hun info verkeerd, want na een gesprekje met de geviseerde Dersonen, bleek duidelijk dat de vrouweliike
student-1eden wél degelijk hun inbreno in de RvB
hebben gebracht.
Er zijn dus fouten gemaakt, maar je mag de zaken ook
niet overroepen. De GSR zag blijkbaar ook in dat omwille van dat artikel, er niet kon overgegaan worden
tot een fenomenale sanctie als publicatieverbod, en
motiveerde zijn beslissing dan ook door te stellen dat
de ganse jaargang "ondermaats" was. Zonder evenwel
met harde bewijzen op de proppen te komen. "Vroeger
was het veel beter", dat is een dooddoener vanformaat.
Uit dit alles besluiten wij dat het onaanvaarbaar is,
dat een blad dat studentennieuws moet verslaan necontrolleerd wordt door het overkoepelende studentenorgaan
(GSR), over wiens aktiviteiten zij juist moet scnriiven
.... . . . . .. —
na redactie

Naar aanleiding over een artikel over de studentkandiadaten voor de Raad van Beheer w e r d h e t studntenb 1 ad SCHAMPER opgedoekt. Volgens de GSR (Gentse Studentenraad) hadden wij een aantal deontologische flaters begaan. Zo zouden wij Domnique Bernard te negatief hebben voorgesteld en -wat erger werd ervarenzouden wii onze toenmalige eindredacteur Wim Tessier
te positief hebben afgeborsteld. Ook Sabine Lepercque
was niet gediend met de vermelding dat "zij daar niets
had ui to espookt ". De redactie, en meer in het bijzonder de auteur van het artikel (Dominic Pertry) , we nsen zich hiervoor te verontschuldigen,
nex is evenwel markant vast te stellen dat de auteur
van het artikel zijn informatie van andere (gewichtige)
student-1eden van de RvB verkreeg. Wat zii dus wel m o gen zeggen, mag Schamoer niet schrijven. Bovendien was
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’t Zal Wel Gaan taalminnend studentengenootschap verwerpt de beslissing van de Gentse Studenten Raad
waarbij
het
studentenweekblad
Schamper verschijningsverbod opgelegd kreeg. Wij zijn van oordeel
dat dit een ernstige inbreuk vormt
tegen de persvrijheid, en de vrijheid
van
meningsuiting
in
het
algemeen.
Wij eisen hierbij dat de bevoegdheid van de bende lallende sukkels
die de GSR vormen zou herzien
worden.
TSG
steunt
de
kandidatuur
van
WIM TESSIER voor de Raad van Beheer
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"Schamper vermoord" is het pluralistische informatieblad van en voor
studenten van de RUG.
Klachten omtrent de
inhoud van
dit blad moeten aan het adres
van de verantwoordelijk uitgever
op onderstaand adres worden verzonden : St. Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent
HOOFDREDACTEUR : Jan Du Chau
VERANTW. UITG. : Dominic Pertry
EINDREDACTEUR : Karl J. Crabbé
REDAKTIE : Mark Cromheecke, Willy
Aerheydt, Gert Defever, Koen Dewankel, Ann Geeraert, Geert Huysman,
Arne Lauwers, Paul Sierens, Nancy
Boerjan. Mark Schollier, Wim Defoort, Rudi Moreels, Annemie Bilsen
en Inge Deman.
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"De persvrijheid is met de voeten
getreden!"
SOCIALE WERKGROEP GESCHIEDENIS
Eist de nietigverklaring van de
G.S.R.-beslissing!!!

Het WERKGROEPENKONVENT neemt volgend
standpunt in ivm de "Schampermoord":

"Schamper is te ver gegaan in haar verkiezingsnummer van 2Ü/3. Bovendien is
het onaanvaardbaar dat de redaktie van
een onafhankelijk studentenblad zich
achter de kandidatuur van Wim Tessier
schaart. Het WK is van oordeel dat de
betrokken redakteurs, inkl. Tessier
als eindredakteur, gesanktioneerd /
dienden te worden. Een rechtzetting
in Schamper kon volstaan.
De GSR is echter te ver gegaan door
Schamper gewoonweg af te schaffen...
Daarenboven zijn wij van oordeel dat
de GSR, gezien haar ondemokratische
samenstelling, het recht niet heeft te
spreken namens alle studenten.
De beslissing van de GSR is dan ook
een regelrechte aanfluiting van de
persvrijheid. ”

