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ZELFS
Hij is vroeg opgestaan onze koning. Om 
negen uur was hij al ten aula van Gent. 
Iedereen moet zijn brood verdienen.

We gingen dus naar de grote aula. 
Onmiddellijk twee veiligheidsagenten aan 
de nek. want zonder das of kostuumpje zie 
je er verdacht uit. De nodige papieren 
voorgelegd en de armen teruggekregen. 
Ondanks alle schuine blikken van zie-die- 
daar -met-zijn-lang-haar op zoek naar de 
aula tussen alle zuilen en trappen en 
lopers.
'Presse ? Par ici . ’

Een stampvolle aula. De rector met enkele 
tientallen proffen in het lang, warmpjes 
ingeduffeld in hun toga, de high society 
van Gent, de eredoctoraten met hun naaste 
familie , de koning, Martens, een handvol 
vrouwen en zes studenten.
Elk van de zes geflankeerd door twee 
bewakers, respectievelijk één BOB'er en 
één rijkswachter. Een stylo bovenhalen 
is al uiterst verdacht. Je weet trouwens 
nooit of we er niet mee naar de koning 
zouden smijten.

Een afgeladen huis dus, met proffen zoals 
prof Van Rompaey die geen kaart kon krijgen 
en zich dan maar parmantig zonder blikken 
of blozen op de persplaatsen kwam zetten. 
Naast Gaston Durnez van de standaard en 
wij van de Schamper.

Eerst een lesje in etiquette. Als je een 
koning tegenkomt ga je rechtstaan en hard 
klappen. Wan zodra hij zich neervlijt mag je 
je ook laten zakken. En ophouden met klappen 
Je spreekt aan met sire of majesteit en al-
tijd in het meervoud.

Boudewijn wordt er niet jonger op. Hier en 
daar grijzend, altijd grijnzend. Die man 
glimlacht alsof zijn leven ervan af hangt. 
Van negen tot één uur, altijd glimlachend. 
Koning zijn is geen pretje.

En dan speechen. De ene al braver dan de 
andere.

DE M ANNEN
LANG

Gent viert feest en de rest mag 
verhongeren. Alle scholen in het Gentse 
waar de universiteitskeuken dagelijks 
de pot schaft (en dat zijn er heel wat, 
van lagere scholen tot tolken), wel, al 
die scholenmochten vandaag op hun kin 
kloppen.
want de ganse Gentse unief viert feest 
en dus ook de keuken. Boterhammen mee-
brengen dus. Feestelijk.

Uit bezuinigingsoverwegingen heeft 
het rectoraat beslist alles in één keer 
te vieren, zijnde :
5n°verjaring vernederlandsing RUG 
lBO°verjaring van het vaderland 
openinq van het academiejaar 
uitreiking van de eredoctoraten 
Dat alles op de 17°.Juicht en jubelt.

Balthazar

Charmant, met veel présence een elf 
quarto’s lange geschiedenis van de ver-
nederlandsing, van 1788 tot nu. De koning 
gaapte eventjes maar glimlachtte veront-
schuldigend. Een koortje zong wat klas-
siek. Een erg dankbare taak in een zaal 
met een dergelijke accoustiek.

En dan kwamen de eredoctoraten. De ere- 
doctoor in kwestie krijgt een blauwe platte 
doos met iets in, en wat konijnepels op 
de schouders gespeld. Dat allemaal netjes 
verpakt in de Gentse kleuren blauw-geel.
Het lijkt de spionkop van Beveren wel.
Er was vroeger een bbetje kritiek gekomen 
op de keuze van vroegere eredoctoraten. 
Waarom altijd wetenschapslui ? Deze maal 
kwamen dus ook de kunstenaars aan bod én 
het moesten Vlamingen zijn, want we vieren 

de 50°verjaring van de vernederlandsing var 
de unief.

Tot zover de kunstenaars. Een vrij pijn-
lijk moment was Nico Gunsburgs lauwering. 
Alhoewel de BRT juist de 'uitbundigheid 
van het applaus' vermeldde.

Gunzburg
Nico Gunzburg, 98 jaar, geboren als Let-
lander. Eens een gezaghebbende prof, nu 
een klein mannetje dat nauwelijks kan 
stappen en vertwijfelt een stoel zoekt. 
Voortdurend met zijn wandelstok speelt, 
met schuifelende pasjes de rector tegemoet 
gaat om de eretekens te ontvangen en op 
zijn beurt glimlachend naar de konirg 
wuift.

Een vrij pijnlijk moment dat gans dit 
bombastisch gedoe als een zeepbel door-
prikt, ook de mooiste toga nederig moet 
maken.

Ridder

Ridder René Victor, 83 jaar, en nog 
steeds hoofdredacteur van het Rechtskun-
dig weekblad. Juristen zullen wegdromen 
bij zoveel onrechtstreekse macht. Dit 

tijdschrift dat op deze zitting 'een on-
misbaar werkinstrument'werd genoemd is 
voor juristen wat Pierre Cardin voor de 
zomercollectie is. Ridder Victor houdt 
hiervan reeds 44 de teugels in handen.
De koning glimlachte.

De Schrijver

Oud volksvertegenwoordiger, oud minister 
van Staat, en de koning, ach ja, dat wist 
u al.

IN  %T
Doe het Zelf

In deze tijden van werkloosheid biedt 
Schmaper je een hobby aan. Krantje maken. 
Maar toch schijnt het sommigen af te 
schrikken. Je ligt dan 'vast', je hebt 
een lief en een cafébaas te onderhouden,
o.k. we begrijpen dat best.

Daarom hadden we hetvolgende bedacht.
Je komt naar schamper, je vraagt een 
onderwerp en levert ons over een maand 
een frontpagina-artikel.

Zonneënergie van drie weken terug was 
zo'n artikel. De volgende twee schampers 
zullen trouwens beiden vooraan geschreven 
zijn door free-lances.

