
ENTRA 
HEI BLAD VAN PAPIER

Weer een grap van een of andere studentenvereniging die om in de belangstelling te 
komen het imago van Schamper nodig heeft ? Nee hoor, dit is bloedserieus. Een pair 
weken geleden besliste de Raad van Beheer tot opschorting van de subsidies van Jit 
blad. Vandaag komen wij uit met een extra nummer. Het lettertype werd voor de ge-
legenheid wat aangepast maar voor het overige bleef alles hetzelfde. 0 ja, door 
geld- en tijdsgebrek kwamen we er niet toe vier pagina's te maken. Voor die ene 
keer dan maar twee. In dit nummer kom je alles te weten over de gebeurtenissen bij 
Schamper de afgelopen maand. Met een exclusief interview met Eric Gerets op p. 2.

D E  R U G  IS  D O O D !
LEVE DE KUG !
Het heeft de Raad van Beheer uiteinde-
lijk behaagt Schamper tot zich te roe-
pen. Niet omdat het blad sinds lang 
last had van sclerose of stramme botten 
kweekte. Wel integendeel.
Tijdens haar laatste bijeenkomst beslis-
te de raad -dit o zo machtige orgaan dat 
huist op de derde verdieping van het 
rektoraat net boven de regeringscommis-
saris - de subsidies van dit studenten-
blad dat om zijn schampere stijl tot 
ver over de stadsgrenzen bekendheid ge-
niet, voor onbepaalde tijd te schorsen. 
De banvloek wordt slechts opgeheven na-
dat de volkoppige redaktie op blote 
knieën vanuit het studentenhuis bergaf-
waarts richting rektoraat bij rektor 
prof. André Hilaire Cottenie openlijk 
om vergiffenis komt smeken en bij wijze 
van penetentie een voorstel tot ver-
ruiming van een zgn. "pluralistische 
redaktieraad" doet.

Wat een grillen. Een orgaan dat zelf 
alles behalve demokratisch werkt of is 
samengesteld (van de 32 leden zijn er 
12 hoogleraren voor ongeveer 400 prof-
fen en zetelen 4 studenten voor een 
studentenpopulatie van 14.002 en 2 
(twee!) vertegenwoordigers van het ad-
ministratief en technisch personeel)

snoert een studentenblad de mond omdat 
- ik citeer - " de verschillende ideo-
logische en filosofische gezindheden" 
er niet in aan bod komen.

De publikatie van een spotprent en dito 
artikel over de paus n.a.v, diens be-
zoek aan België was de direkte aanlei-
ding tot die beslissing die nota bene 
unaniem werd genomen. Bravo voor de 
studentenvertegenwoordigers die, nu de 
verkiezingen achter de rug zijn, hun 
ware gelaat tonen.

SCHULD EN 
SCHADE
Over de grond van de zaak - de openlijke 
perscensuur door een•RIJKSuniversiteit - 
was de redaktie hartsgrondig geschokt, 
maar er zich tegelijkertijd pijnlijk 
van bewust dat argumenteren hier weinig 
zin heeft. De Raad van Beheer heeft in 
het verleden immers reeds duidelijk 
blijk gegeven van haar onwil en gebrek 
aan luisterbereidheid waar het studen-
ten aangelegenheden betreft.

De redaktie werd bijvoorbeeld nergens 
gehoord, hoewel volgens de bepalingen 
van het administratief recht toch een 
hoorplicht bestaat, wanneer een over-
heid een administratieve funktie wenst 
te tr effen. Een degelijke motivering 
van de beslissing (toch een van de pei-
lers van een rechtsstaat) werd evenmin 
gegeven, tenzij het kryptische, niets-
zeggende "kaakslag voor de roomskatho-
lieke geloofsgemeenschap". Heeft de 
Raad zich in deze zaak trouwens niet 

schuldig gemaakt aan machtsafwending 
door zich in de plaats te stellen van 
een rechterlijk orgaan en de strafkwa- 
lifikatie "belediging van een vreemd 
staatshoofd" te weerhouden ? (Onze 
advokaat werkt een en ander uit en - 
stapt desnoods naar de Raad van State)

GEZEGD EN 
GEZWEGEN
Een aantal individuen, duidelijk van 
katholieke signatuur, vormden hier op 
eigen houtje een uitzonderingsrecht- 
bank en tekenden het doodvonnis van een 
studentenblad dat nooit een blad voor 
mond nam.

