
STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4e jaargang 78-79  

Verantwoordelijk Uitgever: Koen Raes, burggravenlaan 131 

Hoofdredakteur:Rik Van Nuffel
Redaktieadres: St.-Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0  Gent

ASLK O O I -0 4 8 1 2 6 0 -2 2

«hallo f met 
de Radio f«

Vodden in omroepland en nog uel in 
de radio-omroep van onze eigen 
RUG. Immers, Patrick Vandevelde 
(VNSU-er en student-lid van de 
Raad van Beheer) en Dirk Vereeken 
(voorzitter Fakulteitenkonvent) 
zijn het er roerend over eens dat 
de omroeper# aan te weinig regle- 
mentjes oncleruorpen zijn.

Uat is er gebeurd ?
Op de jongste vergadering van het 
FK (waaronder de radio-omroep res-
sorteert) kwam Vandevelde klagen 
dat de omroeper van dienst in de 
Overpoort geweigerd had een bericht 
van de VNSU voor te lezen; het 
ging over het organiseren van een 
kantus, waarvoor de deelnemers 
100 fr zouden moeten betalen. Nu 
is het de gewoonte dat bij het 
voorlezen van een bericht over een 
aktiviteit waarvoor betaald moet 
worden, een bijdrage gevraagd 
wordt ter grootte van het inkom-
geld, hier dus 100 fr.
VNSU wilde niet betalen en het be-
richt werd dus niet voorgelezen. 
Vandevelde stelde dat die 100 fr 
niet als inkomgeld betaald moest 
worden, maar als bijdrage op het 
einde van de kantus; hij moest ech-
ter toegeven dat dit eigenlijk 
geen argument was om de 100 fr niet 
te moeten betalen aan de omroep.
VNSU heeft trouwens 's anderendaags 
toch betaald en het bericht werd 
dan wel voorgelezen, volgens Vdv 
echter op lachwekkende wijze.
Dit alles was dan voor Vdv aanlei-
ding om een klaaglied aan te hef-
fen: men zou kwaad zijn op VNSU 
omdat ze op de betoging in Brussel 
hun vlag meedroegen (zie "Brussel, 
betoging" in vorige Schamper); 
de klubs van het Seniorenkonvent 
hebben geld genoeg om kantussen 
te organiseren, maar een politieke 
vereniging die eens iets anders 
uil dan betogen moet wel inkom vra-
gen voor een kantus en dus ook be-
talen aan de radio-omroep.

Kijk, waarde lezer, met zulke piet-
luttige zever houden uw vertegen-
woordigers zich bezig. Dat is ei-
genlijk geen nieuws, ware het niet 
dat men van de gelegenheid gebruik 
maakt om andermaal een aanval te 
lanceren tegen de radio-omroep. An-
dermaal, want de lezer-met-het- 
goede-geheugen zal zich herinneren 
dat vorig jaar vanuit het VGK 
(Vlaamse Geneeskundige Kring) door 
R. Liagre cs de radio ook al gevi-
seerd werd.
Nu ging dus het initiatief uit van 
Vandevelde. Eerst werd over de aan-
stelling van nieuwe omroepers ge-
sproken: tegen volgende FK-vergade- 
ring wordt een voorstel voor aan- 
stellingskriteria verwacht. Dit 
jaar werden 3 nieuwe omroepers door 
loting gerekruteerd uit 1D kandida-
ten, volgens Dirk Vereeken omdat de 
20 selektiekriteria die hij voor-
stelde 1 na 1 afgeuimpeld werden 
door de drie blijvende omroepers en 
de kandidaten. Bernard de Bruyn 
laakte hartsgrondig uat hij het ama-
teurisme bij zo'n belangrijke zaak 
noemde.
VDK (Vlaamse Diergeneeskundige Kring) 
stelde ook voor de mogelijkheid tot 
snel beroep te scheppen tegen het 
weigeren van een bericht door een 
omroeper. Ue proberen ons al in te 
beelden hoe een vliegende kommissie 
ever en weer pendelt tussen Brug 
en Overpoort in een koude provoka- 
tie-oorlog van pamflettenschrijvende 
verenigingen.

gent„ betoging
Vooral op aandringen van Vandevelde, 
met de steun van Dirk Vereeken 
("Het is de eerste keer niet dat 
daar moeilijkheden mee zijn, we zul— 
len er een mouw moeten aanpassen. )> 
VDK en een sterk geïnteresserde 
Vossaert (VGK), zal dan op de vol-
gende FK-vergadering een allesom-
vattend reglement voor de radio- 
omroep besproken worden.
Allen daarheen.

