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HET BLAD VAN PAPIER
open u.

Open deur aan de Rijksuniversiteit van Gent? Uitverkoop van alles en nog wat? Isolatie ontoereikend? Niets van dat alles: gewoon open universiteit. En wat
dat betekent leest u op pag. 1&3:

verdriet ?

Schamper heeft de slechte gewoonte te lachen met zaken waar
niet valt mee te lachen. Als daar
deze week zijn: het instorten van
een Kortrijkse school, een ongeval van Lutgart Simoens ... Sorry.
Pag. 2

lorren :

Protea, KVHV, de Paus: Schamper op het recht(s)e, lichtende
pad? Wacht nou even. Lezers
schrijven ons, wij houden daarvan. Wat ze schrijven hebben ZIJ
dus geschreven. WIJ lezen. De
rollen even omgedraaid: pag. 3

panem e t ... from agem :
Rosa, rosae, rosam, rosas, rosarum,
rosarissimosumatis, ...
De eerste
woorden Latijn door u ingestudeerd
(niet door ik, dat merkte u al), kunnen nu ook door regenten worden ingelepeld. Dit besliste Magister Coens.
Onderwijzend en Wetenschappelijk
personeel, studenten en afgestudeerden van de sektie Klassieke Filologie
vinden dit niet zo leuk. Zij dienden
dan ook een motie in om de opheffing van deze maatregel te vragen.

Tot nu toe werd Latijn en Grieks in
de eerste drie jaren van het middelbaar onderwijs gedoceerd door licentiaten: klassieke filologen die 4 jaar
universiteit achter de rug hebben.
Meer dan bij andere vakken hebben
de klassieke talen in de eerste jaren
immers nood aan een stevig basisprogramma dat de waarde van deze

totaal anders gestructureerde talen
kan uitbouwen.
Dit overlaten aan regenten zou een
uitholling van de studies klassieke
talen betekenen. De opleiding in de
normaalscholen
omvat
immers
slechts 5 uren Latijn per week. Daarnaast wordt zelfs niet eens vereist dat
de regent in spé in het secundair onderwijs Latijn gevolgd heeft. Dit degradeert de opleiding in de normaalschool zodanig dat deze regenten
nooit voldoende achtergrond zullen
hebben om de leerlingen vertrouwd
te maken met alle aspekten van de
Latijnse taal en de Antieke Kuituur.

De gevolgen van deze niveauverlaging
zijn volgens de classici noodlottig:
enerzijds zouden de huidig benoem-

de licentiaten in het lager secundair
onderwijs statutair niet meer in orde
zijn en financieel benadeeld worden.
Anderzijds heeft dit ook gevolgen
voor de leerkrachten in het hoger secundair onderwijs. Met de verstrengde oprichtings- en behoudsnormen in
de oriëntatiecyclus bestaat de kans
dat alle uren voor de licentiaten in de
bovenbouw wegvallen. Tweemaal
werkloos dus.
Dat de normaalscholen reeds gaan
ronselen bij de niet-geslaagden van de
eerste kandidatuur klassieke filologie
vinden de classici nogal gortig, temeer daar er nog geen wettelijke regeling is voor de opleiding in de normaalschool. Om dit dan ook te vermijden, een motie naar Coens dus:
latinisten laten de kaas niet zomaar
van hun brood en spelen halen.
(pH)

hopen o f la te n lopen ?

1.000 Vlamingen krijgen de kans om
zich tegen 1 juli 1985 in te schrijven
aan de Nederlandse Open Universiteit. De hollanders zijn ons weer eens
voor. Maar moeten we daar zwaar
aan tillen? De behoeften in Vlaanderen kwa onderwijs liggen anders, en
moeten we daarom geen andere onderwijsvormen introduceren? Open
Universiteit (O.U.) is mooi en wel,
maar wat met de 200.000 analfabeten en de 140.000 bijzonder laaggeschoolde of ongeschoolde werklozen? O.U. mag geen belemmering
zfln voor het ontwikkelen van speciale onderwijsvormen voor deze kansarmen. En indien het beperkte budget prioriteiten opdringt, dan geven
we voorrang aan het tweedekansonderwijs op lager en sekundair niveau.
Open Universiteit is een luxe, die dan
maar moet inbinden. Helaas, tot hiertoe komt in Vlaanderen noch het
tweedekansonderwijs noch de O.U.
van de grond. Een keuze dringt zich
dus niet op, wel een stand van zaken.
PERMANENTE EDUKATIE
De Nederlanders staan dus wat verder, maar die hoeven niet zo hoog
van hun torens te blazen, de Britten
deden het baanbrekend werk wat
Open Universiteit betreft. Reeds
halfweg de jaren 60 startte het Ministerie van Onderwijs in samenwerking
met de BBC met een Open University, de zogenaamde Universiteit van
de Laatste Kans, die men kan starten
zonder humaniora-diploma. Op 15
jaar tijd kreeg deze unief in Groot-

Brittannië 70.000 studenten over de
vloer, die 70 pet. gedrukt en 30 pet.
audio-visueel studiemateriaal te verteren kregen. Meer dan anderhalf decennium later schoten de Hollanders
in hun wieken, op zoek naar het ideaal van de demokratisering van het
onderwijs. Maar omdat uit de eerste
cijfers van de Nederlandse O.U. blijkt
dat voornamelijk reeds gediplomeerden zich inschrijven (36 pet. heeft
een diploma van hoger onderwijs, 30
pet. één van het sekundair), moeten
we deze O.U. eerder beschouwen als
permanente edukatie. Wel komen
heel wat ingeschrevenen uit een arbeidersgezin, zodat mensen die vroeger weinig kansen kregen, door de
O.U. een tweede kans wordt geboden. Maar ongeschoolden of werklozen schuiven niet meteen aan, waardoor een belangrijke doelgroep in
zijn blootje blijft staan.
BEKNOTTE INTERESSE