We hebben nog heel wat onderwerpen in de 
schuif die we graag aan een free-lance 
zouden toevertrouwen.

Jê weet ons zitten. Maandagavond, zeven 
uur, in de Brug, de eerste trap rechts. 
Tot dan.

Er waren trouwens een hoopje betogers op- 
gekomendie rector Gerlo’s 'ondemocratische 
uitspraken' en rector de Somers 'uitspra-
ken, die uit hetzelfde vatje tapte als 
Gerlo, niet pikten,
uitspraken o.a. tijdens de 10000-acties.

Laren we het er eenvoudigweg bij houden dal 
de rectoren uit het VLIR elkaar eens in 
de bloemetjes wilden zetten.

ep i lo o g

Gi l l iams

Baron van 80 jaar. Een schrijver die 
een vrij originele plaats innneemt in 
de Vlaamse literatuur.

Sano

Oprichter van de Vlaamse ingenieursvereni- 
ging in een tijd dat ingenieurs in dit 
land nog geen enkele Vlaamse les kregen.

De zitting wordt besloten, het nationaal 
volkslied weerklinkt. En dan dwarrelen 
honderden papiertjes uit de nok naar 
beneden. Een ticket-parade denkt iedereen 
Wat leuk. De koning glimlacht. Eindelijk 
een feestelijk cachet. En hoe origineel 
bekeken.

Tot ergernis van de ordediensten bleken 
het kleine pamfletjes te zijn. Van studen-
ten dan nog. Ongecontroleerde studenten.

rektor

De rector, de papiertjes trilden in zijn 
handen, schetste in twee quarto's de geschie 
denis van Gent, prees één quarto de RUG die 
'op internationaal vlak een niveau bereikt 
dat in vele sectoren bevredigend is en 
klaagde één quarto over te weinig geld, te 
weinig subsidies, te weinig steun.
Je koning bleef glimlachen.

De Meester

Een componist die een sterk vernieuwende 
invloed had in en ver buiten Vlaanderen 
door elektronische muziek in het klassieke 
kamp binnen te halen.

d'Haese

Een beeldhouwer die vooral gelauwerd werd 
omwille van ’zijn techniek koperen stukken 
aan elkaar te zetten’. De koning glimlach-
te bemoedigend.

Tot zover de eredoctoraten dieitgereikt 
werdenaan strijdende Vlamingen. Zoals 
dat blijkbaar hoort bij een viering van 
de vernederlandsing van Gentse Rijksuni-
versiteit . En dan komen de eredoctoraten 
die eigenlijk nergens in passen. Eredoc-
toraten voorgesteld door onze rector Hoste 
voor zijn collega’s rectoren Aloïs Gerlo, 
reeds 21 jaar rector te Brussel en De 
Somer reeds 15 jaar rector te Leuven. 
Inderdaad laten beide rectoren hun unief 
niet verkommeren, inderdaad zijn zij in 
dat opzicht goeie rectoren. Maar moet 
iedereen die zijn job naar behoren ver-
vult een eredoctoraat krijgen.

Groot alarm geblazen. De pamfletjes vroe-
gen een beetje zelfbestuur en een-beetje 
minder achterstalling van de Vlaamse 
universiteiten. 'De koning ging glimlachend 
buiten. Hier en daar riep men 'leve de 
koning. Vive le roi.’ In twee talen, 
zoals het hoort. Of heb je al ooit 
iemand 'es lebe der König’ horen roepen ? 
Zijne majesteit stapte samen met de eerste 
minister in auto en verdween, een scande-
rende hoop studenten achterlatend.
Martens ging wat eten, en reed toen naar 
de arbeidsconferentie, om daar , naar het 
voorbeeld van de grootmeester, glimlach-
end vakbond en patronaat aan te horen.
Er moet af en toe nog geregeerd worden.



s c h a f  ze a f  d ie  le ssen  !
Begeleiding van studenten betekent dat 
jij en ik met om hfet even welk probleem 
steeds bij iemand terecht kunnen. Het 
klinkt nogal moraliserend maar in Leuven 
hebben ze zoiets voor mekaar gebokst.
Daar noemt het monitoraat.
Een aantal assistenten zijn enkel en 
alleen aangesteld om vragen van studenten 
te beantwoorden.
Op het debat zat zo’n monitor. Een jonge 
kerel nog, die er een beetje mee inzat 
wanneer hij met zijn doctoraatsverhandelinj 
zou klaarkomen [want die is verplicht na 
6 jaar assistent).

'Als monitor heb je niet zoveel tijd om 
je met die verhandeling bezig te houden, 
want ik heb echt werk genoeg als monitor, 

er is wel degelijk vraag naar.
Je hebt twee soorten monitoraat. Enerzijds 
kan je monitor zijn voor een beperkte 
groep van een student of 10, anderzijds 
monitor van één of meer vakken.
De deur staat dan altijd open voor proble-
men van mensne uit de groepen.’

De monitor in kwestie is Germanist en be-
perkt zich bewust tot zuivere problemen 
bij de lessen, taken of repets.

'Maar je kan niet ontkennen dat de meeste 
problemen een diepere oorzaak hebben, vaak 
familiaal, kortom sociaal. En dan verwijs jt 
naar de sociale diensten van de universi- 
teit. Op die terreinen zijn zij meer thuis 
dan ik. ’

Er is wel degelijk een nood aan !
Maar ook in Leuven is er tegenstand, maar 
dan wel vanuit de proffen en de assistenten 
die liever al het geld dat gestoken wordt 
in monitioraat, geïnvesteerd zagen in 
direct wetenschappelijk en onderwijzend 
personeel. Typisch voor hun docentgericht 
denken. Mijn lesje geven, mijn onderzoek 
dat zijn de belangrijke dingen. Als stu-
denten dingen niet snappen, dan zijn ze 
enkel en alleen dom !

