onze huidige 
formule akkoord gaan.

Beste lezer, moet ons dat weer overkomen. 
We willen het relaas van de Veto-redakteur 
overtypen en we vinden de tekst niet meer 
terug. Aangezien we lichtjes in tijdnood 
zitten, hebben we na een kort krisis- 
beraad besloten dit artikel volgende week 
te vervolgen en de vrijgekomen plaats op 
te vullen met de fraaie koffie-propaganda- 
tekening ( eerder verschenen in Schamner 
78 ).

’tVUBKE -Brussel

We zijn met erg weinig mensen voor de samen-
stelling van ons blaadje. De bedoeling is 
dat de artikels van de mensen komen die hun 
mening willen vertolken, en dat dat dan wordt 
samengesteld en gedrukt door ons. Soms zit 
ten we met het probleem dat we te weinig ar-
tikels hebben, het gevolg is dan dat we zelf 
moeten de artikels opstellen. Dat maakt wel 
dat we dan onze eigen stempel op het blad 
drukken terwijl het de bedoeling is dat het 
Vubke de stempel draagt van de universiteit^ 
of beter van de studenten van de universiteil 
alhoewel we vinden dat wij geen onpersoonlijk 
instrument kunnen zijn die de mening van de 

studenten vertolken.
Het Vubke is het informatieblad van de BSG 
(overkoepelend orgaan van de konventen), 
dit betekent dat er iemand voor verkozen is. 
Ieder jaar zijn er verkiezingen voor het BSG 
er worden lijsten ingediend met 9.'.namen voor 
de 9 functies in het BSG. De functie "publi-
catie" bestaat nog maar 1 jaar. Vroeger was 
er maar één lijst, vorig jaar waren er twee. 
Er waren ongeveer 700 mensen op de 5500 die 
komen kiezen zijn. Elk jaar moet er dus een 
soort beleidsplan voorgelegd worden, waar de 
bedoeling moet tot uiting komen. Het is de 
bedoeling dat we onpartijdig zouden zijn, 
dwz dat we wel aan politiek doen, dat we 
daarover niet zwijgen, maar dat we geen par-
tij zouden trekken voor een politieke partij. 
Wij willen vooral informatie brengen van wat 
op het VUB gebeurt of te gebeuren valt.
Het Vubke verschijnt om de 14 dagen.

Voor ae verspreiding verzenden we in het be-
gin van het jaar een nummer naar a]le studen-
ten waar we dan een strookje bijvoegen die 
zé dan moeten invullen indien ze 't Vubke 
verder willen ontvangen. Een tachtigtal men-
sen hebben daarop gereageerd. Verder worden 
er een 750 in de homes in Etterbeek en een 

200 in Jette.
Er verschijnt elke week nog een stencil waar- 
op alle studentenactiviteiten aan gekondigd 

worden.

Beste,

Als je even tussen twee films in het 
befaamde Brussels park, strijdtoneel 
150 jaar geleden van de Belgische 
Revolutie, gaat kuieren, het plaatselijke 
fin de siècle optrekje gaat opzoeken, 
nog steeds onschuldig (), frisse lucht 
nietwaar, word je vrijwel ongewild ge- 
konfronteerd met een verschijnsel, 
eigen aan goedkope en minder goedkope 
dedectivenovellen.
Rapé culture, Brussel, België.anno 1980. 
Een kort relaas uit wrok (), niet uit 
liefde.
Ook gehoord, vriendin, acht uur s'avonds 
te Gent lastig gevallen (Vlaanderen- 
straat) - eigen eufemistische interpre-
tatie - door, twee guys (dankzij weer-
baarheid ontsnapt aan erger). Smalend 
ambetenarenapparaat.
Wrok ? Ook ik ben naar het schijnt een 
potentieel geweldpleger. In het optrekje, 
gedwongen te antwoorden aan een leide*r(s)- 
figuur en gezel, gedachten stonden naar • 
geziene film niet naar een geef toe 
nieuwe sensatie, ik nietsvermoedend () 
en twee geile janetten, voor sommigen 
pejoratief, die naam, anderen geuze, 
schijnt het. Nee nee nee, ik heb geen 
zin (een andere keer misschien). In de 
hoek gedrumd, niet zo vriendelijke reaktie 
op mijn vrijwel spontaan negatief advies 
in deze kwestie. Woordenwisseling, niet 
eenvèa Brussels gekweel, eerder de 
manier waarop dialoog dan wat... Klappen. 
Rapé culture, 1980, 1970, 1960. Tolerant 
tegenover (sexueel) geweld. Tolerantie.
De zwakke boet steeds. Niet altijd maar 
veel vrouwen. Hoewel een vrouwenverkrach-
ter valt in de bajes ook zijn hetero- 
buur lastig. Machtspositie, macht, rapé 
culture (een handig alarmpistool : 1200 
BF). Verbittering &/ uit onmacht.

Veel liefs,

Rik S.

Rechtover mij zit een marokaan in zijn 
neus te peulken achter een bruine trap-
pist. Hij droomt en zucht. Hij ziet een 
blond meisje met blauwe ogen en erg rode 
lippen zweven in onze hoge venen. De 
tranen schieten hem in de ogen. En hij 
haalt nu eindelijk zijn zakdoek uit.
Hij snuit zo hard dat hij wakker wordt.
Hij kijkt naar me. Hoe ik nu ook mijn 
neus aanval. En hoe ik droom van de Sa-
hara, de snikhete zon en de vrouw met 
armdelogen die in schitterende zwarte 
kleren door het zand gaat. Zij verzamelt 
kameledrek, voor het vuurtje voor de thee. 
Zijzelf stinkt van op afstand, want het 
heeft hier al in weken niet meer geregend. 
Als zij genoeg heeft wrijft ze haar neus 
af, en blijft er met een vinger inzitten. 
Ze begint te dromen, ze droomt van Israël 
land van geitemelk en ...
Het wordt haar tevee1. Ze trekt haar 
schouders op en lacht. Denk ik, want ze 
is gesluierd. Vreemd hoe kan zij dan in 
haar neus komen ? Ik. insisteer. Maar zij 
draait zich om. Als ik mij terug op de 
trappist marokaan richt zie ik hem terug 
in neus en sex verzonken. Zijn drank 
begint vervaarlijk te schuimen en loopt 
over. Op zijn broek, op de vloer, naar 
buiten. Er drijven kleine stukjes noord 
afrikaanse neus in. Ik. begrijp het niet 
meer1. Ik. neem mijn zakdoek en kuis mijn 
zalm af. Ik ga naar het meisje in de 
hoge venen, ali, als je wil, mag je de 
volgende keer vragen hoe ik. het gesteld 
heb. Ik. zal je alles tot in de details 
vertellen. Ik. stap door het schuim en 
vertrappel neusjes die een hoogsteigen- 
aardig lawaai maken. Mijn schoenen zijn 
vuil en ik roev de marokaan om zc te 
kuisen. Ik. betaal hem en laat hem zelfs 
een fooi. Zeg nu niet dat ik een racist 
ben, ik. ben één van die Europeanen die 
het slachtoffer zijn van de graanboycot 
var. Amerika. In Rusland, eet men geen 
boter zonder brood.



BE LG IE O P K R I K K E N ?
In Schamper 25, januari 1977, ver-
scheen een artikel dat een' veel 
ruimere weerslag kreeg dan ooit 
van een Schamper-artikei kon ver-
wacht worden. Het betrof een blauw-
druk voor de oplossing van de kri- 
sis die België voorgoed uit de pro-
blemen zou helpen. Niettegenstaan-
de haar grote weerklank in de eko- 
nomische, sociale en kulturele 
kringen van dit land maar ook 
ver daarbuiten, is deze benadering 
van de kri s i s i nte rventi es oluti e 
nog steeds niet voldoende bekend. 
Daarom, en uitsluitend daarom, wij-
ken we voor een keer af van ons 
staalhard principe geen twee maal 
dezelfde tekst te plaatsen.
Speciaal dus voor de Schamper-lezer 
de uitweg op de twintigste eeuw. 
Doktorandus, ga uw gang.

Be redaktie.

Nu ons het nieuws bereikt heeft van 
de Trans-A 1 aska-Pipe-Line (een 
projekt dat de USA de som van 500 
miljard dollar gekost heeft en b e -
doeld is om de olievelden in Alaska 
te ontginnen], zijn wij ervan over-
tuigd dat de realiseerbaarheid van 
ons projekt tot het oplossen van 
alle problemen in België, een ze-
kere zaak geworden is.

WAT IS DE BEDOELING ?
Wij menen dat alle problemen in 
België kunnen opgelost worden door 
■België, langs de kant van de Arden-
nen (zie schets 1] over een afstand 
van 150 m. op te krikken. Hierdoor 
wordt de positie van België dras-
tisch gewijzigd.
Eerst zullen wij Ingaan op de p r o -
blemen die, zoals gezegd, opgelost 
worden; daarna op de praktische 
verwezenlijking.

1. OPGELOSTE PROBLEMEN.

Uiteraard kunnen wij niet alle 
problemen hier in detail behande-
len, wij zullen de voornaamste 
issues behandelen (the major 
points].
- de werkloosheid: meteen opgelost 

men schat het aantal arbeiders 
-nodig om het projekt te reali-
seren- op 150.000. Wij vroegen 
hierover de mening van Ir. V. 

de wegenproblematiek: alle grote 
autostrades lopen nu onder Bel-
gië door (zie eveneens schets 1] 
zodat België verlost wordt van de 
voornaamste wegen. Om kunstenaars 
terug een zinvolle taak te geven, 
is het idee bij ons gerijpt een 
wedstrijd uit te schrijven :
"Wees kreatief met E 3 - E 5 ”. Aan-
verwante voorstellen zijn: de 
grootste ondergrondse parking ter 
wereld, een Luna-park met speel-
tuin en restaurant: ’’Van onder
is 't ook best plezant",... 
Altomver: "Een zeer akkurate
schatting.” Het aantal vereiste 
ingenieurs en meer betrouwbare 
technici wordt geschat op 50.000. 
De mening hierover van prof. Dr. 
Devreker: ’’Geen mening.

de Belgische industrie: uoor het 
opkrikken schuift de Waalse in-
dustrie automatisch op naar Vlaan 
deren, wat een groot aantal pro-
blemen wegwerkt. Voorts een a a n -

tal verbeteringen in de industrie: 
wij noemen er een paar: de kolen-
mijnen kunnen nu onderaan ont-
gonnen worden, wat een (toegege-
ven) laattijdig eerherstel b e -
tekent voor het bereep van mijn-
werker; door het opkrikken wordt 
uiteraard het debiet van de voor-
naamste stromen (Schelde, Maas) 
aanzienlijk opgedreven, zodat tal 
van nieuwe waterkrachtcentrales 
kunnen gebouwd worden, wat het 
probleem van de kernenergie aan-
zienlijk reduceert; de forse re-
monte in de staalindustrie die te 
verwachten is, bij de levering 
van het konstruktiemateriaa1 (zie 
punt 2). Wij vroegen hierover de 
mening van de direkteur van Git- 
m a r : ’’ "

net t oerisme: we noemen hier 
slechts enkele punten: de grotten
van H.an worden onderaan zichtbaar 
bergbeklimmers kunnen nu aan hun 
trekken komen in de Ardennen (Wij 
dachten aan een slogan: "Na Alpin
isme, nu Ardennisme").

de w e t e n s c h a p : ook hier lichten
we enkele punten uit de veelheid 
op: Ukkel komt meteen een goede 
100 m. hoger te liggen, wat de 
waarnemingen aanzienlijk zal doen 
stijgen in kwaliteit. Wij vroegen 
hierover de mening van Armand 
Kien: "Ik weet nog 'n goeie mop
over opkrikken: kijk d' er is die
vrouw, ziet ge ...’’.
De ondergrond van België wordt 
een duidelijke zaak, een open 
zaak zouden we zelfs zeggen. V e r -
geten wij natuurlijk ook niet 
dat het opkrikken zelf een wet e n -
schappelijke topprestatie zal 
zijn: niet "de eerste man op de 
ma a n ” , maar "de eerste Belg onder 
België ! " .

