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’P V A N
P van poëzie zal het enige onderwerp zijn
van de laatste schamper van dit jaar.
Tientallen gedichten bereikten de redactie. Wie nog wat moois in vergeten dagboeken terugvindt, stuurt dat op naar
St. Pietersnieuwstraat 45.
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A P R IL
En de eerste dan nog wel. Schamper zorgde voor een aantrekkelijke affiche. De
wereldrevolutie besproken door Robert
van de Walle en zo. Andermaal bleek de
goedgelovigheid van onze lezers. Pag. 3.
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Stemmen of niet gaan stemmen is dus een
moeilijk probleem. Principiële, belangrijke beslissingen worden over onze hoofden
genomen. In kleine dingetjes mogen we meebeslissen, maar tegen wat een prijs ! We
zijn voor alles ( grote én kleine beslissinAls we de voorbije jaren 'es overlopen, mer- gen ) mede-verantwoordelijk.
ken we dat de studentenvertegenwoordigers
in de Raad van Beheer maar bitter weinig
verwezenlijkheden ' op hun aktief hebben.
Al jaren klagen de studenten-vertegenwoordi- Er zijn zes kandidaten
gers wangedrag van professoren bij de eksamens aan. Al jaren wordt studeren steeds
duurder. Al jaren is het wetenschappelijk
Koenraad Bostoen ( geneesk. )
werk dat door ' ons 1 professorenkorps geMichel Muylle ( ingenieur
leverd wordt een lachertje in vergelijkina
Stany Ossieur ( rechten )
met hun wedde. Het is godgeklaagd !
Anne Tytgadt
( HILO )
En wie dacht dat de studentenvertegenwoorJan Velleman
( pol & soc
digers hieraan iets kunnen verhelpen, wordt
Pat Viaene
( PPW )
door de geschiedenis tegengesproken. Hoe
komt dat ?
Twee hiervan zijn nü al verkozen. Het Koninklijk Besluit van 14 september 1971 ( artikel 21 ) zegt : " ... Is gekozen diegene
In de RvB vertegenwoordigen 10 proffen 300 van de kandidaten van de fakulteiten die de
meeste stemmen heeft behaald ".
van hun kollegas, terwijl de ruim 12.000
studenten aan deze unief 4 ( vier ! ) kan- Vanuit het rektoraat werd dit als volgt gedidaten mogen verkiezen. Anders gezegd, de ïnterpreteerd: Pat Viaene ( PPW ) en Michel
stem van één prof is evenveel waard als de Muylle ( VTK ) zijn, als enige kandidaten
stemmen van 113 studenten. Studenten komen van hun fakulteit, nu al zeker van hun zeer in de RvB niet bij te pas. De vertegen- tel in de RvB.
woordigers zitten er voor spek en bonen ! Blijven er nog 4 over. En vermits fakulteiten samengenomen worden met overeenkomende
scholen en instituten - geneeskunde & HILO,
Rechten & Pol en Soc - blijft er enkel de
strijd over tussen:

Toch blijven enkele kandidaten in hun kunnen geloven.
Stany Ossieur : " We moeten tenminste begin-

Koen Bostoen & Ann Tytgadt
voor één zetel
Stany Ossieur & Jan Velleman
ook voor één zetel

nen vanuit de kleine positie die we hebben"

Spijtig genoeg zitten we al tien jaar lang
in een 1 kleine positie '. Verbetering is
er niet gekomen.
Koen Bostoen : " Studentenvertegenwoordi-

ging speelt enkel een rol in het verwezenlijken van een aantal kléine zaken

Tot slot nog een aardig detail. Pat Viaene
die op dit moment reeds met één been in de
RvB zit, heeft aangekondigd nooit naar een
vergadering van die raad te zullen gaan:

" Een student kan er toch niets verkrijgen.
Dat is mijn manier om aan te tonen hoe idioot het kiessysteem voor de RvB is

tegen :
En misschien heeft Koen Bostoen gelijk.
Vraag is echter : wegen
enkele minieme
verwezenlijkingen op tegen de patsituatie
waarin wij, studenten, gezet worden ?
Door studenten naar de RvB te stemmen maken we ons mede-verantwoordelijk voor de
beslissingen in die Raad nenomen, terwijl
de studentenvertegenwoordigers er het beleid nauwelijks kunnen beïnvloeden.
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PA U L
Paul Goossens is de naam, hoofdredacteur
van de Morgen het beroep. Schamper ging
'es babbelen. Collega's onder elkaar op
pagina twee.

J3 kip~felp

De Raad van Beheer heeft in Gent zowat alles te zeggen. Wat kan een student daar
dan gaan doen, vraag je je af ! Meebeslissen ???

voor :

ASLK

Volgende week brengt schamper van alle
kandidaten exclusieve (!) interviews.
Onze kandidaten verbleekten bij onze
kritische vragen over
. programmapunten
. houding tov de boycot
. waarom stemmen ?
Alvast een voorsmaakje. Drie van de zes
kandidaten hebben géén programmapunten.
'T'e zien wel eens dat we zover zijn...'

