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Schamper wordt soms melancholisch niet vaak, maar toch zo af en otoe.
Hier zie je enkele weergaves van 
historische en mindere historische
exemplaren.
Schamper nr 1, nu reeds meer dan 2 
jaar geleden, in navolging van 
het verloren gegane Rugnummer.
Let op de prachtige lay-out.
Schamper 12, ten tijde van het 
teloor gaan van het veelgeprezen 
en nimmer herboren kolderblad 
Campus.Schamper 25, dat de aanleiding was 
voor de redakteurs om hun ego- 
tripperige tendenzen eens hun gang 
te laten gaan.
Schamper 37 vertoont op de front-
pagina de nieuwe rektor Hoste, 
die wat later Schamper minder 
aangenaam zal vinden.
Verder nog een deel van de infolder 
over voorbehoudsmiddelen die sommige 
mensen nog kon shockeren, en wat 
we hier even dunnetjes overdoen.
En tenslotte de nummers 42 en 747 
omdat hetgeslaagde nummers waren 
(vonden we zelf).



SCHAMPER
Schamper had de idee gevat naar 
aanleiding van haar vijftigste 
verschijning iets bijzonders te 
doen. Na wat aarzelen of we het 
wel zouden durven, beslistten we 
ten slotte: we gaan de mensen 
vragen wat ze van Schamper denken

Vragen aan de lezers.

1. Wat denkt ge van Schamper ?
2. Merkt ge een verschil met vorig 

jaar ? Schamper ? Campus ? 
Rugnummer ?

3. Hoe situeert ge Schamper in de 
politieke wereld ?

4. Welke artikels zijn er u van de 
jaar opgevallen, positief of 
negatief ?

5. Andere opmerkingen ? Moet er 
iets aan Schamper veranderd 
worden ?

Ingenieurstudent.

1. Ik lees Schamper nog niet lang. 
Het is een weekblad van een groep 
studenten met een eigen speci-
fieke opinie.

3. Een algemeen studentenblad is een 
blad zonder politieke opinies, 
dat open staat voor algemene stu-
dentenproblemen. Dat is Schamper 
dus niet. Het ligt meer tussen 
een algemeen studentenblad en een 
politiek blad. Ik situeer het 
links van neutraal.

4. De brieven van de lezers, vooral 
voor het ruime panorama van m e -
ningen. Het artikel over Schleyer 
vond ik niet goed. De reakties 
daarop vond ik wel goed.

Drie Patrieken.

1.Ik spaar Schamper I !

En ik ben abonnee,, tussen h
nr 47 heb ik niet in de bus
gekregen.

2. Vorig jaar zaten we nog in het 
middelbaar...

3. Gevaarlijke vraag .
Pluralistisch.
Men vindt er linkse en rechtse 
standpunten.

4. Het artikel over het RAK vond 
ik goed. Ook de brieven over 
God en zo vond ik zeer goed. 
Verder lees ik altijd de agenda. 
Het interview met Luc Huyse
heb ik kunnen gebruiken voor 
mijn jaarwerk II!!!

5. Misschien eens de standpunten 
van de werkgroepen in Schamper 
publiceren.
De foto's vind ik ook goed, voor-
al die van Parijs.

ogen
Student geneeskunde.

1. Ik lees Schamper, maar... 

ik vraag me af, hoeveel mensen 
bereik je er mee, mensen die 
een Schamper tenminste in 
handen krijgen. Een vraag voor 
de redaktie:
"wat beoogt de redaktie van 
Scahmper ?"

2. Ik heb Schamper vorig jaar 
niet in handen gekregen.

3. Rooskleurig. Pas op , dit keur ik 
niet af !

4. De brieven over Geloof en Weten-
schap, en over God en zo vond ik 
zeer interessant. Het redaktioneel 

mag er in blijven.

5 . Waarom moet elk artikel op de 
frontpagina over politiek gaan ?

Dat hebben we dan ook gedaan.
In de Overpoort vroegen we aan 
de mensen die in de radoikabiene 
kwamen wat e ze ervan dachten, 
een andere middag hebben we de 
mensen tussen hun soep en de 
patatten door wat vraagjes over 
jullie lijfblad gesteld, 
hier komt het.

goed
Student en zijn lief

1. Goed ! Elke week k o me* we een h a -
len in de radiocabien van de Over-

poort .
2. Weinig verschil te zien met vorig 

jaar. Maar zeker niet verslech-
terd. Schamper vind ik goed : 
daarom kom ik hem ook halen .

3 . Schamper is toegankelijk voor een 
breed lezerspubliek.

4. Dat artikel over Protea , en ver-
der nog de a g ende.

5. Interesseren mij meer : de artike-
len over milieu e.d. In elk 
geval doe zo verder .

Student aardrijkskunde,

‘Goed voor studentennieuws.
3 .Ik kan er geen politieke lijn 

in terug vinden.
4.Het is goed, dat ge eens kunt 

reageren op krantennieuws zoals 
bijvoorbeeld nu over ZWARTLIEGEN 
Van de jaar heb ik eigenlijk nog 
niet veel gelezen . Ik herinner 
me het interview met Hoste : dat

was ne keer geestig .

|mislr

Student wetenschappen.

1. Goed, (vree)maar het vertegen-
woordigt niet alle studenten,

2. Vorig jaar heb ik nooit Schamper 
gezien,

3. Naar de linkse kant op, deson-
danks toch objektief,

4. Dat van Schleyer vond ik nog 
niet zo slecht, maar ik kan begrij - 
pen dat er mensen zijn die er aan-
stoot aan nemen, 3a, moest ik Scham-
per niet goed vinden ik zou er niet 
omkomen.

5. Een verslag van alle aktiviteiten 
die aan het unief gebeuren is ge. 
wenst.

is
Student (gewoon) ((mijnbouwkunst))

1, Veel informatie. Sommige dingen 
komen negatief over: vb. de gods-
dienst. Hiermee bedoel ik dat nega-
tieve kritiek tevaak uit één hoek 
komt, de positieve kritiek zit dan 
meestal in een slecht daglicht.

3. Het is een links blad. Niet objek-
tief, niet konservatiRf, ik ben
het er niet mee eens. Veel konser- 
vatieve dingen zijn ook goed en 
moeten niet overboord worden geg 
gooid. Ook het gebruiken van nega-
tieve krachttermen en tekeningen 
vind ik niet goed.

4. Artikels over godsdienst, over 
homofilie,

5. De foto's komen niet zo duide-
lijk over. De houding van de andere 
partij moet minder negatief bena - 
derd worden.

stom student.

Uaarom leest ge Schamper ? 

omdat het zo stom is.