Schamper,
het studentenblad van
de RUG, is niet meer. Op maandag
23/03/87 besliste de GSR om het
blad te schorsen voor de rest
van het jaar. En in feite voor
altijd, want tegelijkertijd besliste men een commissie aan te stellen
om over de modaliteiten van een
nieuw "schrijvend medium" te beslissen. Men had misschien beter voor
een pendelaar gekozen, want naderhand bleek dat
sommige
van
de
nobele studentenvertegenwoordigers
die ons in het GSR zo doelbewust
wegstemden, niet bepaald geplaagd
werden door een overdreven kennis
van zaken. "Ik heb mij verlaten
op de kennis ter zake van Bernard
Mazijn",
dixit Eric De Jagher,
eindsecretaris van de vergadering,
en dat is maar één voorbeeld.
Maar kom, wij willen niet klagen.
De aanpak van de voorzitter van
de vergadering mocht dan de gestrengheid van een grootinquisiteur
benaderen (men bekijke 'De naam
van de roos’), de aanwezige redactieleden
werden
tenminste
niet
onder tortuur geplaatst. Foetsie
dus met het "onafhankelijke plurallistische studentenblad", en dan
nog wel net voor het nummer over
de verkiezingen uitkwam. GSR gaat
wel
een
eigen
verkiezingskrant
uitbrengen, waarin de kandidaten
zichzelf
voorstellen.
In
naam
van
objectiviteit “en democratie
mogen geen kritische vragen over
het programma van de kandidaten
gesteld worden. Stel je eens voor
dat het parlement over de inhoud
en het voortbestaan van de kranten
zou beschikken.
Met
andere
woorden
: Schamper
is 245 nummers oud geworden, wat
een respectabele leeftijd is voor
een studentenblad. Maar we missen
er natuurlijk nummer 250 door,
én de receptie, én de persconferentie én de tentoonstelling over
studentenpers aan de RUG. Vooral
het afzeggen van de receptie wekt
de gramschap van de redaktie op.
Niet omdat wij zo’n vraatzuchtige
bende zijn, maar enfin, de kontakten die wij daar konden leggen.
Al die sympathieke hoogwaardigheidsbekleders die we niet zullen leren
kennen. Die slankgeleesde, langgebeende coctaildames die op dat
soort
gelegenheden
plegen
rond
te waren, ach ...

STEM
Voor de Raad van Beheer op:
JDS L00TENS

Voor de Fakulteitsraad van de L&W
op één van volgende kandidaten:
LEEN liUYS (geschiedenis)
DONALD WEBER (filosofie & gesch.)
ANJA DE MEERLEER (geschiedenis)
J0HAN BOSMAN (niet-westerse)
HERWIG 0NGHENA (geschiedenis)
Met steun van: VGK, KMF, KHK,
SDWEGE, WMF, DAK, Victoria...

Men kan niet stellen dat dit een
schitterend einde
is voor
’het
blad van papier". Wij voelen ons
dan ook als redaktie zeer gegriefd.
Wij geven graag toe dat Schamper
fouten maakte, dat wij amateurs
waren, maar dat neemt niet weg
dat wij een jaar lang hard ons
best gedaan hebben om jullie elke
week een blad te bezorgen dat
enig
inzicht verschafte
in het
reilen en zeilen van deze universiteit. Dat wij echter beoordeeld
moeten
worden
door
een
Gentse
Studenten Raad,
die tijdens de
akties van December jl. alle verantwoordelijkheid van zich afschoof
("wij onderwerpen ons aan de volksvergaderingen"),
zit
ons
hoog.
Dit instituut beweert de studenten
vertegenwoordigen,
maar
is
te
_.. feite niet meer dan een spookin
vergadering, die echter een enorme
bevoegdheid cumuleert,
en
een
daarbij passende staat voert (luiaards zweet is gauw gereed). Schamper is dit keer niet verder gegaan
dan al de vorige keren dat we
verboden werden, maar de studenten
in de GSR kunnen blijkbaar minder
kritiek verdragen dan de academische
overheden,
die vroeger dit blad
uit circulatie pleegden te nemen.
Forgive me this my virtue.
For in the fatness of these pursy
times, virtue itself of vice must
pardon beg.
W. Shakespeare en jdc

WHO'S AFRAID OFTHEBIGBAD SCHAMPER?