Sinds 1974 werd de HIKO - bibliotheek gesloten wegens afvloeiing van personeel. In
december 1978 startte een BTK-projekt om
het geheel weer op zijn poten te krijgen.
Het was nl. zo dat de bibliotheek er nogal
verkommerd uitzag: een aantal houten rekken
f stammende vanuit de oorlog en ’’tijdelijk”
bedoeld) waren ingestort een aantal omgevallen en de boeken lagen in het rond.
C Toen de BTK-ers begonnen lagen ze al op
stapeltjes.)

Daar men na een jaar werken nog niet klaar
was, werd het BTK- projekt verlengd met en
tot 31 maart 1981 .
Vanaf oktober 1980 was de bibliotheek reeds
voor iedereen toegankelijk.
Het is dus nu zover, alles staat op orde.
In normale omstandigheden zou nu iemand
Ceen bibliothecarisjmoeten aangesteld worden om daar permanent aanwezeig te zijn en
de bibliotheek open te houden.
Maar misschien heb je al van besparingen
gehoord?
Inderdaad , hier is er zo eentje. De unief
wil hier geen geld insteken.Gevolg: de
bibliotheek wordt dinsdagavond [31 maart)
plechtig gesloten na een plechtige opening.
Na een plechtige opening ?
Ja, dit werd gepland met voorbedachte rade.
Rektor , prfs, studenten en pers werden
vriendelijk uitgenodigd, dit alles om de
aandacht nogmaals op het probleem te vestigen.

Andere bibliotheken zitten met eenzelfde
bezuiniging:
Rechten : nog maar 3 dagen open ipv. 5.
Rozier : vervroegd sluitingsuur.

Als reactie hierop werden er reeds pamfletten en petities in omloop gebracht.Bovendien is er een happening na de plechtige
opening.
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9 Verkiezingen! blokletterde Schamper 131.
9 En zowaar ! De regering ging er de dag na
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9 Een bespreking op de eerstn pagina,
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9 geen openingsuren. Frontpagina.
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9 Straffen voor proffen zijn onmogelijk.
9 Meer nog, het onderwerp is onbespreek9 baar. Tweede pagina.
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Weet u het nog ? Begin dit jaar werd schamper in een reclamefolder van de
Morgen beschreven als ‘het meest amateuristische studentenblad aller tijden'.
De redactie slikte 'es en vloog naar de typmachines. Lezersbrieven en verwensingen vlogen lustig van de ene redactie naar de andere, en vice versa.
Eén week later. De Morgen luidt de alarmklok. Het failliet nadert.
Een paar dagen geleden gingen wij eens kijken wat er nog van rechtstond.
En zowaar, Paul Goossens, hoofdredacteur van de Morgen stond ons met de
glimlach te woord.

Hoe staat het met de commerce

?

We schommelen momenteel rond de 43.000,
dat hangt af van de wind en de maand. Om
uit de grootste zorgen te zijn moeten er
7.000 bijkomen. En, laat ons hopen, zoveel
mogelijk abonnees. Want aan een abonnee
verdienen we meer dan aan de losse verkoop .

Hoe komt dat ?
In de losse verkoop moet je betalen voor
het transport én de krantenverkoper en
dat is nogal een hoge marge.
Bij abonnees betaal je alleen de post en
dat is iets goedkoper. Bovendien geeft 'n
abonnee in feite kredieten, en die kredieten vormen bij zowat alle kranten de
veiligheid.

Johan Anthierens schrijft dat één de
morgen jullie zowat 10 frank 't stuk
kost. Klopt dat ?

Dan had je bij sommigen een ideologisch
verzet. Wij met een rode krant, dat zie
je van hier.
En bij die waar het dan wel mogelijk was,
werd het een zeer ingewikkelde constructie. Men kon dan niet én drukken, én zetten, én verzenden. Het dossier dat we
hadden was er één dat iets goedkoper had
kunnen zijn, maar technisch gruwelijk gecompliceerd, met alle risico’s van dien...
én met de zekerheid dat je hier in Gent
een gedeelte van de tent moet sluiten, de
hele toestand verhuizen. En een verschil
in kostprijs kreeg je nauwelijks !
Dat is een strategie die een kapitalistische onderneming niet zou genomen hebben !
Dan zou men waarschijnlijk die tachtig en
méér jobs, de hele krantedrukkerij dus,
gelikwideerd hebben.

De publiciteitskampagne, De Morgen live,
bracht die geld in het bakje ?
Tja, datgene wat je op zo’n avond wint...
Het is alleszins de bedoeling er niet aan
te verliezen. Naarmate we de verkoop kunnen optillen naar 50.000 ben ik er zeker
van dat het vrijwel uitgesloten is dat het,
produkt verdwijnt. Daar de mensen voor
motiveren, dat is de bedoeling, en niet
het onmiddellijke geldgewin.

let heeft ooit 10 frank 't stuk gekost,ja.

Nu niet meer ?
Nee, nu niet meer. Trouwens, toen hij die
10 frank citeerde, ging het alleen over
de drukkosten. Daarbovenop moet je nog de
eigenlijke personeelskosten rekenen.