En hoe stom ?

bahgrr, er staan toch veel stomme 
dingen in, euh, voor het lachen 
en zo.

vertel eens het stomste wat erin 
taat ?

wat moet ik daar nu van zeggen, 
(tegen radio-omroeper:"zeg, voor die 
TD van de biologie, dat mag je ook 
af roeperl')

Vind je het niet erg dat Schamper 
gratis is, omdat het zo stom is ?

erg ? er is niets ergs aan te 
vinden.

Uat vind je de beste rubriek ?

Die dinges daar, van die evolutie 
en al die dingen.
(alle, ik ga gaan zien)

Blurps.
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Student geneeskunde (Duits)

1. Soms goede informatie. Andere 
artikels, vb. over Zuid Afrika 
interesseren mij niet. Dat kan ik 
in elke krant lezen. Uat wel goed 
was : ik wist niet dat er in de 
THK te weinig assistenten waren.

3. 3a, ik moet zeggen over de unief 
tamelijk neutraal.

4. Zoveel religieuze artikels vind
ik Wiet zo belangrijk. Schleyer : 
was onder het niveau om over een 
gestorven persoon zo'n dingen te 
schrijven ; andere duitsers zei-
den toen : 'dat ès niet objektief
en lezen nu Schamper niet meer.
De lezersbrieven moeten blijven.

voor
Studentin .

1 . Ik lees graag Schamper, voor het 
nieuws achter de schermen.

2.Ik ben slechts dit jaar Schamper 
beginnen lezen. Het is het enig-
ste wat ik lees aan deze unief.

4.Vooral de artikels over de RvB 
vindt ik goed, omdat ik de ver-
tegenwoordigers ken.

Student 1 kan THK

1. redelijk goed. Soms schok!
1. V.M. staking THK bv. "SEX" in de 
titel vond ik goed.

2. ik heb het niet grondig gelezen. 
De agenda lees ik wel grondig.

3. niet te eenzijdig, niet politiek, 
maar de artikels die studenten aan-
spreken vind ik goed.

4. Schleyer: veel Duitsers waren 
geschokt, zelf vond ik het niet 
bepaald...

5. Vooral veel agenda.

zy
1° kan ingenieur

1. Ik heb nog maar één Scham-
per gelezen : we hebben te weinig 
tijd door de repetities. Het bes-
te vond ik het intervieuw met Hoste. 
Over Geloof en zo kan ik niet zc

veel zeggen. Ik heb gehoord dat 
de artiekels te scherp zijn. Noch- 
thans vond ik dat over Vlerik goed.

4. Hoste werd in één keer geplaatst 
bij de slechten, de kritiek is 
slechts op één persoon gericht, en 
te scherp.

Student diergeneeskunde.

1. Ik heb nog maar een keer Scham-
per gelezen. Niet slecht.

3.Schamper bestaat uit mensen tegen 
de huidige maatschappij, ze zijn 
erg kritisch.

4. Artikel over de gevangenissen 
was goed, voor andere artikels heb 
ik nog geen tijd gehad.

5. Een betere verspreiding is nodig.

v g k
Student l°doc geneeskunde

1. Ik lees het nu en dan* Ik vind 
het kritisch, eenzijdig gericht 
maar daar is weinig aan te doen. 
Meestal komen de reakties van 
mensen uit hetzelfde milieu. Een 
aantal dingen worden afgekamd.

2. De lay-out is verzorgder; maar 
Campus was beter. Er moet niet 
méér over de fakulteiten geschre-
ven worden, want het V6K heeft een 
eigen blad (Het spiegeltje). De 
geneeskunde zit in een ivoren toren 
en dat vind ik een goede situatie : 
wij hebben niet zo veel met de an-
dere fakulteiten te maken. Als wij 
een aktie voeren tegen de verlenging 
van de studie, is dat iets was niet 
bepaald aan de andere studenten 
moet doorgegeven worden.

4. Schleyer : slecht!! Over Geloof 
en Wetenschap : heel goeie lezers-
brieven . ! !

bv
Studentin Rechten

Ik. lees zo nu en dan maar eens 

S c hamper.
't Zijn boelmakers die veel te 
vlug van hun oren maken.
Met sommige artikels ga ik niet 
akkoord. Bvb. Het artikel over 
Doornik vond ik geweldig over-
dreven. Ik ben er weliswaar nooit 
geweest maar..... De ar tik els 
over aktuele studentenproblemen. 
Schamper mag niet veranderen, 
anders is het Schamper niet meer.

GEWOOIhl STOM
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lr Is  üilr sterren
♦0?Student letteren en wijsbegeerte

1. Het interessert me wat er om- 
qaat, hoewel er niet te veel in-
staat over de unief zelf. Als stu-
dent moet ge weten wat er om-
gaat in een andere student, daar-
om vind ik de lezersbrieyen het 
meest interessant,omdat iedereen 

er aan bod komt.

2. Het is verzorgder dan vroeger.

3. De lijn is zeer gemakkelijk te 
vinden. Niet altijd konkreet links, 
maar over het algemeen sociaal
'oelend, ja * toch linka. Niet
ixtraem links , maar geen konser-
'atieve richting • Ik vind het nog-
il eenzi jdi9 maar zeg niet dat dat
verkeerd is •

1. Men zit altijd te reageren op
luid Afrika > maar als bv . in Angola
ieer dan de helft van de mensen
; t i j d e n tegen een heerschappi j die
logenaamd 1inks is , maar helernaal
liet sociaa1 voelen is, dan zegt
men daar niets over. 
het enige negatieve.

Vraag 

A. :

: In-teressert het je uie er over de
meeuerkt ? van uat

Ik vind dat niet zo heel ter beurt.
uant als er een naam onder ik uel
t, hoeveel kans is er dan dat aktief.

lie studeint ken? Er zijn er ;

. Stoort het je uanneer onde]
nd uordt met 'de redakti e ' .
Uanneer je ueet dat 1het ’i / a n  (
iktie is, dan ueet je ongevee
;e richti ng het uitgaaan zal.
1 V ind ik er een bepaaide
.tieke lijn in terug.
itief punt : lezersbri even kr e
1 b eschaa f de reakties van de
;ie: zo'n reakties stoten af,
ik vermoed dat het de bedoel
im zoveel mogelijk mensen aan
uoord te laten.

Vraag: Uat vind ge van Pallieterke?

