
G E L D  T E V E E L ...
Iedereen d ie  verleden week het nieuw-.- een b e e tje  heeft b i j  gehouden, weet 
het nu: de RUG werd (o f i s  het nog a l t i j d  wordt) s le c h t beheerd. We w isten  
wel a l vee l langer dat het v e rsch r ik k e lijk  stonk in de technische d ie n s t 
en in de gebouwendienst, maar dat het wanbeheer e t t e l i j k e  miljoenen door 
ven sters, deuren en vestzakken (?) h eeft gejaagd, doet ons toch nog even 
opschrikken. Wij z i jn  immers heel wat gewend geraakt in de loop der jaren .
In elk  geval, een b i t te r e  p i l  voor de Socia le  Sektor d ie  afgelopen ja a r  
van de RvB te  horen kreeg dat z i j  (de Raad van Beheer dus) hun verminderde 
toelagen(de regering h eeft g r a t is ,  maar zeer  gedegen over de 40 m iljoen  
gesnoeid in de so c ia le  toelagen) maar voor 27 m iljoen kon b ijpassen . Die 
27 miljoen z ijn  nota bene de totaalsom  van de verhoogde in sch rijv in gsgelden  
(van 10 000 naar 13 000 f r . ) .  Dat i s  n ie t  verw onderlijk  a ls  j e  weet da t de 
RUG ongeveer h e tze lfde  bedrag (ca. 26 m iljoen) erdoor te lefon eerde  ondanks 
het bestaan van een b innenlijn  (g ra tis  u iteraard) d ie  a l l e  u n iv e r s ita ir e  
diensten met elkaar verb indt. En dat be llen  "op kosten van de unief" i s  
maar het to p je  van de verkw istingsberg .

Om dn. affaine een klein beetje 
ovenzichtelij k uit de doeken te 
doen, geven me de hoo fdnolspelens 
van deze opena scandale, netjes 
onde>i elkaari. Pan kunt u bij het 
lezen altijd naan hien tenugkenen 
mocht u ondenmeg ven geien mie mat 
<S .

H a m  VAN ACKER, v o o nmalig nege-
ningskommissanis bij de RUG (van 
/957 tot juli 1987).

Pno6 VANDEP1TTE, riekton van 1969 
tot 1 9 7 3 (enenekton dus), en begin 
dit jaart doon het Vast Buneau be-
laft met het doonlichten van de Tech-
nische Dienst (T p ) en Geboumendienst 
G D ) .

Van A ek en , die dus zo'n 5 0 jaan als 
negeningskommissanis in de RUG-cou- 
lissen heeft nondgedmaald,neemt 
in juli l l . venvnoegd pensioen en 
schnij ft een bij zonden giftig af- 
s c.heidsvenslag maanin hij met 
schenp schiet naan de"opeenvolgen-
de negeningen". En met mat voon 
een kaliben: zo is de RUG "een 
gnoots ontmikkelde fabniek die 
beheend mondt volgens de pninci- 
pes die van toepassing zijn op 
het antisanaat", zo is de RUG een 
ins telling die teveel knedieten 
heeft geknegen, teveel geboumen 
heeft gezet, teveel pensoneel in
dienst h eeft. . .  en te meinig
studenten uit de lagene sociale

klassen telt. Bovendien is de 
financieningsmet (de methode maan- 
doon de RUG haan geld knijgt) on-
nodig ingemikkeld ("nonmengelui, 
cijfenspel van computenbuneau- 
knaten") en hopeloos achtenhaald 
(de met nekende op een vendubbe- 
ling van de studentenpopulatie, 
en dat mas gnondig fout).
Soit. hii liet biizonden meinig 
heel van het negeningsbeleid 
inzake de RUG. Op één of andene ma-
nie n (sic) komt het anti kei in 
handen van éné fnank De Moon, 
toevallig jounnalist bij Knack.
Een pnimeun, zo denk je.

Ex-regeringscommissaris Van Acker
Mc* poes. Nog vbbn het venschij- 
nen ven De Moons antikel, mondt 
Van Acken op sublieme mij ze ge- 
countend doondat op zijn beunt 
het nappont van enenekton Vande- 
pitte "uitlekt" in Het Volk (op 
maandag 29/9, Knack venschijnt 
pas de eenstvolgende m oe nsdag.
En Vandepittes Ijjvig venslag 
(110 blz.) stelt onommonden dat 
de Technische Dienst (TD, hien geen 
geen feestelijke venmakelijkheid) 
en de Geboumendienst (GD) met gno- 
te o ndens cheiding geslaagd zijn 
in de bij zondene licentie Ven- 
bnas-het geld-maan-mant-het-is - 
het-onze - nie t . En mie is, naast 
de diensthoofden van de TD en de 
GD, daan medevenantrnoondelijk 
voo n ? U naadt het al: de voonma- 
lige negeningskommissanis Van 
Acken. Althans volgens het nappont 
van Vandepitte, dat ondenmeen 
ook stelt dat Van Acken zich 
meen gemoeid heeft dan mettelijk 
van hem venmacht mend. Maan 
volledigheidshalve moet en aan 
toe gevoegd monden dat het nappont 
nogal flagnant veel uitpakt met 
keunig ingedekte beschuldigingen 
in de tnant van "...ik (Vande- 
pitte) ben geen expent ten zake, 
maan het kan volgens mij niet 
andens dat het zus en zo moet 
gebeund zijn...". Zeen voon- 
zichtig, dat mei.

Hoemel het nappont-volgens de 
Ge ntenaan insloeg als een bom, 
mou men -volgens de befaamde 
Belgische tnaditie- toch mei 
eenst meten mie het nappont had 
laten uitlekken. Aanvankelijk 
mend met een natte vingen naan 
de opstellen gemezen, sommigen 
dachten zelfs aan het kabinet 
van Coens (ommille van de afne- 
kening met het tmeekoppige be- . 
stuun ), maan veel maanschijnZJ w ■ 
ken is dat iemand van de RvB 
"gelekt" heeft, iemand die 
mellicht geen nacune hoestende 
voon Het Volk.

