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HEI BLAD VAN PAPIER

MOED !
1984 is voor velen blijkbaar nog 
niet verteerd. Logisch natuurlijk: 
366 dagen om één boek te lezen. 
Gelukkig was (en is) er SCHAM-
PER nog, en dat vinden de lezers 
ook: pag. 2 en 3

GeVeLeV ?
Een nieuw jaar begint met nieu-
we voornemens. Anders gaan le-
ven bijvoorbeeld. Zij gaven nog 
vorig jaar het goede voorbeeld en 
organiseerden een info-avond. 
GEwoon VErder LEven zit er 
voor hen niet in. Pag. 3 ____

BEVROREN SOEP
Na eerst alle waterleidingen te heb-
ben aangetast, heeft het weer van de 
laatste weken ook de verhoudingen 
binnen de sociale raad verkoeld, wat 
tot gevolg heeft gehad dat de subsi- 
die-kraan voor de dienst studenten- 
aktiviteiten is dichtgevroren.

Telefoontjes over wat-er-nu-precies- 
aan-de-hand-is, hebben de telefoon 
van studentenbeheerder Koenraad 
Bostoen roodgloeiend doen lopen, 
maar gezien de kraan zich daar niet 
bevindt, kon dit de dooi niet versnel-
len.

Oorzaak van dit alles is het zogehe-
ten ”plan-Bostoen'\ dat de inwendi-
ge struktuur van bovengenoemde 
dienst grondig zou moeten verande-
ren. Kort gezegd komt dit voorstel 
neer op een opsplitsing van vereni-
gingen in Vertegenwoordigende’ en 
’niet-vertegenwoordigende’ studen-
tengroeperingen. Elke vereniging

krijgt de keuze om zich bij een van 
beide aan te sluiten, en voor diege-
nen die niets of niemand wensen te 
vertegenwoordigen (bv. het Kultu- 
reel Konvent, Schamper,...) wijzigt er 
zo goed als niets aan de subsidie-ver- 
deling. Voor diegenen die de preten-
tie hebben een groter of kleiner deel 
van de studentenpopulatie te verte-
genwoordigen, wordt er een G.S.K. 
(Gents StudentenKorps) opgericht 
(een soort ’studentenparlement’), 
dat intern kan beslissen over de sub- 
sidie-verdeling. En hier knelt het 
schoentje. Het aantal vertegenwoor-
digers van het G.S.K. zou bepaald 
worden op basis van het ledenaantal. 
Niks op tegen, ware het niet dat be-
paalde studentenverenigingen aan 
hun leden financiële voordelen bie-
den, wat hun ledenaantal sterk doet 
toenemen. Zo moetje bv. in de rech-
ten lid zijn van het VRG, om je cur-
sussen aan betaalbare prijzen te kun-
nen krijgen.

199+1
Inderdaad: er staat U wat te 
wachten volgende week. Geen 4, 
geen 8, maar liefst 12 pagina’s 
die niet alleen te vol, te hard of 
te droog zullen zijn, maar nog 
interessant ook. Don’t miss it.

Een tweede nadeel van dit voorstel is 
dat, om het aantal leden te kennen, 
de ledenlijsten moeten vrijgegeven 
worden, iets wat ongrondwettelijk is. 
Niet te verwonderen dus dat er nogal 
wat tegenwind kwam, vooral uit de 
hoek van de kleinere verenigingen en 
van diegene die hun ledenlijsten te-
gen geen enkele prijs wensen publiek 
te maken. Een tegenvoorstel werd 
dan ook ingediend door Tijl Maes, 
zowat de vertegenwoordiger van de 
’progressieve’ studenten in de sociale 
raad. Geen zeter in het G.S.K. op ba-
sis van ledenaantal, maar d.m.v. 
rechtstreekse verkiezing.
Ware het zo geweest, dat de sociale 
raad van december een van deze twee 
voorstellen had goedgekeurd, dan 
was er nu geld geweest. Nu is er ech-
ter nog geen begroting, en kan er dus 
niks uitgegeven worden.
Verenigingen die wel geld nodig heb-
ben, moeten dit zelf voorschieten en 
kunnen het achteraf terugvorderen 
met de zgn. ’’witte” en ’’gele” for-
mulieren. Als na de dooi de kraan 
niet blijkt vastgeroest te zijn tenmin-
ste.

G.J.

DE PAUS
Hij is er nog niet, maar hangt reeds 
bij velen aan het vensterraam. Dit 
kan gaan van ”Wij heten de paus wel-
kom” tot ”Hij komt, hij kan ze kus-
sen”.

Vooral over deze laatste slogan is 
nogal wat heibel ontstaan. Een paar 
weken geleden kreeg ik een vriende-
lijke agent over de vloer die vroeg om 
deze slogan van het raam te verwijde-
ren. ’’Opdracht van het Parketgene-
raal: belediging aan het adres van een 
bevriend staatshoofd”. Als rechtge-
aard burger doe ja dan wat de arm- 
der-wet je opdraagt, maar niet zon-
der een aantal bedenkingen die je op 
zo’n moment voor je houdt.

Een telefoontje naar adjunct-com- 
missaris De Wolf, zoon van dé De 
Wolf, bevestigde de wens van de 
wijkagent en het verhaal over het 
bevel van het Parket Generaal, met 
de toevoeging, dat niemand verplicht 
was om het effektief weg te halen. 
Er zou niet worden geverbaliseerd. 
Verleden week verscheen hetzelfde 
verhaal in ’De Morgen’, die avond in 
het BRT-nieuws. Nieuw was dat het 
Parket Generaal ontkent zou hebben 
ook maar één bevel van die richting 
te hebben uitgeschreven. De volgen-
de morgen wordt dit in ’De Morgen’ 
bevestigd.
Wordt dit een vervolgverhaal?