Tot slot voor Leuven getuigt een student 
die er, naar zijn zeggen heel wat baat bij 
vond.
Slechte studenten en hele goeie zijn er 
inderdaad niets mee.

Tot u spreekt meneer die Potter, hoofd van 
het studiebureau in het rectoraat.

En dat op een debat ingericht over de ̂ 
'studiebureaus ' in Gent, en de oplossingen 
daarvoor in andere universiteiten. 'Repeti-
toren ' komen als zwammen uit de grond, 
kosten ongelooflijk veel geld, en zijn 

gemeengoed in Gent geworden. Is dit zo 
normaal ? Als een student iets niet snapt, 
is dit dan altijd zijn fout ? En waarom 
moet hij er dan zoveel voor betalen ?
Een debat dus in de Blandijn. Een 70-tal 
mensen hoopten op een Gents initiatief 
d la Leuven maar kwamen fameus bedrogen 
uit.

Het is de tussensoort, de overgrote 
meerderheid die deze kans neemt.
Hoe werkt monitoraat ? Dat hangt af 
van faculteit tot faculteit. Zoals 
we hierboven schreven heb je twee soorten, 
per vak of per groepje, de uitwerking kan 
dan nog verschillen. Enkel met problemen 
de deur binnen stappen, of repets, of 
groepswerk. Dat hangt af van het vak.
En van de studenten. Tenslotte zijn der-
gelijke groepen of repets helemaal niet 
verplicht.

Antwerpen. Deze universiteit heeft nog 
maar twee jaar een sociale dienst, die 
heel weinig in de pap te brokkelen heeft, 
veel goeie wil en een heleboel ideëen. 
Maar voorlopig is dat ook alles.

Gent. Eerst en vooral professor SRchaR1-4- 
Een man die voortdurend in koninklijk 
meervoud spreekt. Hij vindt dat gepraat 
over begeleiding van studenten allemaal 
gezwam. Hij is er immers in zijn tijd 
doorgeraakt zonder. Tot zover argument 
nummer 1. Dat in Leuven aangetoond werd 
dat er wel degelijk een nood aan was, 
dat in Gent de studiebureaus als padde-
stoelen opgroeien, lijkt even vergeten. 
Maar... ais de studenten begeleiding 
willen is dat de fout van het onderwij-
zend personeel, zij hebben hun job niet

goed gedaan. De reden is dat ze niet 
genoeg personeel hebben [sic).
'Geef ons -zoals voorgeschreven- in de 
kandidaturen van de geneeskunde, één 
assistent per zes studenten en wij geven 
u begeleiding.’
Een waarheid als een koe, maar spijtig 
genoeg al even naief. De RUG neemt geen 
personeel meer aan. Integendeel, men meent 
dat er teveel personeel is om financieel 
gezond de toekomst in de ogen te zien.

De Potter komt aan de beurt. Hoofd van 
het studiebureau van het rectoraat. Uit-
vinder van het nieuwe vrijstellingsysteem 

bijvoorbeeld.

Punt één : als er een nood is aan begelei-
ding dan ligt dit inderdaad aan het onder-
wijzend personeel; proffen en assistenten. 
Zij doen hun job niet goed, of krijgen er 
niet de middelen voor. Het lijkt dan ook 
raar een nieuwe dienst in te schuiven om 
die leemte op te lossen.

Punt twee : oplossingen zijn tweeërlei.
- het glazen huis. Een student die aan 

de unief komt moet precies kunnen weten 
hoe het er aan toe gaat, wanneer en hoe 
examens, welke cursus, welke eisen. Kortom

het boekje van wijlen professor Delva :
'de gedragscode der examinator Spijtig 
genoeg is er geen enkele sanctie om de 
prof tot naleving te verplichten. Een dode 

letter.

- schaf de lessen af. Maak de cursussen 
goed genoeg dat studenten geen cursussen 
meer nodig hebben. Twee opmerkingen. 
Allereerst zijn er vakken waarbij dit 
doodgewoon onmogelijk is. Vergespeciali- 
seerde vakken hebben uitleg nodig, filo-
sofie en talen ...Het verbale is noodzakelijk

Langs de andere kant zijn er studenten, 
laten we dat maar toegeven, die de uitleg 
nodig hebben, niet kunnen blokken ’in een 
cursus van een ander'. Alle lessen ver-

plicht maken is één uiterste, ze afschaf-
fen is een ander, beiden zijn ze gewoon 
een aanfluiting van het beetje vrijheid 
dat de student in zijn cursus kan stoppen.

En dan hebben we het nog niet over de 
realiteitszin van dit plan van mr. De 

Potter.

Het is duidelijk dat er nood is aan stu-
diebegeleiding. Studenten gaan steeds 
meer naar studiebureaus die gemakkelijk 
geld verdienen op de nalatigheden van het

onderwijzend personeel. Om het crt’ te zeg-
gen. Het zijn de studenten die moeten 
betalen voor de nalatigheid van pre, fen 
en assistenten.

De studenten mogen blij zijn met 
zulke mensen op het rectoraat. De 
studenten mogen juichen als ze ondervinden 
dat hun problemen met zoveel enthousiasme 
en realiteitszin worden behandeld.

Mijn braaf studentenvolk, een goede raad : 
probeer vooral er in de eerste zit door

te zijn, probeer dan vooral aan een 
vacantiejob te geraken en veel geld te 
verdienen. De 'studiebureaus' zullen er 
niet goedkoper op worden.

Theater Verticaal start met een nieuw 
ideetje. Den Blauwen Maandag. Elke 
maandag om negen uur 's avonds krijg 
je er een éénmalig optreden voorgescho-
teld .
Wat doet een mens allemaal op een 
maandagavond ? In zijn fauteuil weg-
zakken en naar TV kijken, of je kan 
in je fauteuil wegzakken en naar TV 
kijken. Met TV dan als Theater Vertikaal.