Dan maak je verlies ?
Tuurlijk.

De standaard kan een krant drukken in
Brussel voor 4 tot 6 frank. Waarom laat
je de morgen dan niet in Brussel drukken ?
Indien wij naar de standaard zouden gaan
krijgen wij daar geen prijs van 4 frank,
hoor. Aan een externe klant rekenen zij
hun winstmarge daarbij. En die benadert
20 of 30%.
Daarbij wilden ze het niet doen omdat heel
hun installatie moest omgegooid worden, ze
moesten dan 2 nieuwe rotatiepersen kopen
en bovendien nog wat personeel aanwerven. t
En vele Vlaamse patroons willen alles doen
behalve personeel aanwerven.

Anthierens liet uitschijnen dat je de
morgen hij de drukkerij Het Licht laat
drukken omdat het een socialistisch onderonsje moet blijven ?
Het licht stond op groen om naar een
andere drukkerij te gaan. Onder één conditie : de voorwaarden moeten beter zijn.
En dan hebben we zowat alle drukkerijen
afgelopen in Vlaanderen. Gazet van Antwerpen, Het Volk, La Dernière Heure...
Allemaal.
Ue meesten vonden het onmogelijk. Ue grote handicap is dat men een krant vanaf 11
uur 's avonds begint te drukken, en de
hele drukcapaciteit is dan altijd bezet.

Jij gaat op zo'n avond op het podium staan
en steekt een speech af. In geen enkele
andere krant zie je een gezicht. Terwijl
De Morgen duidelijk het gezicht van Baal
Goossens heeft. Hoe reageer jij daarop ?
D a ’s een moeilijke vraag. Ik weet niet of'
het een goeie zaak is. Toen ik hier binHen gekomen ben is dat met veel ambras gebeurd. Er was een intervieuw in De Vooruit hoe ik een progressief dagblad, een
niet-partijgebonden krant zag. (lachje)
Maar dat scheen niet te kloppen met wat
velen daarover dachten in de socialistisch
beweging. Dat intervieuw heeft een storm
uitgelokt. Toen zijn er in Antwerpen,
Gent vergaderingen geweest om mij op de
kortst mogelijke tijd...(haalt schouders
op) Ik heb mijn voeten daar nogal in de
plat (lees : plaa nvdr.) gezet. En dat
heeft de zaak aan mijn naam gebonden.
Maar bij de stap van partijgazet naar niet
partijgazet moet je brokken maken.

De socialistische partij, da 's een hoop
volk. De lezers van De Morgen ...
Indienje kijkt naar het aantal stemmen op
de socialistische partij of leden van de
socialistische vakbond, is er een miniem
percentage dat die krant leest. Bovendien
is er een belangrijk percentage lezers
die geen lid zijn.

Laat ons eens vergelijken met andere kranten. De Morgen zit met 14 of 16 paginas.
Andere kranten méér. Je hebt je redaktie
serieus moeten afsanken. Andere redakties
zijn veel} veel groter. Doet dat geen
pijn mensen te moeten op straat zetten ?
In je eigen produkt zitten snijden ?
Dat is een gewetensprobleem geweest. Maar
hoofdzaak was dat als De Morgen verdween
je een stuk pluralisme en persvrijheid
verloren laat gaan. Men heeft rondvraag
gedaan wie weg wenste te gaan. En een
stel waren tegen het brugpesioen.
En ande
ren konden de stress niet meer aan. Want
zoals wij hier werken, dat snijdt nogal in
het vlees. Onze houding was toen : er kur
nen geen ontslagen zijn, alleen vrijwillig
vertrek. Dat ’ vrijwillig ' mag je niet
overroepen, dat heeft allemaal te maken
met een atmosfeer en een toestand van werken. Die ’ vrije wil ' is waarschijnlijk
aanzienlijk beperkt geweest.
Als redaktie hadden we evengoed kunnen zeg
gen : wij doen dat niet, geen ontslagen.
Maar dan was het hoogst waarschijnlijk gedaan geweest met die gazet.

MEN NIET

Ook proffen worden oud. Dat kan zelfs
een eredoctoraat niet tegenhouden.
Sommigen worden seniel, en zien hun eigen
fouten niet langer in.
Vind je niet dat De Morgen een ' ramp-enontij ’ blad is ? Alle ellende in de wereld op 14 paginas ?
Dat is niet alleen met De Morgen, maar met
alle kranten zo. Datgeen is slechts
nieuws wat problematisch is.

Pol Goossens. Die naam viel een paar jaren geleden. En iemand zegt : dat was
het idool van mijn moeder in '68 in Leuven. ( glundert ) Ben je nog niet moege-»
streden ? '68 in Leuven . '81 in De Morgen . En je zit nog niet op rozen .
Bah. Er zijn momenten waarop de vertwijfe
ling erg groot is. Ook in Leuven. Iedereen onthoudt nu ’68 maar wij waren al in
'65 aan 't sleuren. We hebben nog eens
een voettocht gedaan vanuit Oostende naar
Brugge, Gent, St. Niklaas, Antwerpen, Mechelen en Leuven. Een hele week aan één
stuk meetings. Dat allemaal om de publieke opinie en vooral de studenten te overtuigen dat er toch belangrijke zaken op
het spel stonden. Dan denk je ook wel :
potverdomme waar ben ik mee bezig.