Hoe dan ook, men bleef zitten 
met de venschnikkelijke con-
clusies van het venslag. Volgens 
Van Acken (die zoals eenden ge-
steld mede-venantmoondelijk mondt 
geacht) mas het nappont in de 
eenste plaats een "politieke af- 
nekening", laten gaf hij de 
schuld aan de negening(en) die 
de RUG teveel centen had toe be-
deeld (allez toe zeg, daanom 
smijt men het nog niet doon de 
venstens) en nog laten gaf hij 
eindelijk toe dat en fouten m a -
nen gemaakt. Maan inonisch ge-

vervolg : zie p. 3

uit zijn assen her-
rezen... „  
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Zoals u, graag of niet, kunt merken, dit 
blad bestaat nog. Wij zouden het nieuwe 
jaar graag met hoorngeschal en
hosannah's begroeten, maar daar is niet 
zoveel reden toe; onze begroting zou het 
trouwens niet verdragen, maar dat
terzijde. Feit is dat zich momenteel in 
studentenland tendenzen ontwikkelen die 
enige buitenacademische werking niet 
bepaald in de hand zullen werken. We 
hebben het dus over de steeds hogere 
studiedruk.
De tijd dat je begin mei tot het besef 
kon komen dat je aan een unief toch ook 
nog examens moest afleggen, om dan gauw- 
gauw hier en daar wat cursussen bijeen 
te bedelen en tenslotte nét je grote 
onderscheiding te missen, is lang 
voorbij (bestond hij ooit?). Het is wér-
ken geblazen, de brave student wordt 
bedolven onder lessen, taken, case 
studies, praktische oefeningen en andere 
tijdrovende dingen. Noodzakelijk voor 
een volwaardige universitaire opleiding, 
net wat U zegt. Maar er zijn 
bijwerkingen: weinigen vinden nog de
tijd om meer te doen dan studeren en 
fuiven. Wie het wel doet moet dat 
meestal op één of andere manier bekopen.
En dan beklaagt men zich over het lagere 
niveau van de afgestudeerden, hun gebrek 
aan initiatief, cultuur enz.. Onze brave 
professoren zien meestal maar één middel 
om dit op te lossen: meer stof. Zij dwa-
len! Het lijkt misschien dwaas te vragen 
dat men de opleiding minder overladen 
zou maken, om de studenten toe te laten 
oeverloze (en soms bijzonder vermake-
lijke) vergaderingen te houden of een 
krantje ineen te steken. Men zou echter 
moeten beseffen dat het momenteel de 
enige manier is om enige verbale cultuur 
op te doen. Retoriek is ooit een 
hoofdvak geweest.
Eén en ander zou eventueel te vervangen 
zijn door een meer studentgericht 
onderwijs, waarin gegevens als spraak-
vaardigheid en persoonlijk werk hun kan-
sen krijgen. Omdat daarvoor echter het 
geld en het personeel ontbreekt, moeten 
wij pleiten voor meer mogelijkheden, qua 
beschikbare tijd dan, om zelf 
activiteiten te organiseren.

Nu, alle gekanker daargelaten, het be-
looft een interessant academiejaar te 
worden. Als studentenbeheerder vervangt 
Filip Lefevere Raf Suys en zijn vriend-
jes.Politiek (nou ja) gezien vinden we 
in de Raad van Beheer volgende studen-
tenvertegenwoordigers: Lieve Ectors, 
Dominique Bernard, Jos Lootens en Vin-
cent Spruytte. Over al die hoogwaardig-
heidsbekleders leest U later wel meer in 
dit blad. Op de Gentse Studenten Raad en 
zijn Konventen kunnen we in dit nummer 
jammer genoeg nog niet schelden, ze zijn 
nog niet samengekomen dit academiejaar. 
(Voor de eerstejaars en alle anderen die 
niet wijs raken uit al die raden, kon- 
venten, verenigingen e tutti quanti, in 
één van de volgende Schampers maken we 
er een tekeningetje met handleiding van) 

Er rest mij niets meer dan U de nieuwe 
hoofdredacteur aan te bevelen: de onvol-
prezen Dominicq Pertry, zelf vervoeg ik 
het werkende gedeelte van de bevolking 
(enfin, hopelijk). Dominicq wordt bijge-
staan door de voortreffelijke Gert Defe- 
ver als verantwoordelijk uitgever en 
door. de formidabele Karl Crabbé als 
eindredacteur. Ik zou de rest van de re-
dactie ook wel willen noemen, maar ik 
kom adjectieven tekort dan. . .

SCHAMPER het algemeen, officieel, ongebonden en pluralistich week-
blad van de RUG, wijzelf dus, zoekt NIEUWE MEDEWERKERS (wie 
zoekt, die vindt !)

PROFIEL : is van geen belang, zolang u maar door de 
de deur geraakt...

REDAKTEURS EN -TRICES: die, naargelang ze tijd en
goesting hebben, één of meer artikels willen 
schrijven (in elk nummer of om de 2 h 3 nummers: 
om de twee, vier of zes weken dus) 

LAY-OUT-MEDEWERKERS: die willen meehelpen aan de
opmaak van dit blad (kumul met voorgaande 
job is mogelijk, en meestal het geval)

VEREISTEN: politiek ongebonden zijn, echtelijk gebonden is 
geen bezwaar, geen preekambities hebben, 
geen spreekbuis zijn van één of andere (louche) 
vereniging, groep, partij...of dat zeer goed 
kunnen verbergen. Vlotte pen, kritische geest 
(maar niet gaan zagen) en een behoorlijk ont-
wikkeld gevoel voor humor zijn onze normen 
(laat u niet afschrikken: niemand in de redaktie 
zal u opeten: wij zijn vegetariërs )

VERDIENSTEN: noppes, t.t .z . af en toe een vrijkaart en 
een recensie-exemplaar van een boek, een zeer 
toffe sfeer (wat ben ik daar mee?) en een on-
betaalbare ervaring

DREMPEL: Wij dragen u erover, t.t .z . als u een persoon 
bent van normale afmetingen

REDAKTIE-ADRES EN -VERGADERING: St. Pietersnieuw- 
straat 45 : DE BRUG , studentenhuis 3 e verdieping: 
in de BRUG (waar de resto gelegen is) onmiddelijk rechts-
af (glazen toegangsdeur) en drie hoog.

Elke vrijdag om 13u00 (eerstvolgende vergadering op 16 okt.)



V E R R IJ Z E N IS
Schamper is er weer! Tsja, dat verhaaltje van "onkruid vergaat..." kent u 
al. De GSR (Gentse StudentenRaad) besliste begin april dit jaar om de sub-
sidiekraan van dit blad geheel toe te draaien. Zij vond de ganse jaargang 
ondermaats en een schamper", maar deontologisch verkeerd artikel over de 
studenten-kandidaten van de Raad van Beheer was de druppel die de emmer 
deed overlopen. De manier waarop de GSR komaf maakte met Schamper was zeer 
helaas ook deontologisch fout.