A,2 Ik vind het een heel goed tijd-
schrift, zowel kwa stijl als kwa 
inhoud. Pallieter heeft ook lezers- 
brieven en hun reakties gebeuren 
ook op een luchtige manier, maar zij 
doen het nooit zo dat het beledigend 
overkomt. Er is wel spot, maar het 
is niet beledigend.
Af en toe klinkt het toch wel zo,bv. 
bu, met het intervieuw van Hoste^ 
dat jullie hem in de hoek probeerden 
te drukken. Ik vond het wel goed dat 
jullie zo van die vragen stelden;

zo: "het antwoord weten we toch al} 
het antwoord staat toch al in of-
ficiële dingen", maar af en toe 
de manier waarop was net alsof 
"kijk man we staan hier toch maar 
om bepaalde dingen te kraken van 
jou". Het Pallieterke doet dat 
ook wel, maar ik vind toch dat er 
een verschil betaat.

intervieuw niet met een punk, 
niet met een hiep, niet met... 
maar met een lid van een ver-
eniging

1. Goed in die zin: wat er leeft 
aan de RUG weet je week na week 
in Schamper; misschien is het 
te beperkt tot de gebeurtenissen 
in en rond de Brug. Misschien 
betert het samen met de studenten-
beweging. Vormtechnisch is het niet 
zo goed. Moeilijke leesbaarheid.
Het zou ook uat properder kunnen. 
Maar dat is bijzaak. De illustratie 
is plezant, ja zelfs origineel.

3. De lijn is progressief, en toch 
open voor andere... komt niet 
geïsóleerd.

4. De diskussie over RAK en SARUG 
waren goed gestoffeerd. Uat ik 
frappant vond is telkens dat eerste 
nummer over voorlichting: het is 
het enige blad dat zulke dingen 
doet, dat heeft zijn waarde.

5. De titels moeten meer zeggen 
inhoud. Meer verslagen 
er in de fakulteiten ge-
)e wekelijkse formule vind 
joed: dat houdt de diskussie

g«grqp0 in
soms

Student 3C kan geneeskunde.

1. Ik lees Schamper altijd, maar niet 

bepaald graag.

2. Het verslag over de studentenakties, 
de berichten over de Raad van Beheer en 
de reportage over Doornik vond ik goed.
De aanval op Liagre was niet meer zo ple-
zant. Schamper is objektiever, probeert 
het meer tussen de twee te zoeken zoals 

bv. op het RAK.

3. Schamper ziet tenminste het verschil 
tussen wit en zwart.

4. Hoste: vragen waren niet zo interes-
sant. Het artikel "mijn naam is Rika"
heb ik in feite nooit gesnapt. Schamper 
informeert ons wel, het artikel over 
't RAK vond ik wel goed, dat van SARUG 
ook. Op die manier zorgt Schamper voor 
een evenwicht. In het redaktioneel staan 
soms van die gekheden in.

5. Vooral info blijven geven omtrent 
Raad van Beheer, PK, WK enz.. De foto's 
zijn goed, de lay-out verbetert, maar 
dat vind ik niet zo belangrijk. Schrijf 
a.u.b. geen te lange artikels. Slechtse 
artikel : Schleyer.

Student 1° doe. 
geschiedenis.

geneeskunde en 2° lie.

1. We lezen Schamper soms, het is te in- 
telektualistisch en staat te los van de 
student. Bv. : Mao: hoeveel studenten 
zijn daar in geïnteresseerd ?

2. Schamper zou meer moeten aansluiten bij 
het Campusidee, ook commerciële cinema's 
aankondigen maar geen reklame.

3. Soms neutraal, links, marxistisch, niet 
pluralistisch, begrijpt ge ? Dit komt 
misschien omdat de enige aktieve studenten, 
linkse (dwaas begrip) studenten zijn.
Pas op, da's geen verwijt hoor. Campus 
stond meer open voor alle studenten.

4. Schleyer : weinig smaakvol.
De affiches van Walraff, de artikels over 
de studiebeurzen hadden weinig response.

5. De belangrijke artikels zouden in 
grote druk moeten getypt worden, agenda 
en menu in kleinere druk. Maak geen 
themanummers, maar blijf de aktualiteit 
volgen.

puiuiink
Intervieu met een pui

1 . Scheit.
2. Is dit een interv

dit ?
3. Uat bedoel je met

Tenslotte, uie sti
vragen. Ik of gij

4. Ik kan niet eens .
uil je . Misschiei 
volg een langspee

made in hólland

erbij dat ue het gaatje
idden van de pl,aat zelf
uit knippen. Da> dat
ie nu zelf ue1 eens een
orste 1.
r is teveel geïnstitu-
seerd ! Zoiets zou je
iruachten hé uit de mond
I punk . Maar dat vind ik
,. Schamper zit te vast
sy steem. Dat uordt hun
m g . Net zoals Nixon in
ia. En nu uas 't genoeg.

Student

De artikels over studieproblemen zijn 
het beste. Bij het interview met Hoste 
was de redaktie bevooroordeeld, hij 
moest de slechte zijn, dat was zo een 
indruk. Toen hij dan nog het ongeluk had 
die afiches niet door te laten, was 't 
zeker ne slechte. Voor de rest vind ik 
het. wel geestig, maar die algemene ar-
tikels over grote problemen vind ik minder 
geslaagd. Enerzijds zijn ze diepgaand 
genoeg, anderzijds zijn ze op zo'n ver-
schrikkelijk belezen toon geschreven dat 
ge tegengoesting krijgt om ze te lezen.
Ge kunt beter in een bepaald artikel 
stelling in nemen, dus meer interpretatie 
en minder info.

p lo f
intervieuw met een prof.

1 . prof

2. prof prof

3. prof prof prof

4. prof prof prof prof

5. prof prof prof prof prof.

2. Beter dan vorig jaar , ge leest Scham-p 
per en ge weet wat er omgaat bij de stu-
denten. Het is niet nodig dat mensen in 
een andere stijl hetzelfde schrijven dan 
wat reeds elders staat.

3. Links met variaties, met enige nuances 
die soms onduidelijk soms duidelijk zijn.
Ik vind dat ge het recht hebt partij te 
kiezen, als de mensen dit gedacht niet 
delen kunnen ze nog altijd lezersbrieven 
schrijven.

5. De lay-out is over het algemeen goed. 
Sommige leden van de redaktie hebben echter 
een schrijfstijl die gewoon onbegrijpelijk 
is. Maar dat blijft tussen de redaktie, 
als de leden ervan ruzie willen maken, 
dan blijft dat best binnens kamers.

redakteurs

Wa't vindt ge van Schamper 
Vindt ge Schamper goed ?
Wilt ge niet antwoorden ? 
wilt antwoorden moogt ge nooit geen jaar-
werk meer afschrijven (nog koleiriger) '. 
Geef toe dat Schamper goed is. Je krijgt 
nog één kans om te zeggen dat Schamper 
goed is. Wilt ge niet ? Ge moet het maar 
weten. (Stilte) Zeg, zou je niet willen 
zeggen dat Schamper goed is. Allee, toe, 
zeg eens dat het goed is, a.u.b., toe...