De roodfluwelen fauteuils komen uit het 
NTG, want die moesten ze niet meer heb-
ben. Ze wilden blauv;e, én zeven centimeter 
breder zei mijnheer de directeur Demets 
ons. Maar da’s weer een ander verhaal. 
Laten we het er voorlopig bij houden dat 
Theater Verticaal de rooie kreeg Veticaal 
van schepen Monsaert, de brave ziel.

Eerste blauwe Maandag, 1 december 21 u 
Lazy River Big Band voltallig met zijn 
twintigen. Decibels verzekerd. En volk 
ook, dus wel liefst reserveren op 
25.40.61 elke weekdag 10u en 14u.

Vanaf november wordt in 'De overpoort' 
één van de vier aanschuifgangen door 
een 'snack'. Op die plaats zal men voor 
dezlefde prijs van 55 fr een 'betere' 
maaltijd kunnen genieten, zij het dan 
wel zonder soep of dessert.
De bedoeling ervan is een ruimere keuze 
aan te bieden, en het oneindige wachten 
te beperken door een vlottere zelfbenie- 
ning.
Men zal kunnen kiezen uit vier warme 
gerechten en één koud. Alvast is gekozen 
voor stoverij, hamburger, vis en gevulde 
tomaten. Dagelijks zullen twee gerechten 
vervangen worden door 2 andere, terwijl 
de andere een dagje op het menu blijven.

De commissie menu heeft haar oog laten 
vallen op de verfraaiing van het inte-
rieur.
Een oplossing zou zijn dat er regelmatig 
tentoonstellingen van bijvoorbeeld stu-
denten uit de academies worden op touw 
gezet.
Een ander idee was een beetje leven in 
de brouwerij te blazen met kleinkunst-
en folkgroepjes. Of dat zal lukken is 
natuurlijk een andere vraag, niet iedereen 
treedt graag op in een schallende ruimte 
met honderden schransende studenten. Wat 
vooralsnog uit de warme oven zal komen 
valt dus nog te zien. Alleszins goeie 
ideetjes.

Niet alleen RUG en NUHD studenten maken 
gebruik van de resto's, maar ook leer-
lingen uit scholen uit de buurt, gepensio-
neerden en mensen uit openbare diensten 
helpen de kosten te dempten.
En dat schijnt nodig om de vaste kosten 
uit te spreiden over meer ticket-kopers.
De prijs zal voorlopig niet verhoogd 
worden.
Uit voorgaande prijsverhogingen bleek 
trouwens een daling van het aantal maal-

tijden, zodat de inkomsten slechts 
licht vethoogd werden.

K L U I V E R

om zomaar een oefening te houden, maar 
laten na de pers vooraf hierover in te 
lichten; een enig mogelijke garantie voor 
de bevolking om te weten of het hier wer-
kelijk om een oefening ging dan wel om een 
ongeval.

Zondag 16 november was er weinig reden 
tot vieren voor de Belgen Dm 10u werd op ae 
BRT vermeld dat er zich een ongeval had 
voorgedaan in de kerncentrale van Doel.
Een bericht uit betrouwbare bron dat ner-
gens officieel kon bevestigd worden. Het 
bericht werd enkel gesterkt toen ook de 
hulpdiensten van Antwerpen uitrukten 
richting Doel. En ook de autoriteiten 
van de Scheldestad wisten niet dat het 
allemaal een misplaatste (letterlijk) 
aprilgrap was. Want zoals het later bleek 
ging het hier enkel om een algemene oefe-
ning, waarbij OPZETTELIJK weinig mensen 
geïnformeerd werden om een zoveel mogelijk 
reële rampimitatie te bekomen.

Een BRT-reporter vroeg dan ook in het mid- 
dagjoernaal erg kribberig aan een woord-
voerder van EBES in Doel of hij werkelijk 
kon aantonen dat er niets aan de hand was. 
Maar die verwees naar de mensen in de kern-
centrale zelf , die zoals hoger vermeld 
geen uitsluitsels wouden geven.
'Dan is er iets fout' verklaarde de woord-
voerder lakoniek toen hij ook op dit laat-1 
ste detail attent werd gemaakt.
Er was inderdaad iets fout gelopen!
De heren van de kerncentrale besluiten

Want wie gaat nu de bevolking verwittigen 
als het om een echt ongeval gaat?
Wie gaat een panikerende bevolking tegen-
houden als het enkel om een oefening gaat?

0k, er is zondag geen paniek uitgebroken, 
maar dat is nu juist het meest verontrus-
tend. Want zo’n vakkundig zwijgen was na-
tuurlijk DOELbewust gekozen en niet (enkel) 
ter kompensatie van een gebrek aan fanta-
sie bij de veiligheidsdiensten van de cen-
trale (die een echte ramp nodig hebben om 
te kunnen oefenen) maar ook om de bevol-
king te konditioneren dergelijke 'ongeluk-
jes' gewoon te vinden. En in dit laatste 
ligt nu precies het wansmakelijke van 
de ganse actie. Zondag was dus een ge-
ruststellende dag voor de leiding van de 
centrale van Doel, want naast een veront-
waardigde BRT en een aantal verbaasde ge-
zagsdragers, was er geen noemenswaardige 
reactie bij de bevolking. Doorgaan met 
oefenen en/of verongelukken.

Het onderscheid weten we pas nadien... of, 
ja, of ook niet...



b lo o d y ' I r i s h m e nT h o s e
"We the undersigned Republican POWs (Priso-
ners Of War) presently incarcerated in the 
H-Blocks of Long Kesh firmly declare that 
from today October 27th 1980, we shall em-
bark upon hunger strike in demand that we 
not only be recognised ccnd treated as poli-
tical prisoners, but as human beings.
Our grave decision to hunger-strike is en-
tirely of our own, and owes influence only 
to the peretuation of four long years of 
British institutionalised torture and un-
precedented barbarity here within H-Block 
and Armagh jail (vrouwengevangenis in N- 
Ierland). Having exliausted every other means 
and alternatives avaible to us, we see no 
other way of ending this inhumanity.