G.J.

Klappertandend en stampvoetend 
neem ik de typmachien ter hand om 
U, waarde lezer, mijn beste wensen 
over te maken. Tevens past het, vol-
gens de regels der welvoeglijkheid, 
mij hier te verontschuldigen voor een 
langdurige afwezigheid. Waarmee be-
doeld wordt dat er een grondige en 
geldige reden bestaat om deze afwe-
zigheid te rechtvaardigen, wat zeg ik, 
te legitimeren. Na de lektuur van een 
recent verschenen nieuw radikaal 
tijdschrift kwam ondergetekende tot 
de vaststelling dat hij niet in orde 
was met de blijkbaar algemene gang 
van zaken. Uit vrees zijn plaatsje te 
verliezen bij dit eervolle blad koos 
ondergetekende dan ook het zekere 
voor het onzekere en werd prompt 
lid van VVS-SVB, MLB, SJW, JS, 
AIB, RKW, Krass en Dolle Mina 
(moeilijk, dit laatste geval). Met een 
portefeuille vol lidkaarten en een 
brievenbus met iedere dag een ander 
tijdschrift hoopt ondergetekende dan 
ook in orde te zijn. Waarvan akte. 
Terug over naar de orde van de dag. 
Wat wil zeggen vrieskou. Geruchten 
doen de ronde en ik wil U, plichtsbe- 
wust als ik ben, niets onthouden. 
M’n infiltrant binnen het K.M.I. 
meldt namelijk dat de sneeuw en de 
ijzel nog dagen, weken, ja zelfs maan-
den zal aanhouden. Dit heeft natuur-
lijk niet mis te verstane gevolgen 
voor het Belgische spoorwegennet: 
relaties bij de N.M.B.S. (Willy Aer- 
heydt heeft óveral relaties) maken 
ons duidelijk dat in dergelijke geval-
len noodfase 89 (na de noodfases 1, 
2,3,4,5,...,86,87 en 88) in voege 
treedt. Dit houdt in dat de treinen, 
die nog steeds klokvast rijden (alle 
uurwerken zijn vastgevroren), slechts 
de afstand tussen twee stations afleg-
gen: in ieder station moet men dan 
In dit land is de kans niet gering dat 
de grootste paniek uitbreekt. De mei-
maand wordt volgens de Koninklijke 
Metereologische Infiltranten dit jaar 
niet de eimand maar de ijsmaand. 
Wat betekent dat een bevriend staats-
hoofd, rond die tijd hier rondzwer-
vend, eveneens gebruik makend van 
de trein, na ettelijke dagen versteven 
van de kou toch nog in Brussel aan-
komt. Het blijft echter niet bij deze 
ene verstijving, helaas. De man krijgt 
het plots in z’n hoofd om het perron 
te kussen. Geen rekening houdend 
met temperaturen van -25 aan de 
grond zijn de gevolgen natuurlijk ka- 
tastrofaal: bij het kontakt grond-lip- 
pen vriest het speeksel onmiddellijk 
aan waardoor een blijvend geknielde 
positie noodzakelijk blijkt. Na enkele 
ogenblikken hebben we te maken 
met een volledig vastgevroren be-
vriend staatshoofd.
Wie dit niet gelooft (ongelovigen) zal 

. to t in december de kans krijgen om 
het te gaan bekijken: het massieve 
witte blok zal te bezichtigen zijn in 
het station Brussel-Noord, op perron 
8 .
Waarom verklap ik dit alles nu reeds? 
Omdat m’n nieuwste tipgever binnen 
de regering Martens V, Jan Klein- 
frans, mij op de hoogte bracht van 
een duivels komplot waarin én CVP 
én NMBS én KMI hun deel hebben. 
De sneeuw, de noodfases, de bevrien-
de, de staats en het hoofd: alles 
wordt op voorhand geregeld (de re-
petities zijn al begonnen) en zal uit-
lopen op een groots verkiezingsma- 
noeuver. Laat U dus niet vangen 
door die sneeuw, alles is nep. Tenzij 
onze wensen. Willy Aerheydt



VAN DE LEZERS GEKREGEGEN
EEN NIEUWJAARSGESCHENK

Lezersbrieven zat deze week. En het 
is nog niet gedaan, volgende week 
komt de rest. De prijs voor de origi-
neelste lezersbrief gaat naar Jan De 
Zutter, die d.m.v. 2 tekeningen zijn 
idee weergeeft over de publikatie van 
’’Radikaal”, het blad van N.S.V.