(koleirig) 
Als ge niet

mis
Student biologie.

1. Leuk, ik lees het erg graag.

2. Schamper is geëngageerder dan
Campus, maar in Campu s vond je be-
tere lollen.

3. Ee-rder links, uat ik niet slecht
vind ,

4. Over Prothea, over RAK . over
God en z0.

5. Meer informatie over films, de-
batten, voordrachten en zovoort,
een betere agenda dus «
Ik mis eigenlijk de geestige artikels

Student

1. Ik vind dat er een vrije rubriek voor 
studenten moet komen. Er is wel een le-
zersrubriek maar da's toch niet hetzelfde, 
Voor de rest vind ik het vrij goed, voor-
al dan de aktuele studentenaktiviteiten. 
Misschien iets meer schrijven over poli-
tiek, wat werken aan de politieke bewust-
wording van de studenten. Daarbij letten 
op het evenwicht zodat de verschillende 
stromingen aan bod komen.

+ + *  I ö
Student geneeskunde.

1 . Goed . Ik lees het als het uit-

gedeeld uordt.

2. Ueinig verschil met vorig jaar

3. Dat hangt af van het onderuerp

Links, maar niet propagandistisch
uant ze schrijven over sociale 
problemen.

4. Artikelen over studiebeurzen. 
Intervieuu met Hoste. Het artikel 
over Protea vind ik uel goed uant 
er zijn ueinig mensen die weten 
dat dat daar proffen van de RUG bij 
zijn.

'5., Geen verandering nodig, en op-
merkingen kun je uel altijd maken.

intervieuu met een RAKker.

1. Ken ik niet.

2. geen verschil , even boerjoi.

O

iiitBiviieuu

3. dat zei ik dus al. 1 .

4. ... 2.

5. maak zelf je schamper (dit is 3.
voor de lezers bedoeld):in plaats 
van je te prostitueren aan dat 4.
kloteblad, verzin nu een zelf je 
onzin). 5. #

b o d

van wij,
de redaktie dus
te weten de kernredaktie.
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Ter attentie van de lezers en van hen 
die zo af *en toe plegen een stukje te 

/*Jg schrijven.Wij van de redaktie.nee, wij van de 
kernredaktie (het waarom volgt later) 
willen een en ander duidelijk stellen 

«Namelijk het volgende.
—  ' ' 7  'S£L ^  iv«UE?* _ &>S '%/ «ÜE* i*

J a g - .* :  ’» /  - -**In de loop van dit jaar hebben

Zieo
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viaso. 7$?
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4 ^ .

dep voorgenomen om iedereen die zijn 
kop op het redaktielokaal binnenstak 
als redaktielid te beschouwen niet 
steeds voor een vlotte werking zorgde. 
Meermaals viel het op dat mensen 
slechts afkwamen en helpten op de 
lay-out(waarvoor bedankt nochtans) 
als een artikel hadden geschreven en 

n dat ze het zolang volhielden tot ze ;~v~ 
zich er van hadden verzekerd dat hun ***> 

% stukje geplaatst was. Dit tot grote e 
8$ ergernis van de mensen die week^ 

aan week de lay-out verzorgden. 
te Want dat maakte de sfeer meestal met 

zeer aangenaam.
Daarom hetvolgende:Wij rekenen tot de redaktiekern die 
mensen die regelmatig de redaktie- 
vergaderingen, de lay-out en de 
verspreiding van Schamper verzorgen. 
Alle andere medewerkers kunnen 
meebeslissen en meehelpen, maar de 
doorslaggevende beslissingen worden 
door de kernredaktie genomen.
Dit betekent niet dat niemand meer 
van buiten de kernredaktie kan de

redaktievergaderingenmeemaken of mee-
helpen lay-outen, wanneer hij regel-
matig komt : wordt hij gaandeweg tot 
de kernredaktiegerekend.

Die redaktievergaderingen gaan nog
steeds d o or in de Brug , hst 
S t u d e n t e n h u i s  in de S i n t - P i e t e r s -  
n i e u w s s t r a a t  45 op het ee r s t e  
ve rdie p. ,En dat is steeds op maandag om 
20u. Na de redaktievergadering 
begint dan steeds een lange en 
vermoeiende lay-nacht, die van aag
bv. is uitgelopen tot 16u van
is uitgelopen tot de volgende morgen 
morgen. Alsjeblief.

iwr .... ... u__. _____ „
merkt dat het principe dat we ons had- 
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veel leesgenot.

Nog dit. Zjuist is er een lange 
tekst van een RAK-cel binnenge-
komen. Telaat en veel te lang om 
nog in dit nummer opgenomen te 
worden. Dus Schamper 51 
voor een deel bestaan uit het 
reageren van die mensen.
Hun tekst begint als volgt:

Beste redaktie;

We nemen de spuitbus ter hand maar zien 
onze vergissing in en nemen een schrijf-
machine. Waarom schrijven we jullie een 

brief 7ef ?
•I e vinden het belangrijk om op jullie arti 
kei te reageren om de volgende redenen:
- omdat uit hetgene jullie schrijven blijkt 
dat jullie niet weten wat het RAK eigenlijk >

*  <J-o*<J j

$

studenten niet rechts willen
is
-omdat wij de 
laten liggen .
We schrijven NU omdat we geen emotionele, 
palllieteriaanse reaktie wilden geven.
Wij menen dus dat o we ons het best kunnen 
v erdedigen’ door uiteen te zetten wat het 

RAK is.

rna begint hun echte betoog,
, ^ ______  ____ J

KK nodigt voor één dag de Internationale Ni 
Gent. Er wordt een bijzondere voorstelling 
inkom voor de studenten 50 f r . zal bedragen 
de zaal van V o oruit.
“ . treedt ook