Vooraf: een KONVENT is een overkoepe-
lende organisatie van studentenvereni-
gingen ; bv Kultureel Konvent, Fakul- 
teitenkonvent, Homekonvent, Werkgroe- 
penkonvent...
Maar nog veel meer dan de manier waar-
op Schamper het specifieke studenten-
nieuws bracht (en toegegeven, ook veel 
te weinig) was het ontbreken van enig 
kontakt tussen de redaktieleden en de 
verantwoordelijken van de diverse kon-
venten, de enige, ware reden waarom dit 
blad even "verschwunden" is geweest 
(wir haben es gewusSt).
Immers, verleden jaar was namelijk 
gans de redaktie nieuw, en zij hadden 
geen enkel kontakt met de verantwoor-
delijken uit de diverse konventen, over 
wiens aktiviteiten zij moesten schrij-
ven. De redaktie is bijzonder laks ge-
bleken, wat betreft het opvolgen van het 
specifieke studentennieuws. Zij schreef 
door velen geapprecieerd- -stukjes die 
weinig en vaak heleaal niks met het stu-
dentenleven te maken hadden. Zo was er 
onder meer de reeks "Tante Theo", waarin 
op zeer ludieke manier het reilen en 
zeilen van één fiktieve dame aan de RUG. 
"Tante Theo" werd geprezen maar ook ver-
guisd, kortom de reeks had voor- en tegen-
standers. Maar de verantwoordelijken van 
de diverse konventen zagen intussen met 
lede ogen aan dat Schamper nauwelijks hun 
aktiviteiten aan het opvolgen was. Dit 
was echter geen teken van Bad Wi11 van de 
redaktie maar veéleer het gevolg van het 
ontbreken van enige kontakten met deze

mensen. Nu moet ook opgemerkt worden dat 
er weinig, of zelfs geen, initiatief van-
uit de diverse studentenverenigingen is 
geweest om Schamper bij deze follow-up 
te helpen. Maw: je had een vicieuze cir-
kel.
Gevolg: Schamper schreef vaak leuke stuk-
ken, maar kwam voor een stuk tekort in zijn 
doelstelling, en die is nog altijd het stu-
dentenvolkje inlichten over wat aan deze 
unief gebeurt, hetzij akties en organi-
saties vanuit de studentenverenigingen 
opvolgen, hetzij het bijhouden van 
alle mogelijke wetsontwerpen en -voor-
stellen ivm het universitair onderwijs.

De meningen omtrent Schamper waren ver-
deeld: de enen vonden het blad ludieker 
en bijgevolg veel leesbaarder, de 
anderen vonden dat het weggegooid geld 
was. In het studentenhuis De Brug was 
men zeer helaas (voor Schamper dan) de 
laatste mening toegedaan.
Na een artikel over de studenten-kandi-
daten voor de Raad van Beheer, dat deon-
tologisch niet helemaal korrekt was, maar 
in weinig afweek van vorige artikels 
over studenten-kandidaten voor de Raad 
van Beheer, was de maat vol: de GSR blok-
keerde de subsidies van Schamper en 
richtte een kommissie op die een nieuw 
blad uit de grond moest stampen, even-
tueel een verbeterde versie van de hui-
dige Schamper. Dat woordje «eventueel" 
mag u intussen schrappen: op 5 oktober 
jongstleden gaf de GSR (dezelfde die

Schamper opgedoekt had) zijn fiat aan 
het herverschijnen van dit blad.
Enige redaktionele garanties werden 
vereist: zo moest er meer studenten-
nieuws in komen, en moest het blad 
tweewekelijks ipv wekelijks uitkomen, 
dit laatste om de medewerkers meer 
tijd te geven om bepaalde artikels 
grondig na te pluizen.
De spektakulaire koerswijziging van 
de GSR kan niet anders verklaard wor4 
den dan door de goodwill die de nieuwe 
redaktieleden betoonden ivm de ver-
eiste om meer studentennieuws teL 
brengen.
Nu moet men niet gaan denken dat 
Schamper saaieen vaak onnodig inge-
wikkelde vergaderingen zal verslaan 
aan de lopende band, integendeel. Wij 
gaan wel voorbeschouwingen geven bij 
de aktiviteiten van de diverse konven-
ten, per konvent is een redaktielid aan-
gesteld om de follow-up te doen van dit 
konvent. Tevens zal hij de kontaktper- 
soon worden van dat konvent (lees: ver-
enigingen aangesloten bij dat konvent 
zullen altijd bij die persoon terecht 
kunnen).
In één van de volgende Schampers zult 
u de lijst vinden van de konventen-met 
daarnaast de namen van de redakteuödie 
zich daarmee bezig zullen houden.
Het kontakt met de diverse sociale 
diensten (PAS, Huisvesting, Jobdienst, 
Studiebeurzen en mevrouw Taghon) wordt 
verzekerd. Immersydit blad bestaat bij 
gratie en vooral bij subsidie van de 
Sociale Sektor (dienst Studentenaktivi- 
teiten-waarvan de GSR de raad-is valt 
onder de Sociale Sektor), en uit wiens 
hand men eet...
kortom: dit is een oproep aan alle stu- 
dentenverenigingen,r-organisaties en 
sociale diensten om positief mee te 
werken aan Schamper! Stuur alle info's, 
berichtjes en wetenswaardigheden naar 
dit blad. Voortaan zijn wij objektief, 
ongebonden, pluralistisch, algemeen, 
kritisch, humoristisch, lezenswaardig, 
inventief, kreatief, spiritueel, lich-
tjes krankzinnig... Afijn soit,al les wat 
u van een goed studentenweekblad ver- 
wabht. DomPer en sekretaris

d ia k u rs u s  (d o o r W S )
Maandag, 5 oktober. Even 
heeft uw toegewijde de 
indruk dat de acties van 
vorig jaar nieuw leven 
zullen ingeblazen worden. 
Maar in feite betreft het 
hier een academische ope- 
ning voor studenten, geor-
ganiseerd door de Vereniging 
voor Vlaamse Studenten. 
Verschillende sprekers be-
klimmen achtereenvolgens 
het podium. De toekomstige 
voorzitter babbelt alles 
aan elknar zoals een goede, 
nou ja, u weet wat ik be-
doel, DJ. Eerst vergast de 
rector, Leon De Meyer, de 
talrijk opgekomen eerste 
kanners op een pleidooi 
voor engagement in studen-
tenorganisaties. Voorat VVS 
bleek bij hem in d.e smaak 
te vatten. Af en toe teek 
het wet alsof er een Geert 
Mareets op jaren de stu-
denten toesprak. De rector 
tiet ook niet na de aanwe-
zigen voor problemen met 
maag of geest naar respec-
tievelijk de resto's en het 
adviescentrum te verwijzen. 
Beide maken deel uit van de 
sociale sector en het is 
over dit onderwerp dat Tom 
Hemetaer, lid van de socia-
le raad én van VVS, de stu-
denten kwam onderhouden.
Hij wees erop dat de socia-
le sector 5 onderdelen om-
vat, nt. de resto's,die hij 
alle tof toezwaaide, de 
homes, het adviescentrum 
voor de studenten, de so-
ciale dienst en het studen-
tenhuis. Met betrekking tot 
de homes sprak hij o.a. 
over Heymans, home voor de 
studentjes onder ons die 
getrouwd zijn. Hierbij be-