In het kursuspakket van de Nederlandse O.U. doceert men uitsluitend
Nederlands recht, en de kultuurwetenschappen schieten hun meeste pijlen af op de Gouden Eeuw van Holland en de Nederlandse ex-kolonie
Java. Deze Nederlandse diploma’s
staan to t nu toe ook nog niet op gelijke voet met de Belgische. Verder
heeft de Vlaamse student voor dit
experiment geen recht op een studiebeurs, noch op kredieturen. Ook
komt dit onderwijs niet in aanmerking voor uitstel van legerdienst of
verlengde kinderbijslag. Bijgevolg

hebben zich van de 1.500 geïnteresseerde Vlaamse studenten nog maar
een 150-tal effektief ingeschreven,
hoewel het experiment 1.000 studenten toelaat.
VERNIEUWINGSMOTER

Nochtans vereist de O.U. geen diploma en zijn de onderwijsmethoden
totaal anders dan in het klassieke hogere onderwijs:
- multimediaal (dus heel wat audiovisueel materiaal)
- afstandsonderwijs (dus thuis)
- grote vrijheid in de samenstelling
van het kursuspakket
- een omvangrijk gedecentraliseerd
begeleidingscirkuit.
De 1.000 Vlamingen zullen daarvoor
terecht kunnen in de zes universiteiten die aan het experiment meewerken (RUG, VUB, KUL, KUKortrijk,
UIA, LUC Diepenbeek). Ook de examens moeten in die centra afgelegd
worden. Volgens Karei van Goethem
(UIA) kan dat aspekt van didaktische
en vooral inhoudelijke vernieuwing
wel eens ”de moter van de universitaire vernieuwing” worden. Deze
vorm van universitair onderwijs is
tevens goedkoper dan de klassieke
uniefs (30 to t 40 pet. minder per student, volgens Ger van Enckevort van
de Nederlandse O.U.) en de slaagcijfers liggen hoger. Voor de 1.000 Vlamingen allemaal leuk meegenomen
inderdaad, maar het gejuich wordt
getemperd door essentiële praktische
nadelen.
vervolg op pag. 3

BETOGING
Een 2000-tal studenten waren opgekomen voor de betoging vorige donderdag (22/11). Tussen het Rogierplein en het Zuid-Station loopt de
weg van de hoop en dikwijls van de
wanhoop, deze keer voor het behoud
van de vrijstellingen. Bij momenten
opwekkend, de stemverheffingen en
het handgeklap, daarbij ook nog verwarmend, want juist, ... het regende.
Onderwijsminister Coens betoogde
ook, maar dan een week vroeger, dat
het opheffen van vrijstellingen voor
een bisjaar nog niet ingaat vanaf dit
jaar. Op die manier komt hij tegemoet aan de huidige bissers, maar
niet aan de eisen van de studenten in
het algemeen. Want wat gebeurt er
volgend jaar? Afschaffen van het huidig systeem lost niets op in hun
ogen. Er moet spoed gezet worden
achter de wet op de akademische graden, anders krijgt de Raad van State
volgend jaar vrij spel, aldus nog de
studentenvertegenwoordiging.
Dit
is bijna letterlijk wat er gezegd is
door de Vlaamse spreker, in niet
meer woorden. De Waalse woordvoerder deed er langer over. Met een
niet-werkende megafoon oogstte hij
pas applaus nadat zijn pleidooi reeds
enige tijd beëindigd was.
Uit Gent waren er ongeveer 200
mensen aanwezig, minder dan 1/3
van de betoging op het thuisfront 2
weken geleden. Hoeveel mensen genieten er momenteel van vrijstellingen? Hoeveel komen er volgend jaar
voor in aanmerking? Het blijkt dus
dat mensen geen tweemaal in 14 dagen te mobiliseren zijn voor een zaak
die hun onmiddellijk aanbelangt (althans voor méér dan 200 studenten).
Ook de staking in de voormiddag
werd veel minder nageleefd. Iedereen
was er natuurlijk wel voor en ik heb
het nog nooit anders geweten, maar
de beweegbaarheid neemt zienderogen af.
De vraag is nu wat de Gentse proffen
doen. Zijn zij verplicht de minister te
volgen tegen de wet in (arrest van de
RvS)? De geruchten zwellen aan, dat
vooral in de Rechtsfakulteit niet iedereen dit van plan is. De wet en
niets dan de wet, luidt het motto aldaar.
Had je iets anders verwacht van de
dekaan van de gerenommeerde
Gentse rechtsschool. Nochtans was
deze laatste ook aanwezig op de laatste les van prof. Callewaert, die daarin o.m. aanstipte dat het recht zich
flexibel moet opstellen tov de maatschappij.
Maar hoe waait de wind uit de St.Pietersnieuwstraat 25?
JA
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p u in

De volgende keer dat de engelen
neerdalen op een katholieke school
(deze keer OLV ter Engelen, Kortrijk) mogen ze dat wel een beetje kalmer aan doen. Het parket heeft het
wel nog niet officieel bekend gemaakt, maar uit betrouwbare katholieke (contradictie in terminis?) bron
vernam ik dat het de duivel zelfve
was die de boel daar ondermijnd had,
waardoor het ganse zaakje naar beneden gekomen is. Iedereen, die aannemer incluis, mag gerust zijn handen
in onschuld wassen. Typisch vlaamskatholiek gedrag.
De één zijn dood is de ander zijn
brood (vooral als er twee dood zijn),
dachten Vlaanderens prominente figuren, en ze gingen erheen op bedevaart. Hun prestige een beetje opkrikken, of mooier gezegd: imagebuilding.
De gouverneur en de burgemeester,
en een deel klein politiek grut waren
er als eerste. Net te laat echter om
nog een kindje uit het puin op te diepen (of terug uit een ambulance te
sleuren desnoods) voor de pers:’’Prominent figuur redt leven! ”.
Martens en Coens kwamen schromelijk te laat (met de fiets?), in de middag pas! Te laat zelfs om met een
vuilblikje een beetje stof van het
puin op te scheppen voor de pers:
”Minister draagt ook steentje bij in
het ruimingswerk! ”.