Over De Mooie Mentaliteit
Niet meer over de radio, maar uel
nog over de FK-vergaderinq.
Het Kultureel Konvent (KK) zit in 
geldnood en KK—voorzitter Stefan 
de Vocht kwam eens polsen of er bij 
FK geen overschot was.
VDK ging direkt aan het steigeren 
(ze worden niet voor niets paarde- 
pieten genoemd): ze twijfelen er 
uel niet aan dat het KK enig nut 
heeft, maar blablabla ..., kortom: 
VDK wil geen frank geven aan KK.
De PUB-ers (bedrijfsbeheer bij 
Vlerick) zouden eerst uel eens wil-
len zien waar het geld van KK geble-
ven is; goed zo, jongens: jullie^ 
bedrijven zullen er komen. PUB wil 
ook niks geven.
Na nog uat over en weer gepraat en 
enkele stemmingen krijgt KK voorlo-
pig toch nog 20000 fr.
Stippen ue hierbij nog aan dat FK 
in 1978 100000 fr minder gekregen 
heeft dan in '77 en KK 300000 fr 
minder. KK was ook bij Politiek 
Konvent-voorzitter Paul Geeraert 
gaan aankloppen voor steun, maar 
die had geweigerd; in 1977 was KK 
op aandringen van diezelfde Paul 
Geeraert het Uerkgroepenkonvent 
in ruime mate bijgesprongen.

En ue eindigen met enkele uitspraken 
die uw orenspitsende Schamperrepor-
ter opving, nog steeds op diezelfde 
FK-vergadering. De aktie rond de 
10000 werd daar ook besproken en in 
dit verband zei Dirk Vereeken, voor-
zitter, dat hij in het Aktiekomitee 
alleen zit naast 50 linkse. Men ue- 
ze gewaarschuwd.
En over staken als aktiemiddel 
vroegen de PUB-ers van Vlerick zich 
af of de studenten in de huidige 
krisissituatie het slecht voorbeeld 
moesten geven, door te staken dus. 
Dankuwelasteblief.

Mooie gebouwen, niet erg maar toch 
glimmende straatstenen,perspectieve 
tramsporen, een skanderende,praten-
de, lachende mooie stoet stapt stoer 
zoals het een betoging betaamt.
Uie stuit deze tram?

KUNSTJES
3a, Karei uil er ook deze keer weer 
in, mijnheer de hoofdredakteur, 
want hij heeft zijn beste paar mou-
wen aangetrokken en daar zit beslist 
uat lekkers in. Het Hoofd gelooft 
er zo te zien niet veel van, maar 
Karei steekt toch maar van wal met 
zijn verhaal over de gezellige dame 
en de lamaatjes.

In een gekke bui was Karei één van 
die naar patsjoelie ruikende win-
keltjes binnengestapt en hij kwam 
terug buiten zonder een niet-onaan— 
zienlijk bedrag, maar met een pull- 
over waar naast andere leuke mo-
tiefjes ook lamaatjes in verwerkt 
waren. Dat die pullover reeds na 
een paar dagen een lelijk gat 
vertoonde, doet hier wel niets ter 
zake maar het wil toch uel eens ver-
meld worden.
Nu, gisteren stond Karei wat te keu-
velen met een niet-onaardige koffie- 
automaat; zijn lamapullover, die 
dan reeds 7 lelijke gaten achter de 
rug had, was ook van de partij en 
dat is eigenlijk een essentieel ge-
geven in dit verhaal. Uant kijk, 
daar kwam een gezellige dame aange-
wandeld, die Karei nogal geïnteres-
seerd aankeek en vroeg: "Bent^u daar 
''geweest ?". Karei liet zich niet uit 
het lood slaan: "Hoe bedoelt u, 
mevrouw ?". De dame verklaarde dat 
Kareis oullover volgons haar uit 
Peru kwam; ze bleek goed te weten 
hoe en waar en door uie dergelijke 
pullovers gemaakt worden. Karei 
noest toegsven dat hij nog niet in 
Peru geweest was» De dame zei dan: 
",-ioLdt ge van avonturen ?", er ze 
lachte. Karei liet prompt zijn be-
kertje koffie vallen, wilde sen 
sigaret opsteken maar had er geen 
bij want hij rookt niet en vroeg 
andermaal: "Hoe bedoelt u, nevr_iu ?,

De aktievoerders van het tienduizenden 
front slapen een zachte slaap om hun prik- 
akties te hoofdstad Brussel goed voor te- 
bereiden. Weer zullen vele officiële en 
andere gebouwen door studenten bezet 
worden.
Hoe eenzaam is het om alleen te zijn .

En Schamper dan: daar kan je nog steeds 
op abonneren door 50,- fr. te betalen 
op het studentensekretariaat op te stor-
ten op de rekening, nummer 001-0481260-22.
Dan nog zeggen dat er volgende week geen 
Schamper uitkomt; de volgende redaktie- 
vergadering gaat door op maandag 6 
november in de Brug, en om twintig uur.
En ook: als er nog mensen zich geroepen
voelen om Schamper uit te delen in hun 
omgeving -dwz. in hun jaar, in het kafe, 
in het , of nog elders- die mensen dus 
mogen nog altijd kontakt opnemen met de 
redaktie.