KK nodigt voor één dag de Internationale Nieuwe Scene, de Mannen van den Dam
™- --- ------- bijzondere voorstelling voor studenten ingericht, waar de

zal bedragen. Dat zal zijn op 9 februari om 20i

een

sn 11 februari, maar c 
:htans kunnen student« 
ider gunstige voorwaai

op 9 februari geldt enl

Hierna begint nun ecnce mnuu 
maar dat dus voor volgende week.
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Zeg nu niet dat we niet gefun-| Veel beloven 
deerd te werk gaan, anders... | en weinig

leven • • •

In Gent is er één anarchistische organi-
satie aktief: Agitat. Zij besteden hun e- 
nergie voornamelijk aan het drukken en ver- : 

spreiden van allerlei linkse literatuur. 
Belangrijk werk aangezien het dikwijls gaat 
om informatie die voor de rest in België 
en zelfs in Nederland niet te verkrijgen 
is. Elke groep moet prioriteiten stellen 
in zijn werking om het "aktieveld" niet 
al te zeer te versplinteren. Agitat is 
dus weinig, als groep, aktief in konkrete 
akties: zij legt zich vnl. toe op infor-

matieverspreiding-
Daarnaast heb je het RAK, het zogezegde 
Revolutionaire Anarchistisch Kollektief.
Het enige gemeenschappelijke met Agitat 
is dat het RAK zich ook anarchistisch 
noemt. Maar terwijl Agitat goed en belang-
rijk werk levert, zijn er bij het RAK 
slechts arrogante praatjes te horen en 
stomme pamfletten te lezen. Politieke 
groeperingen kunnen enkel geëvalueerd wor-
den in hun werking. Als het RAK zich anar-
chistisch noemt is het uiteraard de be-
doeling op politiek vlak enige aktiviteit 
te ontplooien. Welnu, als men dit krite- 
rium hanteert komt het RAK niet in aanmer-
king. Er zullen best wel mensen zijn bij 
het RAK die vanuit een serieuse linkse

iixeo alleen het Ran belachelijk maakt.
Voor de doorsnee a-politieke student(e) 
is het bij links allemaal één pot nat.
Zij reageren met : "die onnozele linksen". 
En in die zin kompromiteert het RAK alle 
andere linkse organisaties.
Zij storen zich daar niet aan. Daarom 
meende Schamper te moeten reageren op 
hun laatste grappen tijdens de debat- 
avond over het anarchisme.

Wij hebben kritiek gekregen op deze ziens-
wijze. Stef De Busschere (ook een lezers- 
brief van vorige Schamper) heeft de be-
scheiden mening dat de redaktie geen ei-
gen redaktionele standpunten mag innemen. 
Daarmee wil hij ons degraderen tot een 
stelletje knip- en plakmannetjes (-vrouw-

tjes). Wij zijn evenwel minder bescheiden. 
De studentenbeweging heeft geen behoefte 
aan direktieven die vanwege een of andere 
"leiding" worden doorgegeven. De redaktie 
van Schamper is een autonome groep. Wij 
stellen ons tot doel informatie door te 
geven over zoveel mogelijk onderwerpen die 
relevantie hebben voor de studenten van 
de RUG. Daarin moeten we noodgedwongen 
een selektié maken, anders zou Schamper 
elke week op 16 bladzijden verschijnen.
Wij zien ons ook niet enkel als doorgeefj 
luik. Onze standpunten zijn net zo be-
langrijk of onbelangrijk als die van ge- 
lijk welke organisatie. Wij dénken er niet 

aan om de kantoorklerken van enkele "free-
lance medewerkers" te worden. Dag Stef.
Er is ook reaktie gekomen van mensen die 
vonden "dat je enkel intern, nooit in het 
openbaar kritiek geeft op linkse organisa-
ties". Dat lijkt ons een pleidooi om de 
zelfgenoegzaamheid van bv. het RAK on-
gemoeid te laten. Het zal hün een zorg 

zijn welke interne kritieken wij te for-
muleren hebben. Het zal de linkse bewe-
ging zeker geen kwaad doen om hun diskussiesj 
wat meer in het openbaar te houden.
Schamper wil dat graag stimuleren.

De redaktie
(de "vaste" medewerkers)

opstelling militeren, maar dat is dan on-
danks hun organisatie. Als groep is het 
RAK totaal ongeloofwaardig.

Carlos Debacker geeft in zijn lezersbrief 
(vorige Schamper) een verdediging van het 
RAK. Maar dat is een lachertje: een groep 
heeft geen bestaansrecht omdat ze af en 

t?® f11 ?en tetoging meeloopt, dat kunnen 
wij individueel ook . Wij zouden ook wel 
eens willen weten aan welke stakingen 
RAK-leden hebben meegedaan, aktief zijn in 
een staking is meer dan aan de poort een 
pamfletje uitdelen. En uitdrukkingen als 
dat RAK-leden "ook praten met arbeiders 
in arbeiderskafees" getuigen van een die— 
rentuinmentaliteit.
Inplaats van verder in te gaan op zo’n 
vage "verdediging" beperken we ons liever 
tot feiten die kontroleerbaar en dus te 
bediskussiëren zijn.
Wij hebben hier bv. hun politiek platform 
bij de hand. Dit slecht stukje kinderlite-

ratuur is één grote verzameling van algemeen-
heden en vrome wensen, er wordt van 

alles beweerd maar over de enige funktie 
die een platform kan hebben, de konkrete 
positie situeren van de organisatie, geen 
woord.

Een andere getuigenis is het enige pamflet 
dat het- RAK dit akademisch jaar heeft 
uitgedeeld, in oktober was dat. Wij cite-
ren: "hebben jullie stomme maffe kloot-
zakken dan geen enkel moreel gevoel? Zien 
jullie verdomde mafkikkers dan niet in 
dat er aan deze universiteit,.in dit land 
met jullie gesold wordt? Begrijpen jullie 
dan niet dat jullie hoeren zijn, die 
door hun pooiers,de universiteit, door-
verkocht worden aan het kapitaal?".
We moeten wel bedenken dat dit lyrische proza
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Veel beloven en weinig leven, 
doet de gekken in vreugde 
leven.
Idioten, vanaf nu ben ik de 
beste redakteur, uent toen ik de 
laatste weken jullie rotzooi las, 
dacht ik, dat kan ik beter, hoe 
ik ook schrijf,
Moeiteloos versla ik elke barbaar 
die met zijn waar dit wangedrocht 
vult. Het is het Hoofd ter ere 
dat hij na mijn voorstel en drie 
weken denken mij vroeg,,,.
Ik ben geen student - geen beroeps-
geen rechts- geen links- noch 
Anthierens- niet geliefd- wel, 
ga zo nog maar uren verder.
Ik heb schijt aan de studenten- 
aan jun blasé- hun tentoongestel-
de fflomheid-r belabberde fantasie- 
gebrek aan Watt humor- veel vlees-
geworden niets.
Spijtig, Maar ik hou van mensen, 
wat wil je.
Honden zeggen me niet zoveel. 
Politiehonden en hun geünifor-
meerde broers evenmin.
Maar ik hou van mensen, één per 
één. En slechts één keer.
Wie mij vermoeit, verknoeit 
eeuwig. En daar jonge mensen 
vanuit hun stuntelige stupiditeit 
slechts reageren nadat hun kloten 
in hun oogkassen geramd zijn, 
heb ik mezelf toch maar weer tot 
werken aangespoord.
Ik zal hard zijn,zeer hard ,
Niet menselijk omdat de CVP be-
langrijk is.
Het zullen oefeningetjes zijn, 
wekelijks woordspelletjes voor 
later beter, om voor gelukkiger 
tijden het schrijfwerk niet te 
verleren,
Want wieschrijft elkaar nog uit-
voerig? In winkels hoor ik stu-
denten slechts postkaarten kopen 
met voorgddrukte wens (mijnheer 
hebde mijn geen kaart, zomet, 
morgen schijnt toch weer de zon).
Misschien denk .je nu : 11 is wel_
waar wat die zot schrijft, metar 
om mij gaat het niet, ik,begrijp 
hem best goed.