Coens, die heeft zijn kans op imagebuilding niet helemaal laten verloren
gaan. De dag nadien heeft hij twee
prefab-klaslokalen richting Kortrijk
gezonden, om (ik citeer De Standaard) ”binnen de eigen schoolmuren” opgesteld te worden. Na gebruik worden die lokalen terug gedemonteerd om, per deel, per opbod
tijdens het eerstkomend C.V.P.-congres verkocht te worden. ”Authentiek deel van De Gebouwen Die Op
De Plaats Der Onheil Gestaan Hebben, en die onderdak verschaften aan
DE Kindjes Die Hun Vriendjes Verloren In HET Puin ”. Waar het geld
van de C.V.P. allemaal niet vandaan
komt!

p ro p rie tp ra a t
”We kunnen geen goedkope demagogie gebruiken, zoals de media dat
stelselmatig naar voren brengt; denk
maar aan de BRT, een kopie van radio Moskou, en RTB, beter bekend
als Radio Télévision Bolsjévique.”

Zo begon moderator prof. Peeters
zijn inleiding over de nieuwe grondwet in Zuid-Afrika, een lezing georganiseerd door de uitgesproken proapartheidsorganisatie PROTEA.
Daarbij hoopte hij ten stelligste dat
deze lezing op een akademisch verantwoord niveau zou plaatsgrijpen,
gebaseerd op feiten.
Van een ’’hoogstaand akademisch niveau” getuigen volgende feiten:
- Wist u dat de kleurlingen- en indiersbevolking er zich bewust van
zouden zijn dat ze nog te onervaren
(lees dom) zouden zijn om ministers af te vaardigen in de (blanke)
regering?
- Wist u dat de SWAPO (South-West
African People’s Organisation) opereerde vanuit Mozambique?

a n ti

Ik word niet goed! Kan dat? Mag
dat? Ging er daar niemand tegen betogen? In welk jaar leven? 1800?
Arm volkje! Jammer genoeg heb ik
de affiche te laat bemerkt. Ik ging er
zijn! Wat? Waarover?

Over de ANTI—ANTICONCEPTIE
TD van 21 november in den Twieoo,
ingericht door de leerlingen vroedvrouwen HIPB! Het werd alsmaar
erger met die TD’s. Vrij onschuldig,
de meeste, maar stom, stom, stom!
Die namen ervan! Er was zelfs een
WC-TD! (Woehahaha, burps). TD’s
voor alles. TD’s voor iedereen. TD’s
om een TD te kunnen inrichten!
Ze komen mijn strot uit! Maar dit,
dit slaat alles!
Een anti-anticonceptie TD! Hoe origineel, lieve vroedvrouwen, zelf gevonden? Maar waarom? Morele overtuiging? Morele wroeging? Volgende
keer een anti-geslachtsverkeer TD?
Anti-tongkussen TD? Anti-dubbele
bedden TD? Pro-Prohibitie? Propaus?

schamps

Ondertussen kwam de bisschop ook
voorbij. Hij heeft zijn mijter voor een
helm gewisseld en is een beetje in het
puin gaan woelen. Om te zien of er
Wie dacht dat de Kortrijkse school
geen stoel of een doosje niet-gebrouniek was, wanneer ze door de knieken krijtjes te redden viel. Aan de
ën ging, heeft het mis voor. Ook
pers verklaarde hij: 'H et is niet omGent kent dergelijke gevallen: gevaldat die halve bisschop uit Spanje hier
len gebouwen dus. Of bijna toch. Het
binnenkort weer met kadoos zal kogebeurde op de Blandijnberg. (wat
men strooien, dat ze mijn zuurvergebeurt daar eigenlijk NIET?) Een
diend geld hier moeten verkwisten!".
voormalige sex-bioskoop, die luisNothomb, die vond het ook gepast
terde naar de eerbiedwaardige naam
eens zijn aangezicht te tonen. Toen
’Leopold’, zonder nummer, brandde
hij echter begon te vermoeden dat
enkele jaren terug af. Een gewild toedat Kortrijks gebrabbel geen Frans
val. Nu doet men er graaf- en verboumaar Nederlands was (wie weet?), is
wingswerken. Naast de voormalige
hij vertrokken op zoek naar een
vorst werd een kopiezaak uit de
waalse ramp: "Nothomb bezoekt
grond gestampt. Helaas, helaas: enkeCockeril-Sambre! ”.
le maanden later werden ze er bijna
België’s liefste mens, onze brave koweer in gestampt: de zaak verhuisde.
ningin, vond het zonde van die verDe volgende buur: het café rechts in
kwisting van kinderen en ging dus
rechtstreeks naar de ziekenhuizen. I de rij, links van binnenuit bekeken,
stond wonder boven wonder nog
De kindjes waren echter te kapot om
steeds recht. Een linke zaak. Wonder
nog te adopteren, en ook Fabby is
boven wonder’ werd echter plots
terug richting Brussel gereden, want
’water boven water’. Leidingen kapot
ze moest nog eten maken voor Bouen café in ’t sop: deuren gesloten. In
de wijn.
de gangen van de Blandijn lopen enDe dag nadien is haar boezemvrienkele badge-dragers te roepen en te
din Lutgard Simoens in een ongeluk
huilen:
”Ons café is weg, ons café is
terecht gekomen, en er met een deel
w eg,...”
gekneusde ribben uitgekomen (kan
Nu zijn naam toch gevallen is (inderze nu nog meer hijgen achter de midaad),
moet ik eraan denken dat zijn
crofoon!). Naar eigen zeggen is ze op
zoon Boudewijn onlangs te Gent
het nippertje aan de dood ontsnapt.
was. Een bezoekje aan onze eigenste
Jammer.
unief zelfs. De Jozef Plateaustraat
ESTEE