PROTEA
Geachte Redaktie,

Mogen wij in naam van de Protea-stu- 
dentenvereniging Gent ’Schamper’ 
bedanken voor de aandacht die zij 
schonk aan onze avond van 21 no-
vember laatstleden. Ofschoon er 
vanuit progressieve hoek weinig of 
geen opmerkingen - laat staan ge-
argumenteerde kommentaar - naar 
voren kwam, menen wij dat er toch 
een gunstige evolutie merkbaar is. 
De ingerichte avond was een hoop-
vol teken, en dit om twee redenen. 
Er was geen sprake van het weigeren 
van de zaal noch van storende akties, 
roepen van slogans of enige zucht 
naar vernieling. Bovendien was er 
oppositie in de zaal. Dit stellen wij 
op prijs. Een echte kritische opstel-
ling en het naar voren brengen van 
realistische alternatieven zijn immers 
middelen van onze doelstelling, na-
melijk het op een objektieve manier 
verschaffen van informatie omtrent 
de problematiek van Zuid- en Zuide-
lijk Afrika. Indien sommige koloniale 
nostalgen of progressieve dragers van 
een wereldgeweten met een dekolo- 
nisatiepil in de maag zitten, is dit 
niet de schuld van de Protea-studen- 
ten. Toch kan ’Schamper’, evenwel 
niet representatief voor de studen-
tenopinie en beperkt in haar lees- 
dichtheid, een medium vormen dat, 
mits het nodige pluralisme en ver-
draagzaamheid, zou kunnen bijdra-
gen tot een beter begrip van de Zuid- 
afrikaanse problematiek.
Hoewel het artikel in ’Schamper’ ge-
tuigt van natrappen en van het onge-
nuanceerd citeren van uitspraken, 
verheugen wij ons in een verdere 
konfrontatie in de nabije toekomst. 
Blijf komen en blijf praten, want 
waar wij allen naar zoeken is waar-
heid en rechtvaardigheid.

Hoogachtend, 
Paul Beheyt, 

voorzitter.

KVHV
Waarde redaktie,

Sinds dit jaar heeft Gent dus terug 
een KVHV-afdeling. Dat hiertegen in 
Schamper gereageerd zou worden 
was duidelijk; KVHV is immers noch 
een marxistische, noch een anarchis-
tische vereniging. Het is een studen-
tenverbond dat zich in deze tijd ka-
tholiek en zelfs Vlaams durft noe-
men. Men wordt aan de RUG reeds 
voor minder voor ’’fascist” uitge-
scholden. Men heeft maanden ge-
zocht naar argumenten, en deze 
week stond het eindelijk in Scham-
per: ”... 10 jaar geleden ... de Ver- 
schaeve rellen!”. Men pakt zelfs uit 
met een soort overzicht, dat door 
G.M. historisch genoemd wordt.Voor 
ons een reden om eens te gaan plui-
zen in de archieven van TAK-Gent. 
Inderdaad, op 21 oktober 1974 trok 
TAK-leider Piet De Pauw met een 
honderdtal TAK-militanten naar de 
blandijn om er samen met KVHV en 
Were Di vreedzaam aktie te voeren 
tegen het toneelstuk ’Verschaeve’ 
van Verhoye.
Dit toneelstuk, dat op een laag bij de 
grondse manier priester Verschaeve

en de Vlaamse beweging onder WO II 
probeerde belachelijk te maken, 
werd door het KVHV (terecht) als 
kwetsend en vernederend beschouwd 
voor de Vlaamse beweging. Het was 
dan ook gerechtvaardigd om hierte-
gen aktie te voeren. Dat het uit de 
hand liep, was te wijten aan linkse 
studenten die kost wat kost met de 
Vlaams-nationalisten op de vuist wil-
den.
In Schamper wordt beweerd dat de 
Vlaamse manifestanten gewapend 
waren; dit is een leugen die G.M. let-
terlijk overnam uit het verslag over 
de Verschaeve-rellen, dat verscheen 
in ’De Morgen’. De fietskettingen en 
stokken waren de ’’democratische 
argumenten” van enkele linkse heet-
hoofden. Het lijkt er trouwens sterk 
op dat de bronnen, die G.M. aan-
boorde voor dit ’historisch’ overzicht 
enkel tot de linkse en uiterst linkse 
hoek van het politiek spektrum be-
horen, iets wat in Schamper blijkbaar 
steeds het geval is.
Het is treffend, dat wij vandaag in 
Schamper lezen over studentenrellen 
die 10 jaar geleden plaatshadden 
(oude koeien...). Het is gemakkelijk 
om daar nu mee te komen aandraven 
vermits geen enkele student het mee-
maakte.
Over de TAK-studentenbetoging die 
in 1984 plaatshad, zwijgt Schamper 
in alle talen ... De rellen waren noch-
tans heel wat heviger dan in 1974. 
En de MLB-tegenbetogers waren hier 
niet enkel met ’stok en helm’ gewa-
pend, zoals we dat van Amada (nu 
PVDA) gewend zijn; heuse molotov- 
coctails en brandbommen werden 
naar de amnestiebetogers en de rijks-
wacht gegooid (stond op 15 en 16 
november in alle kranten)! Vele rijks-
wachters werden gewond en 101 
MLB-betogers werden opgepakt, 
waarvan er 11 zullen vervolgd wor-
den wegens vandalisme, wapendracht 
en brandstichting. Eén tegenbetoger 
zit op dit moment nog steeds in de 
gevangenis. Diezelfde tegenbetogers 
hebben diezelfde nacht het NSV-lo- 
kaal vernield, een vlaams café kort en 
klein geslagen, een boekhandelétala- 
ge vernield,....
Ik neem aan dat Schamper deze MLB 
praktijken studentikoos noemt, MLB 
is immers marxistisch ... Maar tegen 
KVHV moet gewaarschuwd worden! 
Belangrijk ook is het om even aan te 
stippen dat MLB-Gent een gratis bus 
ter beschikking kreeg van de RUG, 
om haar ’terroristen in spé’ naar Leu-
ven te loodsen. Bedenkelijk is ook 
dat de voorzitter van VVS—SVB zich 
tussen de linkse herrieschoppers be-
vond. Ik wens de moedige jongens en 
meisjes van KVHV—Gent, die on-
danks alles tegen de stroom op dur-
ven varen, moed en doorzettingsver-
mogen toe.
Het is inderdaad gemakkelijker en 
meer modieus, de progressieve poli-
tieke toer op te gaan, dan oude ide-
alen te dienen waaraan men zijn vin-
gers kan branden in de ogen van een 
bepaald publiek, waarvoor o.a. een 
70-jarige ”krukkevent” 40 jaar gele-
den te Etterbeek werd omvergeko- 
geld.