Bawel, sufferd, zeker om jou; 
want jij bent je hersencellen 
nog aan het vullen met kerst- 
verpakte domheid.
Prijs je eerder gelukkig dat je 
dit lezen mag.
Later zul je tegen Jouu voorge-

kauwde kleinkind zeggen : die 
onsterfelijke , heeft mij nog 
schriftelijk uitgescholden.
Nou ja, niet persoonlijk, maar 
ik las zijn gekras op dunif waar 
ik was.
Df zoiets.
Hoewel ik jullie voorlopig mijn 
naam niet vertoon. Niet uit 
schaamte of schuld. Maar uit 
uitbundig genoegen om jullie een 
zoektocht te zetten.
Ik zal elke week zo'n schuilnaam 
schieten dat de reeks op zich een 
verhaag zal vormen.
Slechts het Hoofd kent mijn ware. 
En wie snugger is krijgt een to-
tem - een heilig symbocML bij 
primitieve volken— een cadeau.
Niet uit de kassa, maar uit mijn 
lade. Samen met mijn bijdrage 1 
schenk ik het Hoofd een boek voor 
de snelste sufferd die schrifte-
lijk mijn ware naam en toenaam 
(ja hoor, doe maar op — breek maar 
los-) inzendt. Aan het werk ezels 
aan het werk.

*
Area en Netje
Arca en Netje zijn niet op één 
dag gebouwd.

%

Ten tweede. Ik zal mij niet tot 
het studentiklote beperken. Mijn 
rijk id niet van deze wereld.
Laat ik anderen ook maar beschij-
ten. Troep is het tofch allemaal. 
Zodus, Woesdag 11 jan. 2 betaal-
de plaatsen bezet in het stamp-

volle Arca Teater (Decaluwe sprak 
in zijn dankwoord na het nasaal 
gebaal van Tinneke Tok van een 
schouwburg. Ik zou hem niet 
.eens direkteur benoemen van een 
stel schouwvegers,), al waar 

een po'ézie rezital gebeurde rond 
de gedichten van François Villon. 
Et bien, François, best dat je in 
de bossen bent gevlucht. Een ben-
de burgers, opgedirldt met gesol 
deerde c&a bestond het om muis-
stil anderhalf uur te staren naar 
een onverstaanbare Ruysschaert 
die met een slepende se haar naam 
niet heeft gestolen. Het ontbrak 
het levende lijk aan humor.
Villon, fervent anarchist, geen 
student, dolend van kast naar kot, 
kom slechts doorwinteren door zijr 
sarkasme, jolijt, satanisch cy-
nisme en zijn jokes. Anders - 
harakiri.
Welnu, niets ven dit in dat. 
Foetschie. (eilanden)
Nieuwsgierig wachtte ik dan ook 
op de kritiek van dikke Lanckrock 
in de Vooruit.
Wederom speelde hij de tweezak.
Ik citeer tweemaal Lankruk: 
"Vandaar de talrijke toonaarden : 
guitig, agressief, kruimig, tri-
viaal, ironisch, tragisch, wee-
moedig, frank, ingetogen, vinnig, 
uitbundig, ondeugend, toornig, 
wiest ( zal wel woest wezen, maar 
die komputer ), wulps, erotisch, 
uitdagend..." om verderop "hier 
en daar kan de toonaard van be-
paalde gedichten treffender en 
meer in overeenstemming met de in- 
houd van het vers gebracht worderi’. 
te vinden.
Goed zo Vooruit,verder doen, maar 
let op jullie -computer.
Na het melodram komiek betrad 3>- 
ke Decaluwe het parcour om Tinne-
ke ( ik mag toch Tinneke zeggen
"nietwaar) in bekakt Nederlands t¥ 
bedanken, en ook de regisseur, en 
ook de vertaler, en ook de plaat- 
producer,
Treurigheid, Triestigheid, Tranen 
dal. Bravo Brei, gravo.
Tot volgende week kinderen, tot 
volgende week ( als het Hoofd 
zijn strepen niet kost ).

Boudewijn.

MNAAN M IS  (MiQllilA



IE  KE PR OT E JA
Heren,

In nummer 48 van Schamper handelt u over 
de vereniging Pret ea. Blijkbaar liggen 
deze klub en haar leden u nogal zwaar 
op de maag. Onder andere verwijt u de 
heren Vlerick, Jorissen en Portier en-
kel "Beelden" te raadplegen voor hun 
informatie over Zuid-Afrika. Een man 
als ex-minister Vlerick beschikt heus 
wel over meer kontakten "bij het heet 
van de naald". Hij kan zich eveneens 
gemakkelijk ter plaatse gaan over-
tuigen Dit geldt eveneens voor Joris-
sen en Portier. In feite blijkt dat 
de meeste leden van Prot^ea Zuid- 
Afrika meermaals bezocht hebben.
Beweren dat ze hun informatie uit een 
propagandablaadje zouden halen is een 
stuk demagogie; hiervan gebruik maken 
is de studenten voor onnozel aanzien.
Dat pikken wij niet.

Zeker mag u Breyten Breytenbach ver-
melden. Meer dan dat, er MOET gewe-
zen worden op de repressie. Alle 
Biko's en anderen tenspijt is er 
echter ook het feit dat het Inter-
nationale Rode Kruis de bwering dat 
Zuid-Afrika politieke tegenstanders 
zou opsluiten in psychiatrische kli-
nieken eenvoudigweg ontzenuwde.
Dit laatste feit (een van de vele] 
werd echter niet in onze pers ver-
meld. En daar gaat het om: onvolle-
dige informatie is valse informatie.

Een vijand op zijn fouten wijzen is 
uit de aard van de zaak verloren moei- 
te. wie echter een vriend op zijn 
fouten wijst zal kunnen bereiken 
dat hij er iets gaat aan doen. Daarom 
is Prot_ea een waardevolle organi-
satie.