Whilst the Irish Nation remains unfree par-
titioned (verdeeld in N-Ierland en de repu- 
bliek Ierlccnd) and at war with an alien 
govemement, torture in the prisons and 
oppression in the streets will always exist. 
And no different is today than from the 
same Black and Tans (1) of sixty years ago, 
when the same alien govemement murdered 
Terence MacSwiney and young Kevin Barry 
(beide Ierse nationalisten).

So, in the spirit of MacSwiney and with the 
determination of eight centuries of uncom-
promising resistance, we the undersigned, oj 
yet another risen Irish generation, declare 
our firm resolve to uphold those fundamental 
principles of right and justice, for there 
is no right in torture, and no justice in 
British justice.

We call upon the Irish nation to bear wit-
ness not only to our trials of inhumanity, 
but to the perennial wrong inflicted upon 
our nation by an alien govemement.
We face death in the mind of those who are 
right. We leave our lives in the hands of 
the Irish nation and our souls to the most 
high God.

(1) Verzameling van het Britse schorremorie 
(gevangenen, outlaws,..) die in Ierland 60 
jaar geleden de "orde" handhaafden.

Dit bericht werd buitengesmokkeld uit de 
H-Blocks Long Kesh, Brits koncentratiekamp 
in Noord Ierland. Wanneer deze Schamper 
verschijnt zijn deze 7 jonge Ierse republi-
keinen aan hun 25ste dag hongerstaking toe. 
Ongeveer 8 jaar terug, in 1972, verkregen 
de Ierse gevangenen, na een langdurige hon-
gerstaking van 35 dagen, het statuut van po 
litiek gevangene. Dit wil zeggen dat ze 
vanaf dat ogenblik hun burgerkledij mochten 
dragen, niet verplicht konden worden tot 
dwangarbeid, dat ze met meer dan 1 in een 
cel mochten vergaderen, edukatieve aktivi- 
teiten inrichten [zoals het onderwijzen van 
de Ierse taal], een wekelijks bezoek, brief 
en voedselpakket mochten ontvangen...

Dat deze behandeling voor Britse regering 
veel te menselijk leek, bleek in 1976, 4 
jaar later. Toen werd het statuut van poli 
tiek gevangene afgeschaft, en iedere ver-
oordeelde, wat hij ook op zijn strafblad 
had werd een krimineel. Deze stunt van de 
Britse regering werd ingevoerd om de ganse 
Ierse strijd, en niet alleen de gevangenen, 
te kriminaliseren. Zo konden zij naar bui-
ten toe de Ierse bevrijdingsstrijd voorstel 
len alsof het een strijd was tegen bandie-
ten en niet tegen een idealistisch volk.

De reaktie was enorm.
De eerste republikein die gevangen gezet 
werd, weigerde de gevangeniskledij [het uni 
form van een krimineel] te dragen en ging 
naakt in zijn cel zitten, met een deken als 
enig kledingstuk. De reaktie van het ge-
vangeniswezen was ongenaakbaar. De gevange 
ne werd ieder bezoek, iedere brief en ioder 
voedselpakket geweigerd. De oefeningen 
buiten de cel werden verboden. Geen kontakt 
meer met andere gevangenen, geen schrijfma-
teriaal : ALLEEN, GEÏSOLEERD VAN DE BUITEN-
WERELD, 24 UUR PER DAG EN DIT AL 4 JAAR 
LANG !

Signed Leo Green, Bredan Hughes, Ray 
MacCartney, Tom McFeeley, Tommy McKeamey, 
Sean McKenna, John Nixon.

Omdat het bleek dat de gevangenen van de • 
gelegenheid om naar het toilet te gaan, ge-
bruik maakten om even hun benen te strekken 
werd hen deze enige mogelijkheid tot ont-
spanning in 1978 ontzegd. In die dagen die 
op deze beslissing volgden werden de WC-pot

ten regelmatig geleegd. Na enige tijd ge-
beurde dat echter niet meer zo frekwent, en 
om van de stank van hun eigen uitwerpselen 
af te zijn waren de gevangenen genoodzaakt 
deze door het celraampje te werpen. De be-
wakers gingen alles van de grond oprapen en 
wierpen het langs dezelfde weg weer naar 
binnen. Gevolg : de matras en het deken 
werden volledig besmeurd. De enige oplossirg 
die voor de gevangenen toen overbleef was .. 
hun eigen 'bdtwerpselen aan de celmuren uit-
smeren, nier -als vorm van protest [zoals de 
Britse autoriteiten het rondverkondigen) 
maar als enigste mogelijkheid om van de 
stank en de gevangenisterreur af te raken.
De cellen [gevangenen incluis), worden nu 
met een amoniakoplossing schoon gespoten 
waardoor de matrassen en het deken dagen-
lang verzenkt zijn van de amoniak (wat heel 
wat ademhalingsmoeilijkheden oplevert).

Gevangenen die totaal geïsoleerd, in hun 
eigen uitwerpselen zitten; dagelijks ge-
schopt en geslagen worden; die zien dat ie-
dere vorm van protest door de Britse rege-
ring wordt genegeerd, zijn ten lange laaste 
bereid hun eigen leven op te ofeeren voor 
wat menselijkheid !

Alles aan deze gevangenen is politiek : het 
leger dat hen aanhoudt, de politie die hen 
in Castlereagh (speciaal ondervragingscen- 
trum) ondervraagt (van 9 uur ’s morgens 
tot 2 uur ’s nachts, konstant gemarteld), 
de speciale "behandeling" in de H-Blocks 
Long Kesh, ... dit alles heeft een echte 
krimineel nog nooit meegemaakt.