Met Schamper verdwijnt een belangrijk 
stuk openbaarheid aan de Gentse univer- 
siteit. De (pluralistische) rijksuni-
versiteit is dood, leve de Katholieke 
Universiteit Gent (KUG).

(Karei 0.)

R E D A K T IE R A A D
EEN VOORSTEL
Stel je voor: een Raad van Beheer die 
een gans jaar zich besluiteloos heeft 
zitten blindstaren op allerhande meer 
en minder belangrijke aangelegenheden, 
vindt het aan het einde van het werkjaar 
plots nodig toch nog een beslissing te 
nemen.

PLURALISTISCHE
PROMOTIE
Schamper moet een pluralistische redak- 
tieraad krijgen, omdat haar kritiek op 
de universiteit te negatief is en haar 
imago daardoor geschaad wordt. S^champer 
dient een promotiemiddel te zijn waarmee 
de universiteit naar buiten kan komen. 
Tien jaar lang hebben ^Eudenten van al-
lerlei komaf zich belangeloos ingezet 
om de student de nodige informatie te 
kunnen geven over het reilen en zeilen 
aan d'unief, niet wars van de nodige 
kritiek, waar die gepast leek. De uni-
versiteit is geen heilige tempel, maar 
daarvan schijnt de rektor niet geheel 
overtuigd. Na tien jaar vindt hij 
plots det we te ver zijn gegaan, op een 
moment dat de kritiek niet de universi-
teit maar een op dat moment veel bespro-
ken instituut, de paus, betrof.
In de toekomst zal onze verslaggeving 
over de Raad van Beheer ongeveer als 
volgt moeten luiden:
"Op een heerlijke vergadering hesliste 
de RvB vorige week, gezellig keuvelend, 
over te gaan tot het ontslaan van 200

personeelsleden. Och ja, het is krisis 
voor iedereen en die 200 werklozen meer 
zullen de totale werkloosheidscijfers 
ook niet zó erg beïnvloeden. Is het 
niet prachtig ! Moeten we niet jubelen 
om de goedheid van onze beheerders dat 
ze niet de ganse universiteit gesloten 
hebben."
Zeg nu zelf, dit kan toch echt niet. Wie 
zou Schamper dan nog lezen. Zelfs NSV, 
zou hiermee niet tevreden zijn, ze zou-
den zelfs geen konkurrentie meer hebben.

NIKS
GEHOORD
Erger is dat de redakie de beslissing 
heeft moeten vernemen langs de pers 
(dat zijn de andere). Na ons niet ge-
hoord te willen hebben, willen ze ons 

. . .  ■ 
dus zelfs niet verwittigen. De weg
naar de pers is toch kort, zo zal men 
geredeneerd hebben, en de vijand versla 
je met de eigen wapens.

Wij hebben het daarbij in elk geval niet 
gelaten en zijn prompt rond de tafel 
gaan zitten om te besluiten over te gaan 
tot de vorming van een pluralistische 
redaktieraad. Let wel, een redaktieraad 
verschilt van een redaktie in die zin 
dat de leden van het eerste niet ver-' 
plicht zijn ook artikels te schrijven, 
daar zal de redaktie zich wel mee bezig