Wij kunnen deze lijst blijven aan-
vullen, maar waarschijnlijk heeft 
u ook al begrepen dat mogelijke b e -
zwaren niet kunnen opwegen tegen de 
m a s s a ’s (ha ! ha !) voordelen.

Het ontwerp dient nu nog juist ter 
goedkeuring te verschijnen voor de 
C R G , de JKO, de AAZVGHL, de vereni-
ging voor TTLM, de KPPL, de TTR, 
waarna de werken zullen beginnen.

Namens het komitee van Ontwer 
Ontwerp voor de Herstelling 
van België (KOHB),

Jean-Paul Van iBendegem.

Drie jaar later.

2. DE PRAKTISCHE VERWEZENLIJKING.

Twee ontwerpen staan vooraan, w a a r -
van u de twee ruwe schetsen kan b e -
wonderen: het ontwerp van ir. Tuks 
en dat van ir. Ladjes.

)n*wJ man Cj cxA. JU

Wij herinneren ons nog levendig de 
start van het projekt "Het opkrik-
ken van België ter oplossing van de 
krisis".
Misschien zal de lezer opmerken dat 
niet veel gebeurd is. Integendeel, 
wanneer wij terugblikken, zoals ons 
optimisme voorschrijft) op drie 
jaar arbeid, kunnen wij met trots 
het volgende vaststellen:

(i) de krisis woedt nog steeds in 
volle hevigheid, wat bewijst dat 
ons projekt de problemen zeker op-
lost, vermits het niet gerealiseerd 
i s .
(ii) we hebben de oprichting mogen 
meemaken van het internationale 
tijdschrift "Journal for the Formal 
Study and Technological Implicatio- 
tions of the Higher Levelling of 
Belgium", uitgegeven in Amsterdam.
( H i )  niet minder dan drie kongres- 
sen hebben plaatsgehad in New-York,
Den Haag en Marseille, resulterend 
in een reeks , getiteld "Belgium 
and Higher", waarin reeds versche-
nen "The chemistry of H SO . when 
higher levelling is a p p lied”(v o l .1) 
en "Does the relation ^ (x,y)= o
hold at higher levels ?" (vol. 2)
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(iv) onze grootste trots is echter 
de oprichting van een Europe se Com-
missie ter bestudering van de M o g e -
lijkheden en Faciliteiten tot het 
Gezamelijk Opkrikken van de EEG 
(daar wij namelijk hopen dat ook d i • 
dit projekt niet gerealiseerd wordt 
betekent dit de krisis voor de EEG 
en wij hebben de diepe overtuiging 
dat geen wetenschappelijk onder-
zoek een effekt van deze orde gehad 
heeft- met uitzondering van de 
atoombom uiteraard-).

De eigenlijke plannen voor realisa-
tie van het projekt zijn dan ook op-
geschoven naar 2015, om alle werk-
groepen, tijdschrijften, kommissies 

en kongressen de tijd te laten 
zich ten volle te ontwikkelen. I n -
dien nodig zal het projekt vervallei 
len als dit de werking van hoge^r 
vermelde groepen zou hinderen. Wij 
hebben daar een zekere vrees voor, 
gezien het voorstellen van een kon- 
krete datum betekent dat de budget-
ten van de kommissies zouden ge-
schrapt worden na de voorgestelde 
datum.

Namens de Commissie.

OfcTueRp vrtiv i'rf. p#o p . <r. U ljcr
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Beide ontwerpen hebben talrijKe 
voordelen: zo kan het ontwerp van 
Tuks stuksgewijs uitgevoerd w o r d e n , ®  
wat een spreiding van de kosten m o - C  
gelijk maakt. Daarentegen is het ®  
ontwerp van Ladjes een kort, k r a c h - ®  
tig ontwerp: het volstaat de kabel ®
te spannen en klaar is Ladjes. ®
Mensen, die zouden denken dat d a a r - ®
door Ladjes goedkoper is dan Tuks 
zijn helaas mis, want beiden maken 
gebruik van dezelfde formule voor 
het berekenen van hun honorarium:

prijs= idee(originaliteit)' 
x kost uitvoering.

Helaas nu, beweert Tuks dat zijn 
idee zeer goedkoop is, maar de k o s - ©  
ten zeer hoog en Ladjes beweert nu ©  
dat, inderdaad, u begrijpt onze 
pijnlijke situatie.
Onze pogingen om Ladjes 
overtuigen dat het idee 
eigenlijk het zijne is, 
niets uitgelopen, omdat 
idee van Ladjes de 
vindt als voor het zijne 
Enfin, zo kunnen we uren doorgaan, 
wat we ook deden, maar het hielp 
n i e t s .

zijn we geneigd, na kon- 
van de regering (kommen- 
de eerste minister: "om
wat u doet, als het maar 

anders wordt"), te kiezen voor het 
ontwerp Tuks, omdat dithet langste 
duurt, wat zal toelaten behoorlijk 
te verdienen aan het toeristisch 
aspekt van de werken, éénmaal deze 
op gang zijn. (Wij denken hierbij 
aan de gestegen bezoeken aan het 
Belfort in Gent, sinds de restau-
ratie begonnen is).

ervan te 
van Tuks 
zijn op 
Tuks het 

moeite niet 
te
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sultatie 
taar van 
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CHEESE
Toen wij de kathedraal binnenkwamen, stond 
de bisschop in paars trainingspak, de foto-
graaf en mijzelf al op te wachten aan de in-
gang van de krypte. Na een hartelijke be-
groeting volgden wij hem meteen op de rol- 
tran naar beneden.

Is het niet een beetje merkwaardig," 
begon ik, "dat u de uitbating van een chee- 
seburgerrestaurant toestaat, uitgerekend in 
de krypte van St-Baafs ?"

Het rook er lekker en een viertal tafel-
tjes waren bezet.

"Ach," antwoordde hij, " onder de toren 
aan de overkant" - en hij maakte een gebaar- 
"wordt al sinds jaar en dag voedsel ver-
strekt, en niemand heeft daar ooit wat van 
gezegd.

"Ja," hernam ik, "maar we zijn hier toch 
in, tenminste ónder de kerk. Ik verneem nu 
plots luchtige, zij het bijzonder sfeervol-
le, muziek uit verborgen luidsprekers en ik 
vraag me af..."

"Wat muziek bij het eten, mag dat dan 
niet ? Maar ik weet waar u heen wil. Eén 
van mijn voorgangers verbood inderdaad de 
uitvoering van profane muziek in deze ruim-
ten. Rond dezefde tijd echter begon het 
Vaticaan juist op grote schaal fonoplaten 
te produceren. Onder andere met volkslied-
jes, Poolse nog wel. Dus de stelling van 
mijn predecessor bleek niet houdbaar. Ik 
volg gewoon zekere evoluties. Zo de stads- 
kernrenovaties, die dan eigenlijk nog een 
niet meer zo recente trend is, de monumen-
ten nieuwe functies geven. De Republikeinse 
Vlaamse Schouwburg is nu toch ook een 3 D 
bioskoopcomplex met vijf zalen geworden ?
En waarvoor werd deze krypte tenslotte ge-
bruikt ? Er stonden amper twee toonkaSten 
met oude kostuums en een doodskop. Wel, die 
zijn naar het museum hierboven gevlogen en 
dit lokaal hebben we enigszins gezelliger 
gemaakt. Kleurige plastic, veel aluminium- 
bekleding en zo. Ik heb die zuilen er ook 
nog willen uitgooien, om het geheel wat 
ruimer te maken, maar de ingenieur vond dat 
zulks de stabiliteit van het gebouw in ge-

vaar zou kunnen brengen."
"Hoe is u op het idee gekomen ?"
"Op zekere dag werd er gebied. Goed, ik 

maak open en daar staan twee kerels van een 
jaar op vijfentwintig. 'Mineer,' zeggen ze 
met onmiskenbaar accent, ' wij zijn twee 
welopgevoede jongelieden uit Amerika en wij 
hebben een boodschap voor u.' Ik laat die 
jongens dus binnen, want tegenover andere 
overtuigingen moet je evengoed tolerant 
staan. Doch wat bleek ? Het waren twee ver-
tegenwoordigers van Cheeseburger Unlimited 
en die hebben mij dit ideetje als het ware 
verkocht."

"Toch sta ik er nog een beetje onwenning 
tegenover."
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"Ach, krijg de klerus," antwoordde de 
hoogwaardigheidsbekleder populair. "Alles 
verandert immers ! Weet u iets van de ge-
schiedenis af van het blad waarvoor u 
schrijft ? Ik hab er een hoofdstukje over 
teruggevonden in een oud boek van Karei Van 
Isacker, 'Mijn land heeft de tering, deel 2 
1914 - 1980. Nu is uw tijdschrift een luk- 
sueuze uitgave op glanzend papier in vier-
kleurendruk, maar het is medio de zeventi-
ger jaren medio de vorige eeuw begonnen als 
een studenteblaadje voor politieke, sociale 
en kulturele kritici. .En de stichter Jeroen 
Kaes, kende maar één kleur. Er werkte in die 
dagen ook nog een stukjesschrijver aan mee, 
die later prokureur-generaal geworden is.
Zo zie je maar. Toen schreef hij trouwens 
niet meer cursief maar recht. Maar goed, die 
Jeroen Kaes. Na zijn burgerdienst had deze 
voormalige agitator enige rijkdom vergaard 
en stichtte hij een groot gezin. Ja, zo zie 
je maar. Later zou hij de uitspraak doen : 
'Er is een weg die naar boven leidt, één 
naar onder en één ergens tussenin."'

"Wat bedoelde hij daarmee ?"