To be, or not to be - that is
the question; whether it is nobler
in the mind to suffer the slings
and arrows of outrageous fortune,
or to take arms against a sea
of
troubles,
and
by
opposing,
end them.
(...)
the oppressor’s wrong, the proud
man contumely, the pangs of despised love,
the law's delay,
...

Dit mag dan een pathetisch begin
lijken, we hebben er een goede
reden voor. Hieronder volgt het
verslag van de vergadering van
de Gentse Studenten Raad van 24
maart jl. En tijdens die vergadering werd Schamper afgeschaft.
De
vergadering
begon
na
18.00
uur,
en er werden een viertal
agendapunten
+ varia
behandeld
Twee van die punten waren nogal
belangwekkend, en werden dan ook
uitgebreid behandeld : de steun
aan hongerig Afrika en de klacht
tegen een artikel in het studentenweekblad. Vooral over dit laatste
werd
een
heftig
en
emotioneel
geladen debat gevoerd.
Bij de discussie over ontwikkelingssamenwerking ging het
vooral
over de vraag of men nu verder
met Oxfam zou samenwerken,
dan
wel samen met Leuven de Vredeseilanden zou steunen. En daarmee werd
het dus een kleine godsdienstoorlog
daar in de GSR, want Oxfam is
pluralistisch, en de vredeseilanden
zijn
een
katholiek
initiatief.
Vooral Raf Suys, studentenbeheerder
en van CDS-(Christen Democratische
Studenten)obediëntie,
pleitte
voor
samenwerking
met
Leuven.
Arne Lauwers merkte op dat vredeseilanden een pontificaal
geïnspireerde organisatie is, in tegenstelling tot het pluralistische Oxfam,
dat zich in Gent bevindt en waarmee
al
een
paar
jaar
samengewerkt
wordt. Bovendien zou Leuven een
dominerende
rol
willen
spelen
in de samenwerking.
De vergadering besliste
de
samenwerking met Oxfam voort te
zetten.
De vergadering kabbelde dan rustig
verder tot de Schamper-ferry een
zandbank
raakte.
Mark
Coucke,
lid van de redactieraad, diende
een klacht in bij GSR omdat in
Schamper nr. 245 een van de kandidaten voor de Raad van Beheer,

Dominique Bernard, op een te negatieve manier zou voorgesteld worden.
Daarop volgde een zeer bitsige
discussie
over
dat
artikel
en
Schamper
in het algemeen.
Voor
Schamper waren de hoofredacteur
(Jan Du Chau), de verantwoordelijk
uitgever (Dominic Pertry) en de
eindredacteur (Karl Crabbé) aanwezig.

Verhouding ?
De
verhouding
tussen
Schamper
en de GSR wordt geregeld door
een reglement opgesteld door een
commissie,
die
samengesteld was
uit leden van de redactie en leden
van de GSR. Dit reglement voorzag
dat in geval er problemen waren
met het blad, de hoofdredacteur
en
eventueel
andere
leden
van
de redactie zouden gehoord worden
door de GSR-vergadering. Diengevolge werd spreekrecht verleend aan
de aanwezige
redactieleden.
Dit
principe werd echter door de voorzitter van de vergadering zeer
eng geïnterpreteerd : de hoofdredacteur mocht gedurende de méér dan
een uur durende vergadering drie
keer gedurende een paar seconden
aan het woord komen, en werd voor
de rest op een nogal brute manier
de mond gesnoerd door B. Mazijn,
voorzitter van de vergadering.
Anderzijds
kregen
personen
die
niets met de zaak te maken hadden,
.en die evenmin lid waren van de
GSR ruimschoots de kans hun mening
te uiten.
(We vermelden Stefaan
Meeuws,
nationaal
WS-voorzitter
en Nico Burssens, vriend van D.
Bernard.) Hoewel
de vergadering
zeer strak geleid werd door de
voorzitter,
kon
die
toch
niet
verhinderen dat de zaak
ietwat
uit de hand liep. Men schreeuwde
en brulde dat het een aard had.
Tenslotte formuleerde de voorzitter
een voorstel dat de verdwijning
van
Schamper
en
de
oprichting
van een commissie ter bestudering
van een nieuw "schrijvend medium"
aan de RUG inhield. Daarop werden
drie tegenvoorstellen geformuleerd
Het eerste, van Jos Lootens, hield
in dat het blad gewoon bleef verschijnen, maar dat het wel een
verontschuldiging
zou
publiceren
op de voorpagina.
Dit voorstel
werd niet aanvaard. De twee volgen-