Volg je nog de huidige studentenbeweging ?
Ja, vanop afstand. Je merkt dat de studie
beurzen met vertraging worden uitbetaald
en dat de studenten er 6 maanden lang niet
op reageren. De eerste vraag die ik dan
stel is : hoe is dat mogelijk ? Als ze
ons z o ’n cadeau hadden gegeven, dan zouden
wij er nogal opgevlogen zijn.
Dat was die hele konflikttheorie van ’ we
gaan de konfrontatie zoeken en het is in
die konfrontatie dat de akademische overheid of wie dan ook naar een kant valt en
duidelijk positie inneemt ’. En die konfliktsituaties, indien ze er niet spontaan waren, dan zochten we ze. Het zou in
die tijd niet waar geweest zijn dat ze
niet betaald hadden. In de mate dat ge u
laat doen, gaan ze ook gebruik van u maken

Had je in je studententijd al te maken
met pers en kranten ?
Niet bepaald. Ik ben begonnen in het
KVHV (Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond -nvdr. ) en dat had een eigen blad,
een erg goed blad. Er waren toen nog zeer
veel taboes waar niet mocht over geschreven worden. Ieder nummer dat verscheen
was bijna een heiligschendend stuk. Het
heeft een paar keer publikatieverbod gekregen en daar moesten dan gebouwen bij
bezet worden, dat moest afgedwongen worden
Dan hebben we de relatie met het KVHV opge
blazen, zijn begonnen met een studentenvakbeweging en het eerste wat daar gebeurde was weer een eigen blad. Je zat permanent met perstoestanden bezig.

En dan zijn er nog de dictatortjes die ”
zichzelf in het centrum plaatsen van
het universum.
Daarvoor door a& otaat betaald worden
en, zich wegstekend achter de academische
vrijheid, capriolen permiteren waarvoor
elk ander burger zou veroordeeld worden
voor laster of broodroof.

Nu waren er studenten die voor 10.000 fr.
inschrijvingsgeld best een paar rechten
wilden, hier in Gent.
Een prof zou bijvoorbeeld een cursus moeter
uitgeven, hij zou de studenten geen vijf
uur mogen laten wachten voor een mondeling
examen, hij zou in een groepsexamen geen
studenten tegen elkaar mogen uitspelen.
Nu zijn er natuurlijk ook goeie proffen,
die niet bang zijn van een dergelijke
'gedragscode' omdat ze die al uit zichzelf jarenlang toepassen.
Nu dachten die studenten j vermits de
goeie profs in de meerderheid zijn, zal
de meerderheid van de proffen niets tegen
de 'gedragscode' hebben. Die studenten
togen dus, vol naïviteit onzer jeugd
eigen, naar de raad van beheer en de
onderwijsraad.met hetvolgende voorstel.
De proffen van wie objectief kan worden
aangetoond dat ze de gedragscode/examenreglementen overtreden komen niet meer in
aanmerking voor :
bvb. het geven van meer vakken
bvb. uitbreiding van zijn personeel
enzovoort enzovoort.

Maar hoe kunnen we hun niet geringe verbazing beschrijven als de regeringscommisaris verkondigt dat dit punt 'niet bespreekbaar’ is. Het punt komt niet op de agenda
van de raad van beheer of onderwijsraad !
Reden : alleen de rector is daartoe bevoegd,
De rector, zich bewust van zijn cruciale
bevoegdheid, zet het punt niét op de agenda
en verklaart het onderwerp daarmee netjes
'niet bespreekbaar'.- Art.7 van de wet
van 24 maart 1971 : 'tot de bevoegdheid
behoort de academische leiding van de universiteit.’ Hij blokkeert dus in zijn
eentje het ganse voorstrel ! De rector
gaat effe dwars liggen en men mag zelfs
niet meer over het onderwerp spréken.

De rector was op vacantie en telefonisch
niet bereikbaar. Hetzelfde gold voor de
regeringscommisaris. Bleef nog de vicerector over die voor sommige wél bereikbaar was, maar voor ons door zijn secretaresse afwezig werd verklaard.
'Wie doet er dan de lopende zaken van de
RUG tijdens de vacantie ? ’
'Ha, niemand dan hé, mijnheer.'
Zeer bezorgd draaiden we dus het nummer
van het ministerie van onderwijs, waar
men ons vriendelijk vroeg ons verzoek
schriftelijk te richten aan 'de heer
minister van nationale opvoeding..’