met Vlaams-nationale groet, 
Johan Daelman 

TAK-militant

LINKS/RECHTS
Wanneer op een doordeweekse dins-
dagavond, in de Blandijn, een strip-
tease wordt aangekondigd, hoef je 
nog geen lid te zijn van ’t Zal Wel 
Gaan, om vol geestdrift op deze uit-
nodiging in te gaan. Als vier RUG- 
studenten met de naive onvooringe-

nomenheid van een super-sociale hu- 
manioraleerling, stappen we om 20u 
de inkomhal van de Blandijn binnen. 
We moeten ons een weg banen door 
een erehaag van in het groen gekostu-
meerde individuen, wier strijdlustige 
grimassen de uitkleed-show van het 
rechtse intellect, Johan van Slam- 
brouck moesten begeleiden. Later 
blijkt dat dit, op het eerste zicht 
’uniforme’ korps, niet zomaar de 
onthaaldienst van de NSV was, maar 
ook de meest aggressieve uitwassen 
van de rood-groene oppositie her-
bergde.
Het moet gezegd dat de frisse alter-
natieven voor het huidige subsidië- 
ringssysteem, die tijdens de uiteen-
zetting werden naar voor gebracht, 
op z’n minst de nodige aandacht ver-
dienen.
So far, so good, maar bij het verlaten 
van de L en W burcht wordt een 
VVS-fanaat, die bij de middagrellen 
aan de Brug moet zijn betrokken ge-
weest, herkend door de organisato-
ren en, tot consternatie van onze 
democratische inborst, buitenge- 
trapt.
Aangezien iedere grijze hersenspoe-
ling logischerwijze een neutraliseren-
de maagspoeling vereist, verkiezen 
wij een verfrissend glas studentennat 
boven ’zwart’-gallige overpeinzingen 
in onze bedstee.
Na enige omzwerving stappen we 
café ’KrawieteP binnen. De meeste 
gasten lijken op z’n minst last te heb-
ben van een bedrukte gemoedstoe-
stand. Later zal blijken dat onze 
linkse drinkebroeders hun strate-
gische nederlaag presto tempo aan 
het doorspoelen waren. Van achter 
een rookgordijn van vele zelfgerolde 
sigaretten worden onze stappen door 
menig kaartspeler gevolgd. Hoewel 
we ons bewust worden van het feit 
dat er in het Gentse plezieriger eta-
blissementen te vinden zijn, bestelt 
één van ons toch vier pinten.

Hierop volgt, in de meeste gevallen, 
een flegmatiek ja of een betekenis-
volle oogopslag vanwege de tapper. 
Helaas!!, in dit geval, volgt hierop 
een betekenisvolle woede-uitbars-
ting. BUITEN! BUITEN! BUITEN!!! 
was de slagzin.
Dat onze verontwaardiging en onze 
haren ten berge rezen, hoeft geen be-
toog. De ondertussen rood aangelo-
pen barman schreewt ons toe dat hij 
helemaal niet bang is van ons; alsof

dit een verantwoording zou zijn voor 
zijn totaal misplaatste uitval.
Op die manier wordt aan alle aanwe-
zigen duidelijk gemaakt dat wij be-
horen to t die verwerpelijke vereni-
ging NSV.
Vervolgens proberen we de brave 
lomperd van onze goede bedoelingen 
te overtuigen. Onze bedeesde repliek 
wordt slechts door enkele omstan-
ders gehoord, want het kaartspel 
moet uitgespeeld, en de begonnen 
café-diskussie moet voortgezet wor-
den.
Zo worden vier RUG-studenten, met 
de naiëve onvooringenomenheid van 
een super-sociale humanioraleerling 
gebrandmerkt als verachtelijke fas-
cisten. Je zou van minder de demo-
cratische ingesteldheid van linkse mi-
litanten gaan wantrouwen.

Karei Van de Casteele, 
Karei Arnaut, 

en co

RADIKAAL
Kameraden,

Ter korrektie van jullie - overigens 
briljante - publikatie ’RADIKAAL’ 
(’snuiven’ wij gelijkenis met de ge-
schriften van onze Duitse anarchis-
tische bloedbroeders?), wensen wij 
er jullie op attent te maken dat PO— 
LITEIA, fakulteitskring van de 
Staats- en Sociale Wetenschappen 
RUG (en organisator van geëngageer-
de boekenverkoop, bezoeken aan 
knalrode brouwerijen als Moortgat, 
e.d.m.) NIET, wij herhalen, NIET 
gekontroleerd wordt door Bejing, 
noch door Moskou, maar zijn in- 
strukties ontvangt van TIRANA 
(Albanië). Met het oog op de door 
onze ’Rode’ Duivels gespeelde in-
terlands zijn de kontakten intens 
toegenomen! Jullie zijn gewaar-
schuwd !!!!!

VI VA EN VER HODJAÜ!
Het Politeia*-bestuur. 

P.S. Voor de programmahervorming 
van de SSW heeft Politeia onlangs 
de volgende wijziging voorgesteld: 
verplicht vak in eerste kan.: Gron-
dige studie van de geschriften van 
Enver Hodja, 30u (plus 15 u schiet-
oefeningen!).
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VERVOLG van een lezer
DOEMAAR
Reaktie op jullie artikel ’hornaar’, of 
hoe je, vertrekkend van enkele - dan 
nog foute - gegevens, in één ruk door 
enkele mensen valselijk kunt beschul-
digen. Mag ik dat beschouwen als 
een onrechtstreekse aanval tegen het 
Voorstel-bostoen’?