TGV WAS TE SNEL

De volmachtentrei n heeft eind maart TGV-allures gekregenn oomdat
m d a t hhij
i j ttegen
egei
Concreet nu;

en a p r i 1 V i s . Aa n
tt en . En tij de ns
val 1 e n .

K U N N EN ( en du s
h u n i n s c h r i j vi n g
jaar a f 1egge n .
als b i s s e r aangeweigerd z ie n .
t e r , h e e f t al
i j n , o m d a t h et
Les Fl a n d r e s

2) Studenten uit de E E.G-landen kunnen pas aan onze univs komen blokken
als ze in eigen land dezelfde studies mogen volgen. Bovendien moeten
zij daar.
het inschrijvingsgeld al hebben betaald. Dat laatste om
pro-forma" attesten uit den vreemde (EEG) te voorkomen. Snugger.
3) Er komen GEEN bijkomende besparingen voor het Vlaamsch onderwijs.
4) Er komt een andere financierinqsregeling voor de uniefjes vanaf 1990.
Dit om hetj/erlies -door het dalend studentenaantal- op te vangen.

Wablief ?

Maar, binnenkort zal men allicht een
aantal wetsontweroen ivm het onderwijs door het parlement proberen te
sluyzen. Het belangerijkste ontwerp,
althans voor de studenten, is dat op
de ACADEMISCHE GRADEN. Wij hebben er
voor U (u) de belangerijkste punten
uit gedistilleerd. (Vandaar de typfautes)
1. Een student mag ten hoogste 4 keer
examen afleggen over een bepaald
va k .
2. De studieduur mag maximaal 2 maal
de voorziene duur per cyclus bedragen.
3. Het onderscheid tussen wettelijke
en wetenschappelijke graden verver dwi j nt .
4. Via een credit-system worden de
de vrijstellingen behouden.
Deze punten zijn noq aanvaardbaar en
zijn evenwichtig opqesteld. De volgende punten zijn iets minder leuk.
5.De eerste twee kandidaturen moeten
in 3 jaar afgelegd worden, (het
volmachtenbesluit ivm studenten geneeskunde en tandheelkunde heeft
deze regeling niet aanvaard en

wacht op pariementaire behandeling).
6 .'Aggregatie wordt een voltijds extrastudiejaar. Dit is nodeloos, men zou
beter het bestaande systeem beter
uitbouwen. Deze regeling heeft meer
de neiging de studenten een jaartje
uit de werkloosheidstatistieken te
ho uden.

Jadadde gij

de voorstellen, cfie gradueel negatiever waren voor het blad werden
evenmin aanvaard. Tenslotte stemde
men
over
het
oorspronkelijke,
door
de
voorzitter
opgestelde,
voorstel. Dit werd met 8 stemmen
voor, 2 onthoudingen en 4 stemmen
tegen, aangenomen.
Het
tijdschrift
Schamper
houdt
dus in zijn huidige vorm op met
bestaan.
Waarschijnlijk
zal
een
tijdschrift
gepatroneerd
door
de
GSR-commissie
ook
die
naam
niet
meer
dragen.
De
redactie
betreurt. dit, niet zozeer omdat
die naam haar zo na aan het hart
ligt, maar wel omdat de huidige
Schamper al vrij strak door de
GSR gecontroleerd werd (de afschaffing is er het beste bewijs van).
De enige verdere stap die de commissie kan zetten is de invoering
van preventieve censuur op het
nieuw op te richten studentenblad.
Om dit te vermijden zal de redactie
klacht
indienen bij
de Sociale