Toch journalist geworden ?
Ik had geen zin om bediende te worden in
een bank of zo. In politieke partijen
vond ik dat er te weinig zuurstof was.
X zucht 'es ) En ja, je hebt volop in de
studentenbeweging gestaan; die macht had
tenslotte hebben we een regering kunnen
doen vallen.
En het was in die tijd een echte internationale. In maart '68 zijn we met een
hele autobus naar de Sorbonne gereden en
daar hebber we voor de eerste maal sedert
jaren een universitair gebouw bezet. We
hadden daar een bepaalde reputatie. 'II
faut faire comme les camerades de Louvain’
En zo kwam de journalistiek. Men kijkt
toe , men is er dicht bij betrokken, men
kan informatie doorspelen.
Wat zou je er van vinden : de redaktie van
Schamper neemt voor 'én dag De Morgen over
en jullie nemen onze plaats in ?
Hierop gebeurde wat we vermochten te vrezen : kordaat maar héél beleefd werden we
de deur gewezen.

Ondertussen staan we voor de examens.
Net zoals trouwens de senielen en de
dictatortjes.
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verkiezingen

huur

home heymans

Hoe vraag je een appartement aan als
je getrouwd bent, of toch bijna. Naast
de individuele homes bestaat er ook nog
de 'Heymans'. Een appartementsblok van
de RUG, verhuurd aan getrouwde studenten.

Samen met de studenten-vertegenwoordigers
van de raad van beheer, schrijft men traditioneel een verkiezing uit voor de
studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden.

Amper zes kandidaten voor de raad van
beheer, en die sfeer lijkt zich te verspreiden over de ganse groep kandidaten.
Heel wat faculteitsraden hebben niet voldoende verkiesbare kandidaten op hun
lijst gekregen. Bij een hele resem faculteiten bleek niémand bereid de studenten
te vertegenwoordigen in de faculteitsraad.

Zijn reeds gekozen aangezien het aantal
kandidaturen kléiner of gelijk is aan het
aantal te begeven mandaten:
Letteren en Wijsbegeerte
BOUSARD Reinhilde
CALUWE Jean-Michel
DAMBRE Wouter
NYS Vera
ROELANDT Hilde
VAN DER PLAETSEN Michèle
VAN HAMME Franky

Toegepaste Wetenschappen
AMEYE Dirk
DE CLERCQ Geert
HOEBEN Jan
LOX Egbert
MUYLLE Michel
VAN DEN BERGHE Wouter
WARMOES Stefaan

HILD
GEVAERT Inge
VELDEMAN Marleen ,

Getrouwde studenten (of studenten met
huwelijksplannen) worden eraan herin- <
nerd dat de aanvraag tot het huren van
een appartement in het gebouw Corneel
Heymans bij voorkeur moet ingediend
worden voor 1 mei a.s.
Aanvraagformulieren en alle nuttige inlichtingen zijn te bekomen op Sociale
Dienst, afdeling kamerdienst, St.Pietersnieuwstraat 45 (elke namiddag van
13.30u tot 17U).
Verkiezingen hebben wel plaats voor de fakulteitsraden van de:
Voor hen die het nog niet weten vertellen we dat de Corneel Heymans bestaat
uit 105 gemeubelde appartementen (living
met terras, ingerichte keuken, badkamer,
slaapkamer).
De appartementen kunnen gehuurd worden
door echtparen waarvan minstens één van
beiden RUG-student is.
Voor 1931-1982 variërende voorgestelde
huurprijzen van 3.500 frank (d.i. 1.300
fr kale huur .+ 2.20D frank energiekosten), dit echter slechts bij maandinkomsten hoger dan 37.500 frank.

Rechten
BREDAEL Mare
EVERAERT Mare
TAELMAN Piet
VAN WINCKEL Jan
WIJCKAERT Stephan
Geneeskunde
BURSSENS Peter
DELAGRANGE Frank
JULIAM Christine
SCHAECK Katrien
TACK Ignace
VAN DAMME Joost
VAN DE VELDE Dirk
VAN HOVEN Ludwig
VERMASSEN Frank
VAN TRAPPEN Yves

sociale dienst voor
studenten. St.Pietersnieuwstraat 45 Gent.

BELLEN Hugo
CARTON Bernard
DE CRAENE Frank
STEVENS Miguel

Landbouwwetenschappen

DE MEESTER Christiaan
HOCEPIED Christian
YSENBAERT Didier

DE NEVE Gino
MEELIS Ignace

Wetenschappen

HIKD

Degran
DEGRANDE Martine
DEJONCKHEERE Luc
DE PORRE Annemie
MAGERMAN Luc
RIBBENS Luc
STANDAERT Roxane
TISON Bernard
VAN KERCKVOORDE Marc

LORREZ Johan

Ekonomie

VAN NUFFEL Dirk

Interfakultair Centrum voor de Studie van
Lucht-, Bodem- en Waterverontreiniging-niemand

Psychologie en Pedagogie

Hoger Instituut voor Stedebouw, Ruimtelijke
Ordening en Ontwikkeling ------------------