Toch stel ik me hierbij enkele vragen.
1) Moeten ook wij het daarbij ontgel-
den? Of kunnen jullie nog steeds niet 
verkroppen dat aktiviteiten op de 
boudewijn steeds meer volk lokken? 
Dat wij om de drie weken een aktivi- 
teit houden? Met minder dan hon-
derd man zijn wij zeker niet kontent, 
dit jaar gemiddeld 150 aanwezigen, 
en dit telkens voor min of meer on-
gekende doch kwalitatief hoogstaan-
de groepjes zoals kabaret, blues, e.d. 
Noemen jullie dat verspilling?

Op politieke debatten tellen wij meer 
dan 300 aanwezigen. Noemen jullie 
dat gebrek aan interesse? Welke klei-
ne vereniging kan vandaag nog reke-
nen op zulk een publiek? En met 
kleine vereniging bedoel ik dan zeker 
het bedrag aan subsidies: 17.000 fr. 
Hoe denk je dat wij zulk een klein 
bedrag zouden moeten verspillen, er 
rekening mee houdend dat een werk-
groep of politieke groepering al snel 
40.000 fr. binnen keert.

En dan nog, je zou toch beter geïn-
formeerd moeten zijn: een bedrag 
van 8.292 fr. voor een bus kunnen 
wij toch niet van onze subsidies af-
trekken! Wat blijft er dan nog over?? 
En bijna al je cijfers zijn fout: het be-
treft hier een bus van 20 personen

(en geen 56, zie faktuur); het ging 
door van 12u30 tot 23u30 (en niet 
tot 3.00u); er werden geen subsidies 
gebruikt; er is wel door deelnemers 
bijgedragen in de kosten, en ga zo 
maar verder .... Hiervoor is trouwens 
reeds officieel klacht neergelegd te-
gen Schamper en tegen de auteur van 
deze sensatiestory.

2) Als je iets tegen de voorzitter en 
zijn lint hebt, had jij PD (Patrick Du- 
freyne) die bewuste avond het recht 
het ontslag te eisen van die voorzit-
ter. Dat is gewoon een kwestie van 
fair-play, hij is immers demokratisch 
verkozen. Of had je geen lef genoeg 
om dat te zeggen met al dat volk om 
je heen?

3) Verder vraag ik me nog af hoe het 
mogelijk is dat zulk een ongeloof-
waardige story gepubliceerd wordt, 
terwijl andere artikels gewoonweg ge-
weigerd worden, agenda’s in Scham-
per keer op keer een week te laat ko-
men en ga zo maar verder ... Ik hoef 
hier enkel te verwijzen naar de tus-
sentijdse PAMPER, en je zal wel be-
grijpen dat ik verre van alleen sta.

4) Tussen haakjes, elk optreden moet 
je betalen, ook een fanfare. En waar-
om zou een voorzitter van Home 
Boudewijn geen lid mogen zijn van 
diezelfde fanfare? Patrick, jij bent 
toch ook lid van én VVS, én RKW, 
én Europakring, én ....

5) Kortom, hetgeen je bereikt hebt is 
dat je vroeg of laat wel een aanbod 
zal krijgen van de schandaalpers. En 
ik geef toe, je zou er nog geen mal 
figuur slaan, alleen zou je je wat be-

ter moeten informeren... of was dat 
de bedoeling niet? Tot op de volgen-
de homeraad, Patrick Dufreyne, en 
doe dan je mondje open.

Geert Verbeke, 
home boudewijn.

Op de cijfers:
- er was oorspronkelijk een bus van
- 56 personen besteld

- het was voorzien dat de reis tussen 
12.00 u en 3.00 u zou verlopen

- afgaande op de gevolgde procedure 
kon er verwacht worden dat er sub-
sidies zouden worden gebruikt

- over de deelname in de kosten van 
de deelnemers blijft men in het 
duister. En zo ja, was dat voldoende 
om de kosten enigszins te dekken? 

en de rest is allemaal lulkoek.

Mijn eerste sollicitaties naar Story, 
Flair,... zijn al verstuurd.

GROEN TOT ACHTER...
De stafvergadering van Agalev-unief, 
die op 11 december doorging op de 
Blandijn, en op tijd begon, moet de 
aanzet zijn tot de uitbouw van deze 
jonge vereniging. Net zoals aan de 
andere uniefs, blijkt ook aan de RUG 
een nood te bestaan aan een groene 
studentenvereniging. En die is er wel, 
als we de analyse van Stouthuysen 
van de VUB aannemen: de groene 
beweging situeert zich vooral in mid-
dens van hooggeschoolden en uni- 
versitairen.

Deze Brusselse politicoloog, die voor-
af de gehele geschiedenis van Agalev 
nogmaals had uiteengezet, hoewel 
die bij een ruim deel van het publiek 
al zeer goed bekend was, maakte een 
zeer grondige studie over de sociale 
achtergronden van de groenen en 
hun aanhangers. Volgens Stouthuy-
sen komen ze vooral uit christelijke 
middens, doch veel groenen noemen 
zichzelf vrijzinnig, een eerste-genera- 
tie-vrijzinnigheid dus. Met het syndi-
calisme hebben die mensen dan ook 
weinig gemeen, en ze blijven eerder 
verankerd aan het ’biefstuk-socialis- 
me’.

