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In de faculteit letteren en wijsbegeerte 
tractte men het verplichte vak 'Economie' 
door professor Van Meerhaeghe gegeven voor 
de richting geschiedenis niet langer ver-
plicht maar nog enkel facultatief te maken

Het lijkt eigenaardig dat 'economie' door 
studenten geschiedenis geblokt moet worden 
maar dit is één van de verworvenheden na 
de harde acties van mei '68/69. Of hoe een 
dubbeltje rollen kan...

Vrijdag 11. kwam dit voorstel voor de Raad 
van beheer. Niet gans onvoorbereid want 
zowel de onderwijs-commissie als de facul-
teitsraad hadden unaniem hun goedkeuring 
gehecht aan het voorstel. In dergelijk 
geval leert de praktijk dat de raad van 
beheer, die de uiteindelijke beslissing 
moet nemen, zo goed als nooit tegen het 
advies van onderwijscommissie en facul-
teitsraad ingaat. Het nieuws dat de raad 
van beheer het voorstel had tegengehouden 
kwam dan ook onverwacht.

Niet iedereen was aanwezig op de raad van 
beheer. Vierentwintig stemmen werden uit-
gebracht .
Pro : elf : rector

vice-rector
de professor van de blandijn 
de studenten-vertegenwoordigers 
de ACGD-vertegenwoordigers 
de twee WP-ers 
de ene ATP-er

contra : één : patronaat
onthouding: de rest : zijnde 12

Nu tellen onthoudingen wel als tegen-
stemmen zodat ons dat na enig rekenwerk 
elf pro - dertien contra oplevert.

De negen proffen die zich onthielden 
motiveerden hun beslissing met : 'we 
willen weerstaan aan de druk van de 
straat en de pers ’.
Hiermee bedoelden ze de studenten die 
vóór de raad van beheer een brief hadden 
afgegeven aan alle leden van die raad, 
én de hitsige lezersbrieven die in tal

H O O M S
te le fo o n s

(van onze verslaggever)

In de 4 homes die de RUG rijk is, hebben 
er dit jaar ingrijpende veranderingen 
plaats gehad. Nadat de home bewo(o)n(st)ers 
in het verleden geconfronteerd werden met 
paspoortcontroles, gereglementeerde bezoek-
uren en zelfs 'sexkontroles' zagen ze dit 
op slag en stond allemaal verdwijnen.

Wat een overwinning leek op het conserva-
tisme van bepaalde RUG-organen bleek echter 
niets meer te zijn dan een noodzakelijke 
besparing van 13 miljoen op de receptie- 
dienst dat alle 'morele principes' deed

Eén van de problemen die zo opdoken was 
het opnemen van telefoons. Vroeger deed 
de receptiedienst dat, nu is het overge-
leverd aan de willekeur van een toevallig 
passerende student. Een eerste oplossing 
werd gezocht in het samenstellen van een 
vrijwilligsrsploeg. Maar dit bleek begrij-
pelijkerwijs onmogelijk te zijn in de exa-
menperiode en bovendien moest hier afgere-
kend worden met het (a)sociaal klimaat in 
de homes. Te weinig vrijwilligers waren 
bereid daaraan mee te werken. In home 
Boudewijn boden zich op 4GÜ studenten 
slechts een dozijn vrijwilligers aan.

z o n d e r

Bovendien vond men in de homes dat de 
Sociale Raad hen maar moest teruggeven 
wat afgenomen was en een telefoondienst 
was daar maar een klein onderdeel van :
In '79 verdween het resto in de Boudewijn, 
in '80 receptie- en telefoondienst en in 
'81 moet IDOOfr méér worden betaald.

De studentenraad van home Boudewijn vond 
dus dat dit niet langer meer kon en formu-
leerde in de sociale raad een voorstel 
waarbij het behoud van dagelijks 4u tele-
foondienst werd voorzien. Opnieuw wegens 
de hoge kosten werd dit voorstel door de 
Sociale Raad afgewezen en tot ongeveel 
één tiende herleid. Een telefoondienst 
tijdens de periode van 15 mei tot 15 juli 
en van 1 tot 30 september dagelijks gedu-
rende twee uur. "Dit teneinde tijdens de 
examenperiode aan de noden van de studen-
ten tegemoet te komen.”