BELPAIRE Patrick
DAEMS Katina
STERCK Diederik
VANDENBUSSCHE Johan
VANDERLINDEN Agnes

niemand

niemand

Een zeer korte filmtip deze week. Want
paasreces. Want groot artikel in voorbereiding over de gentse filmsituatie ( met
foto's van de fotoklas - opnieuw tegen
betaling ? ), eksklusief voor Schamper,
in het volgende nummer.
1 Nothern Lights 1
, volgende
week in Skoop, is merkwaardig om verschillende redenen :
- het is ten eerste een niet-Hollywood produkt.
- verder is het een bijzonder ontwerp. Het
gaat immers over het ontstaan van boeresyndikaten in Noord-Dakota, iets waar ook
jij niets over wist, geef toe.
Leerrijk én dramaties is deze prent, epische beelden !
Géén mist zoals in D. Hamiltons' ' Tendres
Cousines ( bleuh ! ), maar funktioneel kamerawerk.
And now for something completely different!
De zwaluws nog niet, maar Monty Python alvast ! Na ' The holy grail ', ' Jabberwocky 1 en 1 Life of Srian 1, komt Napoleon
aan de beurt.
Something completely different ' is de
allereerste film van de ploeg Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Carole
Cleveland e.a., beter bekend onder de naam
Monty Python. Het is dus ook een kleinschalige film, bijna een proefstuk. De
televisie stijl is opvallend.
De film is eigenlijk een kollektie van diverse sketchen en animatiestukjes van de
beruchte bende Britse grapjassen, wiens
humor in tegenstelling tot hun Amerikaanse
soortgenoten veel scherper en anarchistieser is. Hun loopbaan is trouwens in stijgende lijn steeds meer heilige huisjes
gaan aanvallen in goed uitgebouwde en professioneler gemaakte films. Een must-lust
voor het cinefiele oog !
Ajuus,
Rik S.

De eerste had zijn ( in een hoek van 100°
opgeheven ) armen vol met het voorbereiden
van een herdenking te Poelskapelle.
Bertje werd op het matje geroepen door een
Japanse zwarte gordel, vijfde dan.

eigen berichtgeving

BOONE Patrick
DE KIMPE Jan
DE TROCH Danny
GOBBERT Lucia
ROGIERS Franky
SPELTDOORN Orwig
VAN BEILE Jean Paul
VAN DEN BOSSCHE Patrick

Farmaceutische Wetenschappen

rubriek

Diergeneeskunde

Interfakultair Centrum voor Management

School voor Criminologie

cineha

Alle begin is moeilijk. Dit begin ook !
Om te beginnen dus : de politieke redaktie
van het studentenweekblad Schamper, de organisatoren van dit debat, hadden het zo
druk met de organisatie van het Belgisch
onderdeel van de wereldrevolutie, die om
kwart na elf van start zou gaan, dat ze
de in bressen opgekomen horde wild-geïnter
esseerden niet konden verwelkomen, het
monstrueus debat niet konden inleiden,de
sprekers geen verfrissend spuitwater konden aanbieden ... Ze konden zelfs zelf
niet tijdig ter plekke zijn. Hun ekskuses
daarvoor.
Waren trouwens afwezig :
- Karei Dillen
- Robert Van De Walle
- Prof Vlerick
- Prof Vermeersch

Centrum voor Biochemie

-

ttt

niemand
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Interfakultair Studie- en Vormingscentrum
voor Ontwikkelingssamenwerking ----------

Interfakultair Centrum voor Informatica
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Aan de pers lieten da organisatoren zich
ontvallen dat ze niet meer borg konden
staan voor het vreedzaam karakter van de
manifestatie, aangezien er een tegenbetoging aangekondigd was door het VTW ( Vereniging tegen Wereldrevolutie ).
Verder was het 1 april...
... wat ook VVS aan de lijve ondervonden
heeft : de opbrengst van de zoveelste procesfuif bedroeg amper 16.381 fr. Het ziet
er naar uit dat men in de komende jaren
elke aktiviteit op de eerste dag van de
maand april van zijn lijstje mag schrappen
Achteraf ( de week nadien ) werd ons lokaal overspoeld door sympatisanten die
zich kwamen verontschuldigen : ze waren
niet afgekomen omdat ze geen parkeerruimte voor hun vehikuul ( van Mercedes tot
Dafke ) vonden.
Maar wie kan je nu nog geloven in deze
harde tijden !?

ïçgSL

Vjtf?..

niemand

Prof Vlerick verkoos de zonnige einders en
de zwoele zwartjes van Zuid-Zwafrika boven
het muffe gezwam in auditorium zwö.
De vierde filosoof in de rij was hier niet
ver vandaan ijverig bezig met het voorbereiden van ' de putch 1 , die plaats zou
grijpen in De ( vroege ) Morgen, na het
Belgisch onderdeel van de wereldrevolutie.
Waren niet aanwezig :
- Prof Kruithof
- Prof Heyndrickx
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s^Een verschijnsel dat niet strikt Gents
is trouwens. Zelfs niet strikt Belgisch.
In Nederlandse universiteitsbladen lazen
we dat diezelfde apathie de Hollandse
inspraakorganen aan de universiteiten
aldaar teistert. Hoe komt dat ? Waarom
hebben studenten zo weinig interesse ?
Een vraag waarop we volgende week uitvoerig ingaan in een gesprek met elk
van de zes kandidaten voor de raad van
beheer.
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LEUGENS