De twee andere sprekers hadden het 
vooral over het Agalev-programma. 
Hoewel het een debat betrof van een 
vereniging die zich op studenten 
richt, kwam het onderwijsprogram-
ma van Agalev nooit aan bod. Het 
bleef eerder bij ruime beschouwingen 
over de maatschappij in het alge-
meen. Iedereen zal dan ook wel we-
ten dat Agalev zich keert tegen de 
produktie om de produktie, dat de 
behoeftenbevrediging wél het oog-
merk moet zijn van die produktie,

dat men enkel zinvolle arbeid moet 
doen, dat men zich kant tegen de 
grootschaligheid, ...

Agalev-medewerker Milcorps (de eni-
ge uit het panel) verduidelijkte ten 
slotte de drie basis-assen van Agalev: 
vrede, milieu en demokratie. Zo had 
hij het over de drie fasen naar het pa-
cifisme, nl. het bannen van de ABC- 
wapens, de stap van agressie naar de-
fensie, en de overgang van militaire 
naar sociale defensie.

r ...de oren —
Onze unief is weer een grote vereni-
ging rijker. Afgaande op het publiek 
(ongeveer 150 aanwezigen) mag men 
stellen dat deze vereniging op een 
ruime basis zal mogen rekenen in 
hadr verdere werking. Slechts weinig 
debatten kunnen zich de laatste ja- 
ren nog op een dergelijke aanwezig-
heid beroepen. Tot op heden was 
ook Agalev-unief op dergelijk kleine 
schaal aan het werken, maar deze 
kleinschaligheid kon niet langer wor-
den behouden: het Agalev-minded 
publiek aan onze unief is immers 
zeer groot. 11 December 1984 zou 
dan ook wel eens een grote dag kun-
nen geweest zijn in de geschiedenis 
van de Gentse studentenverenigin-
gen.

Betreffende het milieu streeft men 
naar het verbod van de zeer gevaar-
lijke produkten, het opleggen van 
drempels, en de subsidiëring van de 
milieuvriendelijke produkten. Dit 
geldt zowel voor de vervuiling te lan-
de als in het water. Ook de ruimte-
lijke ordening valt onder het milieu-

aspect, waarbij het decreet van Ak- 
kermans de afbraak betekent van 
vele jaren opbouwwerk.

Inzake de sociale herverdeling, die 
deel uitmaakt van de weg naar de de-
mocratie, streeft Agalev naar een her-
verdeling van het inkomen, de arbeid 
de cultuur, ... Daarbij moet men be-
ginnen met de inkorting van de ar-
beidsduur tot 32 uur.

Wat is nu de strategie van Agalev? 
Willen ze een partij worden of zijn ze 
erop uit om als beweging de andere 
partijen te beihvloeden? Op deze 
vraag kwam geen duidelijk antwoord, 
maar het is dan ook vrij algemeen ge-
kend dat dit binnen Agalev zelf een 
punt van discussie vormt. Intussen 
worden er op plaatselijk vlak pogin-
gen ondernomen om aan het beleid 
deel te nemen, en heeft men op de 
diverse politieke vlakken verkozenen. 
Indien er dan toch aan het beleid 
wordt deelgenomen, bestaan er voor 
Agalev een paar breekpunten: kern-
centrales, chemie in de landbouw,... 
Zolang die niet worden stopgezet, is 
er volgens de spreker een noodzaak 
aan een groene partij.

Tenslotte merkte Coolsaet (RUG) op 
dat technologie niet noodzakelijk ne-
gatief is, doch daar zal het in de 
meeste gevallen wel op neerkomen. 
Omdat een panellid de trein moest 
halen, werd het debat bruusk afge-
broken, to t verrassing van velen. 
Daarmee kwam dan een einde aan 
een avond, die wellicht zeer leerrijk 
was voor mensen die de groene be-
weging minder goed kennen.

Péé Déé

STUDIO
STOOD

PROGRAMMA VAN 18/1 TOT 24/1

- Om 20.00 uur:
ON GOLDEN POND, USA 1981 
van Mark Rydell
met Katherine Hepbum, Henry 
Fonda, Jane Fonda,....

- Om 22.30 uur:
LES VALSEUSES, Frankrijk 1974 
van Bertrand Blier 
met Miou-Miou, Gérard Depardieu, 
Patrick Dewaere,....

Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vrjjwilligejiflede- 
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.
Hoofdredactie: Geert Joris 
Verantwoordelijke uitgever: Peter 
Hostens



GREMBOOS e.a.
Kort voor de kerstvakantie is een 
nieuwe lading films toegestroomd, 
voornamelijk avonturen- en ’kinder’- 
films, m.a.w. films voor een breed 
publiek. Nu zitten we nog met de na-
weeën van die kerstperiode: behalve 
enkele interessante reprises is er wei-
nig te zien, tenzij je de 53ste week 
van ’An Officer and a Gentleman’ 
wilt meemaken.
THE GREMLINS
Nieuwste film van Spielberg, en het

sukses achterna van E.T.?
Een vader - beroep: uitvinder - koopt 
in Chinatown een mogwai als kerst- 
kado voor zijn zoon Billy. Hij krijgt 
een drievoudige raad mee: de mog-
wai houdt niet van het licht, mag 
nooit met water in aanraking komen, 
en mag zeker nooit eten na midder-
nacht. Een gemakkelijke manier om 
spanning te kreëren: wat zal er ge-
beuren als die regels worden overtre-