trok hij ook het gevolg 
hiervan, nt. het kinderdag-
verblijf. Verder lichtte 
hij ook een tipje van de 
sluier op m.b.t. de hvërar- 
chische structuren op de 
universiteit.
Om de vermoeide geesten nu 
eens wat ontspanning te ge-
ven, werd er een diareeks 
vertoont. De dia's die door

de sociale sector voor deze 
gelegenheid waren afgestaan, 
veroorzaakten echter alge-
mene hilariteit. De stemmen 
en beelden kwamen totaal 
niet met elkaar overeen. 
Daardoor teek de jobdienst 
eerder op een café en was 
een eenzame fietser het 
enige wat de student op de 
Gentse feesten te wachten 
staat.

De diareeks van VVS was ook 
niet at te schitterend.
Maar zij zijn verontschul-
digd: een of andere sno- 
daard heeft zich fototoestel 
plus filmpjes toegeëigend, 
zodat VVS niet anders kon 
dan een nieuwe reeks op één 
dag te fabriceren.
Tenslotte kwam ex-behëer- 
raadslid en ex-studenten- 
leider Geert Mareels. Hij 
stelde VVë voor aan de 
studenten. VVS, de enige 
nationale vereniging die 
de studentenbelangen ver-
dedigt, werkt volgens hem 
op verschillende niveau's.
Op facultair vlak houdt het 
zich bezig met het pleiten 
voor pedagogisch bekwame 
proffen en de soms zeer 
slechte staat van de audi-
toria. Verder heeft VVS 
een lid in de Raad van Be-
heer, m.n. Jos Lootens. Ook

in de sociale raad ontbre-
ken ze niet. Op nationaal 
vlak onderhoudt het contac-
ten met studentenorganisa-
ties van andere uniefs. 
Verder is W S  ook op inter-
nationaal gebied actief.
VVS wit onderwijs dat voor 
ieders beurs haalbaar is en 
dat getuigt van hoge kwali-

teit. Tot zover Geert 
MareeIs.
Wat er ook van zij, deze 
alternatieve opening kan 
gestaagd genoemd worden.
Dat bewijst niet alleen de 
grote opkomst, maar ook het 
feit dat de organisatoren 
het geheet zo interessant 
wisten te maken dat de toe-
hoorders in die mate gein- 
teresseerd waren dat bijna 
niemand de zaal verliet. 
Misschien zat die diareeks 
er voor iets tussen.

Idee.

Amnesty

Amnesty International, de wel-
bekende mensenrechtenorganisa-
tie, organiseert maandelijks 
een briefschrijfaktie in de 
BRUG (Studentenhuis).
De eerstvolgende Info- en 
briefschrijfavond vindt plaats 
op woensdag 21 oktober om 20.00h. 
Plaats: de BRUG, 2e verdieping.

Doordat al 74,3 % van de re-
daktieleden getooid is met een 
glazenkraam op de neus, is de-
ze agenda de laatste in zijn 
onderdanige vorm, waarbij onze 
schampere ogen moegetergd zijn 
door het aflezen van affiches.
Om een beter overzicht te kun-
nen geven zullen vanaf de vol-
gende uitgaven alle organisa-
toren of iets dergelijks, die 
erkend zijn door de RUG Scham-
per 3 weken op voorhand moeten 
aanschrijven als zij een plaats 
in het blad willen verkrijgen.
Als men in de volgende Schamper 
wil verschijnen kan men nog pen 
en papier nemen t.e.m. 16 okt.
Om dan nog net even patetisch 
te zijn kan natuurlijk een vrij-
kaart of zo wonderen doen. En 
dan misschien toch nog een 
stukje agenda:
(studentenaktiviteiten)
-Op do 15 okt is er een spaget- 
ti-avond in ' t  Oud Cambridge.
-Op 14 okt geeft Werkgroep In- 
formatika een introduktie over 
personal komputers, en vooral 
tekstverwerking. Telkens een 
sessie van 1 uur tussen 13 en 
18 u. Gratis!
-Za 17 okt: Debatlunch met als 
tema "Evaluatie van 6 jaar Rooms- 
Blauw beleid". Sprekers: De 0 
Gucht, Coveliers, Denys, Martens. 
Om 21 00 u op het St.-Pieters-
plein, 11. 550 fr. Org.: LVSV. 
Inschrijvingen op tel. 26 36 50. 
-Do 22 okt: studenten-taalstrijd 
in de Blandijn (Aud. E). Sprekers 
Prof. Taeldeman, Prof. Brackx en 
2 studenten. Org. VTK & Germania.
(kuituur)
-NTG: *"DE GOLVEN VAN DE LIEFDE 
EN VAN DE ZEE". Is een liefdes-
drama vertaald door Hugo Claus. 
Doorlopend van 12 tot 31 okt, 20 
u.
-NT2: "MENUET" van L.P. Boon.

Een man, zijn vrouw, het 
dienstmeisje. Heel okt telkens 
do, vr en za, om 20 u.
-ARCA: *"HET GEBROED ONDER DE 
MAAN". Mensen worden gekon- 
fronteerd in een kroeg. Wo, do, 
vr en za t.e.m. 31 okt, 20 u.