( 12)

De gezellige dame begon dan heel 
entoesiast te doen over uat er alle-
maal te zien is in Peru en uat een 
fantastische mensen daar wonen en 
dat haar dochter daar ook woont en 
dat ze overmorgen voor een week 
naar ginder ging en dat Karei mee-
mocht, gratis voor niks.

Karei voelde zich niet goed, nam 
vlug een slok cognac uit zijn heup— 
flakon, verslikte zich niet en 
vond die aame feitelijk wel gezel-
lig. Maar neen, hij kon niet mee, 
want hij had de maandag een belang-
rijke les en hij moest aan zijn 
tesis werken en nog enkele vijven 
en zessen. De gezellige dame vond 
dat allemaal geen argumenten, kocht 
een koffie voor Karei en stak zelf 
een sigaret op, maar niks aan te 
doen: Karei bleef koppig weigeren. 
Hij wilde echter uel tonen dat hij 
van goede uil was en beloofde ie-
mand te zoeken die in zijn plaats 
kon meegaan. De gezellige dame 
zegt dat het goed is en daar gaat 
ze.

Uelnu , mijnheer de hoof dredaktgur, 
hier is Karei nu en hij denkt dat 
gij de geschikte persoon zijt om 
mee naar Peru te gaan. 
li'at zegt ge ?
Belangrijke vergadering, tesis, pa- 
tati, patata, etc ?

Godverdomme, zegt Karei en hij 
meent het.

de uwe,

Karei Kunstjes



K U L T U R E E L
G U T

Wat we beloofden, wat we er van 
terecht  brachten en wat we nu 
bel oven.

n e u T R o n

GUT (GENTS UNIVERSITAIR TONEEl) 
24.25 APRiL L 20.90UUR 
U ARCA TEATER

ST. WI004TRAA.T \
9ooo 6ENT

De bedoeling van GUT bij het begin 
van vorig akademiejaar was open te 
staan voor iedereen die kennis w i l -
de maken met toneel in zeer veel 
van zijn aspekten. Echter na Kerst-' 
mis waren we hoofdzakel ijk gericht  
op het brengen van een stuk. Dat 
doel is dan ui t e in de l i j k  bereikt;  
en precies die opvoering moet dan 
bepalend zi jn voor de evaluat ie .

Nu z e l f  gaan zeggen dat wij er ie' 
van terecht  gebracht hebben zou 
goedkoop kunnen 1ijken , a 1hoewe1 . . .  
Zoals de geïnteresseerden in eks - 
perimenteel teater wel zullen wete 
was ons volavondstuk NEUTRON een 
sukses in die zin dat twee maal 
voor een uitverkochte zaal werd 
gespeeld.  Het is  de bedoeling dat 
dit  stuk di t  jaar opnieuw gespeeld 
wordt.
Totaal onafhankelijk van hoe de 
toeschouwers het stuk vonden,staat  
hoe wij ,  mensen van GUT, de repeti  
t i e s  aanvoe1 den,welke verrijking  
het ons bracht en hoe WIJ tegenovei 
neutron stonden. De toestand is 
hier ie ts  gekomplikeerder. Neutron 
had namelijk een grote inzet van 
ons gevergd,misschien meer dan men 
van RUG-studenten kan verwachten: 
het e indresul taat  telde zodanig dat 
het misschien ten koste ging van de 
persoonlijke k r e a t i v i t e i t .
DUS... het doel dat we ons d i t  jaar 
zouden s t e l l en  zou nog meer persoon 
l i jke  kreatieve inbreng met zich 
mee moeten brengen, 
tye hopen daarom op een inje kt ie  van 
nieuwe ideeën van JULLIE.

Stefan

K O E B E L

1. MINI POEZIE BIB

B este  poëz ie l ie fhebber ,  ondanks de m o e i -
lijkheden m et de u itgever ijen  versch ijn t  er  
nog vee l  poëz ie .  Je kan m oe i l i jk  een  keuze  
maken en die dunnne bundeltjes  zijn duur. 
R oebe ls  m in i-b ib l io th eek  past daar een  mo  
mouw aan; Elke m aandag- en dinsdag m id -
dag kan je gratis  de recente  dichtbundels  
op het e e r s t e  verd iep  van restaurant BRUG

2. K O E B EL -t ijdschrift

Koebel s laagt er in  j o n g e g o e d e  auteurs  
een  kans te geven te publiceren  naast  
onze bekende l i tera toren(  Claus ,  van Maele  
v a n B r u g g e n . . .  . ) Gevorderden kunnen een  
groep gedichten of prozateksten  sturen  
naar de a r t is t ieke  le ider:

R. R. Van L o d erse le  
Kattenberg 18 
9000 Gent

( v erm eld  erbij dat je student bent)

U F G - D A F

1 De UFG -DAF ste lt  z ich  tot taak 
kultureel e n /o f  m aatschappel i jk  relevante  
f i lm s  die door hun inhoud e n /o f  produktie - 
voorwaarden geen kans maken in het 
gewone c ircu it  te vertonen en te besprek en

2. De door de U F C -D A F  n ages tree fd e  
doe ls te l l ingen  zijn de volgende:
a) het m a a tschapp ij -k r i t isch e  denken over  

de in de f i lm s  behandelde problem atiek  en 
onderwerpen te s t im uleren.
b) z ovee l  m ogelijk  m e n se n  in kontakt 

brengen met de 1 ander e'.-film en vooral  met  
een  andre n ie t-konsum ptieve  m an ier  van  
f i lm  kijken.
c) de f i lm  a ls  didaktisch m a ter ia a l  en a ls  

aanzet tot de behandeling van d e m e e s t  
uiteenlopende fenom enen te introduceren  
aan de univer s iteit.
d) de f i lm  a ls  m edium  tot objekt van onder  

zoek maken.

3. De U FG -D AF wil deze doe ls te l l ingen  
bereiken  door rege lm atig  f i lm v o o rste l l ig en  
gevolgd door een  debat( al dan niet  met  
een  forum) te organ iseren .
Hierbij is  het niet de bedoeling dat de 
U FG -D A F ^ls groep een oordeel  ve lt  over  
de vertoonde f i lm  e n /o f  over de naar aanle: 
iding h iervan aangesneden them atiek,  
maar w el dat zij fungeert a ls  podium van w 
waarop de, door haar uitgenodigde  
sp r ek er s ,  die r e c h t s t re e k s  betrokkenzijn  
bij de behandelde problem atiek ,  m et  e l -
kaar en m et het publiek in d isk u ss ie  kun-
nen treden.
T enslotte  wil de U FG -D AF zo vee l  m oge l i j l  
inform atie  (aan de hand van aff ich es ,  tra k -  
ten, brochures  , e tc .  ) over  de door haar  
vertoonde f i lm s  en de daardoor behandelde  
onderwerpen v e rz a m e le n ,  op s te l len  en 
verspre iden .

M I M E U N I V E R S I T E I T  

G E N T  ( 1*1 U G )

V .

Zoals vorig jaar wil de MUG aan 
alle geïnteresseerden de kans geven 
gratis een initiatie in de mime te 
volgen of er zich verder in te be-
kwamen. Dit gebeurt in nauwe samen-
werking met het Sabbattinitheater. 
Mime is een expressiemogelijkheid 
die je in staat stelt uit te 
drukken wat je denkt, voelt,., door 
middel van de lichaamstaal. In die 
initiatie kan je een hoop technie-
ken aanleren om aldus jouw eigen 
lichaamstaal duidelijker voor an-
deren te maken.
Dit jaar zou de MUG ook willen 
starten met dansexpressie. Dans- 
expressie, ook vaak lichaamsexpres-
sie of bewegingsexpressie genoemd, 
is meer jezelf ontplooien, is meer 
van uit jezelf, vanuit je bewegin-
gen zonder het gebruik van bepaalde 
technieken, uit te drukken wat jij 
ervaart, voelt van de situatie, het 
verhaal, de muziek, het thema,... 
waarrond gewerkt wordt; het 
"uitdansen" van je gevoelens !
Het heeft dus niets te maken met 
ballet, de klassieke opvatting van 
dans of iets dergelijks.
De eerste sessie dansexpressie zal 
per affiche (zie foto) bekendge-
maakt worden.
Wens je verdere inlichtingen over 
mime of dansexpressie dan kan je 
steeds terecht bij Boone Mare, 
Vrijheidslaan 92, Gent.



K O N V E N T
G E N T S  S T U D E N T E  N -  

K 0 0 R ( G S K )

G U S T

ßvaiuatie van een werkjaar

Dag Koorlid in spé !

Hogen wij ons even voorstellen ?
Het gents studentenkoor is een ge-
mengde groep jonge mensen, verbon-
den door een zelfde muzikale in-
teresse : die van het zingen. 
Vandaar dat we elke donderdagavond 
boeken en kursussen aan de kant 
leggen om onze hobby uit te oefenen 
Ontspanning is immers het eerste 
objectief van ons vereniginkje.
Niet dat we de koorzang niet 
ernstig zouden opnemen ! Maar bij 
ons is bijvoorbeeld een muzikale 
vorming geen vereiste, alleen maar 
een voordeel. Wij willen ook geen 
zware stukken instuderen die weken- 
kange intensieve arbeid vragen : 
ons repertoire is samengesteld uit 
liederen uit elke strekking en 
landstreek ; alle muzikale genres 
waarvoor bij onze leden interesse 
bestaat, komen aan bod.