den?
Door een ongelukje komt Gitz, de 
’’lieve” mogwai, in aanraking met 
water, en Billy krijgt er dadelijk vijf 
mogwai’s bij, waarvan één met een 
witte kuif, de bendeleider die ervoor 
zorgt dat ze na middernacht eten 
krijgen. Daardoor veranderen de vijf 
in cocons, en na enkele dagen breken 
er gremlins uit de cocons: pestduivels 
die destruktief en moordzuchtig zijn. 
Als dan nog een van hen in het

zwembad valt, begint het pas goed: 
een heel leger gremlins zal op kerst-
nacht de stad terroriseren. Maar ge-
lukkig is daar Billy, de jonge held die 
de gremlins zal overwinnen, gesterkt 
door de eerste kus en de hulp van 
zijn vriendin.
Alles eindigt in vrede en - hoe kan 
het anders - met een moraal. De oude 
mysterieuze Chinees komt de brave 
mogwai terughalen en zegt: ’’Jullie

hebben met hem gedaan wat jullie 
kuituur met de natuur heeft gedaan, 
omdat ze er niets van begreep”. Hii 
verdwijnt, en op de TV zijn er be-
richten van de massahvsterie die in 
Kingston Falls is losgebarsten, dwz 
er zijn geen getuigen van het gebeur-
de, de kerstnacht en de nachtmerrie 
zijn voorbii en het dageliiks leven 
herbegint.

De film is op zijn minst gezegd 
prachtig gemaakt, maar helaas ook 
met de nadruk op ’’gemaakt”: de 
akteerprestaties van Billy en zijn 
vriendin lijken onnatuurlijker dan 
die van de gremlins. Na een half uur 
wordt alles voorspelbaar, en dat is 
jammer. De ’’Gremlins” is niets dan 
een verhaaltje, enerzijds romantisch 
en komisch, anderzijds griezelig, 
maar vooral spektakulair wat betreft 
trukage (de ’’geboorte” en metamor-
fose van de mogwai) en mise-en- 
scène (de punkachtige gremlins die 
de bar vernielen en daarna in de cine-
ma luidkeels meezingen met Disney’s 
zeven kabouters). Een kerstverhaal? 
Een kinderfilm? Allemaal waar, maar 
we hebben er al betere gezien. Oost- 
europese bijvoorbeeld: spannender, 
minder voorspelbaar, ontroerender. 
Wonderking Steven Spielberg be-
schikt over voldoende techniek en 
fantasie, maar houdt de grote en 
kleine kinderen net voor iets té in-
fantiel, of is de film alleen voor Ame-
rikanen gemaakt?

BOD AS DE SANGRE 
Al in 1972 verfilmde Carlos Saura 
een ballet: Bloedbruiloft, het meest 
bekende stuk van Frederico Garcia 
Lorca. De film werd vertoond op het 
filmfestival van 1982, maar was geen 
grote publiekstrekker. Nu, na het 
succes van Carmen, lijkt het moment 
geschikt om Bodas de Sangre weer in 
de zalen te brengen.
De twee sterdansers spelen ook mee 
in Carmen: Antonio Gades en Chris- 
tina Hoyos. Het verhaal is tamelijk 
eenvoudig. Op het huwelijksfeest ar-
riveert de minnaar van de bruid, en 
van dat ogenblik af wordt de tragiek 
voelbaar. Zij ziet in dat hij voor haar 
de ware is, en ze ontvluchten het 
trouwfeest. De bedrogen bruidegom 
komt hen achterna en de wanhopige 
bruid kijkt toe hoe de twee mannen 
in een messengevecht elkaar doden. 
Bodas de Sangre kan gezien worden 
als een hommage aan de Spaanse 
volksdans en -muziek, waard om te 
zien. Het blijft echter de vraag of 
Saura zo weinig inspiratie heeft dat 
hij zonodig balletopvoeringen moet 
gaan verfilmen.

Andere interessante films zijn: The 
man who knew too much, van Hitch- 
cock, met o.a. Dorris Day(!), Taxi- 
driver van Scorsese; De verborgen 
vesting, van Kurosawa en Querelle, 
van Fassbinder, die in het volgend 
nummer uitgebreid besproken wordt. 
De Andere Film en Mollycoddle or-
ganiseren een filmcyclus rond Mi- 
chelangelo Antonioni. Op dinsdag 15 
januari ’’L ’aventura” (1960), op 22 
januari ”11 Deserto Rosso” (1964), 
en op 29 januari ’’Zabriskie Point” 
(1970).
Adres: Theater Vertikaal, 

Huidevetterskaai 40
A.G.

ANGST EN HOOP

De Amsterdamse toneelgroep ’Sater’ 
brengt binnenkort een opvoering van 
”Angst en Hoop van de Bondsrepu-
bliek Duitsland - scènes uit het dage-
lijks leven in Duitsland in 1983” - 
zo luidt de volledige titel van het 
laatste stuk van Kroetz.
In de 15 scènes die het stuk telt, 
schetst Kroetz een doorsnee Duitse 
samenleving. Veel van de getoonde 
mensen worden beheerst door angst: 
de angst voor ontslag, voor schande, 
voor verlies van eigenwaarde, voor de 
eenzaamheid, de dood. Veel van de 
personages hebben hun zekerheden 
altijd ontleend aan het feit dat ze 
werk hadden. Deze zekerheid dreigt 
verloren te gaan ....
Van de 15 scènes speelt Sater er elf, 
die in kombinatie met liedteksten 
van Rob van de Meeberg en met mu-
ziek van Henk Alkema tot een sar-
castische en humorvolle teatervoor- 
stelling werden gesmeed.
Afspraak op zaterdag 26 januari om 
20.30 u in het Nieuwpoortteater. 
Toegang: 200 fr (kassa)

170 fr (voorverkoop)
Tel: 091/25.38.53.