' *"VAN GOGH DOOR VINCENT" ; een 
monoloog van Jo Decal uwé op 
Area's toneelzolder. Ma en di 
tot eind okt, 20 u. 
-NIEUWPOORTTEATER: *"DE NACH-
TEN". De belevenissen van een 
echtpaar in het donker. 14, 16 
en 17 okt, 20.30 u. *"SUCKING 
STONES" van Paul Clark. Een 
eezaam figuur die zich met een 
ijzeren logika door het leven 
slaat. Do 29 okt om 20.30 u. 
*"TIME AND MAN". Een try-out 
van Paul Clark. Vr 30 en za 31 
okt om 20.30 u. "
-VOORUIT: *"DE BLAUWE VOGEL" 
van Maurice Maeterlinck bewerkt 
door Guy Lamien. Vr 23 okt om 
20.30 u (Grote Zaal). *"MAC- 
BETH" door De Tijd. Een nieuw 
gezelschap buigt zich over Sha-
kespeare. Wo 28 okt om 20.30 u 
(Grote Zaal). *"CINQ MINUTES... 
C'EST A VOUS" door Choreart. Een 
koreografie van Colette Coen- 
raets. Vr 30 okt (Grote Zaal).



PROGRAMMA :

E U R U C 1 9 8 7
Dit jaar wordt voor de vijfde 
maal aan de RUG een 12-uren- 
loop georganiseerd. 5 is een 
mooi getal, en enkele knappe 
koppen gingen rond de tafel 
zitten om voor een extraatje 
te zorgen. Dat extraatje is 
in de loop van de voorbije 
maanden uitgegroeid tot een 
kanjer van formaat, genaamd 
EURUG (EUropa Rijksuniversi-
teit Gent). EURUG is een vier-
daags internationaal studen-
tensymposium dat in de laat-
ste week van oktober georgani-
seerd wordt. Via een aantal 
werkgroepen (o.l.v. de 12uren- 
raad) m.n. ESMUG (European 
Student Meeting University 
Gent) en waar volgende tenoren 
deel van uimaken : W. Van Es-
pen (beheerder dienst resto's 
en homes), Prof. Van Looy,
Mevr. Delhaize (P.R.-dienst-
hoofd RUG), R. De Potter (co-
ördinator op het centrum voor 
studie-advies), B. Mazijn
(GSR-voorzitter), E. De Jaegher 
(voorzitter Faculteiten-Konvent) 
en F. Lefevere (EURUG-coördina- 
tor). 2. Stad Gent en 3. de 
coördinatoren per sectie (Fa-
culteit) wordt gepoogd deze 
mammoet op het goeie pad te 
houden.
Het hele project staat onder 
auspiciën van de heren Baltha- 
zar (gouverneur van 0.-Vlaande-
ren), Geens (voorzitter van de 
Vlaamse Executieve) en De Clercq 
(Minister van Staat).

De doelgroepen waar EURUG zich 
naar richt zijn 1. wij (RUG- 
studenten), 2. Oud-RUG-studen- 
ten en 3. de binnen- en buiten-
landse universiteiten. Bedoe-
ling is de Europese gedachte te 
laten groeien en bloeien, ken-
nis te maken met andere cultu-
ren en meer concreet op lange 
termijn de internationale con-
tacten met vreemde studenten 
te bevorderen, (bvb. uitwisse- 
1ingsakkoorden e.d.).

Daartoe werden een 800-tal u- 
niversiteiten aangeschreven, 
waarvan een 10 % positief rea-
geerde. Inschrijvingen zijn 
er al uit Nederland, Frankrijk, 
Engeland, Duitsland, Hongarije, 
Polen, Bulgarije en Joegosla-
vië. Een kleine 100 buiten-
landse studenten (gehuisvest

0. a. bij particulieren) en +
200 RUG-, Oud-RUG- en Belgi-
sche studenten.

Dit alles wordt georganiseerd
1. s.m. de Europese Gemeenschap, 
De Vlaamse deelregering, Pro-
vincie 0ost-Vlaanderen en Stad 
Gent. Zij zorgen zowel voor 
financiële en/of logistieke 
steun. Daar bovenop wordt een 
beroep gedaan op bedrijven, 
sponsors (we zijn tenslotte 
1987) en derden. Bedoeling is 
in ieder geval dat (zoals de 
12-urenlopen), ook dit initia-
tief zeifbedruipend wordt. Of 
dit gaat lukken wordt door som-
migen betwijfeld.

Vlaanderen mag dan wel leven, 
op een cent van de Vlaamse Re-
gering hoeft niet gerekend te 
worden.
Een syllabus (10.000 exempla-
ren) moet ervoor zorgen dat 
alle lezigen, voordrachten en 
excursies per sectie, over-
zichtelijk blijven.

SCHAMPER is het algemeen, on-
gebonden, pluralistische in-
formatieblad van, voor en door 
studenten van de RUG. De re- 
daktie bestaat uit vrijwilli-
gers en komt iedere vrijdag om 
13u00 en iedere maandag vanaf 
20u30 samen in het Studenten-
huis De Brug, St.-Pieters- 
nieuwstraat 45, 3de verdie-
ping. Lezersbrieven zijn al-
tijd welkom op bovenstaand 
adres. Naamloos is pruile- 
mand. Op verzoek en bij ern-
stige motivering laten wij uw 
naam weg.

Klachten omtrent de inhoud en 
het beleid van dit blad moeten 
aan het adres van de verant-
woordelijke uitgever op boven- 
staandadres' worden verzonden.

Hoofdredakteur: Dominic Pertry. 
Verantwoorde!ijke uitgever: Gert 
Defever. Eindredaktie: Karl 
Crabbé. Werkten mee aan dit num-
mer: Donald Weber, Mark Crom- 
heecke, Paul Sierens, Wim De- 
foort, Inge Deman, Bernard De 
Graeve. De redaktieleden van 
vorig jaar die nog wensen mee 
te werken, worden vriendelijk 
verzocht op de eerstvolgende 
redaktievergadering hun snoe-
ten te vertonen.

MET DE DOKTER OP SCHOOT...
Onder deze benaming start vanaf 
Schamper nr. 248 een gloed-
nieuwe rubriek i.s.m. de stu-
dentenartsen.

Er liggen wel al een aantal on-
derwerpen in voorraad, maar we 
zouden het erg op prijs stellen 
als mensen met een ideetje ons 
iets lieten weten. Het gaat ten-
slotte om een service die we 
jullie willen aanbieden. M.a.w. 
het moet niet steeds over de 
maagzweer (gekweekt bij het ver-
beteren van dt-fouten) van de 
eindredakteur gaan. . .