"Dat weet ik niet. Hij doceerde toen al 
filosofie in California. Ik wou alleen maar 
aantonen dat de dingen veranderen. De jezü- 
ieten zijn ook niet gebleven zoals Ignatius 
van Loyola ze bedacht heeft."

"Wie komt hier allemaal cheeseburgers 
eten ?"

"Toeristen natuurlijk, en ook veel stu-
denten. De akkomodatie van de Overpoort is 
hopeloos verouderd, schijnt het, en boven-
dien heb ik gehoord dat dermate veel amb- 
tenanren en personeelsleden allerlei een 
een kaartje hebben om ginds te gaan eten, 
dat de studenten het met de restjes moe-
ten stellen."

"Doen ze nooit rumoerig ?"

"0, als zo'n student hier een grote 
mond opzet, dan stoppen ze daar toch 
prompt een cheeseburger in, zeker ! Nee, 
ik heb de indruk dat het enorm kalm ge-
worden is in hun midden. Sinds jaren geen 
leusje meer gekalkt gehad op mijn voor-
deur. En heeft u iets gemerkt van protest 
tegen die 110.000 ? Ik niet. Mogelijks 
zitten de kernkopjes, waarmee *de politie 
tegenwoordig is uitgerust daar wel voor 
iets tussen. Mag ik U thans een cheese-
burger aanbieden ?"

We gingen voor een automaat staan, 
waarvan de monseigneur een knopje induwde.
Er klapte een luikje open, waaruit warem-
pel een goudgele cheeseburger tevoor-
schijn sprong.

"Wilt U in uw blad misschien meteen 
een advertentie opnemen ?" vroeg de bis-
schop. " Wij zoeken namelijk een nette 
koorknaap (m. of v.) voor de keuken."

"Craag," stemde ik toe. Ik ging de 
fotograaf halen, die in een hoekje had 
zitten dutten, en liet de bisschop po- 
zeren.

"Cheese," zei die, 
ging.

toen de flits af-

Erwin PENNING



T E L E U R G A N G  VAN HET P K

De teleurgang van het PK. (A sad story]

De voorbije maanden heeft het danig 
gerommeld in het Politiek Konvent. En dit-
maal ging het niet zozeer om de traditio-
nele heibel rond de al of niet toetreding 
van SARUG en NSV, maar werd en wordt het 
voortbestaan van het PK in vraag gesteld.

Iedere student zal wellicht 
weten dat SARUG en NSV reeds lang trachten 
toegelaten te worden tot het PK. Niettegen-
staande alle verenigingen het erover eens 
zijn dat beide aan de voorwaarden voldoen, 
werden zij tot dit akademiejaar niet opge-
nomen,omdat alleen KUC, VDS, VKS en VNSU 
hun aanvraag steunde.

Dit akademiejaar vond de Sociale 
Raad -die kontrole uitoefent op de werking 
van de diensten van de Sociale Sektor, en 
dus ook van het PK- het welletjes. In sep-
tember deelde zij het PK mee dat met ingang 
van 1/1/80 alle subsidies aan het PK zouden 
worden geblokkeerd, indien tegen dat tijd-
stip de statuten van het PK niet in een 
automatische opname zouden voorzien.

VDS betreurt dit ingrijpen van 
bovenaf in de werking van .bet PK, al is 
dit niet in strijd met de statuten van de 
sociale sektor. Maar verenigingen als MLB, 
AIB, SJW, VSB/Arbeid, RAK, Dolle Mina. Goc 
en Sappho handelen lichtjes hypokriet, wan-
neer zij het onthouden van subsidies aan 
aktieve studenten een repressieve maatregel 
tegen de aktieve studentenbeweging noemen.
Is het soms geen repressieve maatregel als 
het PK zelf subsidies weigert aan de (hoe 
dan ook) aktieve studenten van SARUG en NSV? 
Of wat wordt er met aktief bedoeld? VDS kan 
zich in geen geval akkoord verklaren met de 
standpunten van SARUG en NSV, maar wij kun-
nen evenmin akkoord gaan met de meeste an-
dere verenigingen in het PK. Maar waar is 
het pluralisme anders goed voor?

Januari 1980 is reeds halfweg, en 
de statuten zijn nog niet gewijzigd. Een 
voorstel van VNSU tot automatische opname 
kreeg een eerste keer (23-10-79) alleen de 
steun van KUC, VDS en VNSU. Een tweede po-
ging werd op 22-11-79 gekelderd door de af-
wezigheid (lees : boycot) van de vergadering 
door een aantal verenigingen, o.m. AIB, MLB, 
VSB/Arbeid en RAK, waardoor het kworum voor 
statutenwijziging niet werd bereikt. Als 
gevolg daarvan kreeg de voorzitter (VSB) 
een motie van wantrouwen (gesteund door KUC 
LVSV, SVSV, SWG, VDS, VKS en VNSU) te slik-
ken, en werd op dezelfde vergadering NSV 

als lid van het PK aanvaard. Een derde po-

KUNSTJES

ging om de statuten nog voor 1 januari te 
wijzigen, mislukte op 12 december 79, o.m. 
doordat LVSV (in de persoon van de nieuwe 
voorzitster) tegenstemde. Zeer ironisch : 
een voorzitster die de financiering van 
haar eigen konvent blokkeert.

De volgende vergadering van het PK 
vindt plaats op 17 januari en zal een voor-
stel tot statutenwijziging behandelen, 
voorgesteld door LVSV (overgenomen van VKS 
dat het voorstel op de vorige vergadering 
introk, toen geen automatische opname werd 
aanvaard, en dit uit vrees voor misbruik 
van het art.). We citeren : "Het politiek 
konvent is het overkoepelend orgaan van de 
DOOR HAAR ERKENDE DEMOKRATISCHE politieke 
en/of filosofische bewegingen aan de RUG . 
Als demokratisch wordt voor de toepassing 
van deze statuten beschouwd, elke vereniging 
die zich niet bedient van fysiek geweld 
teneinde de uitoefening van het recht op 
vrije meningsuiting van andersdenkenden te 
bemoeilijken of te verhinderen”.

Het is duidelijk dat deze definitie 
onvolledig is, en slechts bedoeld om vere-
nigingen als SARUG, NSV, VNSU het geweld 
van VMÜ en Voorpost in de schoenen te schui-
ven. Fysiek geweld, en het belemmeren van 
de vrijheid van meningsuiting zijn immers 
slechts deelaspekten van wat een demokra-
tische vereniging is. Bovendien rijzen een 
aantal vragen. 1) Wat wordt onder fysiek 
geweld verstaan? 2) Hoe bewijst men dat fy-
siek geweld? Een proces-verbaal misschien? 
3)Hce wordt bewezen dat de VERENIGING zich

B A C K  I N  T O W N  !
Schamper 100, dus. Velen voelen zich ge- 
roepep., maar weinigen zijn uitverkoren om 
de honderd te halen. Enige jaren terug,
1975 ? r76 7 was het Gentse studentenwe-
reldje nog zo'n jubilaris rijk: Campus, 
het roemruchte weekblad van Gakko s.v. za-
liger, gaf toen niet zonder enige fierheid 
zijn honderste nummer uit. En ik, waarde 
vrienden, ik had toendertijd de eer het 
hoofdredakteurschap van deze zalige(r) 
kronijk te mogen waarnemen. Enige nostal-
gie is hier dus zeer gepast. Schamper en 
Campus zijn zelfs enige tijd broederlijk 
onder hetzelfde zegeltje verstuurd gewor-
den. Dat was kosten en energiesparend.
(1975 was nl. reeds geplaagd door de ener- 
giekrisis). De eigenlijke reden was de 
financiële teleurgang van Gakko s.v. (waar-
mee de huidige winkel Gakko alleen nog de 
naam gemeen heeft. De rest sijlens). Wat 
uiteindelijk de totale ondergang zou wor-
den voor Campus en zijn uitgever in maart 
'76. Maar dit is een ander verhaal.
Alleen bissers en trissers zullen zich dus 
die heuglijke vrijdagen nog herinneren 
waarop Campus aan resto Overpoort uitge-
deeld werd. Dagen waarop het restaurant 
hopen méér volk trok dan op andere werk-
dagen. Het waren ook de enige dagen waar 
niet op het eten gekankerd werd, want het 
lezen van Campus schakelde alle andere zin-
tuigelijke waarneming uit. En een enkeling 
waagde zich al eens aan een tweede portie 
spruiten of permiteerde zich een extra des- 
sertje. Het bedienend personeel zong lus-
tig een worksong en de kok wandelde tevre-
den als een klokhen tussen zijn etende 
kuikens. Een gelukkige familie, kortom. Er 
werd toen ook grof geld verteerd in de 
cafetaria 's onder het lezen van de beroem-
de rubrieken als daar waren: Radioor, de 
radiorubriek van mijn kollega Eustachius, 
god weze zijn ziel genadig, gevreesd door 
alle radiomakers van BRT 1,2 en 7. Ik her-
inner me nog de kratten wiskie met de groe-
ten van BRT 2 omroep Oost-Vlaanderen met 
de bondige mededeling hun programma's lo-

vend te bespreken. Toendertijd (vóór Lock 
heed) nog gevierde praktijken om anders-
gestemden gelijkgezind te maken. Maar we 
dwalen af. Tlieverdje, naar de gelijknamigs 

auteur, nog zo'n veelgelezen rubriek, met 
zijn diepmenselijke verhalen die menige 
studentin, hete tranen ontlokte en hart-
verscheurende brieven op de redaktie liet 
toekomen. Tlieverdje heeft nog, na het 
heengaan van Campus, enige tijd zijn ziele- 
beroerselen gepubliseerd in Tliedboek, 
maar dat ging ook algauw failliet. Hij 
leeft nu zeer teruggetrokken van rauwkost, 
meditaitie en het kweken van suikerbieten 
en kinderen. Het veelbesproken vervolgver-
haal van toen was "Wonderboy, het leven 
van 1 eenvoudige jonden aan dunief". Ook 
verschenen in boekvorm, werd het algauw 
een bestseller en is nu nog te koop bij De 
Slegte voor 20F als ik mij niet bedrieg. 
Het sukses duurt nog voort, dus. Zelfs 
Guido Lauwaert placht op ongeregelde tijd-
stippen een stukje te plegen als bijver-
dienste om de tweede nacht van de poëzie 
af te betalen. Vermoedelijk zal de geluk-
kige lezer zijn verhalen na de derde nacht 
van de poëzie weer kunnen smaken in Scham-
per ditmaal.
Ach die herinneringen aan die goede vrien-
den redakteurs van toen, Joris van Clito-
ris, Zwarte Jon, Peer den Drol, Blazing 
Saddles. Enige vernuftigen onder u, lezers, 
zullen reeds begrepen hebben dat de meeste 
edakteurs onder een schuilnaam of pseudo-
niem schreven. Dit was geen valse beschei-
denheid maar gewoon om praktische redenen. 
Mensen die al eens iets in Campus publi-
ceerden onder eigen naam hadden daarna nog-
al eens last van al te opdringerige bewon-
deraars. Vandaar.
Droefheid om deze vervlogen tijden van 
glorie, verhindert mij, waarde lezer, mijn 
verhaal op een treffelijke manier af te 
maken. Tot Schamper 200.