Op dinsdag 18 november werd te Gent een re-
gionaal H-Block komitee opgericht dat alles 
zal doen om de Britse regering onder druk 
te zetten en zo proberen 7 levens te redden 
en de levensomstandigheden van 580 gevange-
ne (550 in Long Kesh en 30 in Armagh Jail) 
te verbeteren.

Wij vragen U mee te werken in dat komitee, 
help ons zoveel mogelijk petities verzame-
len en in ieder geval vertel voort wat je 
hier gelezen hebt.

Vergeet niet dat Groot-Brittannië lid is 
van de EEG, wat de situatie zoveel dichter 

bij ons brengt !

INTERNATIONAL H-BLOCK PETITION

We, the undersigned, support the de-
mands of the H-Block prisoners and 
the protesting prisoners in Armagh 
Jail as set out below.

1. No prison uniform.
2. No prison work.
3. Free association with other poli-

tical prisoners.
4. The right to organise education 

and craft etc.
One letter, one visit, one food 
parcel in the week.

5. Restoration of full remission of 
sentence.

We believe the acceptance, in full, 
of these demands to be the only rea-
sonable, human and just solution to 
the present conflict, and the resul-
tant degradation of the prisoners.

Name : ............................

Address ; .........................

Profess : .........................

Vertaling van punt (1) : Recht op strafver-
mindering (zoals bij ons door goed gedrag 
en zeden) .

Morgen en overmorgen gaan in een aantal 
steden solidariteitshongerstakingen door, 
ook in Gent.
Uw steun is altijd welkom.

Wim Wabbes

P.S.N.B. : Het petitie-strookje hierboven 
kan je uitscheuren (nvdr na de Schamper ge-
lezen te hebben) en in een doos aan de in-
gang werpen.
Dank en doe het.

VAN

Willem
TOT NU

STRIP
Vijftig jaar is de Gentse 
rijksuniversiteit verneder- 
landsd. En dat werd gevierd 
zoals reeds voldoende op de 
frontpagina beschreven.

Onze cultuurredactie dook 
onder in de geschiedenis 
en verzorgde de hierna-
volgende bijdrage.

s t ic h t in g

Gent stuurde koning Willem I van de Neder-
landen een verzoek tot oprichting van een 
universiteit in de stad in 1814. Ook an-
dere steden stelden hun kandidatuur. In 
1816 kreërde Willem 3 rijksuniversiteiten 
in het Zuiden, nl. te Luik, Leuven, en 
Gent. Eén jaar later, dus in 1817, werd 
de Gentse rijksuniversiteit officieel ge-
opend. De 190 ingeschreven studenten kre-
gen les in het latijn.
Het Voorlopig Bewind, geïnstaleerd na de 
Belgische Omwenteling, stond afkerig te-
genover alles wat Hollands was. Het Rijk 
achtte het niet nodig haar drie universi- 
teiten volledig te behouden of ze de nodi-
ge werkingskredieten te bezorgen.
In 1835 kwamen er 4 universiteiten in het 
land : 2 rijksuniversiteiten te Gent en te 
Luik en 2 vrije universiteiten.
De verfransingsstroom in de vlaamse univer-
siteiten zette zich verder en de reaktie 
bleef aanvankelijk kultureel beperkt.
Een eerste politieke aktie kwam er in jan-
uari 1840 : het ' Vlaams Petitionement ' 
werd over gans Vlaanderen verspreid en bij 
het parlement ingediend. Daarin vroegen 
duizenden Vlamingen het gebruik van het 
' nederduyts ' in de rijks-, provinciale 
en gemeentelijke administratie, aan de 
rechtbanken, aan de Gentse rijksuniversi-
teit en in de rijksscholen. De vraag 
bleef zonder gevolg.
Een tweede parlementaire aktie kwam er in 
1856 met de oprichting van de ' Kommissie 
der Vlaamse Grieven ', volledig samenge-
steld uit Vlaamsgezinden. Het rapport van 
deze kommissie was uiterst gematigd : het 
pleitte voor de officiële erkenning in 
Vlaanderen van het Nederlands naast het 
Frans.

•>
❖

v o o rg e s c h ie d e n is

Bij het begin van de 20° eeuw meenden ve-
len de vernederlandsing nabij. Aan de 
spits van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd . 
stond toen Lodewijk de Raet : hij stelde 
dat de Vlaamse beweging zich niet langer 
tevreden mocht stellen met het aanvechten 
van taaltoestanden, maar zich moest toe-
leggen op de integrale ontvoogding die de 
Vlamingen de intellektuele, ekonomische 
en politieke macht in het land zou bezor-
gen. Ook voor Vermeylen en Mac Leod was 
de taalproblematiek niet het enige. Waar 
echter de Raet de nadruk legde op het eko-
nomische aspekt, stelden zij de humane en 
sociale taak van de Vlaamse Beweging cen-
traal .
Ondertussen meende ook de kerkelijke over-
heid in de diskussie tussenbeide te moeten 
komen : zij had in 1830 partij gekozen voor 
de Belgische Oostand uit reaktie tegen het 
protestantse Noorden, nu meende ze dat de 
Belgische staat best gebaat was bij één 
kuituur, nl. de Franse. Kardinaal Mercier 
vond in 1906 het Nederlands niet geschikt 
als voertaal voor het hoger onderwijs.
Vanaf 1910 traden 3 nieuwe politici op de 
voorgrond : Franck(lib.), Huysmans(soc.) 
en Van Cauwelaert(kath.). Zij stelden een 
trapsgewijze invoer van het nederlands van-
af het akademiejaar 1916-1917 voor, maar 
voor het uitbreken van de oorlog was het

nog niet eens besproken ! Het werd in 1916 
echter wel overgenomen door de Duitse goe- 
verneur-generaal Von Bissing. Na de oor-
log kwam echter onmiddellijke reaktie tegen 
deze Vlaams-Duitse universiteit : ze werd 
eenvoudigweg afgeschaft.