De repetities van het GSK gaan door 
op donderdagavond, van 20u tot 22u 
in het HIKO : dat is een universi-
teitsgebouw op de hoek van Rozier 
en St. Hubertusstraat, naast de 
Centrale Bibliotheek. Onze dirigent 
is Frank DELEU, musikoloog, stads- 
beiaardier van Menen, losse mede-
werker aan de BRT. Onder zijn lei-
ding wordt de repetitie gevuld met 
het instuderen van nieuwe werken 
en het herhalen van de gekende 
stukken.

Het spreekt vanzelf dat ons koor 
een plezante bende is, die na de 
repetities al eens samen blijft 
plakken, en de grootste lol beleeft 
wanneer er eens op een avond en in 
1t weekend een optreden gepland is. 
Die optredens worden dan ook vaak 
aangebracht door onze leden, die in 
eigen streek of vriendenkring de 
nodige kontakten leggen.

In het voorbije akademiejaar hadden 
we onder meer : een studieweekend 
in de Vlaamse Ardennen, een arties-
tenmis in de Karolus Borromeuskerk 
te Antwerpen (opgenomen door BRT 3) 
konserten te Gent,Koolskamp, Pope-
ringe, Kieldrecht,.... Het grote
werkstuk was een 'Missa a 4 voci' 
van Franz Krafft (1725-1795).

Wat we dit jaar zullen doen wordt 
als naar gewoonte bepaald door 
onze leden. Aarzel niet als je 
interesse hebt voor wat we doen.
Het koor vraagt geen lidgeld ! Kom 
ons gewoon even opzoeken op donder-
dagavond, dan kan je meteen kennis-
maken met de hele bende en ... 
blij ven !!

Tot ziens.

F O T O K L A S :

H E T  B I L A N

Eerst moet gezegd worden dat fotklas 
begin vorig jaar bestond uit juist 
geteld twee leden, er kwamen er zo-
wat een twintigtal 1 bij. Nu staan 
we met een zevental elke dins- en 
donderdagavond , zowel gek als in 
tens met onze pincet in 't bad te 
draaien.
Ue bereiden een tentoonstelling voor 
met als thema'mijn zomer '78' die

moet klaar zijn eind november.(nieu 
welingen heten we welkom net hun 
zomerfoto's)
Als artistiek leider heb ik dit jaar 
het accent gelegd op het losjes aan 
foto's maken. Geen zware technische 
prutsen e. d. wel b̂ij het actief

7-tal schijnt het gelukt en graag 
zou ik het dit jaar op deze manier 
verder willen doen.

Het GENT UNIVERSITAIR JAZZCOMBO  
staat open voor e lkeen  die een instrum ent  
bezit  en dit ook daadwerkelijk kan bespe len  
en die bereid  is  om e e n s  in de week naar  
de rep et i t ie s  te komen om  th em a's  vano/a .  
Charl iePA R K E R , COLTRANE, Miles  
DAVIS, Chick COREA in te studeren en 
hierop te im p ro v iseren .
Een m in im ale  kennis van de "chord  
changes" is  w e l  gewenst.
De REPETITIES gaan door in de LIEVEN  
DE WINNEstraat 48 te Gent, w a a r sc h i j n -
lijk iedere  woensdag namiddag.

Op het p rogram m a staan ve le  optredens  
naast de gebruikelijke anim atie  van RUG-  
aktiviteiten.
In het bijzondre wordt in de maand NOVEM  
DEReen vijf dagen durende, WORKSHOP 
gepland o. 1. v. de gekende a m er ikaanse  
trom bonist  CLIFFORD THORNTON ( s p e e l -
de o. a. met Archie  Shepp ) waarbij een  
geza m el i jk  optreden is  voo rz ien  op het  
W. I. M. -F R EE FE ST IV AL in  de VOORUIT. 
B elangste l len den  zowel voor het Univ.
Jaz combo a ls  voor de workshop kunnen 
hun naam en adres  opsturen naar, .: 