houden.
De redaktieraad heeft echter wel het 
recht te beslissen dat een bepaald arti-
kel omwille van haar verderfelijke in- 
houd, niet kan gepubliceerd worden.
Tot zover de bevoegdheid in een notedop. 
Pluralisme betekent, volgens de rektor, 
dat de verschillende politieke en filo-
sofische strekkingen moeten vertegen-
woordigd zijn. Voor het filosofische is 
dit beperkt tot de katholieken ('t KUC) 
en de vrijzinnigen (*t Zal Wel Gaan). Op 
politiek vlak zijn vijf partijen belang-
rijk: CDS (Christen Demokratische Stu-
denten), Jongsocialisten, V.U.-jongeren, 
LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond) 
en Agalev (de groenen). En omdat we er 
niet van kunnen uitgaan dat de vertegen-
woordigers voldoende journalistieke er-
varingen hebben en wij onszelf ook be-
langrijk vinden, vinden wij dat deze 
raad moet uitgebreid worden met drie 
Schamperaars, zijnde de hoofdredakteur, 
de verantwoordelijke uitgever (uiteraard, 
want die heeft de eindverantwoordelijk-
heid) en een lid van de redaktie.
Deze tien zsdlen in de toekomst dan het 
beleid van Schamper gaan bepalen, ten-
minste wanneer de Raad van Beheer op 
haar volgende vergadering dit voorstel 
goedkeurd.
Wij hopen in elk geval van ganser harte 
dat de RvB dit voorstel zal aanvaarden., 
Wij zouden immers in oktober terug van 
start willen gaan. En met de wissel 
aan de top zou bij een njet de zaak wel 
eens op de lange baan kunnen geschoven 
worden, wat zou betekenen dat wij voor 
januari 1986 niet meer kunnen verschij-
nen.
Gelukkig zijn we er echter niet mee. 
Uiteindelijk betekent dit dat we een 
stuk van onze redaktionele vrijheid zul-
len moeten prijsgeven, en zeg nu zelf, 
geen enkel zich zelf respekterend blad 
zou daarmee akkoord gaan.

Een ex-redakteur fluisterde me ooit 
toe dat een goede Schamper-periode ge-
kenmerkt wordt door minstens één in-
beslagname. Beter ware het dat door een 
ophefmakend artikel de ganse redaktie 
aan de deur zou worden gegooid.
Aan het eind van het akademiejaar werd 
besloten een braaf nummertje uit te 
brengen met informatie over de toen 
nog steeds gevoerde verkiezingsslag en 
het geval "paus'* te beperken tot een 
braaf tekeningetje van onze huisteke- 
naar, bijgestaan door een iets minder 
braaf, doch inhoudelijk grappig bedoeld
artikeltje.
Aldus geschiedde. Aan de paus werd wel-
geteld één pagina en een kwart besteed. 
Een brave tekening met dito onder-
schrift en een boekbespreking over een 
aantal katholieken die zoals velen kri-
tische bemerkingen .uitten op het paus-
bezoek maar deze, in tegenstelling tot 
vele anderen, op papier zetten.
Het is misschien het vermelden waard dat 
de BRT (bij monde van het KUC) deze 
Schamper besprak tijdens een van haar 
namiddaguitzendingen tijdens het paus-
bezoek. De voorpagina werd als weinig
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op de dag van de verkiezingen, als ex- 
praeses, in de Faculteit Toegepaste We-
tenschappen, pamfletten stond uit te 
delen met de vraag niet voor Jeuniaux 
te stemmen maar voor Bernard Mazijn. 
Uiteraard zal dit het stemmenaantal 
van Dominique niet omhoog geholpen heb- 

■  ■ ■  ben, maar het heeft Jeuniaux wel een

De verkiezingen voor de Raad van Beheer 
zijn achter de rug. Vier studenten zul-
len de volgende vier jaar fungeren als 
het gelaat van de anonieme studenten-
massa. En voor diegenen die het nog 
niet wisten, de uitslag luidt als volgt:

Sabine Lepercque (geneeskunde) 1845 
Bernard Mazijn (Landbouw) 1320
Geert Mareels (Staats en Sociale) 1222
Dominique Bemard (Economie) 1152

Dat zijn ze, alle vier. Of zij mee het 
beleid zullen kunnen bepalen, zal nog 
zeer de vraag zijn, hoewel het idealis-
me hiervoor zeker aanwezig is.
Waar twee jaar geleden menig kandidaat 
vooraf reeds enige scepsis vertoonde bij 
de voorstelling van hun programma, was 
daar dit jaar niet veel van te merken.
Of dit nu "realisme" is, zoals De Morgen 
blokletterde, of naïef idealisme, daar 
kan over gediscussieerd worden. In ieder 
geval zijn de intenties om tot grote 
veranderingen over te gaan, aanwezig.