Hoogachtend,

Hans Maertens
2 kan burgerlijk ing.

DEMOKRATEN ?
Steeds meer horen we praten van 

Fascisering of inbreuken op de elemen-
taire mensenrechten. De voorbeelden die 
we dan krijgen zijn dan meestal Zuid-Afri-
ka, Chili of West-Duitsland. Men vergeet 
echter meestal de R.U.G. te vermelden met 
haar Politiek Konvent (P.K.). Daarin 
zouden volgens een brosjure van kommis-
sie sociaal, die aan alle schachten werd 
uitgedeeld, alle filosofische en poli-
tieke groepen zetelen om aktief mee te 
werken aan de ontplooiing en de ontwik-
keling van ieders politieke overtuiging.
Het recht op erkenning door het PK is 
voor een politieke vereniging echter louter 
formeel. Door het verkeerd en kwaadwillig 
aanwenden van technische procedures-nl. 
het feit dat er een stemming moet gebeuren 
om een groep toe te laten- verkrijgt een 
kleine groep die de strukturen overheerst 
een ongekontroleerde en onkontroleerbare 
macht. Het type-voorbeeld van willekeur 
aan de R.U.G. is de houding van het PK 
t.o.v. de Studentenwerkgemeenschap Alter-
natief - RUG (S.A.R.U.G.) die aan alle er- 
kenningsvoorwaarden voldoet, wat niemand 
weerlegt of zelfs poogt te weerleggen.
Toch wordt SARUG systematisch om ideolo-
gische redenen buiten gestemd. Artikel 6 
van de PK-statuten bepaalt echter dat 
"in geen enkel opzicht tussenbeide kan 
worden gekomen in de ideologische lijn en 
werking van een vereniging.” In Leuven 
durfde niet zover gaan en aanvaardde men 
SAKUL in het F.K.K. In Gent daarentegen 
geldt het Gruppenverbot en dit door hen 
die tegen het Berufsverbot in Duitsland 
het hardst schreeuwen.

Het GRUPPENVERBOT heeft ook een finan-
ciële beweegreden. Het P.K. krijgt van-
wege het rektoraat meer dan een half mil - 
joen frank te verdelen onder de verschil-
lende erkende bewegingen die erin zetelen. 
SARUG heeft de P.K.-boekhouding nagezien. 
-Dok al is het een RECHT dat elk student 
heeft, toch verhinderden een bende MLB-mi-
litanten dit nazicht. Slechts met de hulp 
van de regeringskommissaris kon het toch 
gebeuren . De resultaten werden voorgelegd 
aan een bedrijfsrevisor. De fouten zijn 
talrijk en ze wijzen zelfs op het bestaan 
van een zwarte kas. Voor de rode burokra- 
ten van het PK is dat toch verdacht? Als 
men weet dat dit alles gebeurt met het geld 
van de arbeiders-belastingbetalers kunnen 
zij üle zich de eKsKlusieve verdedigers 
van de arbeiders noemen, rechtvaardigen 
dat het geld van de arbeiders verspild en 
verduisterd wordt?

Zullen de studenten nog langer aanvaar-
den dat hun RECHTEN zo beknot worden?
Dat een RECHTSVAKUUM geschapen wordt door 
het feit dat de autoriteiten weigeren tussen 
beide te komen wanneer de PK-statuten wil-
lekeurig en telkens weer worden overtreden? 
"GRUPPENVERBOT" is niet alleen een centen-
kwestie want PK-lidmaatschap betekent ook 
medezeggingsschap in de planning van akties 
gebruik maken van de universitaire studen- 
tenradioömroep, kunnen opgenomen worden 
in informatieve brosjures en gebruik kun-
nen maken van de faciliteiten die enkel 
erkende verenigingen te beurt vallen.
Vandaag SARUG, morgen wie?

Al de informatie hierin verwerkt komt 
uit het brosjure "Intellektueel terrorisme 
aan de RUG” uitgegeven door SARUG.

Kris Hocepied 
le lic. Rechten

DE SLECHTERIK
Op de laatste Raad van Beheer stond 

een aanvraag tot wijziging van een reeds 
gemaakte planning van de dienst voor le-
vende talen. Door allerlei gefoefel kwam er 
een plaats vrij voor een lesgever Neder-
lands voor 15 studenten, die in geenenkele 
andere groep "onmogelijk" konden ingedeeld 
worden. Onmiddelijk werd er al een kandi-
daat door diezelfde dienst (o.l.v. een re- 
aktionaire Prof.) naar voor geschoven: Jo- 
han van Herreweghe.

Wie is Johan van Herreweghe?
Hij is eks-lid van were-di, een uiterst 

rechtse nazistische knokploeg; hij is cte 
huidige voorzitter van Alternatief-Gent: 
een groepering die o.a. propaganda maakt 
voor Pinochet in Chili, voor het racistisch 
regime in Zuid-Afrika en Rhodesië; hij is 
de leidende figuur in een lasterlijk kam- 
pagne tegen het Politiek Konvent en de 
v°orzitter ervan; hij wil bekend staan als 
één van de stichtende leden van PROTEA.een 
racistische werkgroep die "objektieve in-
formatie wil brengen over de situatie in 
Zuidelijk Afrika”; hij is één van de 
schrijvers in het rechtse ”'t Pallieterke" 
Alternatief zelf krijgt financiële steun 
van één van haar even rechtse zusterorga-
nisaties, nl. Oostpriesterhulp...

En voor wie nog twijfelt geven we een 
aantal konkrete voorbeelden uit de dage-
lijkse praktijken van Van Herreweghe en 
zijn kompagnie.

’Vórig jaar gaf "Werkgemeenschap Alter-
natief" (let op de keuze van de naam) een 
racistische meeting rond Zuid-Afrika. 
Daarvoor hadden ze affisjes aan Blandijn 
gaan plakken, waar er die week elke avond 
China-films door de filmwerkgroep De Mol 
gedraaid werden. Duidelijk een provokatie 
dus! En inderdaad, twee meisjes die de 
racistische affisjes aftrokken, werden 
de kliniek ingeslagen door fascistische 
knokploegen die op uitkijk waren gebleven.