Als elke bewoner van bvb. Home Boudewijn 
gedurende twee uur op één jaar (!) zich 
als vrijwilliger zou opgeven om de tele-
foon in de gaten te houden, (en ondertussen 
te pingpongen, te lezen of kruiswoordraad-
sels in te vullen) zou gans deze discussie 
overbodig geworden zijn.

Spijtig genoeg is de sfeer in de homes 
alles behalve én voelen zij maar al te 
goed dat de sociale sector stilletjes aan 
alles wat geld kost aan het wegpeuteren is. 
Ze vragen zich af waar het gaat eindigen.

SCHAflPER,HET BESTE BLAD VAn fRAtlKR'JK

tentamens teisteren de schamper'
redactie.

Deze schamper een ietsje dunner dan de 
vorige maar daarom niet ‘slechter ! In 
de beknoptheid toont zich de meester.

Rvb over Mag

Homes hebben geen telefoondienst en 
aldus een reden tot klagen.

Knobby : geen knobby

Lezersbn'ef en film zoals het hoort op 
de laatste pagina.

volgende week

Schamper start met een advertentie-rubriek 
voor studenten.
Heb je iets te weinig of iets te veel, 
stuur een papiertje naar ons gekend 
adres (St.Pietersnieuwstraat U5) met 
de vermelding 'rubriek-redactie'(RR) 
en jouw advertentie verschijnt op 
enkele duizende exemplaren.

NEE! GEEN

BROODROOSTER!

wijken. Heer vrijheid dus voer de home- 
studenten maar ook een duidelijke verminde-
ring van de vroegere dienstenverlening.

Radio Toestel weet van geen ophouden 
en teistert vandaag voor de tweede 
maal het BRT-monopolie.

Vandaag vrijdag is Radio Toestel voor de 
tweede keer in de lucht. De bedoeling is 
de ganse dat radio te maken voor een zo 
breed mogelijk publiek.

van kranten verschenen. Vooral in de 
Morgen en de Vooruit.

Onmiddellijk na de stemming bezetten 
een aantal studenten de raad van beheer, 
die noodgedwongen geschorst werd.

Dit alles kan onmogelijk los gezien 
worden van de hele affaire rond prof 
Van Meerhaeghe. De studenten hebben de 
voorbije week constant gepikketteerd aan 
de ingang van het rectoraat.

Hiermee is Radio Toestel bij ons weten 
de énige Vlaamse zender die nog durft de 
monopolie-positie van de BRT aan te vallen. 
In Vlaanderen wel te verstaan. Want wat in 
Brussel wél mag, lijkt hier een doodzonde. 
In Brussel zouden nu dozijnen zenders da-
gelijks de 'band bevuilen’ zoals dat hier 
heet. Niet dat ze zich daar in Brussel veel 
van aantrekken. Het is maar in Vlaanderen

dat hitsig jacht wordt gemaakt op vrije 
radio's. Onderzoeksrechter D'hont lijkt er 
hier in Gent een hobby van te maken zender, 
antenne, platen en zelfs stereoinstallaties 
naar buiten te slepen. Radio Toestel is 
dus waarschijnlijk (opnieuw) geen al te 
lang leven beschoren.

De nieuwe formule (niet langer twee uur 
per dag maar één ganse dag in de week 
uitzenden) heeft vooral de bedoeling niet 
enkel studenten bij deze vrije radio te 
betrekken, maar de ganse Gentse bevolking. 
Dat Gent al eens naar iets anders wil 
luisteren dat BRT en Hilversum bleek dui-
delijk uit het succes dat oa radio Marina 
had, voor D'hont het uitrookte natuurlijk.

Het doet een beetje denken aan de roman-
tische piratenzenders, de heroïsche uit-
zendingen van Radio Actief, en de lange 
hete zomer tijdens de 10.000.
Hoelang deze nostalgie nog zal duren hangt 
slechts van één onderzoeksrechter af. En 
wij vrezen het ergste.