Merkwaardig is wel dat de uitslag opval-
lende overeenstemming vertoont met de 
door Schamper vooropgestelde prognose. 
Lepercque is verkozen omdat ze uit de 
grootste fakulteit komt en omdat ze 
vrouw is. Voor Dominique Bernard zal 
vooral dit laatste gelden. We houden het 
echter niet voor onmogelijk dat haar 
slogan "voor een rationeel beleid door 
tolerantie" in al haar vaagheid menig 
student de wenkbrauwen heeft doen fron-
sen en dat de vaagheid het gewonnen 
heeft op de duidelijkheid, want daaraan 
ontbrak het in deze verkiezingen niet. 
Dominique heeft echter veel geluk gehad 
en als ik haar was, zou ik stante pede 
Xavier Pemeel, ex praeses van het VTK, 
opzoeken, in gezelschap van een grote 
ruiker bloemen en een gezonde portie 
zoenlust, want hij is het en niet 
"het liberalisme" dat haar de overwin-
ning heeft opgeleverd.
Het verhaal wil namelijk dat dhr Pernec

R A A D  E E N S  !?
GOED GEKOZEN

Na eerst HUMO te woord te hebben ge-
staan betreffende de gebeurtenissen 
in het Heizel-stadion, zocht SCHAMPER 
Eric Gerets op voor een gesprek in 
verband met de gebeurtenissen van de 
afgelopen maand bij Schamper.

ERIC GERETS:
«EEN MES IN DE RUG»
Eric Gerets, net terug van een voet-
baltraining bij F.C. Maastricht, klinkt 
verslagen. "Het nieuws gehoord ? Tus-
sendoor ... Met vlagen. Ik vond het te 
verschrikkelijk om het te geloven."

Schamper: Hoe was de stemming op de 
training ?

Gerets: Ze zegden allemaal: het hing in 
de lucht, het moest een keer gebeuren. 
Het jammerlijke is dat er een hoop on-
schuldige lezers bij betrokken zijn, 
die elke week trouw hun blad kwamen op-
halen aan de verdeelpunten. Tenslotte 
is Schamper een zeer sportief blad. Het 
schrikt niet terug om kritiek te geven, 
maar vat het krijgen van kritiek ook 
altijd sportief op.

Schamper: Hebt u gedacht dat zo’n ramp 
er ooit van zou komen ?
Gerets: In Nederland hing het ook zo'n 
beetje in de lucht. Het voordeel is dat 
in Nederland maar 2.000 a 3.000 mensen 
Schamper lezen. De rellen zijn bij het 
horen van het nieuws dan ook beperkt 
gebleven. Dus als na wat gisteren ge-
beurd is niet iedereen heeft ingezien 
dat er keihard zal moeten worden inge-
grepen om Schamper nog te redden - als 
het nog te redden is - dan weet ik het 
niet meer.

Schamper: Wat kan men doen ?

Gerets: Ik geloof dat de studenten op 
straat moeten komen. Oprukken naar het 
rektoraat en ze daar allemaal buiten- 
sleuren. Hen laten voelen dat we het 
niet nemen dat ze ons zo provoceren. Ik 
vind dat echt schandalig.

Schamper: Wat vond u ervan dat de Raad 
van Beheer toch verder vergaderde ?

Gerets: Rik De Saedeleer heeft dat goed 
gezegd: "Voor mij hoeft het helemaal 
niet meer". Voor mij hoefde het ook 
niet. Ik had geen enkele interesse meer 
in het verder verloop van de vergadering.

Schamper: Op de RTBF motiveerde de voor-
zitter van het Vast Bureau de beslis-
sing om de vergadering te laten door-
gaan ondermeer met "the show must go 
on". Kunt u in zo’n argument inkomen ?

Gerets: Wat een waardeloze uitspraak.
Ik kan wel begrijpen dat het Vast Bu-
reau de vergadering van de Raad van Be-
heer heeft laten doorgaan omdat de le-
den zich anders bekocht zouden voelen, 
en door het dolle heen zouden geraken 
en dat er dan doden hadden kunnen val-
len. Maar "the shaow must go on ?" Nee.
Ik denk niet dat de redakteurs en hun 
familieleden zo'n uitspraak op prijs 
zullen stellen.

Schamper: Zet dit ook een domper op het l 
plezier dat u als lezer aan Schamper 
beleeft ?

