
E r z ijn  m en sen  d ie  z ich  v ra g e n  s te l le n  
over de in h o u d  en rep resen ta t iv ite it  van 
het b e s ta a n d e  s tu d e n te n b la d  aan d e z e  
u n ivers ite it . .  In een  recent pam fle t wordt  
g e s te ld  d a t  S c h a m p e r  a m p e r  nog e e n  
s tu d e n te n b la d  is.
"Dit blad wordt volledig gesubsidieerd met geld van 
de sociale sector, geld van jou en mij, dus." Dat 
klopt. Maar dit wil niet zeggen dat Schamper ook 
volledig betaald wordt met geld van de sociale 
sector. Immers, cie toelage aan Schamper bedraagt 
260.000 trank, de helft van het volledige budget, en 
op de koop toe 40.000 frank minder dan vorig jaar.
Het is inderdaad niet meer dan normaal dat 
studenten inspraak hebben in dit studentenblad. Of 
Schamper daarbij verondersteld wordt de mening 
van "de student" weer te geven is een ander paar 
mouwen. In een pamflet wordt gesteld dat 'in het 
bestaande (schamele) studentenblad enkel de 
hoogstpersoonlijke mening van een selekte groep, 
door zichzelf benoemde "joernaliestjes" tot uiting \ 
komt'. De redaktie van Schamper bestaat uit een 
25'tal vrijwilligers, gezien het aantal geenszins een 
'selekte groep’ te noemen. Bovendien selekteren 
we niet willekeurig waarover wel of niet bericht wordt 
van wat aan de RUG gebeurt, of hoe daarover 
bericht wordt. Het is bovendien totaal onjuist dat 
Schamper kategoriek het recht van antwoord zou 
ontzeggen aan bepaaide verenigingen. Weiteiijk 
gezien kunnen we een recht van antwoord niet 
weigeren, gezien de wet van 23 juni 1961. De 
schrijfsels van P.Wuyts zijn  geen recht van 
antwoord, volgens 'de strikte wettelijke bepalingen 
betreffende het recht van antwoord', waarop hij zich 
nota bene zelf beroept.

Het meest voorkomende probleem bij sommige 
groots opgezette aktiviteiten aan de Unief is dat de 
redaktie er niet vooraf van op de hoogte gebracht 
wordt: de beloofde persmap inzake de 12'urenloop 
hebben we nooit gekregen, de perskonferentie van 
Winternacht ging door in het lokaal rechtover ons 
redaktielokaal, terwijl we daar niet van op de hoogte 
waren... Over de 11.11.11 -fuif t.v.v. de 
Nigeriaanse politieke vluchteling James Godpower 
werd helemaal niets bericht. We wisten ervan, maar 
veel te laat : Schamper heeft immers een deadline. 
Aankondigen kon niet, omdat de fuif dan reeds 
voorbij was; een verslag van de aktiviteiten had 
geen zin meer, wegens één maand na datum. Met 
betrekking tot het artikel over de optocht van 24 
november wordt er luidop gefluisterd dat de 
journalist in kwestie geen moeite deed om iemand te 
interviewen, en een schrijfsel produceerde dat vol 
stond van de grootste blunders en grofste 
onwaarheden. Wij zien door het extreem-linkse bos 
geen bomen meer. Het was onze voornaamste 
betrachting om een visie weer te geven, namelijk 
dat er helemaal niets te vieren valt op 24 november, 
integendeel. En dat het hele gedoe errond (jammer 
genoeg) voornamelijk getuigde van een goed 
geoliede propagandamachine van extreem-links. In 
het pamflet staat: "het recht van antwoord werd 
geweigerd" Om kort te zijn we ontvingen geen 
enkei recht van antwoord. Lezersbrieven terzake 
werden wél geplaatst

V o o r  a l l e  d u i d e l i j k h e i d :

- Schamper biedt in de eerste plaats een andere kijk op gebeurtenissen binnen De Brug. Enkel een kritisch én
onafhankelijk blad kan die objektiviteit garanderen.

- De grotere financiële controle op het blad is een feit. Gerommel met zwarte kassen is onmogelijk binnen
Schamper En waar is de hand in eigen boezem?

- De aktiviteitenkalender waarin alle erkende verenigingen het recht hebben om hun aktiviteiten aan te kondigen, 
bestaat Alleen, zolang we nergens van op de hoogte gebracht worden, kan er niets gepubliceerd worden

- Wie voert hier een haat-campagne,?
- Een recht van antwoord wordt toegekend aan eenieder die daar volgens de wettelijke bepalingen van 23 juni

1961 recht op heeft
- Artikel 24 uit de statuten van de GSR (de Gentse StudentenRaad) werd vorig jaar weggestemd, dit om 

bemoeienissen vanuit de konventen tegen te gaan. en om de onafhankelijkheid van Schamper te garanderen
Blijkbaar wil extreem-links hier een einde aan maken
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