Hopelijk een schamper.
De onderwerpen van vorige week verschij-
nen vast en zeker volgende week : zijnde
- schamper ontdekt zowaar een museum ?
- nederlandse dokters zien bommen vliegen
- blijft radio toestel in de lucht ?
- slaagt het KK er toch nog in zich voor 

te stellen ?

Deze en vele andere belangwekkende vragen 
volgende week in...

erratum

De enige rubriek in schamper die perfect 
geloofwaardig is.

Aldus : in schamper 123 schreven wij 
Koen Bostoen het VNSU-kamp in. Wat na-
tuurlijk fout was. Koen Bostoen is een 
onafhankelijke kandidaat.
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Staat Gent met de kiekens en konijnen op ? 
Dat is de pregnante vraag die me immer 
kwelt bij het aanschouwen van de aanvangs- 
uren van de filmvoorstellingen van de 
exclusieviteitszalen. Zo is er 'Friday 
the 13th', het laatste nieuw Amerikaans 
griezelprodukt van een mij onbekend re-
gisseur, waar ik dank zij de deskundige 
publiciteit in de vorm een schitterende 
trailer of lanceerfilm al weken naar uit-
kijk. Laatste vertoning om 20.5Du. Sauve 
qui peut. Het is als sjiek dineren om 9u 
's ochtends .

IN DE BIOSKOOP TE 3 A I Ï  SALVADOR  S

Beter daarentegen is het in de Skoop ge-
steld. Omdat deze week in zaal 1 ’Roodbaard' 
(Kurosawa), al te veel tijd in beslag 
neemt, vangt 'Paths of Glory' uitzonderlijk 
om 23u aan. Laatstgenoemde zwart-wit prent 

uit 1957 is zowat de enige Kubrick (want 
gezien de status van deze heer, spreekt 
men van Een Kubrick, net zoals Een Felinni, 
Een Berghman...), die mij aanspreekt. Ik 
vergeet hierbij Kubrick's bijdrage aan 
Spartacus, maar dat is weer een ander 
verhaal. ’Paths of Glory’ toont ons twee 
contrasterende plans/werelden, deze van 
de legerleiding, die van het front. Via 
het medogenloos opofferen van de tweede 
wereldoorlog,tot het bombarderen van de ei-
gen (?) soldaten toe, vergaren de zwaar 
gedecoreerden enkele stukjes bij. En zo 
het louter individueel verzet van de held 
(K. Douglas) onze identificatie vraagt, is 
het duidelijk dat heel het wereldje dat 
Kubrick op het doek zet, doorslecht is.
De mens is slecht. Kubrick is...

2 .
Festivalprijzen en dito onderscheidingen 
hebben meestal niet veel te betekenen.
Zeker niet als indikator op 'Opgelet, 
interessante prent !’, wat dit ook moge 
wezen. Oscar, Gouden Palm en leeuw,
Zilveren Beer en minder Gouden sfinx en 
Zilveren brabo, hebben meer te maken met 
incompetente jury’s en commercieel vertoon. 
Een enkele keer geeft het prijzenpotje een 
film die om promotie schrreuwt, een tweede 
kans.

De Turkse film 'DE KUDDE’ of sürü van Zeni 
□ kten, is dit jaar de uitverkorene van de 
Unie van de Belgische Filmkritiek, ondanks 
het traditionele gekonkel betreffende de 
keuze. Het pleit voor de programmatie van

de skoop dat ze reeds eerder de prent in 
de kijker brachten, o.m. met een speciale 
affichage van 'DE KUDDE’ in de café's van 
't sluizeken. Begin februari wordt de film 
hernomen, wees erbij.
Detail : de scenarist van deze en andere 
niet tot hier doorgedrongen prenten wordt 
momenteel vastgehouden, 'hard aangepakt', 
of hoe je het leven ook noemt in een van 
de vele huizen van onze Nato-bondgenoot ?

3.