SAHAJA YOGA

Deze spontane methode wil geen on-
natuurlijkheid bewerkstelligen in het 
bereiken van Zelf-realisatie.
We doen dus geen geforceerde oefe-
ningen. Het gaat om een autonoom 
gebeuren in ons, een verlichting van 
het para-sympathisch zenuwstelsel. 
Waar het eerst op neerkomt is juist 
een ontspanning van onze ’sympa-
thische’ activiteit. We kunnen dan ge-
tuigen worden van een proces dat 
vergelijkbaar is met het ontspruiten 
van een zaadje tot een boom.
De primordiale kracht der Natuur 
kan ons zo een nieuwe stap in het 
menselijk bewustzijn bezorgen, met 
als bijprodukt, ware levenskracht, 
emotioneel, mentaal en fysisch her-
stel en integratie. Alle religies beloof-
den dit gebeuren, dat op haar beurt 
geen religie is, maar wel een concreet 
voelbare verwerkelijking van de la-
tente spirituele kracht in ons.
Er kan geen geld gevraagd worden 
voor iedereens recht.
Eerste samenkomst woensdag 6 fe-
bruari om 19.30u. Verder elke week.

Bgentd
THEATER

- LITTEKENS
theater Symptoom, 20.30 u 
18,19 en 23 januari

- VOOR en NA
door Luk Wijns en Anneke Decleir 
in Vooruit-Balzaal, 20.30 u 
18 en 19 januari

- MOERELOERE KABARET 
Sabbattinitheater, 20.30 u 
18 en 19 januari

- WONDEREN DER MENSHEID 
teater Vertikaal, 20.00 u
18, 19, 23 en 24 januari

- E.A. POE 
Arca-theater, 20.00 u 
18, 19, 23 en 24 januari

- HOTELLO (try-out) 
theater Controverse, 20.15 u 
24 januari

MUZIEK

- &AYDN, MOZART, SCHUBERT 
door Rene Jacobs en Johan Huys 
Kon. Muziekconservatorium 
Hoogpoort 64, om 20.30 u
20 januari

- MIDDAGCONCERT 
Grote Aula (Volderstraat 9) 
van 12.30 u tot 13.20 u
24 januari

INFORMATIEF

- Cursusreeksen (wekelijks)
* Filosofie voor beginners 

(maandag, 20.00 u)
* Wegwijs in de Maatschappij 

(dinsdag, 20.00 u)
* High Tec, techniek staat voor niks 

(dinsdag, 20.00 u)
* Westelijke Sahara 

(woensdag, 20.00 u)
* Zeg het voort.... (argumenten van 

de vredesbeweging)
(woensdag, 20.00 u)

* Meer rechten voor jongeren 
(woensdag, 20.00 u)

in Elcker-Ik, Hoogstraat 9
- Info-avond over ALBANIË 

org. Joker-toerisme 
Vooruit-Clubzaal, 20.30 u
23 januari

- STERREN EN PLANETEN 
voordracht Centrum voor Antropo-
sofie
Vooruit-Clubzaal, 20.00 u
24 januari

- Lezing door Ward Ruyslinck 
Blandijn, Aud. E, 20.00 u 
24 januari
org. Germania

Wie zijn aktiviteiten aangekondigd 
wil zien in deze agenda, stuurt een 
briefje met AARD, PLAATS, en 
UUR naar SCHAMPER-AGENDA: 
St.-Pietersnieuwstraat 45. Wie wil dat 
dit alles nog verschijnt ook doet dit 
14 dagen op voorhand. Wie tenslotte 
ook SCHAMPER in levende lijve 
wenst te ontmoeten, stopt daar een 
aantal vrijkaarten bij. Succes verze-
kerd! !!
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STEVEN BROWN 
c o - a u te u r  tuxedom oon 

MINIMAL COMPACT 
i s r a ë l  en  n e d e r la n d  in  b r u s s e l

DE BRT

LU OC LU
h a a r  m o n o p o lie ,  h a a r  o b j e k t i v i t e i t

PETER CNOP 
PATRICK DE VITTE  

r o o k jo u r n a l i s t e n  o v e r  hun vak , DE RRUE ,v
x  *ZCDCD KLOOT PER V 

h e t  fenom een
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v e r k r i j g b a a r :  b o v e n s t a a n d  a d r e s  -  
b o e k h a n d e l s  'D e  B r u g ' ( F e n i k s s t r .  3 )  
e n  'M . T r i o e n '  ( W a l p o o r t s t r .  2 6 )  e n  
i n  e e n  a a n t a l  c a f é ' s :  F i a s k o ,  1 7 . . .
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WU FOTOKOPIËREN TERWIJL U
^  EET OF KOFFIE DRINKT y

Op de vooravond van het superformiweldigeindefantakollosaehtige 200ste 
(tweerhon-derd-ste) nummer van dit eerbiedwaardige blad krijgt U, lieve le-
zer, de kans van uw leven om een koopje te doen. 29 Januari is de dag die 
in de annalen van de RUG-geschiedenis zal vermeld worden als DE 
SCHAMPER—NUMMER—200 FUIF—DAG. Welnu: wanneer U op die dag 
de VOORUIT binnenvalt met deze bon in Uw handen, dan krijgt U van ons 
een korting van 20 franken op de inkomprijs: U betaalt slechts 60 frank ipv 
80. UITKNIPPEN, AFKOMEN en MEEBRENGEN is de boodschap.