Rosse Schellekens.

van fysiek geweld bedient? Of volstaat het 
dat één van haar leden in eigen naam een 
ander molesteert? Vragen waarop wij graag 
een antwoord hadden.

Hoe dan ook, deze statutenwijziging 
voorziet NIET in een automatische opname.
Dat betekent dat het PK geen subsidies meer 
zal ontvangen. Voor onze vereniging betekent 
dat wellicht de doodsteek, aangezien WIJ tot 
dusver van geen enkele partij of groepering 
geldelijke steun ontvangen hebben, en dat in 
de toekomst ook niet wensen (diens brood men 
eet, diens woord men maar al 'te vaak spreekt 
Buiten KUC. NSV, SWG, V£S en VNSU , die voor 
automatische opname hebben gestemd op 12-12, 
blijken alle andere verenigingen duidelijk 
geen subsidies van de Sociale Sektor nodig 
te hebben. Misschien hebben ZIJ andere fi-
nanciële bronnen, maar dat geeft hen nog 

niet het recht om aoor hun ondemokratische 
houding het PK -en de aktieve studenten 
die erin vertegenwoordigd zijn- subsidies 
te ontnemen. Misschien herinneren zij zich 
dat dit, volgens de mee door hen gestemde 
motie, een repressieve maatregel is.

Wanneer je dit leest is de PK verga-
dering van 17/01 achter de rug. Het woord 
is dan aan de sociale raad. Als zij vast-
houdt aan haar vroeger ingenomen standpunt, c 
dan weet je wie schuld heeft aan het ver-
dwijnen van het PK, althans zoals het nu 
"bestaat".

namens VDS (kristendemokratische studenten)
Geert Roosens

vervolg van pag 1 
'na de machtsgreep1

En een sticker ! Kijk jongens, we zijn 
tegen de wegwerp-,consumptie-,prestatie-, 
reklame-, enfin de hele maatschappij, 
maar we blijven leuk. Leuk^ Leuk !
En o ja, het geroemde debat van de 
hoofdredakteurs. Propaganda, beste 
lezers, niets dan propaganda, maar 
dat uw gewone redakteur vandaag nog 
niet gegeten heeft omdat de hoofd- 
redakteur vroeg klaar wil zijn, dat 
staat er natuurlijk niet in.
Blz. 3. Oplossing voor de kris is. 
Goed. Ik snap het niet. Maar het 
ziet er goed uit. Mooie tekeningen 
en zo. Altijd een zwak gehad voor 
mensen met knobbels. En dan'Alle- 
maal Nep'. Kijk, ik kan veel ver-
dragen. Ik heb zelfs niets gezegd 
op Van Anus' kerstlied, maar dit 
kursiefje van die Penning is ronduit 
ketterij. Op onze kosten eten ja ! 
Enfin, blz. 4 dan maar. De beste. 
Juist. Een stevige brok politiek. 
Spijtig genoeg door een ganzenbord 
ontsierd. Een ganzenbord ! Banaal 
studentikoos gedoe. Schamper heeft 
een waardigheid ! En voor volgende 
week, heb ik vernomen dat er een 
speciale stippel-Schamper zal zijn.

Alsof er niets gebeurd is, stapt Karei op-
nieuw in deze Schamper. Ijdel als hij is,
Kan hij niet weerstaan aan het nederige ver-
zoek van de hoofdredacteur om het niveau van 
dit nummer enigzins op te vijzelen. (De kri-
tische lezer doet bij het lezen van voorgaan 
de zin alsof zijn neus bloedt, past op voor 
de vlekken en gaat gewoon door)

Karei neemt zich voor een aktueel stukje te 
schrijven. Wij zijn tenslotte in een nieuw 
decennium aanbeland en aangezien dat niet 
lang zal duren, moet de stier bij de horens 
gevat worden.
Maar wat is aktueel ?
De derde en laatste nacht der poëzie bijvoor 
beeld. Het gevaar is reëel dat Guido Lauwaert 
- zonder G.L. geen poëzie, sorry, geen nacht 
der poëzie - ook in deze Schamper opduikt, 
want je komt hem overal tegen tegenwoordig. 
Zo was hij vorige week liefst Twee maal op 
de radio en Karei geen enkele keer. Het gaat 
Guido Lauwaert blijkbaar voor de wind, want 
hij had 2 verschillende schoenen aan (zei hjj 
op de radio), wat toch wil zeggen dat hij 
liefst 2 paar schoenen heeft (ja, kritische 
lezer. Karei weet ook wel dat dit niet hele-
maal klopt, maar het zou kunnen); bovendien 
had hij ook nog 2 verschillende kousen aan, 
wat samen met de schoenen 4 maakt, maal 2 
geeft 8 en dat is niet mis !

Karei heeft ook vernomen dat 1980 het jaar 
van de stadsvernieuwing is. En nu wordt Ka-
rei toch wel zeer konkreet; zoiets is niet 
gezond, maar Karei kan het gewoon niet laten 
Hij vraagt zich in dit verband af wat er zal 
gebeuren met de oude gebouwen van de facul-
teit economie. Zullen zij aan hun rottend 
lot overgelaten worden of een nieuwe bestem-
ming krijgen . Karei konstateert dat het 
Hoger Instituut voor Stedebouw, onder leidiig 
van prof. Anselin onlangs weggetrokken is 
naar de Sterre toe. Het Instituut heeft 
blijkbaar nog niet gehoord van inbreiding ? 
(gij wel, kritische lezer ?) : de stad kan 
pas terug tot (aangenaam) leven gebracht 
worden als zo veel mogelijk verschillende 
functies aan bod komen, m.a.w. als de stads-
vlucht tegengehouden wordt. De universiteit 
kan een belangrijke rol spelen in dit pro-
ces, maar de recentste verwezenlijkingen 
(cmapus Hutsepot, Hoveniersberg) laten het 
ergste voorzien.

Ach, waarde lezers, Karei beseft heel goed 
dat hij anders klinkt dan vroeger. Maar zo 
hoort het, vindt Karei zijns inziens terecht 
Wat tenslotte Schamper betreft: nog vele 
nummers, ja ?

Ka r e i  K u n s t j e s

Een Schamper met alleen stippel- 
lijntjes om vliegtuigjes uit te 
vouwen. Blz. 6 evenaart blz. 4.
Twee brokken gehaaide politiek. V i e» 
studenten in de RvB die mekaar te-
gen spreken en uitmaken ... En als 
de profs het dan aftrappen omdat 
het te lang duurt en zij ook een 
vrouw te onderhouden hebben, kijk 
dat stuit me tegen de borst. Dat 
zouden ze niet mogen doen. Zeg ze 
maar dat ik gezegd heb dat ze dat 
niet meer mogen doen. Nee.
En dan pagina 7. Ik (natuurlijk ik) 
mocht in het vriesweer een enquête 
houden. Luister u naar Radio- 
Aktief ? Die twee Rijkswachters 
alvast niet zeiden ze. En achteraf, 
al je dan te weten bent gekomen, 
dat géén kat naar Aktief luistert 
en dat ze op het kommissariaat zelfs 
geen radio hebben, dan vullen ze 
een ganse bladzijde (!) met typen 
die zichzelf interessant maken.
Blz. 8 . De suksespagina. Met 
de meest gelezen rubriek, de menu. 
Roggevleugels met karpersaus en 
sprotselder op woensdag. Dat be- 
1 ooft.
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wij v r e t e n :

cviaxO ONDER HET MOTTO : MAAK ZELF UW SCHAMPER

In uw vrije uurtjes, die U wel ten over 
vloede hebben zult (anders zou U dit niet 
lezen] kunt U zich met vaders,moeders,non- 
keIs,tantes.nichten,honden,katjes,eventu-
ele luizen en andere vrienden, voorberei-
den om ooit ook een gevierd redacteur te 
worden. Enige en voldoende voorwaarde : 
SCHAMPERS GROOT GANZENBORD eerlijk spelen.

Aantal spelers : onbeperkt 
Manier van vooruitkomen reerlijk of foefe-

len met een dobbelsteen,zoals in 't ech 
te leven. (U kent dat wel)

1. Startagenda : voor je begint, denk aan 
wat je allemaal in jou Schamper zet.

2. Dit is dus je eerste nummer :je mag het 
nogeens overdoen,dus blijf 1 beurtstaa$

3. Schamper 5 ih)Esperolletjes klaarmaken.
4. Bied aan uw speelgenoten één zak friet 

aan :werp daarom 6 vóór Li verdergaat.
5. Schamper 17: Schrijf een tekst over uw 

eigen belangbehartiging en zend naar S.
6. Had U nog niet gelezen ? Een kind gehad 

Schrijf daarover naar Sch. op vak 9
7. Wel over de voorbehoedmiddelen geraakt, 

toch mag je hier wachten : 2 beurten.

12.Je komt toch niet op T.V.: ga daar maar 
over schrijven op 9 (teruggaan dus)

13.Spionnage voor de Russen : de C.I.A. 
biedt U een gratis strafkamp aan: ga 
terug naar vak 7

15.Te vroeg voor je laatste editie,je kent 
het nog niet : terug naar vak 1.

17. Ga eventjes op straat gaan roepen en 
vraag of men U hoort. Indien niet,terug 
herbeginnen. Dus 3 beurten wachten.

18. Werk een rede uit om het rijkswachtop-
treden te rechtvaardigen voor de rektor 
Schrijf dat maar op vak 9.

19.Schamper 79:niet naar de radio geluis-
terd ? Ga maar T.V. kijken op vak 12

20.Inval van de BOB :uw adressenlijsten 
zijn verdwenen. Eén adres blijft : dat 
van Schamper. Ga maar schrijven op 9.

21.Schamper 83 : ruimte voor creativiteit 
Maak zelf uw matrak en ga daarmee bij 
de rektor op vak 71

22. De redaktie schrijft u iets: schrijf 
haar terug met een zoen op vak 14.

23. Kan je nu nog geen tekst schrijven in 
Schamper 90. Triestig hoor, maar je 
moet niet meer terug, want je raakt 
hier toch nooit !

DAAAAG, tot op REDACTIEVERGADERING MAANDAG



De r e k t o r  l o o g , p rO f fe n  «m • n  .
m i n a c h t e n  s tu d e n te n  R ü f l i  V a i l  B e h o e i

PAUL GEERAE&T 
JE F  MAES

(er is niets nieuws onder de zon)

Verslag van de Raad van Beheer

De Raad van Beheer heeft heel wat punten 
behandeld op vrijdag 21 deo. We bespreken 
hier enkel de voornaamste. We geven immers 
alle specifieke dokumenten door aan de be-
trokken fakulteiten en secties.
Uit de titel kan je al opmaken dat we geen 
kerstgeschenken kregen.