Op 31 maart jongstleden deelde de werkgroep
Alternatief een pamflet uit waarin o a het
werkgroepenkonvent van de Rug sterk aangevallen werd.
Als voorzitter van van het WK acht ik het
noodzakelijk op bepaalde flagrante onjuistheden te reageren. Twee punten zijn nl totaal onjuist:

SEKSISME
Mijnheer,
Ik dacht dat Schamper een progressief studentenweekblad was. Sinds vorige week weet
ik echter dat dit niet het geval is. In
jullie artikel over de Raad van Beheer komt
immers een platvloerse en reaktionaire opmerking : " Anne Tytgadt, de enige vrouwelijke kandidate voor de RvB,staat ook hoog
in de TIP TIEN ". Jullie sugereren dat ze
bevoordeligd zou zijn bij deze verkiezingen
omdat ze een meisje is. De werkelijkheid
is anders en dit geldt niet alleen voor de
verkiezingen. Een meisje moet steeds, voor
ze in aanmerking genomen wordt, een vermoeden van onbekwaamheid kunnen omkeren en de
eisen die men haar stelt in dit verband
zijn veel hoger dan voor haar tegenkandidaten van het ' sterke geslacht '. Ik vindt
(???) het meisje die het aandurfde op te
komen in deze mannenaangelegenheid bijzonder moedig en betreur dat Schamper thans
seksistische vooroordelen aan de dag legt.
Vriendelijke groeten,
Dirk Van Puyenbroeck.

NUDISME
Als voorsmaakje op onze poëzie-sohamper
dit ( terug seksistisch ? ) gedichtje
van een redakteur :

monokini
langzaam,
maar vastberaden
stripte ze haar
behaatje uit,
wat menig man
en vrouw tegen
de borsten
stootte
koekies

2. Wat de subsidies betreft : van de 20
werkgroepen zijn er 2 werkzaam als SVBkern : de WEK en Sowege. Nu is daar ook
nog KRAPP bijgekomen. Van de 600.000 fr.
subsidies hebben die groeperingen op 23
maart '81 78.619 fr. gebruikt ofte ongeveer
13 %.
Misschien kan Sarug eerst 'es de verslagen
van de vergaderingen van het WK lezen en de
financiële staat nagaan vooraleer zij met
zo'n leugenachtig pamflet als dit van dinsdag uitpakken !
Johan Dhont,
voorzitter WK.

-het niet opnemen van Studium Generale en
Staatshervorming (?) in het WK
-VVS, dat met bijna alle subsidies van het
Wk zou gaan lopen.

BEDROG
1. De argumenten om Studium Generale van
de Geneeskunde niet op te nemen waren dat
Studium Generale een organisatie- vereniging is , die films, voordrachten en dergelijke inrichten, maar intern TOTAAL geen
werking heeft binnen de geneeskunde (daar
zorgt Mordicus voor .) . Historisch is het
WK niet opgericht als organisatie- konvent
om lukraak subsidies uit te delen aan alle
mogelijke en onmogelijke groeperingen die
een jjf ander willen inrichten. De bedoeling
van m t Wk zoals dit uit het Fakulteitenkon
vent gegroeid is, was integendeel om zowel
intern als ekstern te werken. De ondersch
eiden werkgroepen kunnen wel naar buiten
toe optreden, maar daarnaast dienen zij
zich ook intern toe te leggen op zaken zoals onderwijsproblematiek ( voor de geneeskunde bvb. de numerus-klausus problematiek,
waarrond Mordicus inderdaad werk levert )
of het specifiek werkingsterrein van de
groep zelf. Door diskussie, lektuur, opstellen van brochures kunnen zij hun standpunten aan een breder publiek bekendmaken.

Studium Generale voldde niet aan deze kriteria en werd dan ook naar het Kultureel
Konvent doorgewezen dat inderdaad films en
sprekers kan subsidiëren. Daarbij vergeet
Sarug dat het Studium Generale zelfs terzel
fdertijd een aanvraag voor WK en KK heeft
ingediend !! De werkgroep republiek ( zoals
op hun aanvraag stond, en niet staatshervor
ming ) vol dééd niet aan het andere luik
( eksterne werking ) en behandelde daarbij
in hoofdzaak een politiek probleem. Zij
werden dan ook naar het Politiek Konvent
dcorgestuurd aangezien alle politieke groeperingen over Vlaandren als fepubliek wel
een idee zouden hebben en dit daar dan ook
beter behandeld zou worden. Vermeld Sarug
overigens ook gemakshalve niet dat dezelfde
argumentatie ook voor werkgroep Baskenland
toegepast is ? ( Of hoe VVS zogezegd alles
voor het zeggen heeft in het WK ? )