Gerets: Ik voelde me gisteren diep ver-
ontwaardigd, diep ongelukkig ook omdat 
ik zelf een trouw lezer ben. Dmv Scham-
per heeft men echt een mes in de RUG 
gestoken en om dat er weer uit te krij-
gen . ..
Er zal veel moeten gebeuren om de men-
sen weer een klein beetje vertrouwen te 
geven, zodat ze met gerust gemoed naar 
de universiteit kunnen gaan . (GJ)

15- tal stemmen gekost, wat maakt dat 
hij zijn karrière zal moeten maken zon-
der hulp van de Raad van Beheer.

Geert Mareels, eeuwig student, mag nu 
eindelijk zijn plannen tot demokratise- 
ring van het onderwijs gaan uitproberen 
aan de top. Nog één stap en hij wordt 
minister. Misschien zal men daar wel 
luisteren.
Bemard Mazijn kan beschouwd worden als 
de grote overwinnaar. Afkomstig uit een 
relatief kleine fakulteit en met een te-
genkandidaat met achterban (de groenen) 
is hij er toch maar in geslaagd de sym-
pathie van 1330 studenten voor zich te 
winnen. Een waardevol kandidaat, overi-
gens, waarvan we meer zullen horen.
De clown was ongewenst. Van Herck (mo- 
raalstudent) heeft een oude jongensdroom 
niet kunnen waarmaken en moest genoegen 
nemen met 156 stemmen, zijnde 1,7 %.

Uiteindelijk kan gesteld worden dat de 
grote overwinning voor "progressief" 
erin ligt dat noch Ossieur, noch de 
marionet van Miguel Stevens, Ludo Muls, 
verkozen zijn.
Het ziet er naar uit dat de vier verko- 
zenen samen een mooi blok zullen kunnen 
vormen.
Misschien kunnen we op die manier nog 
wel wat verwachten volgend jaar. Het 
ziet er immers naar uit dat we dit keer 
niet met leeglopers te doen hebben.

(GJ)

— IEZERSBRIEF- - - -
Beste Vrienden,

Ik lees regelmatig Schamper en meestal 
met veel genoegen. De zaken mogen wel 
eens scherp bekeken worden. De gedurfde 
voorstelling van zaken doet me denken 
aan mijn eigen studententijd (ik was 
schacht... in 1938 !) In de Raad van 
Beheer mag u op mijn steun rekenen...

Maar mijn brief dient eigenlijk om iets 
anders. In nummer 209 publiceert u een 
brief van de student Ludo Muls (fac. 
Diergeneeskunde), waarin hij o.m. be-
weert dat Brigitte Caura "nooit op de 
Raad van Beheer is tussengekomen, tenzij 
met het voorlezen van een voorgekauwde 
tekst die niets met het universiteits- 
beleid te zien heeft." (einde citaat)
Ik kan de stellige verzekering geven 
dat de heer Ludo Muls slecht geïnfor-
meerd werd. Wanneer het nodig was, 
vroeg Caura steeds het woord, zonder 
voorgekauwde tekst, en die tussenkomsten 
zijn altijd zeer zinvol en verstandig en 
staan wel degelijk in verband met het 
universiteitsbeleid.
Ik hou vooral van de waarheid !
Met vriendelijke groeten.
Prof. Dr. J. Veremans 
lid RvB en Vast Bureau

PS. Het gesprek met het praesidium van 
den AB heeft mijn sinjorenhart sneller 
doen kloppen !

Dit blad is een extra uitgave en wordt 
uitgegeven als bijlage bij het VVS- 

blad nr 4.
Dit wil niet zeggen dat er enige offici-
ële band tussen W S  en Schamper zou be-
staan en elke opmerking die in dat ver-
band gemaakt is of zou gemaakt worden, 
beschouwen wij als ongefundeerd, irrele-

vant en zinloos.
Schamper is een voorlopig nog onafhanke-
lijk weekblad dat wordt samengesteld 
door vrijwilligers. Nog nooit is iemand 
geweigerd in de redaktie, om welke reden 

dan ook.
Reakties op dit nummer of op de beslis-
sing van de Raad van Beheer dienen ge-
richt te worden aan het adres van de 
rektor, St. Pietersnieuwstraat 25 9000

Gent.
Hoofdredaktie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke Uitgever: Geert Joris
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