In 1919 stelde Van Cauwelaert dit voorstel 
weer aan het parlement voor. De debatten 
erover werden praktisch uitsluitend in het 
Frans gevoerd. De argumenten van de tegen-
strevers koncentreerde zich rond 4 punten: 
zij meenden dat het werk van Von Bissing 
erdoor werd voortgezet en een hulde zou 
blijken aan het aktivisme; de vernederland-
sing zou leiden tot separatisme; het was 
een aanslag tegen het oude Gentse kultuur- 
centrum en het vlaams was tenslotte toch 
maar een dialekt. Zo meende een vertegen-
woordiger van de verfranste Gentse bour-
geoisie dat wetenschap zich richt tot een 

gering aantal uitverkorenen en dat het 
onderwijs ervan is voorbehouden aan een 
beperkte elite zodat dit gerust in het 
Frans kan gebeuren. Dit voorstel werd 
(nipt) aanvaard door de Kamer, maar verwor-
pen door de Senaat.

N o l ib a r a k
In 1923 diende de regering Theunis een eiger 
wetsontwerp in. Het stond op naam van de 
Luikse hoogleraar en ekstraparlementair P.

Nolf. Het voorzag in de splitsing van de 
universiteit in een Vlaams regime, met twee-
derden van de kursussen in het Nederlands 
en één derde in het Frans, en een Frans re-
gime met tweederden Franstalige en één der-
de Nederlandstalige kursussen. Hoewel nie-
mand dit echt een goed voorstel vond, werd 
het toch aanvaard. Reaktie bleef niet uit: 
de Vlamingen boycotten de Vlaamse leergan-
gen om aldus een algehele vernederlandsing 
af te dwingen; de Franstaligen richtten de 
' Ecole des Hautes Etudes ' op waar de aan 
de universiteit enkel in het Nederlands 
gedoceerde kursussen in het Frans werden 
gegeven.

v e r n e d e r l a n d s in g
In 1929 legde de regering een nieuw ontwerp 
voor waarbij de algehele, trapsgewijze ver-
nederlandsing zou geschieden vanaf het aka-
demiejaar '30-' 31 . De aanvaarding van dit 
ontwerp gebeurde ook niet zomaar : " Je 
crois que la jeunesse flamande n'a pas be-
soin, pour se pouvoir développer intellec-
tuellement, d'un enseignement exclusivement 
flamand. "( Amelot ).
Vermeylen plaatste de Vlaamse Beweging en 
de taalstrijd in de sociale beweging en de 
sociale strijd.

Het ontwerp werd door Kamer en Senaat op 
2 april 1930 aanvaard !!



The London G leaner

Net na de middag merk ik het. Knobby 
C.Raar heeft weer in Schamper ge-
schreven. Ik vat de tekst aan. En 
diep ontgoocheld over de stijl, het 
gebrekkig aantal fouten, en de scha-
mele inhoud voel ik mijn banaan te-
rug keren in mijn keel. Maar dat ben 
ik niet. Dat is een imitatieknobby. 
De vader op het nest betrapt zie ik 
de dader achter de Macdonalds-bridge 
beker lijkbleek zwaaien met een 
Schamper. Een ogenblik lacht hij nog 
maar zakt dan door de tuinmeubelen 
die Van Espen op de Koornmarkt mee-
nam. In kleine balletjes ligt hij op 
de vloer. Filmmannetje geef toe, ze 
zitten aan ons brood. Dat ze alle-
maal Paul Geeraert of Hans Blok he-
ten in dit blad, gaat mij niet aan; 
maar Knobby verkrachten... Ga op een 
vreemde uw lijk verkopen of uw kin- 
ders maken. En wie is in godsnaam 
die Goetmackers die op het eerste 
blad mag schrijven? Dat hij maar op-
past voor goedkope imitatie. Onder-
tussen zijn vier gillende witte 
brugdames komen aanhollen om de met 
bloedbesmeurde fauteuil te inspek- 
teren, ene loopt vertwijfeld weg en 
neemt een schepje uit een kom. Don-
ker bedruipt komt ze terug, zoet 
jai nie bejter zaan mee damblansj?

Ke weetet nie, roept een andere en 
ook zij loopt weg en komt met acht 
frank brêsilienne terug, tes slecht 
vu meng tande, moar tsmaokt veejl 
beter. Moeste me dur nen milkseek oj 
nen sandwis van maken? Och zegt er

een vertwijfelde studentin hij was 
toch blond? Ja. Komt er van op de 
trap gebulder . Enne er wordt dus 
gekampeerde op het st pietersplein? 

En natuurlijk der wordt hier gevierd 
Welke intellektuele vereniging viert 
er nu in tenten behalve de scouts, 
Boltini en de geneeskunde. De Vla-
mingen! De wadde ? Ewel ze zijn zo 
blij dat ze 50 jaar een eigen kui-
tuur hebben dat ze nu eens tonen wat 
ze al geleerd hebben. Zeg hebben ze 
geen andere plaats? In een tent, al- 
leê, dat is koud, vuil en dat kan 
niet lang blijven staan. Ja, maar ge 
moet een groot onderscheid maken 
tussen studenten en professoren die 
vieren, want ze vieren allebei. Zij

die het grootst in aantal zijn, en 
zonder wie de universiteit niet le-
ven kan, zij die het voorbeeld zijn 
voor het Vlaams hoger onderwijs, en 
ook wel eens twee dingen in eens 
doen zij vieren in aulas met moet 
et chandon, eredoktors sedert eeuwen

De rest die blij mogen zijn uit pla-
stiek zeifbetaalde pintjes te drin-
ken, en eens een dansken mogen doen 
moeten maar de straat op. De grote 
en andere aulas zijn veel te groot 
voor die lui.., en er zitten zelfs 
vreemdelingen tussen die met moeite 
Vlaams kunnen spreken, tot groot 
ongenoegen en onverstaanbaarheid van 
zij die er moeten naar luisteren, 
en na enkele pinten lallen ze maar 
alleen meer. Daarom is het maar .best 
dat ze moeten inkom betalen om hun 
vervlaamsing te vieren. Of wat kost 
het meest : de recepties, schone 
kleedjes, enzovoort...of enkele pop-
groepen in een tent. De tent zouden 
we er eigenlijk niet mogen pijreke- 
nen, want anders moeten we de huur 
van de aula er ook bijtellen.