1. DE REKENING VAN DE DIENST VOOR STUDIE-
ADVIES ( BONTE...) OP KOSTEN VAN DE SO 
CIALE SEKTOR.

De begroting van de universiteit kwam ter 
sprake, een dikke bindel cijfers en wetsar-
tikels kwamen ter sprake. Geen kat geraakt 
er wijs aan uit, wat iedereen grif toegeeft.
Maar toch in één adem goedgekeurd, maar niet 
door de studenten.
Vooral op de begroting van de sociale sek- 
tor kwamen we tussen. Meer bepaald rond het 
overbrengen van de kosten van de Dienst voor 
Studieadvies van het patrimonium ( dat is het 
eigen vermogen van de universiteit) naar de 
begroting van de sociale sektor.
Velen zullen zich herinneren dat de rektor, 
bij een onderhoud met een tweehonderdtal 
studenten, die na de betoging van 17 okto-
ber naar het rektoraat trokken, formeel 
verklaarde dat de gelden van het patrimo- 
ium die vroeger dienden om de dienst te be-
talen (een goeie 7 miljoen) mee overgehe-
veld werden naar de sociale sektor. Dit be-
vestigde hij bij een interview met enkle 
SVB-ers (op band opgenomen).

Welnu, uit de begroting is duidelijk geble-
ken dat de rektor loog. En daarmee werd de 
wociale sektor voor ettelijke miljoenen 
de dieperik ingejaagd. Daardoor moest de 
reservekas opgebruikt worden om niet in 
het deficiet te komen. What shall we use 
next year?

De reden voor deze bedrigerij geven ze zelf 
aan. In de golden sixties kon het patri-
monium zich buitensporige uitgaven permit-
teren. Nu zitten ze met de gevolgen, vooral 
ook omdat de regering begint te bezuinigen.
(Reeds langer overigens) Het patrimonium 
stevent op het failliet af, dixit de regerings■ 
kommissaris zelf. Ze willen echter het einde 
rekken. Ze schuiven het probleem gedeelte-
lijk op de nek van de sociale voorzieningen.
De gevolgen zullen we nog wel gewaar worden. Daar 
bestaat geen twijfel over.

We brachten deze en andere argumenten naar voor,
de diskussie duurde lang. We stelden een stem- _  _______

ming voor om die overheveling van gelden -te'be^o- vereniging Protea. 
Resultaat van de stemming : Vier voor ons (DRIE 
studenten en prof De Grève), een groep onthou-
dingen (ATP, WP) terwijl de grootste groep tegen 
was (de proffen, het bestuursapparaat, alsook 
Dambre, vertegenwoordiger van het Wetens. Perso-
neel en. lid van ACOD).
Hun argument : we kunnen deze som niet missen 
voor het patrimonium.
Wat dan met de slordige som van 67;5 miljoen al-
leen al voor parkings(grote karren hebben die 
proffen) en wegen voor het A.Z.7 Inmiddels krijgt 
het geprofte teveel : dit jaar 14 miljoen, voor 
volgend jaar schat men 24 miljoen dat ze te veel 
hebben aan werkingskredieten (alleen al sommen 
die ze niet opvroegen!!!)
Ondertussen wordt er elke vergadering terug ge-
foefeld om de bijdrage van proffen voor hun 
privé-praktijken in het A.Z. te behouden tegen 
een schamele vergoeding. van een goeie honderd-
duizend frank.

De raad van Beheer was hierdoor niet meei 
aan zijn kworum (minimumaantal aanweziger 
vereist om beslissingen te kunnen nemen) 
Hiermee drukten ze hun minachting uit toi 
de studenten en de door hen voorgelegde 
punten. Wij nemen dat niet. Wij slikken 
het niet dat die zaken niet serieus be-
handeld worden. Het minste dat we kunnen 
doen is het indienen van dezelfde punten 
niet als moties maar als volwaardige a- 
gendapunten.

De proffen die anders de mond volhebben 
over de onbeleefdheid van de huidige stu-
dentengeneratie, over het gebrek aan 
takt enzovoort (niet waat prof Cottenie?) 
zijn de eerste die daarvan blijk geven.
De pot. verwijt de ketel dat die zwart 
ziet.

verboden door cte scltepeft Mm onderwin
P f E i m f l l S C K I W r  -

3. CUMULS

Onze universiteit heeft een parel van 
cumulvergaarder onder haar professoren, 
nl prof Vlerick, allen welbekend door de

In het verslag van de RvB lezen we : 
'Inzake de bij functies van Prof. Dr. A. 
Vlerick, waarover de RvB ongunstig advies 
uitbracht, heeft de heer Minister van 
Nationale Opvoeding bij brief van 29 
oktober 79 laten weten wat volgt :

De Uni versiteit beschikt ook over een reeks 
aandelen . Bij de vraag bij welke ondernemingen 
antwoordde de rektor dat we zelf maar moeten 
kontroleren.

1.

3.

4.

'In aansluiting op uw brieven van 23/11/ 
1978 en 17/10/1979 betreffende de ongun- 
■stige adviezen door de RvB in vergaderin-
gen van 20/10/78 en 21/9/79 uitgebracht 
omtrent de bij functies van Prof. Vlerick 
heb ik de eer u mede te delen dat uit een 
persoonlijk contact met de betrokkene is 
gebleken dat hij onmiddellijk zijn bij- 
functie wil beperken tot onderstaande 
betrekkingen waarvoor hij van de RvB 
(31/10/75) een gunstig advies bekwam.

ondervoorzitter van de Raad van Beheer 
nv KREDIETBANK (1/2 dag per maand) 

voorzitter van de Raad van Beheer 
nv DE VERENIGDE PROVINCIËN (vier vergadt 
ringen van 1/2 dag per jaar) 
voorzitter van de Raad van Beheer 
nv INVESTCO (1/2 dag per week) 
beheerder nv Antwerpen BASF (2 vergade 
ringen van 1/2 dag per jaar)

2. ZE VONDEN HET NIET NODIG DE VOORGELEGDE MO 
TIES TE BESPREKEN.

Vorige Raad van Beheer lazen we moties voor.
Men vond het toen niet geraadzaam om beslissin-
gen te nemen over zaken die niet op papier ston 
den. Nu hadden wij ze gestencild en uitgedeelc 
bij de aanvang van de vergadering.
De inhoud was niet zonder aktualiteit.

Tot zover de minister, 
wel te verstaan.

Ramakers nog

Bij de stemming waren er vijf tegen-
stemmen en drie onthoudingen. De rest 
(proffen enzovoort uit collegialiteit ?) 
stemden voor. Zijn het dus in principe 
akkoord over de cumuls.

MOTIES
De voorgelegde moties in de Raad van Beheer!

’ De Raad van Beheer veroordeelt de staking^ 
van dokters, tandartsen en apothekers. Zij 
vindt dat er geen reden kan zijn voor deze 
gepriviligeerde groep in onze maatschappij 
om tot dergelijke drastische maatregel over 

te gaan'.

' De raad van beheer meent naar aanleiding 
van een schrijven van het wijkkomitee Wa- 
tersportbaan dat een principiële en gun-
stige beslissing ivm het gebruikmaken van 
het Universitair Zwembad door de wijkbe-
woners, moet uitgewerkt worden; 
meent dat de toelating van wijkbewoners de 
integratie van de universiteit in de ge-
meenschap enkel ten goede kan komen; 
roept de bevoegde instanties onverwijld op 
om een regeling terzake uit te werken"

'De Raad van Beheer feliciteert de rektor voo 
voor zijn beslissing inzake de opvoering 
van de musical 'snoepjes', op zaterdag 1 de-

cember '79. De Rooje Vlinder, socialistische 
dktiegroep voor de bevrijding van de homosek-
sualiteit, v^ceg voor 1 december de Zwarte Zaal 
aan van de Stedelijke Akademie voor de opvoering 
van een musical, rond probleem van de 
van een musical, rond het tema pedofilie.
Schepen van ondewijs van de stad Gent, dhr Piet 
van Eeckhout (en tevens lid van de Raad van Be-
heer van de RUG) verbood echter de voorstel-
ling in deze zaal.
In extremis kon in de Blandijn een zaal beko-
men worden voor de opvoering van hetstuk, met 
de toestemming van de rektor.
De Raad van Beheer laakt het optreden van de 
stedelijke overheid, die op die manier de vrije 
meningsuiting censureert, en een probleem als 
pedoseksualiteit teruq in de marqinaliteit 
drijft,

De houding van rektor Hoste, en van de profes-
soren die hiervoor bemiddelden getuigt van een 
grotere openheid en geest van pluralisme, en wil 
om een dergelijk tema aan bod te laten komen".

De Raad van Beheer roept de raadkamer van in-
beschuldigingstelling, die op 4 januari bij-
eenkomt om te beslissen over de verwijzing 
naar de korrektionele rechtbank, van 37 s t u -

denten, op om af te zien van verdere vervolging 
van die studenten, vervolgd naar aanleiding van 
de akties tegen het verhoogde inschrijvingsgeld 
inhet hoger onderwijs, vorig akademiejaar. "

Die moties werden inged.iend door Jef Maes en 
Paul Geeraert.

5. beheerder nv TESSENDERLO CHEMIE
(vier vergaderingen van l/2dag /jaar)

Het gelieve u het geval van prof Vlerick 
opnieuw voor de RvB te brengen om te 
weten of bedoelde vijf functies nog 
kunnen beschouwd worden als activiteiten 
welke geen' groot gedeelte van zijn tijd 
in beslag nemen."

Hen eerste een motie waarin we de Raad van Beheer © 0 f ) 0 0 © C l C ) © 0 © f ) C ) 0 f ) C ) C C ) C 0
'voorstelden op te roepen om de studenten die op -__ — -------------------- — ---------
4 jenuarivoor de raadkamer van inbeschuldiging- f ^ u usnso \ 2
stelling kwamen vrij te spreken. A----------------------------------- “—
Een tweede waarin we de goedkeuring vroegen 
omtrent de openstelling van het Universitair 
Zwembad voor wijkbewoners.
Een aerde om de staking van dokters, •tandartsen 
en apothekers af te keuren. .
Een vierde hield een felicitatie in voor de rek-
tor ivm de toestemming voor de opvoering van de 
musical ’Snoepjes' in de Blandijn, na verbod 
door de Schepen van Onderwijs Piet Van Eeckhout 
om de opvoering in de Zwarte Zaal van de Akademié 
door te laten gaan.(teksten in bijlage)

Maar de proffen hadden ons weer liggen. Toen 
deze punten aan de dagorde kwamen (laatst natuur\ 
lijk), stonden de heren proffen (uitgezonderd 
De Grève en van Ackere, alsook rektor en vice- 
rektor), een deel van de andere geledingen ge-
woon recht en verlieten de vergaderzaal.

b u u r tz w e m m e rs

BRIEF VAN WIJKKOMITEE WATERSPORTBAAN.