Raad, met als doel de vernietiging
van de GSR-beslissing. Omdat
wij
echter inzien dat we daar niet
veel van kunnen verwachten
(de
voorzitter van GSR en die van
de
Sociale
Raad
zijn
dezelfde
persoon), zullen we bij afwijzing
van onze klacht een voorstel indienen bij de GSR-commissie. Dit voorstel zal de oprichting voorstaan
van
een
studentenblad,
dat
op
een bredere financiële basis
zou
steunen, en dat niet langer gecontroleerd zou worden door de GSR,
maar wel door een onafhankelijke
redactieraad,
die ook leden van
GSR zou bevatten, naast redacteurs
van het blad en specialisten
uit
de
persen
communicatie.
Wij
betwijfelen of een dergelijk voorstel kans op slagen maakt, maar
we voelen ons in elk geval verplicht het te proberen.
DE REDAKTIE

________

TOP SECRET :

- W S.

Van onze infiltrant ter plaatse (DomPer) 1 ov en 10 dagen ni et te 1ac he n .
De Legal e Vennoot schap V oorVSchamper
Dit is een uiterst geheim document dat
Ver dwi j n i n g ( L V S V ) wordt aangezocht
slechts na veel lobbywerk kon verkreom een a dekwaat "contrac t" uit te
gen warden. We hebben uiteraard de
V oe re n .
plicht om deze bronnen geheim te houden .
v
Vri j dag 20/3/87 : Het LVSV antwoo rdt positief (3,4 pro mille).
Maandag 16/3/87 : Operatie GEDAAN met
SCHAMPER en zijn REDACTEURS (GSR)
Maa ndag 23/3/87 : Een bo m van 24
wordt op touw gezet. Commandant B.
meg aton wordt in het Sch amperlokaal
-bijgenaamd de mAzijnpisser- wordt
geplaats t . Na dis cu ss i e binnen de
belast met de uitvoering van de opben de is men het erover eens dat
dracht.
de' bom " krachtig genoeg" i s .
Dinsdag 17/3/87 : Commandant B is
Di n sdag 24/3/87 : Gelukk ig ontvoorstander van de "kromme weg". Hij
pl 0ft d e bom. OPdracht ge slaagd.
verzoekt advokaat Koeke Schamper
S. Ruy s geeft een rondj e in het
Hof van Beroep. W at Ruys t daar ....
langs juridische wegen op te doeken.
Woensdag 18/3/87 : Meester Koeke
deelt zijn conclusies mee: " Ju ridische vervolging is twijfelachtig.
Van een crimineel wordt nog altijd
verwacht dat hij weet wat hij doet.
De redacteurs van Schamper zijn volgens bevestigde geruchten- nie^
in het bezit van al hun geestesvermogens, wellicht wegens een teveel
aan geestverrijkende dranken."
Donderdag 19/3/87 : Op basis van dconclusiesvan Koeke wordt beslist
om de "harde weg" te volgen. Daartoe wordt de bende van de mAzijnpissers opgericht. Leden ervan be-

Woensdag 25/3/87 : De kater. De redactie heeft de aanslag overleefd.
Volgens objectieve bronnen kwam
de redactie uit de lucht gevallen.
Donderdag 26/3/87 : Plannen om de
redactie vooralsnog te liquideren
worden op gegeven. Naar eigen
zeggen zij ze VERMOORD, en aangezien zij "het officiële, pluralistische blad van de RUG zijn"
wordt daaraan niet getwijfeld.
Vrijdag 27/3/87 : Commandant B
wordt bevorderd tot milicien.

ONZE HUISJURIST !