C.Raar de onvervalste

P.S. en nu Reagan president is willen de 
gijzelaars zelfs niet meer terug Ons SDS is vernieuwd !

Het SDS (Schamper Distributie Systeem) 
werd uitgebreid tot Gent, randgemeenten 
en omstreken. En kijk, zelfs London 
ondervindt hot. Nog maar pas is de Times 
overkop gegaan, of 'The London Gleaner ' 
schreeuwt het uit.Schamper invadeert !

Neem nog vlug een abonnement voor we 
helemaal onbetaalbaar worden. 50fr op 
rekening 001-0481260-22 of opsturen naar : 
Schamper St.Pietersnieuwstraat 45 Gent.

Of op de volgende redactievergadering 
maandag om zeven uur in de Brug. See you.
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Dat er de laatste tijd onenigheid binnen 
VPPK (de Vlaamse Pedagogische en Psycholo-
gische Kring) heerst zullen de meesten al 
wel gehoord of ondervonden hebben.
Waar draaien de moeilijkheden nu rond ?
Er zijn twee knelpunten, nl. de organisatie 
van de kring en tweedens de relatie tussen 
VPPK en de VVS-SVB kern.
Voor wat betreft de organisatie kan het vol 
gende gesteld worden. Momenteel is er geen 
organisatie. Een groepje mensen heeft al-
les naar zich toe getrokken. VPPK werd 
hierdoor een eerder elitair gedoe dat het 
kontakt met de overige studenten binnen de 
fakulteit verloor. Het aantal aktiviteiten 
van VPPK is door het gering aantal medewer-
kers zeer beperkt en doorgaans gekenmerkt 
door een wanhopig slechte organisatie (het 
onthaal maakte hierop wel een uitzondering) 
□ e relatie tussen VPPK en VVS is het tweede 
knelpunt.
Dit doordat nagenoeg alle mensen van de VVS 
kern ook in het VPPK belangrijke funkties 
naar zich toe haalden. Elke poging om een 
zelfstandige, onafhankelijke kring op te 
bouwen die op alle terreinen van het stu- 
dent-zijn werkt, werd vanuit die hoek ge-
fnuikt .
Rest nog de vraag of daar verandering in 
komt.
Er wordt nu gewerkt aan een diskussietekst. 
Deze tekst zal binnen de fakulteit op ruime 
schaal verspreid worden.
Het is de aanloop naar een Algemene Verga-
dering die plaats moet vinden op dinsdag 
25 november in de benedenzaal van de Home 
Fabiola. Daar kan gediscussieerd worden 
over, doelstellingen, struktuur en werkings 
principes van het VPPK. Ook andere proble-
men komen daar aan de orde, nl. :
- wordt VPPK een ledenorganisatie of niet ?
- al dan niet verkiezingen binnen het VPPK 
Mocht je reakties hebben op dit artikeltje, 
dan kan je met je kommentaar terecht bij 
ondergetekende. Voorts worden alle studen-
ten FPPW verwacht op dinsdag 25 november
19 u 30 in de benedenzaal van de Home Fabi-
ola .
Tot dan, Freddy Vanlancker

medevoorzitter VPPK 
Van Monckhovenstr 36 
9000 Gent

Vonee/

THEATER VERTIKAAL-------

'De Caraibische Zee' 
wo 26 nov. en vr 28 nov.

NTG-------------

'De Advertentie'

(I'ln.erzlon.)
van Natalia Ginzburg (1964) 
regie : Jef Demedts 
decor en koatuums :
Karina Lambert 
belichting : Jan Gheyaena 
vertaling : Hugo Claus

SKOOP---------------------------

zaal 1: 20u. LES PETITES FUGUES 
22,5u. A WEDDING

zaal 2: 19,5u; verlenging 
22u. SAINT JACK

(JoSc Jib<f
FRANS MASEREEL FONDS-------------------

do 27 nov. 20.15 
optreden van cuarteto cedron 
in het KONINKLIJK MUZIEKKONSERVARTO 
in het Kon. Muziekkonservatorium Hoog-
poort 54, Gent.
toegang: 150fr - 120fr (CJP,KK,TTT,FMF, 
+ voorverkoop)

PROKA

'Bemoei je d'er niet mee' naar Carmiggelt 
dinsdag 25 nov te 13.30 e, te 15.00 
donderdag 27 nov te 10.30 en te 14.00

STUDIUM GENERALE-----------------------

di 25 nov: aud D AZ
'Holografie en Laser' doorDhr. Boone en 
De Calluwé (met film en diaprojqelk=
De Calluwé (met film- en diaprojectie) 
inkom: 40fr.

f Utitmt’Hft

MENU■

maandag 24.11 

seldersoep
kalkoenroulade archiduc 
Snoopy met prei in roomsaus

dinsdag 25.11 

porei soep
varkensblanket en rauwkost 
hesperol met selder in tomatensaus

woensdag 26.11 

tomatensoep
lamsrâgout met rapen en wortelen 
gegarnierde zuurkool

donderdag 27.11

minestronesoep 
kip provençale
braadworst met savooi stamppot 

vrijdag 28.11

bonensoep of (hoe kon het ook anders) pap 
paling in 't groen 
broodvlees met andijvie