U niversita ir  Jaz combo  
L. De Winnestraat 48 

9000 Gent

Wat deden we zoal in het afgelopen 
jaar ? Voor trouwe lezers van 
Schamper is dit wellicht geen vraag 
meer. In het nummer 42 van de af-
gelopen jaargang verscheen er name-
lijk reeds een artikel waarin we 
ons uitgebreid voorstelden.
Laten we toch nog even herhalen : 
na een moeilijke zwangerschap wordt 
Gustofobie, het jongste .troetelkind 
van GUST geboren. Anders dan zijn 
oudere broertjes en zusjes die 
steeds enthousiast de straat op-
stormden wordt Gustofobie reeds 
op heel jonge leeftijd door zijn 
talrijke geestelijke ouders op 
sleeptouw genomen in diverse jeugd-
clubs. Zo is hij onder meer te 
"bewonderen geweest in café de Neuze 
te Gent en de schaars verlichte 
jeugdhuizen van Moerbeke, Varsenare 
Brugge en Eeklo en daarnaast nog te 
Oostende.
Gustofobie kwam tot stand via im-
provisaties, inleving en het ge-
bruik van sprookjesfiguren, poppen-
kast, dans en zang. Het geheel 
bestaat uit losse scènes die na 
elkaar met overgangen opgevoerd 
worden. De rode draad uoorheen het 
stuk is de onmogelijkheid van de 
moderne mens om uit de gevangenis 
van het geld te komen.
Het publiek reageerde over het al-
gemeen positief en er was steeds 
een diskussie op het eind van het 
stuk voorzien.
Het zal intussen wel duidelijk ge- 
woorden zijn dat we ons dit jaar op 
een jong publiek richten, met name 
werkende jongeren die in de jeugd-
clubs hun vertier zoeken en die 
waarschijnlijk niet vlug op eigen 
initiatief naar vormingstoneel 
zouden gaan.
Een kleine zelfkritiek is hier 
zeker niet misplaatst ; Gust is er 
zich van bewust dat het stuk soms 
verward kan overkomen, dat er te 
veel monologen in voorkwamen, dat 
we ook moeten "akteren" en niet 
alleen op de scène "staan". Fouten 
die we in ons volgend stuk willen 
vermijden.

uat zijn ue van plan ?

Een aantal punten blijven onver-
anderd. We blijven spelen voor een 
"jeugdhuispubliek" .
We maken ons toneel zelf. Regelma-
tig zullen er personen uitgenodigd 
worden om ons bepaalde technieken 
zoals mime, dans zang en stemtrai)- 
ning verder aan te leren.
Het thema van ons nieuw stuk is 
bouwen en wonen en al wat daarmee 
in verband staat zoals samenwonen,
huurproblemen, enz.....
Zoals vorig jaar richten we weer 
een paar weekends in waardoor we 
in staat gesteld worden gedurende 
een lange tijd aan een stuk door te 
werken hetgeen op de dinsdagavonden 
niet altijd mogelijk is. Daarom 
worden er ook nog elke week een 
extra avond vrij gehouden voor de 
zogenaamde 'koffiekletsen' waar er 
tijd over blijft voor diskussies, 
ideeënverzamelingen die dan op de 
dinsdagavond kunnen uitgeprobeerd 
worden.
GUST komt elke dinsdagavond samen 
in de Visserij nr. 167. Iedereen 
is welkom.
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Geachte Heer,

Ene Johan Van Herreweghe Kan geen 
pionnen naar de Schamperredactie 
sturen aangezien hij er geen heeft. 
Hij zou overigens niet willen dat 
mensen hun tijd verspillen.

Diezelfde Johan Van Herreweghe Kan en 
wil echter niet verhinderen dat leden 
van de vereniging waartoe hij behoort 
de oproep van Schamper om medewerKing 
beantwoorden en de redactievergade-
ringen van Schamper gaan bijwonen.

Dat men hier puberteit en assisten- 
terigheid moet bijsleuren blijft 
deze "ene Johan Van Herreweghe" een 
raadsel.

Harte lij K,
J. Van Herreweghe

Inderdaad Johan , we hebben ons vergist. 
Pionnen horen thuis in het schaakspel.

Mf-e/

In de nevelen van de late maandag- 
avond-uren zijn persoonlijKe aanval-
len blijKbaar gemaKKelijK.
Een anonieme Schamperredacteur er-
gert zich erover dat iK illustra-
ties, die ooit in Schamper zijn ver-
schenen, heb overgenomen om die te 
laten verschijnen ih 't BalansKe, 
tijdschrift van het Vlaams Rechtsge- 
nootschap.
1° Is Schamper dan zijn exclusieve 
eigendom ? Betaalt hij Schamper met 
geld uit zijn eigen zaK ? IK dacht 
nochtans dat het officieel studenten 
weekblad van de RUG betaald werd 
met. het geld van de belastingbeta-
lers en van de studenten die zich 
aan de RUG inschrijven. De redac-
teurs zien er echter blijKbaar geen 
graten in te publiceren op Kosten 
van de universitaire gemeenschap.
Toch protesteren ze tegen de 10000, 
m.a.w. vermeerdering die juist die-
nen moet om die Kosten Co.a.l te 
betalen. Hoe rijm je dat aan elKaar 
2° Wanneer KRAPP een blad uitgaf 
(Jawaade als iK me niet vergis) dat 
als een tweelingbroer op Schamper 
geleeK, vond iK geen reacties in de 
volgende Schamper, wanneer de "Roje 
Reu” illustraties publiceert die 
indruKweKKend op deze van Schamper 
gelijKen, idem. Wanneer het VRG 
begin september een brochure uit-
geeft (vraagteKen van de eerste Kan! 
volgeplaKt met Sc hamper-i11ustraties 
Komt het nog steeds de strot van ce 
moedige redacteur niet uit. Maar 
wanneer een maand later het eerste 
nummeer van 't BalansKe verschijnt... 
3° I.v. rrt i die brochure : zeg niet dal