Wat verleden week is ge be ur d, staat
nu al in de annalen v an de ge s c h i e den is van de pers van B e 1 g i e k #
De persvrijheid is we er eens met de
voe ten getreden, met zweetvoe ten
da n nog wel. Na drie spuitbus sen
deo dorant, hebben we de j u r i d i s c h e
asp ecten van de zaak opgeplui s d .
1 . Er werd geen gebru ik gernaa kt
van de gebruikelijke verhaalm i ddel en zoals een briefje, rech t
op antwoord of- in he t ergste geval - een gerechtelijk e proced u r e .
2. Op die bewuste GSR -vergade ring
wer d er een loopje ge nomen me t de
ree hten van de verded i g i n g : a 11 een
de hoofdredact, werd sc h ri fte lijk
uitgenodigd, zonder dat evenwel werd
vermeld wat er precies zou worden
besproken. De vergadering werd evenwel bijgewoond door drie leden van
de redactie, waarvan alleen de v.u.
behoorlijk spreekrecht kreeg.
3.>Raf Suys heeft in tegenstelling
tot vroegere afspraken, de bestelbon
voor Schamper 246 niet op maandag
23 maart afgeleverd.
SOW EGE: OLÉ

Ui. 7 april, 20.00 h.
SOWEGE organiseert :
Avona over oe bpaanse burgerEn nu hebben we het nog niet gehad over oorlog; "Belgische vrijwilligers
in de internationale brigades",
de wetsontwerpen ivm toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan de Rijksuni- voordracht door Rudi Van Doorslapt
versiteiten, & de regeling van hun b e - ’ + vi deo
stuursorganisatie. En dan is er nog
plaats: Blandijn, seminarie
eentje die het statuut van het WP &
Nieuwste Geschiedenis, 5e verdiep
ATP regelt. Meer daarover een andere
k e e r.
Waarschijnlijk worden deze ontwerpen
APOCALYPSE N O W
pas in oktober behandeld, maar als
de regering er echt werk wil van m a * do. 9 april 1987, 20u00,
ken, kan de gehele santeboetiek al
Jongsocialisten R.U.G. organiseren
tegen juli in kannen en kruiken zijn.
filmvoorstelling 'APOCALYPSE NOW'
Een kwestie van de juiste timing vin(Francis Ford Coppola)
den. Wij, zeer helaas, moeten onze
Blandijnberg, Aud. E, inkom : 45Fr.
boeken onder het stof halen. We hadden
dat eigenlijk al vroeger moeten doen,
★ ★ ★ ★ (de filmmaar soit.
j. Lootens & D. Pertry
Een 4-sterrenfi 1m
redacti e)

4. In de motivering van de GSR om
Schamper verschijningsverbod te geven,
zijn argumenten opgenomen die niet op
de vergadering naar voor zijn gebracht.

Verder menen wij te moeten vaststellen
dat de ganse zaak door Bernard Mazijn
op een bedenkelijke wijze "georkestreerd
werd. Van een voorzitter mag je roch
wel verwachten dat hij het debat op
een serene en neutrale wijze leidt.
Dit was echter niet zo. DomPer JDC

m ulder vragen

Wij eisen dat
- de beslissing van het GSR ingetrokken wordt.
- de subsidies van Schamper gedeblokkeerd worden.
- de redactieleden smartgeld krijgen!!
DE REDACTIE.

VOORKOMEN VAN DIEFSTALLEN OP STUDENTENKAMERS.
De hoofdcommissaris van politie van
de stad Gent heeft om medewerking
verzocht ter voorkoming van diefstallen op studentenkamers.
Sinds enkele jaren worden geregeld
en inzonderheid tijdens vakantieperiodes of tijdens weekends ingebroken op studentenkamers. De feiten
situeren zich gewoonlijk in de omgeving van de Blandijnberg :K. Van
Hulthemstraat, H. Metdepenningenstraat, Sint-Kwintensberg, Gez. Lovelingstraat, enz.
Heel wat narigheid kan voorkomen
worden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen ALS HET SL0TVAST MAKEN
VAN DE TOEGANGSDEUR, MERKEN VAN
WAARDEVOLLEVOORWERPEN, NOTEREN VAN
REGISTRATIE- OF INENTIFICATIENUMMERS OP TOESTELLEN.
Bestolen worden is steeds vervelend,
hou a.u.b. rekening met deze aanbevelingen!
SOCIALE DIENST - KAMERDIENST.
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