- Wist u dat het verzet van de kleurlingen en de Indiërs tegen dit
nieuwe systeem te vergelijken is
met intimidatie technieken tijdens
verkiezingen in Nazi-Duitsland?
- Wist u dat we Zuid-Afrika ’dankbaar’ moeten zijn omdat ze Namibië nog steeds de hand boven het
hoofd houden, omdat er anders regelrechte stammentwisten z ouden
ontstaan, waarbij één stam de numerieke meerderheid over alle andere stammen zou veroveren?
- Wist u, als klap op de vuurpijl, dat
Zuid-Afrika uit het IOC gestoten is
op aanvraag van de andere Afrikaanse landen, daar anders de zwarte bevolking van Zuid-Afrika door
betere faciliteiten (?) in staat is om
alle gouden medailles weg te kapen
op de Olympische Spelen?

Na deze opsomming kunnen we niets
anders meer dan besluiten dat hun
intelligentie, waarvan we toch dachten dat ze hier iets van hadden, nihil
is en nog niet weinig !
(wordt vervolgd)
Frank Van Goethem
Mare Stroobandt
Of uit vrees voor jullie arbeidsplaatsen? Wil je nog meer kindjes verlos:
sen? (wat een woord, ze worden verlost om zich een heel leven slecht te
voelen en om na de dood weer verlost te worden!) Geen pillen, méér
kindertjes? Wordt het de volgende
keer een Pro-sperma TD? Pro-eicelversmelting? Pro-tweelingen? Prohormonenbehandeling?
Ik walg van jullie, inrichters, en mensen die erheen gingen. Maak zelf jullie kindertjes, verdorie! Wacht, ik
kom, maar dan wel met een zak over
mijn kop! Ieder diertje zijn pleziertje! Wat denken jullie wel?
60 fr. entree. Als je vier condooms
inleverde kon je er waarschijnlijk zo
in. Op een strip pillen. Of als je beloofde je pil van die avond niet te nemen, en je te laten nemen door de
DJ. Of als je kon bewijzen dat je in
verwachting was. In blijde verwachting! !
En die affiche! Naast de tekst, een
baarmoeder met een kind erin (geen
vies foetusje, een kind), dat met hartjes omringd zalig ligt te zijn. Baarmoeders tegen kernenergie, baarmoeders tegen pillen, één strijd!
Schiet erin!
ESTEE
werd versierd door een aantal politiecombi’s, zwanen op wielen, grote
Mercedes-Benzen met nummerplaten
20 en 27, een zwarte BMW met nummerplaat A ll en tenslotte, niet te
vergeten, een blauwe Mercedes-Benz
met een nummerplaat die te onbelangrijk is om te onthouden (alsof
nummerplaten dat ooit wél zijn). Het
verbaasde me nogal dat bij deze
laatste Mercedes het vlaggetje met de
letters R.U.G. op de nochtans voorziene plaats ontbrak. De Koning
(cognito) bezocht de R.U.G. (incognito).
Cognito of incognito: VVS—SVB
was blijkbaar niet op de hoogte van
het bezoek van Boudewijn, annex
Coens. Volop in de strijd rond de
vrijstellingen was zelfs geen spandoekje of petitielijst te bespeuren.
Alleen enkele stomverbaasde voorbijgangers, die er niets beter op vonden
dan eens te zwaaien (zwaaiswaai)
naar zijne majesteit. ’’Brave studenten”, zal Bo gedacht hebben. Inderdaad.
Volgende week staat opnieuw hoog
bezoek op de agenda: dan komt de
Heilige Sint dit land bezoeken. Enkele maanden later krijgen we ook nog
de paus over ons deur. Voorwaar,
een heilig land - dit leuke België.
Afspraak bij de Sint.
Willy Aerheydt

vubkullum

Brussels nieuws. Van de twee verguisde proffen Germaanse schreef er één
een recht op antwoord in de Moeial.
In 6 punten weerlegde hij de aantijgingen (zie vorige Schamper) over
het gebruik van dialect tijdens de seminaries, het niet geven van een aantal lessen uit het programmaboekje
en de interesse voor het sexleven van
zijn studentes. Hij eindigt dan ook
met de bevestiging dat hij via zijn
advokaat de procureur des Konings
inlichtte. Onmiddellijk daarna ontkent de redaktie in een artikel de
verdediging van de prof. Blijft het
bij het inlichten van de procureur?