Schamper die nooit in handen geKre- 
gen heeft. Was de naam van één of 
ander lid van SARUG erop voorgeKomen 
dan hadden jullie die stellig wel 
ontvangen. De fichebaKKen van be-
paalde groeperingen waartoe bepaalde 
leden van Schampers redactie behoren 
moeten toch ooK voor iets dienen, 
of niet ?
4° 't BalansKe is geen éénmanszaaK.
Bij ons bestaat er nog zoiets als 
een redactieraad, waarvan we de namer 
en studiejaren van de leden gerust 
durven publiceren. Wanneer zal' 
Schamper dit eens doen ?
Waarom dan alleen één enKel persoon 
aanvallen ? Daarbij nog : iK werd
op een volKomen democratische manier, 
volgens de statuten van het VRG, re-
dacteur van ”'t BalansKe". Wie Kan 
hetzelfde zeggen van Schamper en 
waar zijn jullie statuten ?
5° (voor hen die het nog niet begre-
pen hebben) Het antwoord op de vraag 
waarom Schamper enKel mij aanvalt in 
dit verband, en dat in het Kader van 
een reeKs aanvallen tegen de Studen- 
tenwerKgemeenschap Alternatief is 
dat voor Schamper alle middelen goed 
zijn om die studentenvereniging ver-
dacht te maKen. [eigenaardig dat ze 
nog niet beweren dat JVH mij bevolen 
heeft die Schamper-i1lustraties over 
te nemen) Schampers taaK bestaat er 
blijKbaar in de fascistoïde machts- 
afwending in het PolitieK Konvent 
goed te praten door de slachtoffers 
ervan in discrediet te brengen. 
Besluit : daar Schamper wordt uitge-
geven met geld bestemd voor de ganse 
universitaire gemeenschap en dus ooK 
voor de rechtsstudentenj en daar iK 
dit jaar (in de mate dat men het mij 
toeliet) genoeg tijd heb gestoKen 
in het vervaardigen van Schamper-num- 
mers, en dat iK'. daarom niet inzie 
waarom iK bij Schamper iets minder te 
zeggen zou hebben dan de andere mede- 
werKers, ben iK geenszins van plan in 
te gaan op het voorstel van Schamper 
B5 en mag men nog veel Schamperi 11 us- 
traties verwachten in de volgende 
nummers van ”'t BalansKe”.

Chris Hocepied

Hocepied is op zijn tenen getrapt en 
schrijft een lezersbrief. Schamper 
antwoordt op de gekrenkte demokraat.
Wanneer eer, redaktioreel wordt geschre-
ven is dat niet meer of niet minder dan 
een tekst van de redaktie. Een redaktie 
waarvan de hoofdredakteur Rik Van Nuffel 
is,  en is die ook anoniem ?
En nu zijn vijf punten:
1° Schamper is geen exclusief eigendom 
van een of ander redakteur, maar dat wil 
niet zeggen dat teksten en illustraties 
- en die hebben voor de redaktie een 
zelfde waarde- zomaar mogen overgenomen 
worden.
Het argument over de 10.000 toont dat hij 
niets van de hele aktie begrijpt.
2° Het blad Jawaade van de werkgroep 
Krapp wordt gedrukt bij de zelfde druk-
ker en is op het z
ker, op hetzelfde formaat, en wordt ge-
typt met een schrijfmachine, daar houdt 
de gelijkenis mee op.
3° Welke brochure en welke fichebakken 
a.u.b.

4° Wij hebben nooit over een eenmanszaak 
gesproken, en dat is ook de kwestie niet. 
5° Schamper levert kritiek wanneer ze 
dat nodig acht, en op wie ze wil. Als 
Hocepied zich geraakt voelt langs Altern 
natief om, zegt dat meer over hem dan 
over Schamper, alle fascistoïde machts- 
afwending ten spijt.
Besluit: de inhoud van een tijdschrift 
heeft geen verband met de subsidiëring

maar wel met inspiratie van de samen-
stellers. Wanneer Hocepied meent dat er 
in '"t Balanske" geen eigen tekeningen 
kunnen , en wanneer het VRG geen 2r<0 
fr. heeft om een degelijk lay-outboek 
te kopen, dan zal de anonieme redaktie 
een kolle'cte houden, en dan zal Hoce-
pied op zijn redaktie geen bewijs meer 
moeten leveren van inspiratieloosheid.