ADVIESCENTRUM VOOR STUDENTEN
SINT-P1ETERSPLEIN 7, 9000 GENT, TEL 091/23.88.77

STUDENTENARTSEN
Karen Klein (K) Koen Verhofstadt (V) Bea Parmentier (P)

Ma Di Ho Do Vr

09 - 11 u : afspr. - V - - V

10 - 12 u : vrij - - K P -

13u30-15u30 : afspr. K K P - K

17 - 19 u : vrij p K P K -

Afspraken kunnen gemaakt worden op het secretariaat van 
het Adviescentrum tussen 9 en 17u (ook telefonisch).
Ook op de dag zelf kunnen nog afspraken worden gemaakt. 
DRINGENDE OPROEP
(ook 's nacht of in het week-end) TELEFONEER 23.88.77

Goed om te weten: je betaalt 
voor een konsultatie bij de 
studentenarts 310 fr.,  ofte de 
som die je terug wordt uitbe-
taald door de mutualiteit.
Voor een advies-bezoekje (wan-
neer er enkel schrijfwerk komt 
bij kijken), betaal je 75 fr.

Vervolg van pagina 1
Afrekening o f niet (Van A eken. is 
s ocialist) als men de serie 
wantoestanden overloopt kan men 
slecht tot twee konklusies ko-
men: ofwel zijn de oerantwoorde-
lijken een bende ezels ("erger- 
lijk achteloos en verbijsterend 
stuntelig beleid” ),ofwel zijn 
er zaken gebeurd die het Hoog 
Komité van Toezicht bijzonder 
moeten interesseren. Maar dat 
laatste wordt nooit expliciet 
gesteld, misschien wil men hele-
maal niet dat de etterbuil 
volledig openbarst en de RUG zo 
nog meer in diskrediet wordt 
geb ra c ht . Hat er ook van weze, 
noeg gaat ook Vandepitte niet 
geheel vrij uit. Want de op-
splitsing van de Technische 
Dienst in een TV en GD is bijzon-
der nefast gebleken, zo kocht de 
Gebouwendienst vaak zaken aan 
waarmee de TD geen bal mee kon 
aanvangen, en die opsplitsing 
gebeurde onder het rektors chap 
van .....Vandepitte (weliswaar 
in zijn voorlaatste jaar).

u maakt zelf de konklusie bij 
deze 5 voorbeelden;
-een prof, vroeg wat konsoles 
en leidingen voor TD-monitoren 
en kreeg zonder daarom gevraagd 
te hebben, een ganse TV-instal-
latie van 2,5 miljoen.
-de e le kt r ic itietsrekemng be-
draagt zo maar eventjes 96 mil -
joen
-de Ledeganck heeft een verwar- 
mingsinstallatie die bijna 1 
keer te krachtig is (9miljoen 
Kcal ipv 5,5 mil jo e n)
-bepaalde firma's kregen, on-
danks het feit datzij intussen 
de RUG voor de rechter hadden 
gedaagd voor ettelijke miljoenen 
schadevergoeding, toch nieuwe 
opdrachten ( !! !) _

De Raad van Beheer heeft intussen 
de TV en de GD somengesmolten tot 
één grondig gereorganiseerde dienst. 
Het lot van de twee voormalige 
diensthoofden van de TV en V 
in beraad gehouden (versta: als 
de rust is teruggekeerd worden 
de heren op het matje geroepen en 
...) .

zo. 25 oktober : De deelnemers 
stromen toe in de Overpoort al-
waar ze zich 's avonds tegoed 
kunnen doen aan Belgische kazen 
en bieren. Het colloqium wordt 
geopend door rector De Meyer en 
W. De Clercq.
ma. 26 oktober : In elke sectie 
(faculteit) worden specifieke 
lessen gegeven. Een enorm aan-
bod en een al even grote varia-
tie, zo blijkt uit de kalender, 
's Avonds wordt Gent bezocht.

di. 27 oktober : weer een reeks 
lessen, met 's avonds een resem 
ontspanniningsmogelijkheden. 
Kulturele avond, een bezoekje 
aan het Festival van Vlaande-
ren, het NTG of Decascoop, en 
een AIDS-debat om 20u00, ge-
organiseerd door VVS.
Moderator is Guy Mortier (Humo) 
en verder komt Wilvina De Mees-
ter (Staatssekretaris van rub-
bertjes en andere radio-actieve 
becquerellen), rDr. Suys (Tro-
pisch Instituut Antwerpen), ie-
mand van de KUL en een afgevaar-
digde van het Humanistisch Ver-
bond. Kleuren en geuren genoeg 
dus voor een wervelend debat.

wo. 28 oktober : Op deze dag 
wordt voor de 5de keer de 12- 
urenloop georganiseerd, De 
rector mag traditiegetrouw wat 
duiven en het startschot lossen. 
Er zijn studentikoze spelen, een 
internationaal uur, een barbecue 
en 's avonds wordt er gefuifd 
met de LSP-band (Bart Peeters, 
Boogie Boy en Ludo Mariman).
Om middernacht mag de studenten-
fanfare de fakkelloop begelei-
den

do. 29 olctober dient om de voor-
bije dagen uit te slapen. Echte 
work-aholics krijgen de kans om 
de rest van hun verlanglijstje 
(sight-seeing en wat weet ik nog 
veel meer) in daden om te zetten.
Het is de eerste keer dat een 
dergelijk initiatief aan de RUG 
maar ook elders gelanceerd 
wordt. Het lijkt dan ook on-
vermijdelijk dat er wat kinder-
ziekten zullen optreden.

De enorme inzet echter van ener-
zijds Filip Lefevere (die ten 
andere ook de nieuwe studenten-
beheerder is), maar ook van rec-
tor De Meyer en tientallen klei-
nere góden, moet een garantie 
vormen voor de goeie afloop van 
EURUG.

Gert Defever

Is de kous daarmee af? Schamper 
is in elk geval van plan zich 
in deze zaak vast te bijten.
En als we beet■ hebben zal u dat 
wel lezen in één van de volgende 
nummers. Alle "lekken" zijn van-
zelfsprekend welkom. D. Pertry
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S T U D IO  S K O O P  ■ Z W A R T E  Z A A L  (K .A .S .K .)door Dominic Pertry

Het internationaal Kilmgebeuren vanVlaanderen-Gent is 
aan zij veertiende editie toe en is -zeker voor zij die 

-het prille, maar ambitieuse begin in de Skoop hebben 
meegemaakt- uitgegroeid tot een mastodont, eentje van 
meer dan 150 films met een budget van over de 10 
miljoen.
Door dat het festival heel vernuftig zijn focus op de 
filmmuziek heeft gericht, heeft het een bijzondere 
plaats onder de diversze filmfestivals verworven 
Vorig jaar al stelde big-boss Jacques DUBRULLE 
dat Gent gerust met het festival van Chicago mag 
vergeleken worden. Ster-allures è la Cannes zal 
dit Gents filmgebeuren wel nooit krijgen, daarvoor 
mist het de entourage. Zelfs al lopen er enkele 
bouwpromotoren met wilde pret-parkplannen rond 
voor het braakliggende stuk grond aan overkant van 
Decascoop (met strand...), toch zie ik het niet zo 
direct gebeuren dat Jo Röpcke live de gasten gaat 
intervieuwen, style Yves Mourousi. Als de gasten 
te minste afkomen. Maar met dat weer van ons valt 
daar eigenlijk niet aan te denken.
Genoeg gedroom, laten we eerst de prachtige, 280 
blz.-tellende brochure doorworstelen (mooi werk van 
Walter Provo en drukkerij Goff) om een behoorlijk 
programma samen te stellen. En voor de pers is er 
de uitstekende persmap met de nooit eindigende 
reeks van aanvullingen.