Prettig nieuws voor de romantici en de 
realisten onder ons. Op woensdag 28 feb. 
vertoont de andere film- universiaire 
werkgroep 'HEIDI' (Blandijn, aud C, 20u) 
Met een aangepast voorprogramma, heimat- 
sfeer en muziek een uniek vertoon.

'Wie kent er niet de wonderbare en ont-

roerende lotgevallen van het kleine wees-
meisje dat gebaseerd is op de wereldbe-
roemde roman van Johanna Spyri', aldus 
Dave Offermans in Cinema Magezine (jan '79] 
Hij vervolgt (zonder schroom] :'Heidi is 
een klein weesmeisje dat door de zuster 
van haar overleden moeder wordt toever-
trouwd aan de goede zorgen van haar groot-
vader die hoog in de bergen teruggetrokken 
leeft. Achter zijn strenge uiterlijk heeft 
de man echter een hart van goud. De man 
leeft teruggetrokken in een vijandige 
eenzaamheid tegenover de dorpelingen(..„)'. 
Alsdus de persmededeling.

4.

Een laatste berichtje heeft betrekking op 
het elfde festival INTERNATIONAL ANTWERPEN, 
dat plaats heeft van 29 januari tot 15

februari in het Filmhuis te Antwerpen (Lan-
ge Brilstraat 12].
Interessanter gebeuren dan het momentele 
Brusselse snobistische geval, met oa een 
grote selectie Duitse Film, die ook in de 
skoop vertoond wordt.

RIK S.

c n m e e /

h e i d i----------------------------------------

woensdag 28/01 de prettige film 'hèidi' 
met een aangepast voorprogramma, heimat- 
sfeer en muziek, 
blandijn aud c, 2Ou.
organisatie : andere film gent/universitai- 

re filmwerkgroep.

NTG---------- -------
(Bent)
v a n  M a r t i n  S h e r m a n  ( 1 9 7 9 )  

regie : Jean-Pierre de Decker 
decor en kostuums :
Jacques Berwouts 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Frans Redant

ARCA----------------

Za Zo
15h

Ma Do Vr

JAN 24 25 26 29 30
FEB 31 1 2 5 6

7 8 9 12 13
14 15 16 19 20
21 22

COMMERCIEEL CIRCUIT-

capitole 
cnetury 
maj estic

rex
savoy
select
calypso

the awakening
friday the 13th
vrijdag
flash gordon
le coup du parapluie
the kentuky fried movie
love story
brubaker
the blues brothers 
atlantic city 
marathon nan
de verloren eer kath. blum

Iphigenia in Tauris (Goethe) 
elke dag behalve zondag en maandag 
telkens om 20u lokatie : 25 18 60

ELKERICK-

<• 4lnvmwiii
vrijdag lft.l
pap of tomatensoep
vis met spinazie en roomsaus
kip met curry

maandag 26.1 
kervelsoep
kalkoenrolade met archicsaus 
gepaneerde pladijs met gestoofde porei

woensdag 28.1 
spinaziesoep
orloffgebraadmet tuinkers 
gegarneerde zuurkool

donderdag 29.1
tomatensoep
kip met jagersaus
braadworst met witloof in roomsaus

SKOOP --------------------------------------

zaall: Roodbaard (Kurosawa) 20.00u.
Paths of glory (Kubrick) 23.00u.

zaalll: Film in verlenging I9.30u.
Chiedo asilo (Ferreri)

FILMOTHEEK---------------------------------

'Harold and Maude' (Hal Ashby) USA 1972 
donderdag 29 jan. blandijn aud.E dond.20u.

h e l p----------------------------------------

Beatles in aud. E in de Blandijn op 
27 januari, org. eerste kan aardrijkskunde

CLI.TOX.ANA.IN POIS. CASES----------------

film door prof Kendrickx in AZ aud D 2Ou 
onderwerp: clinical toxological analysis 
in poisening cases. org. studium generale

ONTWIKKELINGSHULP DEBAT-----------------

ontwikkelingshulp van wie en voor wie 
werd verkeerd geprogrammeErd, het gaat 
door op 29 januari (!) om 20u in aud A 
Blandijn.
sprekers : Mark Vandommele (NCOS), Doom,
Godfroid (ABOS).
org. 3e-wereld kern WELA.