De heer Johan Bally verwijt in Schamper
131 het K.T.V.K. (komitee tegen volksvreemde kul tuuruitingen) voor alles wat
lelijk is, maar relevante tegenargumenten
heeft hij niet. Wij willen hier niet verder
ingaan op het monopolie van de CVP en SP
op respectievelijk het Vlaamse cultuurbeeld en de BRT. Het standpunt van het KTVK,
ieromtrent is dat alle politieke partijen
moeten worden afgeschaft en dat de radio's
en teevees moeten worden aangepast, zodat
de vloedgolf van Slechte Ideeën de
Vlaamsche Huiskamer niet langer overspoelt.
Hier volstaat een eenvoudige technische
aanpassing. Het KTVK denkt er zelfs aan
binnenkort te beginnen met het installeren
van stoorzenders om de Vlaamse ether vrij
te houden van volksvreemde signalen.
Trouwens, is de televisie wel echt nodig ?
Volgens ons heeft dit medium een rare ,
betoverende werking, die gemakkelijk de
gezonde volksgeest van onze Vlaamse Mensen
in vernesteling kan brengen. Zoals Pater
Van Hueverzwijn het al zei : " Den man
ziet teveel vreemd vrouwvolk en de
vrouw teveel vreemd mansvolk !".°
Dat de heer Bally in Gent den decadent
wil uithangen is zijn zaak, maar over ons
moeders borsten moet hij zijn bek houden.
Alleen uit een verziekt en verweekt brein
kunnen zulke vieze gedachten spruiten !
Meneer Bally, u staat genoteerd op de lijst
der Volksvreemde Individuen. Het KTVK
waakt. Schamperlezer, sta pal!
Met fiere groet,
het KTVK.
°Van Heuverzwijn, W. "De kijkkast: ene verlokking van 't kwade ?" in "Outer en Heerd
17 juni 1953, blz 29- 32.

debat----------------------------------voor een globaal energiebeleid (naar
aanleiding van het parlementair debat
over kernenergie) mmv VAKS - CVP - SP P W - VU - KP.
En optreden van 't een of 't ander.
In zaal cercle om 14 mei om 20 u

MENU-

maandag 20-4
gesloten.
dinsdag 21-4
minestronesoep
gemarineerd varkensgebraad
gegarnierde zuurkool
woensdag 22-4
seldersoep
bourgondisch stoofvlees
lever provençale
donderdag 23-4
tomatensoep
kip met jagersaus
haïnburger met savooienstamppot
vrijdag 24-4
kervelsoep of pap
mosselen provençale
broodvlees met rode kolen

m a n d a g 27-4
groentensoep
varkensrib met schorseneren
gepanneerde pladijs met gestoofde prei
dinsdag 28-4
preisoep
kalfsgebraad met erwten en wortelen
roerei met paddestoelen
woensdag 29-4
minestronesoep
kip provençale
braadworst m t spinaziestamppot
donderdag 30-4
tomatensoep
varkensgebraad orloff met rauwkost
spaghetti bolognaise.
vrijdag 1-5
gesloten.

SK00P-

van vrijdag 17 april tot en m t donderdag 23 april.
Zaal 1
20 u. : Roodbaard .van Kurosawa
23 u. : Something completely different.
Monty Python.
Zaal 2
19 u. : film in verlenging.
21 u. : Alice ou la dernière fugue
Claude Chabrol.
23 u. : Three Women van Bob Altmann

van vrijdag 24 april tot en m t donderdag
30 april.
Zaal 1
20 u. : La maman et le Putain.
Jean Eustache
24 u. : The kids are .alright
Jef Stein en de WHO
Zaal 2
19 u. : film in verlenging.
21 u. : Le cheval d'orgueil
Claude Chabrol
23 u. : Northern Lights
John Hanson en Rob nilson.

COMMERCIEEL CIRCUITcalypso

NTG----------' Vossenjacht '

van Hugo Claus (1972)
regie : Jean-Pierre de Decker
decor en kostuums :
Andrei Ivaneanu
belichting : Jan Gheysens

ARENA--------------------------------
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kol lectief nieuwe scène in arena, met
collage flamand' op ma. 27 april en
4 mei telkens om 20.15 (091/26 33 08)

FUIF-------------------------------Allerlaatste procesfuif (nee maar!)
in de Brug op donderdag 23 april om
21 uur
Inkom : 60 fr.

Volgende redactievergadering Schamper op
maandagavond 20 april om 7 uur in de Brug
Dan weet je weeral waarover te vertellen
in de grote vakantie.

: ordinary people
stir crazy
la citta della done
twee vrouwen
flesh gordon
the warriors
capitole: nine to five
century : het gaat er stuiven
m j estic: tendres cousines
private benjamin
rex
: de schone slaapster
select
can't stop the music

VERTIKAAL----------------------1984 naar Georges Orwell
woensdag 22 en vrijdag 24 april.

THEATER SYMPTOOM-----------------Dood 't gewoon of de oorlog 14- 18
woensdag 22 april om 20 u.

ARCA----------------------------------Malpertuis uit Tielt brengt 'Kafka'
of het grote theater van oklahoma,
op di 21, ma 27 en di 28 april om 20u.
In de ARCA- schouwburg.
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