Het Gents filmgebeuren heeft 
zich dus geprofileerd als een 
festival dat grote interesse 
aan de dag legt voor films 
met een klankband waarop 
bijzonder veel (en vaak ook 
mooie) muziek te vinden is.
Een wat lompe omschrijving, 
maar vanaf dit jaar kan je 
niet meer spreken van "muziek-
films", want voor de kompe-
titie "muziek en film" zijn 
enkel fictiefilms geselek- 
teerd, concertfilms komen dus 
niet meer in aanmerking 
(vanwege een beetje weinig 
fiktie). Behalve 9 films in de 
kompetitie "muziek en film" 
zijn er ook 8 buiten kompeti-
tie (waaronder Aria en Shangai 
Blues). Maar er is natuurlijk 
veel, veel meer. Er zijn de 
avant-premières, de speciale 
evenementen, het zoeklicht, 
het filmspektrum, de hommages, 
het Belgisch filmvenster 
(jawel), de kinderfilms, de 
kortfilms, de tentoonstellin-
gen, de derde nacht van de 
film met de uitreiking van de 
Plateauprijzen, er zijn de
gasten .....gewoonweg te veel
om op te .noemen, laat staan 
dat men er nog wijs uit ge-
raakt. Wie het festival wil 
volgen koopt dus best de grote 
katalogus (voor slechts 200 
fr.toch wel een aanrader). Of 
men bedient zich van het 
kleine programmaboekje dat 
gratis is. Natuurlijk kan je 
ook met de Schamper in de hand 
kaarten gaan bestellen, maar 
wij zijn noodgewongen wat 
korter van stof dan pakweg de 
grote katalogus.

AVANT-PREMIERES

Hoewel de avant-premières een 
stuk duurder uitvallen (180 
voor studenten/ 200 fr. voor 
de rest) ziet men heel vaak 
eebeuren dat horden studenten 
aanschuiven voor een avant- 
première. De meesten willen 
er immers "bij zijn", vooral 
op de bijbehorende receptie. 
Is de film maar niks, dan is 
er meestal de receptie die kan 
kompenseren. En soms gebeurt 
het ook dat de films 
veel, veel later uitkomen (bv. 
My Beautlfull Laundrette van 
Frears). Maar dit jaar lijken 
de A-Premières veel goeds te 
beloven. Een overzicht van de 
belangrijkste A-P:

THE UNTOUCHABLES van Brian De 
Pama (Carrie, Dressed to kill, 
Scarface) valt absoluut niet 
te missen, al was het maar 
omdat het De Palma's eerste 
film zou zijn met een mense-
lijk gelaat. Gesitueerd 
tijdens de drooglegging (1931) 
moet Elliot Ness (Kevin Kost- 
ner), bijgestaan door Malone 
(Sean Connery) het opnemen 
tegen maffiaboss Al Capone 
(wie anders dan Robert De 
Niro?) Wie de trailer zag, 
verwacht zich in elk geval aan 
een heerlijke gangsterfilm,

a la Once upon a time in 
America.

THE SICILIAN van Cimino met 
Chrtistophe Lambert, Barbara 
Sukowa en anderen uiteraard. 
Deze film baadt in een sfeer 
van geheimzinnigheid: niemand 
van de pers is ooit op de set 
toegelaten en voor de katalo-
gus kon er zelfs geen foto van 
af. Als de film half zo goed 
is als het boek van Mario Puzo 
(film op basis van zijn gelijk 
namig boek), dan moet Cimino 
omgekeerd evenredig succes 
hebben als met Heavens Gate. 
Ook van Cimino: The Year of 
the Dragon en The Deer Hunter. 
De muziek werd gecomponeerd 
door David Mansfield (Heaven's 
Gate) en die was verleden jaar 
aanwezig op het filmgebeuren.

GARDENS OF STONE VAN Coppola 
met James Caan (come-back), 
Angelica Huston en zoveel 
anderen. Naar verluid een 
typische Coppola-produktie: de 
manier waarop het in beeld ge-
bracht wordt^is belangrijker 
dan het verhaal. Dean

Tavoularis is weerom van de 
partij, het zal er dus heel 
goed uitzien. Onderwerp: Caan 
moet de recruten voor Vietnam 
opleiden en ze na gebruik ook 
begraven. Met de medewerking 
van het Amerikaanse leger.

HAMBURGER HILL van John Irvin 
(Dogs of war, Turtle Diary). 
Weeral over Vietnam, maar nu 
echt in 'Nam, 'Nam alsof u er 
zelf bij was. (Hoor ik daar 
Platqon zeggen?) Bij een wat 
overmoedige bestormiung van 
een heuvel, moet de 187 ste 
divisie meer dan de helft van 
haar manschappen achterlaten. 
Dood, uiteraard. Werd als re- 
aktionair bestempeld, wellicht 
omdat niet alle Amerikanen als 
slechterikken worden afgedaan.

MtA «Lv - $$$%% -

THE BELLY OF THE ARCHITECT van 
Greenaway zou zijn meest toe-
gankelijke film zijn, en dat 
is maar goed ook: zijn Z.0.0. 
was ronduit vervelend en kan 
enkel door pseudo-intellek- 
tuelen enigszins geroemd 
worden. The belly etc. is In 
elk geval pure beeldestetiek. 
Muziek van Mertens, jawel een 
Vlaams componist.

ZWARTE OGEN van Michalkov met 
Mstroianni (Fellini's lieve- 
lingsakteur). De Gouden Palm 
van Cannes' 87, alleen de jury 
was een andere mening 
toegedaan en gaf de palm aan 
Sous le Soleil de Satan 
(belangrijkste aan deze film 
was zijn nationaliteit). Vier 
verhalen samengesmolten tot 
één scenario: Mastroianni is 
een rijke Italjaanse parvenu, 
getrouwd met een bankiers-
dochter. Tijdens één van zijn 
kuren (in een kuuroord uiter-
aard) wordt hij hopeloos ver-
liefd op een Russische dame 
(met hondje). 19-de eeuw. Warm 
aanbevolen.