POEZIEGEBEUREN------------------------------

dond. 29jan, maandag 2 feb. en telkens om 
2Ou in blandijn aud. B. door studenten 
germaanse filologie RUG met als gaste 
Arlette Walgraef.

vr.23jan : 19.30U opening tent. GAL
20;30u film van de maand

na. 26jan: 9u VOS
19.30U eco.monetair systeem

di.27jan : 9.30U werklozen fotografie

wo.28jan :
20u start cursus pol.vorming
20u welzijnswerk
2 Ou muziek : strijdmuziek
2 Ou ten huize van De Buurt

don29jan :
20u30 vrouwen :tewerkstelling
2Ou KVS -ontmoetingsdag

wnhEEti ÇMT d ie  
n u e m e u jK  e e h s  m h e t  

vL/\f\rïs 7-jh S

l ezersbr ie f
geachte schamper-redactie,

graag wilde ik reageren op een affiche- 
onderschrift op de, trouwens zeer geslaagdt 
middenpagina van schamper 122. Ik wil hier 
geen pleidooi houden tegen het ironies 
karakter van de onderschriften, dit is 
veelal terecht omdat U zo de dingen een 
beetje uit de marginaliteit helpt.

Onder de affiche over de H-block info- 
avond heeft U het over een 'troepje 
terroristen dat in Ierland in hongersta-
king ging...’. Het spijtige aan deze 
bewoording is dat veel mensen in die 
trant denken.

Voor mij ging het hier niet om een 'troep-
je', maar een groep : er waren 40 honger-
stakers en er zijn nog altijd 400 mensen 
op 'the Blanket'-protest; en ook niet om 
terroristen maar verzetstrijders.
□ e gewapende verzetsbewegingen in Noord- 
Ierland (het Iers Geheim Leger IRA en 
het Iers Nationaal Bevrijdingsleger INLA) 
nemen de verdediging van de republiekeinse 
minderheid op zich. Betogingen worden door 
deze gewapende milities beschermd uit 
vrees voor slachtpartijen die door Britse 
terreur organisaties (Ulster Defence Asso- 
ciation, SAS...) worden aangericht.
In de katholieke wijken in Noord Ierland 
komt zelden politie (wel leger maar alleen 
met de bedoeling mensen lastig te vallen 
met huiszoekingen). De verzetsorganisaties 
nemen aldus de verantwoordelijkheid voor 
de openbare orde op zich. Dit lijkt mis-
schien heel autoritair maar het is een 
noodzaak in perioden van hevige geweld- 
barstingen. Zo zullen zij bijvoorbeeld 
optreden tegen dronken mensen die in de 
vroege morgenuren over de straat waggelen 
omdat zij veelal het slachtoffer zijn van 
sektaire moorden.
Een andere reden om over verzetsorganisa-
ties te spreken en niet over 'terroristen' 
is aat de IRA en INLA een grote aanhang 
hebben bij de republikeinse minderheid.
Niet dat de bevolking het gewapend verzet 
van deze bewegingen openlijk zal toejuichen, 
maar er is een soort 'passieve simpatie’. 
Deze bestaat er oa. uit dat zij een IRA- 
militant nooit een schuilplaats zullen 
weigeren in hun eigen huis. Zij zien dui-
delijk de noodzaak in van het gewapend 
verzet en kunnen het alleen niet toejuichen 
uit eigenbelang, omdat wanneer hun kinderen 
bij het verzetsleger zouden aansluiten 
dagelijks voor hun leven moet gevreesd wor-
den.

Deze volkssimpatie verklaart waarom het 
mogelijk is dat een geheim leger als de 
IRA (Irish Republican Army) al zestig jaar 
actief is zonder ooit door het Britse leger 
te zijn opgerold.
Ik hoop dat hiermee duidelijk is aangetoond 
dat men het gewapend verzet in Noord Ierlant 
niet als een 'troepje terroristen’ kan 
omschrijven.

Kameraadschappelijke groeten 
Wim Wabbes.