Vorige week (22 en 23/11) hadden
in Brussel verkiezingen plaats voor
de Raad van Beheer en de Sociale
Raad (SoR). Aan de verkiezingen
van de SoR nemen er 2 lijsten deel,
één meer gematigde groep, Open
Lijst genaamd, die al jaren in de
SoR zit en een Progressieve Lijst,
die meer de nadruk legt op democratisering. Onze laatste contact
met de Moeial maakte echter duidelijk dat op de verkiezing het kworum
niet bereikt werd. Er waren nochtans
twee dagen voorzien (donderdag en
vrijdag). De verkiezingen worden nu
uitgesteld tot volgende maandag en
dinsdag, en als dan het kworum niet
bereikt wordt, wat onze correspondent waarschijnlijk acht, worden ze
uitgesteld tot februari.
Tot slot nog dit. De VUB bestaat
15 jaar. Reden genoeg dus om te
vieren. Dit gebeurde bijzonder origineel met 2 akademische zittingen
handelend over de ontstaansgeschiedenis en de ander over de vrijzinnigheid.

Veto weidde vorige week een ganse
voorpagina aan de hervormingen bij
ons over het nog op te richten Gents
Studentenkorps. Het plan-Bostoen
wordt uit de doeken gedaan met
voor- en tegenargumenten. Verder in
het blad komen de reakties van de
studenten aan bod. In werkelijkheid
wordt vooral aandacht geschonken
aan het standpunt van VVS via de
persoon van Geert Mareels. Representativiteit zei u! Over de juiste inhoud van de hervormingen en de kritiek kon je natuurlijk al alles lezen
in Schamper.
JA
FOTOKLAS R.U.G.
Van de cursus ’FOTOGRAFIE’ gaan
nog enkele lessen door: op woensdag
5 december om 20.00 u deel 3 (bijna
integraal over beeld- en kleurencompositie in de fotografie) en op donderdag 6 december om 21.00 u deel
4 (toebehoren zoals flitsen, filters,
enz....). Telkens in het Studentenhuis
St.-Pietersnieuwstraat 45 op de tweede verdieping.
Deze lessen zijn gratis en kunnen los
van elkaar gevolgd ende begrepen
worden. Allen daarheen dus.

van de
lezers

Wij zijn een Verbond welke nog gelooft in Vlaamse eigenheid en profilering, maar dit zullen we doen met
het nodige respect voor eenieders
overtuiging en met het bewustzijn

DUIVELS
In Schamper nr. 194 jongstleden,
verscheen een vrij rabiate lezersbrief
over KVHV-Gent, waarin de spot
werd gedreven met het KatholiekVlaams bewustzijn.
Wij stellen ons de vraag in hoeverre
de reporter van ’t zal wel gaan een
objectief en eerlijk verslag kan schrijven als hij zijn zo al povere aandacht
(15 minuten) verder weet in te korten tot een passief Verdrinken aan
de schenkbank (als de wijn is in de
man, is de wijsheid in de kan).
Niettegenstaande zijn vlot schrijven,
lijkt het ons toch nuttig de volgende
opmerkingen en verduidelijkingen
weer te geven.
In zijn inleiding zinspeelt ’t zal wel
gaan op de nauwe banden, die
KVHV-Gent zou hebben met autoritair-rechtse studentengroeperingen.
Het getuigt dan ook van na-oorlogse
denk- (beter is waan-) beelden en van
pluralistische bloedarmoede, het hedendaags Katholiek-Vlaams gevoel te
vereenzelvigen met rechts extremisme.
Immers, als student maken we een
belangrijk intellectueel deel uit van
de Vlaamse volksgemeenschap, en we
voelen ons dan ook verantwoordelijk
voor wat er met die gemeenschap gebeurt. Daarom willen we een actieve
rol spelen in de Vlaamse beweging,
zoals vroeger.

van onze sociale verantwoordelijkheid. Het artikel van ’t zal wel gaan
stelt ons dan ook erg teleur wegens
haar té eenzijdige en concurrentievrezende opstelling jegens KVH V.
Ons Katholiek ideaal indachtig verdraagzaamheid heeft voor ons nog
waarde - wensen wij een echt samenleven en samen-werken onder en met
studenten.
VOOR ONS ZAL T WEL GAAN IN
DE TOEKOMST !!!!!
Charles Huysman - Geert Waegebaert
praeses - KVHV-Gent -- vice-praeses

VAN
EEN EX

Waarde redaktie,
Reeds enige tijd is een polemiek ontstaan rond de nieuwe subsidieregeling voor studentenverenigingen aan
de RUG. Normaal hoort het niet dat
oud-studenten zich in dit debat mengen, maar de laatste ontwikkelingen
zijn zo verontrustend, dat mijn handen begonnen te jeuken. Vandaar
deze lezersbrief.
De nieuwe regeling geeft aan de faculteitskringen een overwicht, zowel
op subsidievlak als op representatief
vlak in het nog op te richten Gents
Studenten Korps. Daarover deze kritische noot. Wie de geschiedenis van
de studentenbeweging in Vlaanderen
van de laatste 20 jaar bekijkt, merkt
onmiddellijk dat zich een verschuiving heeft voorgedaan in het zwaartepunt van de ’politieke actie’. Aanvankelijk begon men, onder invloed van
de contestatiegolf in het buitenland
(Frankrijk) binnen de bestaande traditionele structuren, zijnde de faculteitskringen en het politiek konvent,
de werking van de universiteit in
vraag te stellen en specifieke eisen te
stellen ivm democratisering en verdediging van studentenbelangen. Nadien zijn studenten, een grote groep
trouwens, eigen groeperingen beginnen oprichten. Alle grote bewegingen, of het nu ging om het verdedigen van de studiebeurzen, de strijd
tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, tegen de numerus clausus,
of noem maar op, zijn gedragen geweest NIET door de faculteitskringen en NIET door het politiek konvent, maar WEL door de oprichting
van regionale komitees, dikwijls in
gang gestoken door VVS.