Op de vijfde studiedag Lichamelijke Opvoeding 
die op 15 nov jl te Gent gehouden werd, heeft 
de minister van Nationale Opvoeding Ramaekers 
ervoor gepleit het universitair Zwembad ook 
open te stellen voor de wijkbewoners.
Deze tussenkomst zowel als deze van Schepen 
Temmerman, als de aktie terzake vanwege de 
studenten wordt door de wijkbewoners zzeer op 
vrijs gesteld, aangezien deze zaak de wijkbe-
woners nauw aan het hart ligt en het wijkkomi-
tee reeds meer dan drie jaar vruchteloos stap-
pen deed naar de Universitaire Overheid.

KOEN ROSTOEN 
WOUTER VAN DEN p ER0HF

BEGROTING

° Het grootste deel van de tijd in deze 
raad werd ingenomen door de bespreking 

van de begroting en het bouwprogramma, iets 
redelijk ingewikkeld.(zie artikels in deze 
en volgende Schampers). Het werd in zijn 
geheel gestemd. Daar we niet met alle pun-
ten akkoord waren, hebben we ons onthouden. 
De kenlpunten waren de sociale sektor, geld 
voor parkings en voor beplanting, GUSB.
De sociale sektor krijgt niet minder geld 
dit jaar, maar men deed beroep op de 52 milj 
die vorig jaar waren opgespaard. Voor vol-
gend jaar is het geld ook al gevondentaf- 
schaffing Intergarde) Wat binnen 2 jaar als 
er een nieuwe, onervaren RvB is ?
Ook het GUSB krijgt sinds 3 jaar dezelfde 
toelage. In die tijd zijn de brandstoffen 
met +_ 20 % verhoogd, wat al hun grootste 
uitgave was. En huh inkomsten, die ze vol-
ledig dienen af te dragen, zijn wel geste-
gen. Dit jaar krijgen ze weer datzelfde be-
drag, ondanks onze pogingen het te verhogen.

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

° De rektor vraagt of hij besluiten van 
de raad voorgelegd aan de minister, die. 

door de minister werden goedgekeurd, reeds 
mag uitvoeren v0 de eerstvolgende RvB

mag uitvoeren voor de eerstvolgende RvB na 
de bekendmaking van het besluit van de mini-
ster. We pleitten hiertegen : soms duurt 
het erg lang (jaaaaren !) voor de minister 
besluit en is de situatie of de RvB veran-
derd. Maar het is er toch door.

STUDIEBELASTING

Bij de ingenieurs wordt de studiebelasting 
in de richting zwakstroom evenwichtiger 
verdeeld over de jaren.

0PV0LGINGSPR0CEDURE

° Voor de opvolging van Em. A. de Sy en 
wijlen prof. Vidts (fysische metaalkunde) 
is de selectie van de kandidaten een model 
geweest, een voorbeeld hoe het moet. De 16 
kandidaten werden aan proeven onderworpen. 
Indien men voor 1 proef als onbevoegd werd 
gequalificeerd, kwam men niet meer in aanmer 
king. De aspecten waren de volgende :
1. Theoretische kennis
2. Praktische kennis

3. Wetenschappelijke prestaties en diploma’s
4. De graad van kontakt met aanverwante vak-

ken .
5. Nutiige industriële ervaring
6. Didactische en pedagogische prestaties.

Je ziet dus, het laatste criterium, in dit 
geval zelfs beslissend, voor de ultieme keu-
ze, is - stel je voor - de didactische en 
pedagogische kwaliteiten. Een voorbeeld dus 
van hoe het overal zou moeten zijn. Natuur-
lijk kan je hiermee niet testen of iemand 
gedurende zijn ganse leeropdracht een goeie 
prof zal blijken, maar d.i., in afwachting 
dat professoren niet meer voor het leven zou 
den worden benoemd, toch de beste benadering 
ervan.

° Het personeelkader Patrimonium en de rege 
ling van de bijdrage voor het uitoefenen van 
privaat praktijk in het A.Z., werden verscho 
ven naar volgende zittingen.

° Enkele cumuls (waaronder die van Prof. 
Vlerick) , verschillende suppleanties en 

enkele personeelskwesties werden er op enke-
le minuten doorgejaagd,(en goedgekeurd! )

Bij de "Mededelingen" verlieten nagenoeg 
alle professoren nogal ostentatief de zaal, 
net op het moment dat de moties van VVS-SVB 
gingen behandeld worden...
Een dergelijke houding is in feite het mis-
kennen van de studentenvertegenwoordiging 
in de RvB; een aantal professoren, die an-
ders blijk gaven van grote openheid en inte-
griteit, hebben ons zo duidelijk teleurge- 
teld.

Bij die gelegenheid zijn wij zo vrij onze voor-
naamste argumenten terzake nogmaals te bethalen 

het zwembad is tijdens de huidige openings-
uren voor personeel en studenten op bepaalde 
dagen zeer weinig bezet. Openstelling voor 
buitenstaanders op die ogenblikken, zou ons 
insziens geen bijkomende personeelskosten 
meebrengen, integendeel een bron van inkom-
sten betekenen.
Het wijkkomitee kan zorgen dat een welom-
schreven groep wijkbewoners het zwembad zou 
bezoeken. Desnoods kan gezorgd worden voor 
vakkundige begeleiding (de monitoren van on-
ze spertgroep).

3° De toelating van wijkbewoners kan de inte-
gratie van de universiteit in de gemeen-
schap enkel ten goede komen. Het weren van 
deze mensen, wordt integendeel ervaren als 
misbruik van gemeenschapsgelden door een elite

Wij durven dan ook hopen dat de Raad van Beheer 
een principiële en gunstige beslissing in ver-
band met de toegang van de wijkbewoners zou 
nemen.
Vanzelfsprekend staan wij steeds tot uw be-
schikking om b.e praktische modaliteiten van deze 
toegang te bespreken.

Brief van het wijkkomitee gericht aan alle leden 
van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit.
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'En de radio speelde
zachtjes' ’

Schamper is overal bij. Wel niet direkt 
en niet steeds terzake, maar toch ... 
overal bij. Dus ook bij de vrije radio-
zenders. Bij de eerste vrije studenten-
zender in Louvain-La-Neuve (Schamper 70, 
1/12/78), bij onze gentse Radio-Aktief 
bij haar ontstaan (Schamper 79, 16/2/79) 
en nu weer -na een jaar waarin de vrije 
zenders als kampernoelies uit de grond 
komen- bij Radio-Aktief, die er bijna een 
jaartje mee bezig zijn.
Schamper dus op bezoek bij Radio-Aktief 
(R-A): geen lyrische beschrijvingen van de 
wonderen der techniek die het mogelijk ma-
ken om via doosjes in handzame formaten 
(type Music-Man zakjes) en met behulp van 
de door de elektriciteitsleidingen ge-
leverde ionenstromen, trillingen over te 
brengen -dragende berichten van hier naar 
daar.
"Hier" is dan de zender , "daar" is overal 
en nergens, want de vraag is wie er luis-
tert. Juiste antwoorden graag inzenden 
voor 1 februari (op gekende adres). Want 
zelfs de hoofdredakteur bekende niet te 
luisteren.
Ook niets over de plaats van uitzenden, 
noch over dedraaidecken, de casette-tafels. 
mengkamers of echopanelen, ander speel-
goed daargelaten: een interview is een 
ernstige zaak.
Schamper versus Radio-Aktief: Schamper 
alleen, R-A met zijn tweeën, want men is 
slechts representatief voor zijn eigen 
mening en afwezigen hebben ongelijk.

Plaats: kafetaria van de Brug.
Na het doorslikken met salami (of was het 
nu vieessla ?), want ook broodjes hebben 
oren (lees daarvoor Humo nr. 20 , 8/1/80)
begon het, Schamper vroeg, R-A antwoordde. 
Genoeg gezeverd.

Is Radio-Aktief nog een studentenzender ?

R-A is geen studentenzender meer. Dat wil 
zeggen, hij wordt wel gemaakt door studen-
ten, maar wij kijken verder dan uitslui-
tend studentenonderwerpen. We zouden 
trouwens snel uitgepraat zijn indien we 
ons zouden beperken tot studentenzaken.
We mikken naar een ruimer publiek.

Welk publiek is dat dan ?

De bedoeling is informatie te geven over 
wat in de pers te weinig aan bod komt. De 
zneder vond trouwens haar oorsprong in de 
10.000-aktie, waar de studenten zich het 
slachtoffer voelden van een in gebireke 
blijvende pers, en vnl. dan van de Stan- 
daard-groep. R-A wil die leemte opvangen 
voor nog komende slachtoffers.
Onze programma’s liggen in die lijn: we 
willen bestaande akties begeleiden en toe-
lichten: de opvoedersproblemen, de Arena- 
weide, het Pand, Soliver, de kern-raket- 
ten, de doktersstaking,...

Hoe ziet jullie redaktie er uit ?

Wij hebben een vaste ploeg voor maandag 
en een voor donderdag, elk van 4 mensen, 
die volkomen onafhankelijk werken, wat 
wel een zeker gevaar inhoudt. We komen met 
zijn achten wel af en toe samen, maar we 
hebben geen raad van beheer of zo iets, 
omdat we dat nog niet nodig achten. In 
principe zijn we wel verantwoording schul-
dig aan VVS, omdat R-A startte als een 
initiatief van het aktiekomitee tegen de 
1G.000 -dat. zich later bij W S  aansloot. 
Vandaar.
In praktijk is het echter zo dat elk 
redaktielid autonoom een item kan uit-
zenden. Wel is het zo dat binnen een 
ploeg er een vaste taakverdeling bestaat, 
zó dat ieder op beurt alle taken doet: 
agenda, interviews, montages,... en dat 
er geen scheiding groeit tussen de tech-
nische en inhoudelijke taken.

Hoe maken jullie R-A bekend ?

In de Vooruit verschijnt iedere keer 
waarover de programma's zullen handelen. 
Verder verspreiden we regelmatig affiches 
van R-A en binnenkort komt er een 
sticker uit.

En.blijkbaar zijn we tamelijk bekend, 
want in vrijwel elke adressenlijst van 
linkse organisaties komen wij voor, dat 
merken wij bij de aankondigingen voor de 
agenda. Zelfs het ministerie van Frans-
talige Kuituur zondt ons spullen toe.

Weten jullie of er naar R-A geluisterd 
wordt ?

Vorig jaar werd reeds een enquête ge-
houden en daaruit bleek dat de helft 
van de luisteraars studenten waren, waar-
schijnlijk omdat het nieuw was en omdat 
vooral aktieve studenten luisterden.
Nu zijn we veel meer bekend, iedereen 
kent ons -overal waar we gaan inter-
viewen heeft men al minstens gehoord 
van ons- maar of we beluisterd worden 
is een andere zaak.