HIMMEL UBER BERLIN van Wim 
Wenders. Wenders is terugge-
keerd naar Duitsland en zag 
meteen engelen boven Berlijn 
rondvliegen. Een ferm ge-
slaagde mislukking (P. Duyn- 
slaegher, wel niet letterlijk 
geciteerd)

SPACE... van Mei Brooks 
(Where are the Balls?)

STRAIGHT TO HELL van Alex Cox

EEN MAAND LATER van Nouchka 
van Brakel (Van de koele meren 
des doods). Thema: een moeder 
stelt voor om met een andere 
moeder van gezin te ruilen. 
Lijkt wel interessant.

LA BAMBA van Luis Valdez over 
het leven van rockster Richie 
Valens.

HECTOR van Stijn Coninx maar 
vooral met URBANUS. Urbanus 
vroeg in de trailer zo schoom 
om toch maar te komen -want 
zoveel aan gewerkt- en wij 
zullen dat maar doen. Hector

Time in America zijn vóórzien 
zijn zeer herkenbare, «aar 
sublieme komposities. De 
"Verdi van de filmmuziek" is 
op woensdag 14 oktober in het 
sportpaleis (20.00h.) en neemt 
na de pauze de dirigeerstok 
over van Harry Van Hoof en 
speelt een paar van zijn tunes 
"A Night to remember",maar bij 
het verschijnen van dit blad 
zult u het zeker mogen 
vergeten, want de tickets zul-
len de deur uit zijn.*

PRAKTISCH: kaarten kosten 150 of 180 fr. 
(avant-premières) voor studenten. 
Speciale evenementen kosten wel meer. 
Reservaties (zeker nodig voor avant- 
premièresen de spec. evenementen) kunnen
gemaakt worden in het bendenfoyer van
Decascoop of bij Studio Skoop.
KAARTEN: kunt aan de speciale kassa's 
van Decascoop en Studio Skoop kopen. 
Datum: van 7 to 17 oktober 
Plaats: Decascoop en Studio Skoop

CASANOVA

CASSANOVA van Volkoff met 
live-muziek van Delrue. Op 
vorige edities is gebleken dat 
het heruitbrengen van oude 
films (Casanova dateert van
1927) niet aanslaat bij het
grote publiek. Niet heleimaal 
onterecht, want dergelijke 
films zijn vaak overroepen en 
hun oubolligheid en ouderwetse 
waarden, spreken wellicht 
alleen zeer romantische zielen 
aan. • Maar, u hoort ons weer 
afkomen, CASSANOVA zou echt 
grappig zijn en is min of meer 
een paradie te noemen. Af-
wachten tot vrijdag 9 oktober 
(Koninklijke Opera te Gent,20.00h.)

In de sektie "Muziek en Film" 
zult u zelf een gokje moeten 
doen, idem voor het Zoeklicht 
(dit jaar een bijzondere aan-
dacht voor de Oostenrijkse 
film -kadert in Europalia- en 
de Russische film) . Ook voor 
het echte festival, dit luik 
wordt FILMSPEKTRUM geheten, 
moeten we u noodgedwongen 
doorverwijzen naar de 
katalogus. Het zijn allemaal 
films die eenmalig in Belgie 
worden vertoond (geen distri-
butie in ons regenlandje van 
die films) en waar de ware 
cinefielen op afkomen, met een 
wat elitair aura om zich heen, 
maar zo hoort dat nu eenmaal.

De Belaische film komt ook aan zijn trek-
ken. Naast HECTOR, LES N0CES BARBARES van 
Hansel (stroef»monotoon en vervelend) zijn 
er ook reprises van SKIN, MASCARA, HET 
REZIN VAN PAEMEL, C0NG0 EXPRESS en CRAZY 
Love Met wat goede wil kunnen we u 
alleen CRAZY LOVE, HET GEZIN VAN PAEMEL 
(de beste Vlaamse boerenfilm) en in zekere 
mate ook SKIN aanbevelen. Zeg nu niet dat v/e 
geen patriotten zijn.

verhaalt het hopelijke geestig 
wedervaren van een bakkersfa-
milie. Het Urbanus-effekt zal 
het 'em wel doen.

ENNIO
MORRICONE
ENNIO MORRICONE is onge-
twijfeld de beroemdste film- 
muziekkomponist. Zijn best 
bekende deun komt uit Once 
Upon a Time in the West, maar 
ook For a Fistful of Dollars, 
For a Few Dollars More, The 
Good, the Bad and The Ugly, 
The Mission en Once Upon a

Touche pas a mon Toestel
TOESTEL is een vrije radio die uitzendt 
op de 106.A Mgh. Het is zowat de enige 
vrije radio die af en toe wat niveau 
haalt -dat van Schamper is natuurlijk 
niet te evenaren- en de "mozaTek-pro- 
grammatie (iedereen is welkom om een 
programma te maken) wordt hoofdzakelijk 
door studenten verzorgd. Een aantal men-
sen uit Schamper en andere verenigingen 
willen echter een specifiek studenten-
programma opzetten met uiteraard nieuws 
over de RUG en zijn studentjes. Ondanks 
de "progressieve lijn" van Toestel wer-
den de initiatiefnemers verzekerd dat 
het programma volledig onafhankelijk 
door de makers in<ielkaar geflanst mag 
worden: dus ongebonden, pluralistisch, 
zonder kleur dus. Mensen die willen mee-
werken aan dit programma (het uur van 
uitzending moet nog bepaald worden/ 
schrijven een briefje naar Schamper- 
Toestel, St.Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent. Zij worden dan wel uitge-
nodigd op een informatieve vergade-
rinĝ _____________ üomPer_________
G R A T IS  T O E S T E L

Voor het filmgebeuren werkt Schamper 
al samen met Toestel (106.4 Mgh.) Van 
dag tot dag kunt u het filmgebeuren 
op Toestel volgen, de enige radio die 
live vanuit het bendenfoyer zijn uit-
zendingen verzorgt:
-van 13.30h. tot 14.00h.
-van 18.00h. tot 18.30h. 
en de donderdag NICK0L0DE0N (het weke-
lijkse filmpromma: 20.00h. tot 21.30h.) 
Er zijn vrijkaarten te winnen !!i