vervolg van pag. 1
HOPEN OP EIGEN OPEN UNIEF?
De Nederlandse Open Universiteit is
voor Vlamingen dus niet zo’n ideaal.
Temeer daar de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vl.I.R.) zelf de kosten
moet dragen voor dit experiment,
”in de hoop dat de overheid positief
zal reageren op deze provokatie”, aldus VI.I.R.-woordvoerder rektor De
Schutter van de VUB. Logisch gevolg: Vlaanderen moet een eigen
Open Universiteit uitbouwen. Dit is
trouwens verre van een aktuele betrachting. Reeds meer dan 10 jaar
stelt men teksten op, werkt men
voorstellen uit, vraagt men allerlei
adviezen, maar de Open Universiteit
is er nog niet. De huidige minister
van Onderwijs, Daniël Coens, verklaarde reeds in - val niet achterover maart 1973 dat ”op lange termijn dit
onderwijskundig en ekonomisch aantrekkelijk initiatief ons niet onverschillig kan laten”. Maar geen enkel
initiatief heeft tot hiertoe de nodige
maatschappelijke en politieke ondersteuning gekregen.

In 1982 dient ook Jef Ramaekers,
die er niet in geslaagd was om in zijn
ministerperiode een O.U. op te richten, een nieuw voorstel van dekreet
in bij de Vlaamse raad, dat pleit voor
de organisatie van open studiepro-

10 JAAR GETREUZEL
Drie voorname belemmeringen stonden in de weg om de knoop door te
hakken en een eigen O.U. uit te bouwen. Eerst waren er de tegenstrijdige
visies over de open unief, gebaseerd
enerzijds op het advies van de BRTKommissie Instruktieve Omroep, en
anderzijds op de ideeën van de
Vl.I.R., voorafgegaan door de Vaste
Kommissie van Rektoren. Onderwijsminister Jef Ramaekers (S.P.) vroeg
in 1979 een advies aan de Vl.I.R.,
waarin aangedrongen wordt op een
zelfstandige O.U., die tot stand zou
komen via samenwerking én taakverdeling tussen de bestaande universiteiten. In 1980 en ’82 dienden twee
C.V.P.-ers een voorstel van dekreet
in, dat grotendeels steunt op de
voorstellen van de BRT-kommissie,
en waarin de oprichting van een
aparte instelling wordt afgewezen!

gramma’s én de verdere uitbouw van
de interuniversitaire samenwerking.
Maar troost je, het leidde allemaal
tot niets, vandaar dat de V1.I.R. de
Nederlandse kaart speelde, daarvoor
nogal wat geld moet neertellen, maar
hoopt dat de overheid zal bijdraaien.

OPEN

Daarbij komt nu nog dat een samenwerking met de BRT zal moeten gepaard gaan met bijkomende financiële middelen voor de omroep. Want
de Raad van Beheer van de BRT stipt
aan dat ivm de omroepbegroting
1985 met de dotaties die voor 1985
in het vooruitzicht worden gesteld,
de BRT verplicht zal zijn opdrachten
af te stoten die niet meteen tot de
wettelijke verplichtingen van de omroep als openbare dienst behoren.
Daarbij kan gedacht worden aan bv.
de schooluitzendingen. Wel heeft de

Raad de programmavoorstellen van
de Dienst Volwassenenvorming besproken, die volgend jaar voorrang
zal geven aan projekten van bijscholing en herscholing van volwassenen
met gering opleidingsniveau. Een duidelijke keuze dus in de richting van
het tweedekansonderwijs, niet zozeer
open-universiteit-achtig.
Een laatste hindernis, last but not
least, voor de selektieve doof- en
blindheid voor intrinsiek onderwijsbeleid van hoog tot laag in dit land,
aldus Karei van Goethem, is de ”al te
exklusieve aandacht inzake onderwijsbeleid voor de bewaking en uitbouw van de ideologische territoria”.
Een typisch Belgisch probleem uiteraard!
O.U. OP ZIJN BELOOP LATEN
Niet iedereen is ontevreden over het
getreuzel, omdat er op onderwijsvlak
andere prioriteiten zijn. En daarvoor
voelen wij wel iets. C.V.P.-er Jan
Lenssens (Vlaamse Exekutieve) wees
vorig jaar op de prioriteit van onderwijs voor kansarmen, migranten en
de weinig of niet geschoolden. In een
nota van Fons Smets, direkteur van
de Sociale Hogeschool in Heverlee,
aan de Vlaamse Exekutieve begin
1983, wordt dezelfde redenering gevolgd. ”Zolang we er niet in slagen
de nodige middelen beschikbaar te
stellen om de meest kansarmen onder ons de meest fundamentele vaardigheden aan te leren, is een open
hoger onderwijs een luxe. Er is op de
eerste plaats behoefte aan krachtige
stimulansen voor de uitbouw van een
open lager onderwijs”. Stoere, maar
verdedigbare taal! Bovendien beschikt Vlaanderen over een zeer gedifferentieerd aanbod van hoger onderwijs op een relatief kleine oppervlakte, waarvan een deel achteraf nu
al geen plaats meer vinden op de arbeidsmarkt!
Is de gevraagde Open Universiteit van
Vlaanderen niet veeleer een wan-