- Van Herreweghe is razend omdat zijn 
kliek niet wordt opgenomen^dóor de organi-
saties van het PK. Hoe reageert hij? Door 
heel demagogisch een brief naar de Stan-
dard te schrijven, waarin hij het zöge - 
naamd ondemokratische optreden van de_ 
politieke organisaties aanklaagt, die 

volgens hem misbruik maken van de gelden 
van de belastingbetaler. Pure volksmis-
leiding 1 Maar Van Herrewighe heeft iets 
tegen progressieve organisaties; en dat 
niet alleen trouwens: zelfs tegen demokra-
tische organisaties die de uitwerking van 
zijn nazistische ideëen in de weg staan.
En dan schrijft hij inderdaad best een 
heel demagogische brief waarin hij beroep 
doet op emotionele gevoelens van de mensen; 
want inderdaad die mensen moeten belastingen 
betalen - waar wij zelf volledig tegen zijn-
maar die belastingen gaan dan juist naar
de kapitalisten in deze maatschappij, als 
kado van de regerine...

- Zijn laatste truuk: een brosjure "Intel-
lektueel terrorisme aan de Universiteit’T 
En nog meer, het PK wordt ervan beschuldigd 
200 000fr. te hebben verduisterd. Dat is 
pure laster, die stuk voor stuk kan weer - 
legd worden.

- Van Herreweghe liep vroeger met een haken-
kruis op zijn boekentas rond...

Dit waren maar enkele voorbeelden,uit 
een grote stinkende pot» Moeten wij danT- re-
kening houdend met a‘l deze feiten, Johan 
Van Herreweghe aanvaarden als lesgever aan 
de unief, zodat hij de mogelijkheid krijgt 
zijn "grote führer-propaganda" aan ons nog 
duidelijker te maken? Demokratie? Demokra-
tie is wel iets anders dan fascisten de 
kans te geven zich nog verder te ontwikke-
len of gaan we hen misschien, "omwille van 
de demokratie", toelaten dat ze, met 0,1 % 
van de hele bevolking de rest van de mensen 
gewelddadig onderdrukken.

De raad van Beheer vond natuurlijk dat 
het zo zijn moet... willen we het fascisme 
verslaan, dan zal het op een andere manier 
moeten gebeuren dan te rekenen op een in-
stelling als de raad van beheer.

Rita Van Dam.

'Alle mensen 
zijn gelijk, 

maar sommigen 
zijn

meer gelijk 
dan anderen'

B L A N K E N  
4,5  m iljoen

/ /
bevolking

Z W A R T E N  
19 m iljoen

8 7 % grondbezit 1 3 %

7 5 %
In het nationaal Inkomen

m in d e r d an  20  % (1)

14 gemiddelde loonverhouding 1

75 0  rand belastingvrije loongrens 36 0  rand

1 op  400 1 op  44 .0 00

27  p e r 1000 kindersterfte 20 0  p er 1000
400 p e r 1000 oP h«. P..«si.nd

69 6  do lla r Jaarlijkse onderwijsuitgave 
per leerling 4 5  d o lla r

22 aantal scholieren per onderwijzer 60

(1) O# ovsrtgs •*/. Is hst Mum«n vin ds ktourlingsn sn

Madag :

Didag :

Wodag :

Dodag :

Vrdag :

Spinaziesoep / Visbrochette 
met gribichesaus en sla 
Bami Goreng / Fruit of I j s - 
kreem .
Minestronesoep / Wiener- 
schnitzel ratatouille - 
Broodvlees met rode kool / 
Fruit of yoghourt . 
Tomatensoep / Hamburger met 
erwten op z'n frans - Paëlle 
Fruit of rijstpudding . 
Erwtensoep / Hesperolletje 
met selder - Varkensmarengo 
Fruit of gebak .
Seldersoep of pap / Vis met 
bladspinazie - Spaghetti 
bolognaise / Fruit of mousse.

I

toneel
ARCA-NET

"De bedelaarsopera"

van Fassbinder 

op 20 en 21 januari om 20u

"Apologie van Socrates"
met Julien Schoenaerts
op 2 6, 27 en 28 januari om 20u

NTG
v©M<âV

"Knock of de triomf van de genees-
kunde"

van Jules Romain 
op 20 en 21 januari om 20u en op 
22 januari om 15u

Gisela May

treedt op op dinsdag 2 k januari om 20u

film

VLK FILMFORUM 
v<ê>**S)s» ««O wëKt-mfôMgv

PROKA
V(®H(sV

Baal speelt "Orpheus"
tekst Lodewijk De Boer en muziek
Louis Andriessen.
op donderdag 26 januari om 20u30

Arena

De laatste film van het VLK 
.filmforum is "A man called Horse" 

wanneer 31 januari (i.p.v. 7 febr.) 
om 8u30 in feestzaal Ldbfakulteit 
Coupure Links 533

inkom leden 50 f r .
niet-leden 60 f r .

+ Toch zonde dat 't een hoer is 
Op : 19 - 20 - 21 januari

26 - 27 - 28 - 29 januari 
Telkens om 20 u 15

+ Een vrouw als wij.... ( L.Persijn)
Op : 22 - 2 k  -  25 - 31 januari 
Telkens om 20 u 15

tentoon

SKOOP

Zaal I :
- L' Argent

F
- Picnic at

P

Zaal II :
- Fat City

3

de Poche 
Truffaut 

Hanging Roch 
(Jein

Huston

20 u 

22 u 30

22 u

"Ambulante" en "Kortstondige"
tentoonstellingen
ingericht door Schede
elke dag open in de Akademie van
10 tot 12 en van 14 tot 17u tot 2 maart.

VOORUIT

- The Friends of Eddie Coyle
P. Yates 14 u en 22u15

- De Verdoemden
L. Visconti 16u30 en 19u45

voordracht

milieu
vOWslfc»

op 26 januari een vormingsavond over 
milieu en ekonomie , ingericht door 
Elcer-Ic, Hoogstraat 9 om 20u

Spreekavond :

Op maandag 23 januari spreekt prof. 
Van den Ende over " Fascisme " 
om 20 u . In de Blandijn aud D .

V.D.S. GENT

Donderdag 26 januari komt 

volksvertegenwoordiger Paul de 
Keersmaeker spreken over het 
Egmontpakt

Auditorium A in de Blandijn

info * homoseks
R^I^VIJNgER: ( Socialistiese Aktie- 
groep voorde bevrijding van de homo-
seksualiteit): Informatie en onthaal, 
elke donderdag van 2Qu. tot 22 U. op 
Visserij 132.

Gentse Werkgroep Homofilie: opvang, 
elke woensdag van 19 u. tot 20 u. in 
de Wilhelm Tellstraat 13.

VLK VRIJ PODIUM

Inschrijvingen: zo vlug mogelijk 
in Den Uil (paviljoentje)
Coupure Links 53 3  
Landbouwfakulteit.

wanneer: 25 januari 
om 2 0 u

in feestzaal Ldbfakulteit.
inkom v r i j .