Na de eerste vergadering die we ge-
had hebben met de jobstudenten uit 
de resto's, drong zich een tweede op 
In de eerste vergadering ging het 
vooral rond de 'arbeidssituatie van 
de jobstudenten', 'het weinig aantal 
gesyndiKeerde jobstudenten', 'het 
bandwerK in de Overpoort', 'het hui-
dige probleem rond de overuren’,
'het groeperen van de jobstudenten 
uit de resto's', + eventueel andere 
seKtoren. Verder werK moet nog ge-
leverd worden rond het wettelijK 
statuut van de jobstudenten.
Op de laatste vergadering van de 
Sociale Raad heb iK bovenstaande 
problemen even naar voren gegooid.
De heer Van Espe, beheerder van de 
restaurants, wilde hier echter niet 
op ingaan, omdat hij het probleem 
nog niet onderzocht had, en iK dit 
op geheel onverwachte wijze op ta-
fel had gegooid.
Op de volgende S.R. wordt dit pro-
bleem echter behandeld. Daarbij 
dringt zich nog een tweede vraag op, 
nl. de toestand van het vast perso-
neel in de resto's. Op de voorbije

Sociale Raad deden de vertegenwoor-
digers van het personeel alsof hun 
neus bloedde. Mijn in lichtingsbron- 
nen wezen er echter op dat hun neu-
zen niet bloedden. Alleen reeds de 
absenties die verleden jaar genoteer 
werden' (gemiddeld 28 dagen per per-
soon op een jaar - en dit zonder 
zwangerschapsverloven meegereKend) 
spreKen boeKdelen.
Rond dit alles zal een volgende ver-
gadering gaan, die vastgesteld is op 
maandag 30 oKtober om 20u30 in de 
Brug. Alle jobstudenten worden hier 
toe uitgenodigd.

DebacKer Carlos
stud. verteg. S.R.
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SMIKKELEN,
SMAKKELEN,

SMULLEN...
SMURRIE
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maandag 30 oktober 1978.
-aspergesoep
-varkensgebraad met erwten op z'n fran: 
vissticks met sla en remouladesaus 

-ijskreem/fruit 
dinsdag 31 oktober 1978.

-erwtensoep 
-Gentse stoverij 
lumpia's in zuurzoete saus 

-yoghourt/fruit

inddag 31 oktober en dond 2 nov 
'Münchner Freiheit" van Martin Sper
< ̂  ̂  v. W o + Rvuccolc tamprtfinpp)

dinddag 7 nov om 20 uur 
"Koninkrijk Aarde" v Tennessee 

Wi 11iams door TIL

woensdag 8 nov 
"Oom Wanja" van Tsjechow 
door Publiekstheater

PROKA
"Ri c o Royal", de zesde produktie van 

toneelgroep Waste of Time 
op woensdag 8 en donderdag 9 nov 
om 20u30 •

NTG (Nederlands Toneel Gent) 
"Freiherr Von Munckhausen"
H. Hensen
op 4, 9, 10, 11 november om 20u 
op 5 en 12 november om 15u

maandag 30 oktober om 20u 
optreden Gise-la May

insdag 7 november 1978, in het 
ijkscentrum voor Hoger Kunstonder- 
i j s ,  E. de Thibaultlaan 2, te 1040 
RUSSEL (om 20 u) spreekt Dr. N. 
0SS0NS over ' The Conservation of
nHuctria 1 Hpri tanp 1

Dr. N. C0SS0NS is  direkteur van het 
Ironbridge Gorge Open Air Museum, 
het eerste - en nog steeds omvang- 
r i jks te  - openluchtmuseum der i n -
dustr ië le  periode ter wereld, dat 
o.m. de eerste cokes-hoogoven, en 
de eerste g ie t i j zeren brug ter we-
reld bevat.  Onlangs werd hij door 
de Raad van Europa nog onderschei-
den met de Buropean Museum of the 
Year Award 1 978 .
In 1977 volgde N. C0SS0NS Dr. Bu-
chanan op als  voorzi t ter  der Asso-
c iat ion for Industrial Archaeology. 
Hij is o .m. -icdev/erker van de Societ.  
for Antiquaries,  van de Museum 
Associat ion,  e n z . . .
In 1973 organiseerde hij de First  
International Conference on the 
Conservation of Industrial Monu-
ments, en hij was l id van het in-
ternat ionale curatorium dat het 
Tweede (Bochum, 1975) en het Derde 
Kongres (Stockholm 1978) van deze 
reeks voorbereidde.