Op de betoging tegen de afschaffing
van de mogelijkheid to t cumulatie
van bisjaar en nieuw jaar zag ik enkel
de vlag van het LVSV en van VVS.
Waar bleven de zo representatieve
faculteitskringen, die toch zoveel actieve leden tellen en die toch zo representatief zijn. Ik hou mijn hart
vast als die faculteitskringen de GENTSE STUDENTEN met één stem zullen moeten verdedigen in het Gentse
Studentenkorps.
Maar er is meer. De oprichting van
een Gents studentenparlement, dat
als één stem naar buiten zou moeten
komen, negeert ook de politieke verschillen die aanwezig zijn binnen de
studentenwereld en zo’n structuur,
waarin a-politieke faculteitskringen
een overwicht krijgen, ruikt naar corporatisme, zoals de raad van beheer
van de RUG een sfeer van corporatisme uitstraalt. Ik heb ook de studentenbeheerder zijn principiële bekommernis rond representativiteit nog
nooit horen verdedigen tav de raad
van beheer, waar de studenten een
schrijnende minderheidspositie hebben. Deze ’beroepsstudent’ zou beter
moeten weten, en zich als beheerder
boven de politieke tegenstellingen
moeten zetten binnen de RUG, ipv
een plan uit te werken dat onder het
mom van de democratie, een grote
groep studenten het zwijgen oplegt,
letterlijk en figuurlijk.
Het verbaast mij ook dat de progressieve studentenwereld niet met meer
middelen reageert tegen zulke plannen. Als het dan toch op representativiteit aankomt is juist nu voor hen
het moment waarop zij de legitimiteit van hun bestaan kunnen bewijzen.
Hoogachtend,
André Rubbens
oud-voorzitter VVS
lid werkgroep Baskenland
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hoopspoging van de Vlaamse Universiteiten om de te verwachten daling
van de klassieke studentenbevolking,
gezien de demografische evolutie, op
te vangen door nieuwe ’studenten’
aan te trekken: volwassenen, werkstudenten, bejaarden?
JA MAAR DUS HOEWEL
Tot nu toe moeten we ons tevreden
stellen met aan te kloppen bij onze
Noorderburen. Maar wil Vlaanderen
een eigen Open Universiteit uitbouwen, dan knopen wij daar volgende
drie voorwaarden aan vast.
(N.B. het Belgisch kommunautair
addertje komt hier ook om het
hoekje kijken: wie is hiervoor bevoegd, de nationale regering of de
gewesten?)
1. Prioriteit moet worden gegeven
aan het tweedekansonderwijs op
lager en sekundair niveau.
2. Ook het niet-universitair hoger onderwijs is belanghebbende en moet
daarbij worden betrokken, en niet
achteraf.
3. De sterk beroepsgerichte opleidingen met een hoge graad van (al
dan niet verdoken) werkloosheid
voor de normale studenten (bv. leraars, tandartsen, architekten, enz)
moet geweerd worden uit het programma.
Zolang deze drie essentiële voorwaarden niet de nodige respons krijgen,
mag men voor ons part nog een keer
tien jaar treuzelen over de open
unief; hopen maar en op zijn beloop
laten ....
Bart Vallaeys
BRONNEN:
1. De Jonghe, H., Brt bang opdracht
niet meer ten volle te kunnen vervullen. In: De Standaard, 7 november ’84, p. 6.
2. Geerts, P., Naar een Open Universiteit in Vlaanderen? In: De Morgen, 14 november ’84, p. 5.
3. Vermeulen, D., Open Universiteit.
In: Koepel 5, oktober ’83.

DONDERDAG 6 DECEMBER:

VRIJDAG 30 NOVEMBER:
- Moereloere-kabaret
Plaats: Sabbattinitheater
Burgstraat 24
Aanvang: 20.30 u
Reservaties: tel. 25.25.15
- Jesus Christ Superstar
Plaats: theater Arena
Oo ievaarsstraat 62
Aanvang: 20.00 u
- Na ’84
Plaats: Arcatheater
St.-Wido straat 3
Aanvang: 20.00 u
- Wilde Heren
Plaats: theater Vertikaal
Huidevetterskaai 40
Aanvang: 20.00 u
ZATERDAG 1 DECEMBER:
- Moereloere-kabaret: zie hoger
- Jesus Christ Superstar: idem
- Na '84: idem
- Wilde Heren: idem

STUDIC
SKCCE
Programma voor de week van vrijdag
30 november tot en met donderdag
6 december 1984.
Vrijdag 30 nov. tem maandag 3 dec.
- Om 20,00u: One from the heart
van Francis F. Coppola
1982
- Om 22.30u: Elvis, the movie -1979
van John Carpenter
Dinsdag 4 dec. tem donderdag 6 dec.
Carl Theodor Dreyer-retrospectieve:
- Dinsdag 4 december
20.00 Master of the house -1925
22.30 La passion de Jeanne D’Arc
1927
-woensdag 5 december
20.00 La passion de Jeanne D’Arc
22.30 Day of wrath - 1943
- Donderdag 6 december
20.00 Het woord - 1954
22.30 Gertrud -1964
Deze retrospectieve wordt georganiseerd door RHYTMUS-21.
CAFÉ: MUZIEK
Woensdag 5 dec. om 22.30 uur optreden van ’CHAPTER THREE’, die
ons akoestische blues zullen brengen.

ZONDAG 2 DECEMBER:

theater

- Jesus Christ Superstar: zie hoger

Er staat wat te gebeuren in Gent en
omstreken. Het theaterseizoen is volop bezig en dat merk je dan ook aan
de programma’s van de verschillende
schouwburgen en gezelschappen.
Theater KONTROVERSE brengt in
een co-produktie met NET-ARCAT19 een voorstellingenreeks van
MEDEA/MATERIAAL, naar Euripides in een bewerking van Heiner Müller. Het stuk is een theatrale konfrontatie van de lyrisch-dramatische
tragedie van een Griekse klassieker
met het tragi-literaire, ’on-dramatische’ tekstmateriaal van een marxistisch denker.
De reeks loopt vanaf woensdag 28
november elke woensdag, donderdag
en zaterdag tot en met 22 december,
en donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december, telkens om 20.15
uur in theater Kontroverse, Burggravenlaan 87 (tel 091/21.95.37).
De VZW ARCA SCHOUWBURG
stelt installatie ten toon van het stuk
’Na 84’. Het gaat om een speciaal gemaakte klankband, diaprojekties op
vier schermen en video-opnames die
op veertien televisieschermen te zien
zijn.
Het geheel werd verwezenlijkt door
de beeldhouwer Jan Verleye, in samenwerking met regisseur Roger
Vandenbrande, en is te bezichtigen
in de Arcaschouwburg, van maandag
tot vrijdag tussen 14 en 16 uur. (toegangsprijs 50 fr.) Het stuk NA 84
loopt tot en met 29 december.
Het KOLLEKTIEF INTERNATIONALE NIEUWE SCENE zal een tijdje niet in Gent of omstreken te zien
zijn. Ze vertoeven namelijk van 1 tot
12 december in de Sovjet-Unie, waar
ze als eerste Vlaams toneelgezelschap
optredens geven in Moskou en Leningrad.

MAANDAG 3 DECEMBER:
- Droom van een zomernacht
door Nieuw Ensemble Raamtheater
Plaats: NTG, St.-Baafsplein 17
Aanvang: 20.00 u
DINSDAG 4 DECEMBER:
- Droom van een zomernacht
(zie hoger)
WOENSDAG 5 DECEMBER:
- Na '84: zie vrijdag 30 nov.
- Videonamiddag:
De magie van de dans, en
Het circus (van en met Ch. Chaplin)
Plaats: Sabbattinitheater
Aanvang: 16.00 u

Ze spelen er ” !k gaf kontent mijnen
eersten kreet op dees draaiende planeet ...”. De voorstellingen worden
in het Nederlands gespeeld met een
projektie van de Russische vertaling
of met simultaan vertaling door een
tolk.
Zo kontent zal de Internationale
Nieuwe Scene wel niet zijn, want
naar aanleiding van de terechtstelling
van de oorlogsmisdadiger Lukianov
heeft minister Tindemans het Russisch-Belgisch kultureel akkoord niet
verlengd, waardoor de subsidies voor
deze prestigieuze toernee in het water gevallen zijn.
De première van het nieuwe stuk
’’Teledeum” wordt gepland op 16
maart in de Singel te Antwerpen.
Een bespreking van Guido Lauwaerts
”Het labyrint”, spelend in de Zwarte
Zaal, Akademiestraat 1, krijg je in
de volgende Schamper.
R.C.

- Na '84: zie vrijdag 30 nov.
- Het tapijt vol
Plaats: café ’De grote Avond’
Huidevetterskaai 40
Aanvang: 12.30 u (tot 13.15 u)
- Bewegingsfestival - post-moderne
dans
Poging tot beweging, met Mare
Vanrunxt
Plaats: Theater Vertikaal
Aanvang: 20.00 u
MUZIEK
WOENSDAG 5 DECEMBER:
- Rebel Rouser: rockoptreden
Plaats: Kaffee De Ploeg
St.-Pietersnieuwstr. 13
Aanvang: 22.00 u
DONDERDAG 6 DECEMBER:
- Middagconcert
Plaats: Acad. Raadzaal RUG
Volderstraat 9
Aanvang: 12.30 u (tot 13.20 u)
INFORMATIEF
MAANDAG 3 DECEMBER:
- Zaïre, geschiedenis van de koloniale
banden
Plaats: Elcker-Ik, Hoogstraat 9
Aanvang: 20.00 u
DINSDAG 4 DECEMBER:
- Hoe rijp is het groen alternatief ?
Plaats: Elcker-Ik
Aanvang: 20.00 u
WOENSDAG 5 DECEMBER:
- Kerk en gezag: debat
Plaats: ’t KUC
Kortrijksepoortstraat 254
Aanvang: 20.00 u

Bgentd
THEATERLABORATORIUM
Toneel is een middel tot zelfstudie.
Door constante arbeid krijgt de acteur een technische beheersing over
zijn fysische en psychische middelen,
die hem kunnen verlossen van zijn
weerstanden om alzo ’’verder in zichzelf door te dringen”.
Het theaterlaboratorium richt zich
zowel tot fysisch werk als tot ontplooing van spel en stembereik. Verder wordt er aandacht geschonken
aan tekstontleding, improvisatie,
maskerspel (bv Commedia Dell’Arte)
clownerie en circus (jonglerie en
acrobatiek). Het programma wordt
eventueel aangepast aan de voorkeur
van de deelnemers.
Ilegems Herwig
lentestraat 1
Startdatum:
Initiatie Theaterlaboratorium
maandag 3 december
CURSUS MIME
VAN LUCAS VAN DEN ABEELE

TT
VERKOOP EN BIBLIOTHEEK VAN STRIPS

V

KOPY
^DISCOUNT
\
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- inbinden
- recto-verso
- vergroten en verkleinen op zoom

9000 GENT
Tel. 0 9 1 -2 2 0 5 76
BTW 586.739.736

VANAF 1 Fr TOT 0,80 Fr.
Kortrijksepoortstr. 228
Gent
OPEN: van 9.00 u
tot 20.00
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In deze cursus wordt de basistechniek van de moderne mime (Decrouse-techniek)
aangeleerd.
Tevens
wordt aandacht geschonken aan
kracht en lenigheidswerk, werksessies
rond beleving, ritme en dynamiek,
ruimte, improvisaties, .... Dit alles in
een ongedwongen sfeer, met dynamische begeleiding.
Deze cursus start op woensdag 5 december ’84 en loopt van 19 tot 20u.
Geen drempelvrees, iedereen is welkom. Een basiskennis is niet vereist,
er wordt ruime initiatie over het opzet gegeven.
Pat v