Binnenkort komt iemand stage doen Cin 
het kader van haar studies] en zal zij 
een enquête doen naar het luisterpubliek, 
met de bedoeling daar konklusies uit te 
trekken voor de verder werking. Als 
zou blijken dat niemand luistert, dan 
zullen een aantal mensen hun medewer-
king aan R-A beëindigen.

Maar dat is nog niet uitgepraat binnen de 
redaktie, zoals ook de zaak van vrije 
radio-zenders dat nog niet is. Sommige 
redaktie-leden zijn daar nl. tegen, want 
als de vrije zeriders sterk in aantal toe-
nemen, dan is de kans groot dat de CVP 
ook daarin haar greep krijgt, en dan zijn 
we toch nog beter af met de bestaande 
BRT. In feite zit R-A in een tussenposi-
tie, want een radio-zender van acht menser 
is gevaarlijk, want als dat acht fascister 
zijn, dan zit je ermee.

De liberalen beginnen er trouweas al mee, 
binnenkort start hun radio Kloef ( de 
naam alleen al, nvdr.)

En toen stapte onze jongste 
redakteur in de vrieskou en 
vroeg aan de voorbijgangers of 
ze naar Radio-Aktief luister-
den-, en de voorbijgangers w a -
ren meestal studenten en zei-
den dat ze het koud hadden en 
dat ze niet wensten lastig ge-
vallen te worden om op zo'n 
stomme vragen te antwoorden 
en dat ze naar het filmfesti-
val gingen en dat ze vonden 
dat het genoeg was en dat ze 
geen dank nodig hadden ...

(Een toevallige vraag aan toe-
vallige voorbijgangers in de 
S t .-Pietersnieuwstraat wees 
uit dat van de 73 antwoorders 
er 61 niet naar Radio-Aktief 
luisterden, 6 wel en 6 soms.)

denken jullie over de vrije zenders ?

In België bestaat er nu een heel circuit 
vrije zenders -vnl. een Franstalige zaak-, 

en zij worden meestal gemaakt door radio- 
freaks. Flun doel is -verschillend van 
het onze- radio maken. Wij daarentegen 
willen relevantej kritische linkse infor-
matie verspreiden en muziek maken is

\ C  c Zjcryysd.Cyx. ? )

voor ons bijkomstig. De meeste vrije zen-
ders zijn muziekzenders, en wij vinden 
dat er geen nood is aan alternatieve Hil- 
versums III.

Iets ter zijde maar toch interessants, is 
het volgende. De Citizenband werd sinds 
1/11/79 wettelijk vrijgegeven. De voor-
zitter van de CB-vereniging is mr. Van 
Boxstaele, en deze man is ook verbonden 
aan een bedrijf dat handel drijft in onder 
delen voor radio-zenders. Je ziet dat er 
ook andere zaken een rol kunnen spelen.
dan enkel het principe van vrije zenders.

Als er iemand van julie een programma 
wil maken over -ik zeg maar iets- de 
duivenbond- kan dat ?

Ja, één keer. Wij gaan ervan uit dat 
onze programma’s maatschappelijk rele-
vant moeten zijn, wat betekent streven 
naar verandering. En dat onze programma's 
de essentie van de maatschappelijke pro-
cessen moeten benaderen (zei hij wel-
bespraakt, nvdr.). R-A is geen wapen tot 
revolutie, maar kan wel een bijdrage zijl 
naar een socialistische samenleveing.
Let wel, socialisme is niet gelijk aan 
soeiaal-demokratie.

Worden de programma's helemaal op eigen 
initiatief gemaakt, of kunnen buiten-
staanders ook programma's maken ?

Meest-al is het zo dat redaktieleden de 
onderwerpen bepalen, en dat zij daarbij 
re lening houden met de hierboven ver-
melde voorwaarden. Dat betekent dus voor-
al aktiegroepen aan het woord laten die 
anders niet aan bod komen. Als nu men-
sen bandjes toesturen, dan kunnen die 
ook in de uitzending komen.

De vrije zender Radio Louvain-La-Neuve 
had een manifest opnesteld dat een aantal 
eisen omvatte waaraan vrije radio's volger 
gens hen moesten voldoen.Zoals politiek 
ongebonden, beperkt zendbereik, regis- 
stratie,...

Dat manifest ken ik niet,maar ik wil wel 
iets zeggen over de eisen die je opsomde. 
Als zij tegen overlappen zijn van zenders 
dab zeg ik ja , maar uitsluitend wanneer 
het zenders betreft die op dezelfde golf-
lengte zitten. Anders gaan zij in tegen 
hun eigen principe.
Politieke ongebondenheid betekent niet 
dat men niet aan politiek doet. Men doet 
altijd aan politiek. Als men beweert niet 
aan politiek te doen dan is dat een kon- 
servatieve politiek.
Wat die registratie aangaat, . dat zie ik 
alleen als het het toewijzen van de golf- 
lengtne betreft. Maar dat kan veel 
verder gaan, want men kan gemakkelijk 

komen tot het instellen van een belasting. 
En het beperken van het zendbereik: dat 
lijkt me misschien zinvol voor Louvain-La- 
Neuve, maar waarom dat veralgemenen. Wij 
zitten met een vrij sterke zender (40 W) 
maar waarom zouden wij ons moeten beper-
ken ?

Wat indien er een andere stadszender 
zou komen ?

Daar zijn we niet tegen, als hij maar 
niet op dezelfde golflengte zit. Het lijkt 
ons wel overbodig.

Mensen die op dezelfde manier willen 
werken als wij kunnen béter bij R-A komen.

Statuten ?

(gniffelend] Vorig jaar heeft iemand van 
de redaktie zich eens bezig gehouden met 
het opstellen van statuten, maar die we-
ren zo vaag en zo voor vele interpreta-
ties vatbaar, dat we ze maar terzijde 
hebben geschoven. Het gaat ook zonder.

Hoe zien jullie zelf R-A ?

Eigenlijk kan je R-A best vergelijken 
met een alternatieve stadskrant. Het 
medium is alleen anders, en sneller.

' * ' '
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Een boodschap voor de lezer ?

Ja ... 't is te zeggen, nee. Of toch, 
hoewel, eigenlijk niet. (nvdr. dit zegden 
ze niet, maar wel:)
Ja, ja op 6 februari 198D is er in de 
Blandijn een fuif ter viering van het 
1-jarig bestaan van Radio-Aktief.

Waarna R-A ons feleciteert met ons 100- 
ste nummer en wij hen proficiatten met 
hun 1-jarig bestaan.

( ) naar Herman Van Veen, bekend 
Nederlans sjansj o n jier.

d/z*yu_
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ATOMS FOR PEACE
Een paar weken geleden stonden aan de in-
gang van de Brug 3 sandwichmannen.Type VSA, 
een fossiel uit de Golden Sixties, Ze ver-
kochten een tijdschrift met de merkwaardige 
titel atomen voor de vrede". En dat 
i’itgerekend op het ogenblik dat in Brussel 
50.000 man betoogde tegen de kernkoppen.
Om kort te zijn: per vergissing kocht ik 
zo'n blaadje, en nu vind ik dat iedere 
Schamperlezer maar moet mee genieten van * 
de originele meningen van de EAP ( want 
zo heten ze). Hier volgen enkele frap-
pante uitspraken:

Erger nog, sinds het zogenaamde «ongeval» in de kern-
centrale van Harrisburg — ongeval dat door de EAP aan 
de kaak is gesteld als een totaal geplande sabotage die be-
kokstoofd werd door de Carter administratie en haar eko- 
logisten met de bedoeling kernenergie de doodsteek toe te 
brengen op wereldvlak — hebben de meeste politieke par-
tijen zich openlijk uitgesproken tegen kernenergie. Zij die 
dat niet gedaan hebben, zoals de CVP, ontbrak het tot nu 
toe aan morele moed om kernenergie en de maatschappij 
van vooruitgang die kernenergie in zich houdt te verdedi-
gen en de malthusiaanse avonturen de pas af te snijden.

.  . De slotdroom die de milieugroepe-
ringen ons willen doen slikken werd op punt gesteld in 
Kambodia waar alle technologie, zowel voor de landbouw 
als de industrie, tot de hospitalen toe, systematisch werd 
vernietigd en op totaal doordachte wijze vernield. Stede-
lijke centra werden grondig ontmanteld en in de gedwon-
gen «terug naar de natuur» verloren honderdduizenden 
het leven.

Het is dat experiment dat als model dient voor de oligar-
chie en het is dat model dat de oligarchie wenst op te leg-
gen aan de rest van de wereld, zelfs aan de ontwikkelde 
sektor die stevig door hen wordt gekontroleerd in landen 
zoals België. Het is daarom ook geen wonder België terug 
te vinden bij de meest overtuigde verdedigers van de 
clique van Pol Pot.

Het meest ontwikkelde concept van in-
dustrialisatie dat tot nog toe is voorgesteld geweest door 
de EAP is het concept van een nuplex, het is te zeggen, 
ganse steden die uit het niets kunnen opgebouwd worden 
rond één of meerdere kerncentrales, naargelang de ge-
wenste grootte van de geplande steden, die de binnenkern 
van de stad zullen vormen en waaraan de verschillende 
agro-mdustriële installaties direkt kunnen worden aan- 
gekoDDeld.

Rond die Atomash-produktieketens zullen we evenzeer 
volledige steden opbouwen die ons in staat zullen stellen 
de in het slop geraakte gewesten er ekonomisch bovenop 
te brengen en de werkloosheid in te dijken met het schep-
pen van gekwalificeerde arbeidsplaatsen.

Volgens een eenvoudige berekening waarop we verdei 
zullen ingaan bij de ontwikkeling van ons energie- 
programma, zal België met de installatie van twee 
Atomash produktie-eenheden waarvan één in Wallonië en 
een andere in Zeebrugge, voor het jaar 1990 over een eigen 
energievermogen van 15 gigawatt beschikken en tevens 
ongeveer 3 kerncentrales per jaar uitvoeren. De groei van 
het energieverbruik zal jaarlijks 5,5% bedragen en rond 
de jaren 1990 kan het land op energiegebied zo goed als on-
afhankelijk worden verklaard met ongeveer 60% van de 
elektriciteit van nukleaire oorsprong.

Tegenover de hitleriaanse programma’s van het «bui-
tengewoon kader» van Guy Spitaels die er op doelen de 
werkloosheid op te slorpen door een geschoolde arbeids-
kracht te ontscholen en minder te betalen door ze in te 
schakelen in openbare werken van allerlei aard, stellen  
wij dat de arbeidskracht veel meer geschoold dient te 
worden om hogere kwalificaties te bereiken.

lijke onbewuste dromers die de basis vormen van de zoge- 
maamde «milieugroeperingen»: de grootste biologische 
en ekologische ramp in de geschiedenis van de mensheid, 
m isschien zelfs het verdwijnen zelf van de menselijke 
soort. In de omgang met dergelijke individuen kan de 
minste toegeving rampzalig zijn. Het bedrieglijke van 
hun standpunt situeert zich hoe dan ook niet in deze of ge-
ne vergissing van hun argumentatie, maar in het bedrieg-' 
lijke van hun wereldvisie, in het frauduleuse van de axio-
m a’s vanwaaruit een verwrongen uitleg en een wanorde-
lijke methodologie worden afgeleid

terwijl de Franse et de Japanse 
regeringen (die ver van de meest offensieve zijn met hun 
energiebeleid) de atoomenergie willen koppelen aan een 
zinloze en wansmakelijke energiebesparingsmanie (on-
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Ik ben gescheiden zei ze en ze lachtte. 
Lachen kan je het eigenlijk niet noemen.
Het was eerder een gezicht dat reageerde 
maar niet goed wist hoe of wat. Nee, we 
houden nog van elkaar, maar ja, de vrij-
heid hé. Je weet wel. Toen ze aan haar 
sigaret trok kween er wat leven in haar 
hangborsten en haar ogen verkleurden. Ze 
trok haar schouder op en besloot dat dit 
gezegd was. Ik keek helemaal niet op omdat 
ik meer wilde horen. Ze snapte niet waarom 
ik in de asbak bleef peuken. Ze wist ook 
niet wat ze nog meer zeggen kon. En haar 
sigaret moest het duidelijk bekopen. Ze 
blies nog een restje rook uit haar neus 
en vroeg dan. Wat scheelt er eigenlijk ?
Ik glimlachte en zij ook ? Zij glimlacht 
van onbegrip. Ze werd met mijn lach geen 
meter wijzer. Haar mondhoeken bleven in 
de hoogte en begonnen lichtjes te tril-
len. Ze nam mijn hand heel eventjes en 
stak dan een andere sigaret op. Het stoort 
toch niet ? Nee, ik rook ook, normaal, 
maar nu niet. Zo konden we eigenlijk een 
ganse tijd blijven zitten. Maar het werd 
haar duidelijk te veel. Waarom zeg je 
niets ? Wat scheelt er dan ? Niets ik 
weet het niet. Nee, er scheelt wel iets, 
waarom zeg je het niet ? Nee echt niets.
We dronken elk nog een beetje, en nu viel 
ze de kaars aan. Haar nagels braken de 
wasdruppels af. Stilte kon ze duidelijk 
niet verdragen. Ze nam diep adem om iets 
mee te delen, maar toch kwam er niets uit. 
Nu wilde ik zeker niets meer vragen omdat 
ik wist dat ze nu bij zichzelf zat te over-
wegen of ze al dan niet zou bekennen. Ik 
wist helemaal niet wat ze zou bekennen, en 
toch voelde ik wel wat er zou komen.
C.Raar jong, ik hou van je, zei ze. Ik hou 
verdomme van je en ze greep mijn hand vast 
en vocht met haar ogen. Ze kwam dichter om 
me te kussen maar ik drukte op haar hand 
zodat ze eigenlijk wel gekust was zonder 
over de tafel te moeten buigen.
Ik had haar beter laten doen, dan had ze 
nog de glazen kunnen omstoten en had ze 
zich nog ellendiger gevoeld. Ik vond het 
echter voldoende zo. Ze had gezegd wat ik 
verwachtte, en ik voelde me goed.

C.Raar

D E P R U S
In het laatste nummer 
jaargang publiceerden 
vraag waarvan de eers 
gratis bootreis was n 
■land) heen en weer + 
van een automobi el. 
veer 5000,- fr. De vr 
voor een regelmatig S 
gemakkelijk op te los 
Maar hoe groot was on 
ling toen er geen enk 
binaen kwam. Men gelo 
Enkele snode redaktie 
nog gepoogd de prijs 
ten, wat ten slotte t 
doorgegaan. 5000,- fr 
van het reisbureau. 
Anderhalf jaar heeft 
voor we het konden ve 
daarom nu -beter laat 
toch nog de juiste an 
de juiste vragen. En 
meer gebeurt, hé !!!

van de derde 
we een prijs- 
te prijs een 
aar Huil (Enge 
gratis vervoer 
Waarde onge- 
agen waren 
ch amper-lezer 
s en.
ze ontgooche- 
el antwoord 
ofde ons niet. 
leden hebben 
zelf te benut- 
och niet is 
. in de zak

het geduurd 
rteren, en 
dan nooit- 

twoorden op 
dat het niet

Gent, dinsdagmorgen 25 april 1978.

Hier volgen de antwoorden op de 
vragen die gesteld werden in het 
kader van de grote wedstrijd; meer 
bepaald de grote Schamper-ego- 
p ri j ska m p .

Het antwoord op vraag 1 is CARLSBERG
" " " 2 is EGMONT
" " " 3 is MEESTAL
" " " 4 is ANDRE
" " " 5 is JA
" " " 6 is 3500
" " " 7 is STUDENTEN-

WEEKBLAD.

Het antwoord op de schiftingsvraag 
luidt (ding dong):

De Schamper (eenenzestig) werd b e -
ëindigd omstreeks, n l . precies om 
een uur achtenveertig minuten en 
twaalf sekonden.

getekend,

de laatste redak- 
teuren.

D& POT 
SCHAFT

In deze heugelijke week vreten wij : 
ma. 21.1 : kampemoeliesoep

kalkoenroulade met architecten-
saus en erwtjes op zijn frans 
snoebis met tartaarsaus en 
groenten macedoine 

di. 22.1 : soep met groenten
braadworst met spruiten 
hesperol met witloof in room-
saus

wo. 23.1 : soep met selder

kip op zijn grootmoeders met 
bovendien tuinkers 
roggevleugels met karpersaus 
en sprotselder

do. 24.1 : soep met tomaten
hamburger met bloemkool in 
roomsaus
loempia in exotische saus ? 

vr. 25.1 : bloemkoolsoep of pap

ambassadeur met ministersaus 
varkensrib met gestoofde prei

FILM
SKOOP

week van mmandag 21 tot en met donderdag 24

Zaal 1 : 20u00 The Banned
van Luchino Visconti 

22u30 Jabberwocky
Monty Python film

Zaal 2 : 19u30 film in verlenging 
22uOO Utamaro's World

__ film van Akio Jissuji

VOORUIT

20u00 : Riusciranno I Nostri Eroi
( Zullen onze helden hun vriend 
in Afrika terugvinden? ) 

van Ettore Scola
met Alberto Sordi, Bemard Blier. 
op zon- en woensdag ook om 16u30 

22uOO : Figures in the Landscape 
van Joseph Losey
met tfalcolm McDowell, Robert Shaw 
op zon- en woensdag ook om 14u00

w aem m m  s

TONEEL
ARENA

Peer Gynt van Hendrik Ibsen

op zat 19 (premiere), woens- 23, donder- 24, 
vrij- 25 en zaterdag 26 januari telkens om 
20ul5

ARCA

De Huisbewaarder met o.a. Julien Schoen- 

aerts, van Harold Pinter.
Dit op 18, 19, 24 en 25 januari telkens om 

20 uur.

NTG

Priester Daens van Walter Moeremans en 
Frans REdant, naar Louis—paul Boon.
Dit op 18 9 en 20 januari
Dit op 18en 19 januari telkens om 20 uur
en op zo 20 januari om 15 uur.

VERTIKAAL

Winnaars en verliezers van rudy Geldhof 
Op 18, 19, 23 en' 25 januari telkens om 

20.15 uur.

VUILBAK
BENEFIET.

Voor een echt Vrij en Vrolijk Benefiet. 
Treden op : Vuile Mong

De Kommeniste 
L. de Ceuster 
Orange 
E.A.

Disco Enok
Waar : Jezuietenui (zijstraat Meir) 
Wanneer : 18 januari 1980 om 20.30 uur. 
Inkom 100 franken, in voorverkoop echter 
slechts 80 franken.
Kaarten verkrij gbaar in
-Eiker-ik Consciencestraat 46 Antwerpen
-Wereldwinkel Brasschaat
-SP0RTA Bredabaan 380 Brasschaat
-TROL Gelmflenstraat 157 Schoten.

IRAN-DEBAT

Groot Iran-debat met voorafgaandelijk dia’s 
Sprekers : Jaap Kruithof, Dirk Tieleman 
(Iran-specialist, journalist BRT), Mark 
laneke (prof aan de RUG, directeur SIMA),
C Sybesma (VN-volkerenrechtspecialiste, 

prof VUB).
Moderator Eddy Rosseel.
Op dinsdag 22 januari 1980, in de Blandijn 
auditorium C om 20 uur

EKONOMISCH DEBAT

Donderdag 24 januari om 20 uur in de 
Blandijn, aud E, debatavond over ekonomi- 
sche krisis.Met medewerking van :

-prof Devreker (ekonomie RUG)
-prof Balthazar (geschiedenis RUG) 
-prof E. Mandei (ekonomie VUB)

Dit ingericht door VVS-SVB (ekonomie-ge- 
schiedenis).

STUDIUM GENERALE

Op dinsdag 22 januari spreekt Dr. C.
Merckx over "Gezondheid voor het volk" 
alsook het Wijkgezondheidscentrum Sleep- 
straat over de ervaringen van gezenheids- 
werkers. Dit alles in aud D A.Z. om 20 uur.

K O M M E N U  B E L O F T E N
VERSLAG KOMMISSIE MENU DECEMBER 1979

1. In de suggestiebussen Kwamen e.a. volgende 
klachten aan bod :

groene bananen : deze worden voortaan 
vroeger uit de frigo's gehaald zodat ze 
Kunnen rijpen.

- Home Astrid : vuile plateaus.: het perso-
neel zal voortaan het water meer verver-
sen. Er zijn plannen om tijdens het groot 
verlof een afwasmachine te plaatsen.

2. Op aanvraag van de konsumenten in Zwijnaar 
de is er Koffie verkrijgbaar aan 10 fr het 
Kopje.

3. De loernpias worden later gebakken zodat 
ze croquanter zijn.

4 Bij wijze van proef zullen eveneens koude 
schotels zonder mayonaise aangeboden worder

5. Er wordt voortaan weer afwisseling ge-
bracht in de desserten.

3. De forelsaus is terug te zout; dit is te 
wijten aan de basisproducten (visfumet) Er 
wordt druk gezocht naar andere producten 
en verhoudingen. Er zijn eveneens klachter 
i.v. m. te zoute soep. Dit wordt opgelost 
door er meer groenten en minder pasta in 
te doen.

7. De glazen in de Brug hebben terug een 
speel- en ontkalkingsbeurt achter de rug.
Dm de aankaàking van de glazen te voorko-
men experimenteert men met nieuwe afwas-
middelen .

6. Voortaan zal er 's avonds ook warme soep 
opgediend worden aan de prijs van 5 fr.

9. het aanschuifprobleem in de Brug en voo-
ral f.1.w. is knellend. Voor de Brug is 
reeds een efficiënte wijziging gepland.
Wat de F.L.'W. betreft, zullen eveneens tij 
dans het groot verlof vestiaires en toilet 
ten en een kasse aangebouwd worden.
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