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De katholieke universiteit leuven zit in het 
rood. De sociale sector kijkt in een krater 
schulden en wie mag dat putje dempen ? Nee 
maar, dacht u ook al aan de studenten ?

p3 FILM
Rik S. heeft volgenlingen ge-
vonden en samengebracht in 'n 
heuse 1filmredactie’. De goe-
de voornemens van deze ploeg 
vind je op de derde pagina.

pi °/o
Enkele jaren geleden voerde 
deze unief onder de studenten 
een enquête over het proffeso- 
renkorps. Een eerste overzicht 
De geschiedenis : frontpagina.

p4 CNOBBY
Na vele eenzame weken teisterde 
knobby opnieuw de redactie. Een 
ontroerend weerzien op de laat-
ste pagina.

Weinig nieuws onder de zon. De sociale 
sector in Leuven heeft de programmawet van 
'61 slecht verteerd.
De schulden zullen door de studenten moeten 
betaald worden via prijsverhogingen in 
resto's en homes. Tenminste, dat was het 
voorstel van de academische overheid.
De studenten vonden het zo al welletjes en 
vroegen dat het patrimonium de schulden zou 
wegwerken.

De faculty-club (een exclusief en zwaar 
besubsidieerd prr-fessorenrestaurant) kreeg 
het zwaar te verduren. Leuvense studenten 
gingen er hun boterhammetjes opeten, en dat 
werkte de rector zo op de zenuwen dat de 
heer de Somer niet verder met studenten 
wou onderhandelen. Hij wou niet 'onder druk’ 
staan.

Na de nieuwjaarsvacantie besloot men in 
Leuven tot een betaalstaking. Het recept 
is eenvoudig : je gaat binnen, je gaat 
zitten, ee£, en dan weer naar buiten.
De kassa’s komen in dit recept inderdaad 
niet voor. Succes verzekerd natuurlijk : 
studenten kochten niét -de nieuwe bonnetjes 
van 65 fr. maar betaalden netjes de vroege-
re som van 60 fr. aan studenten die 'alter-
natieve' bonnetjes hadden laten drukken.
De kassiersters zaten er eerst wat hulpeloos 
bij, maar gingen na een tijdje aan de kant 
van de studenten staan.

De vice-rector wees erop dat de KUL al heel 
wat uitgetrokken had voor de studenten : 
begin dit jaar kampte Leuven met een tekort 
aan studentenkamers. De academische over-
heid zocht, en vond een paar honderd kamers 

meer.

De studenten stellen dat als men :
1} de subsidies voor die 'faculty-club'
2) de zitpenningen in de raad van beheer 

(120.D00 fr. de kop)
zou in de sociale sector pompen , men al 
een achttal miljoen had opgevuld. De Somer 
weigerde nog steeds te praten 'onder druk’.

Hoe het nu verder moet is niet heel duide-
lijk. Maar het steekt 'wel de ogen uit dat 
de crisis in de sociale sector nationaal is 
en men blijkbaar niets originelers kan be-
denken dan altijd weer de studenten te la 
ten opdraaien.

LEKKER
A S O C IA A L

Spinazie en Nasi Goreng 50 frank.
Canelloni gegratineerd 80 frank.
Rosbief met prinsessen 95 frenk.
Rog met karpersaus 100 frank.
Koude schotels 60 of 85 frank.

Dit is niet de kerstboodschap van koning 
Boudewijn op radio 'het Paleiske'. Wat 
hier in je maag geworpen wordt, zijn de 
kersverse maaltijdsprijzen voor de uni-
versitaire resto's in Gent.

Op maandag 11 januari zal menig Gents 
student zich wel de ogen uit zijn kop 
gekeken hebben toen hij met hogerige 
gevoelens een vluchtige blik wierp op 
het menu... met toebehorende prijzen.

'Elke dag zal de dienst diëtiek van 
prof Verdonck een maaltijd van middel-
matige prijs (55 tot 65 frank) aanbevelen, 
waarvan de voedingswaarde kwalitatief de 
hoogste zal zijn ten opzichte van de 
prijs.’ Dat was oktober 1981, betere tijden 
toen de soep/de kool nog waard was.
Maar je ziet van hier dat ik nu nog 100 
ballekens ga neertellen voor diezelfde rog 
met diezelfde karpersaus die vroeger voor 
65 frank wél nog net door mijn keelgat 
mocht.

Wat is er gebeur^' ? Alleszins geen plotse 
schaarste van rogge wegens het toevriezen 
van de Noordzee. De Heer Van Espen, hoofd 
van de sociale sector RUG heeft de sociale 
raad het nakijken gegeven bij het bepalen 
van de nieuwe prijzen. Deze sociale raad 
had voor het academiejaar '81-'82 een 
prijzenbeleid uitgestippeld dat was geba-
seerd op de grondstofprijs van de maaltij- 
den. Als de vreet dertig frank kost, dan 
betaal jij er zestig. Simpel maar het werk-
te. Dat bewijzen de cijfers van de maanden 
oktober en november. Daarin zitten enkel 
de maaltijden (zonder soep of dessert) en 
alleen voor de resto’s (dus niet voor scho-
len, stadsdiensten en eigen personeel).
Voor oktober geeft dat 33,75 frank gemiddel-
de grondstoffenprijs, tegen 63,89 gemiddeld 
inkomen (wat jij betaalt). Verhouding :
52% of twee procent meer grondstofuitgaven

punthoofd
In mei en juni '80 werden door het FK 
(faculteitenkonvent) een aantal brieven 
geschreven naar de rector om de aandacht 
te trekken op een aantal eigenaardigheden 
in het examenpunten-systeem. In verschil-
lende studierichtingen (en zelfs in ver-
schillende studiejaren) golden diverse 
examenpunten-systemen, wat aanleiding gaf 
tot allerhande idiote toestanden.
Er werd vrijstelling gegeven vanaf 11,12,
13 of 14 op 20, het gemiddelde lag op 10, 
11,12. In de ene facultiet was men verplichl 
om alle vrijstellingen te aanvaarden, in de 
andere faculteit lag de keuze bij de stu-
dent. In de ene facultiet kon men in de in 
de tweede zit nog een graad halen , in de 
andere was de student verplicht de vrijstel; 
lingen te aanvaarden en kon hij géén graad rj 
meer behalen in de tweede zittijd.
Rond november 1980 werd tevens het voorstel 
tot oprichting van de onderwijsraad aan-
vaard. Eén van de eesfefe agendapunten be-
trof juist de uniformisatie van het examen 
punten-systeem. We hadden toen de hoop om 
een nieuw systeem in te voeren vóór het 
academiejaar 80-81, maar dat bleek onmoge-
lijk: eerst moest nog het advies van de 
faculteitsraden ingewonnen worden en er 
hadden reeds examens in februari plaatsge-
vonden in het systeem.
Alles werd dan voorbereid om aan het begin \ 
van dit jaar 81-82 het nieuwe systeem in 
te voeren.
Door het feit dat,ten eerste, de adviezen 
van de verschillende faculteitsraden laat 
binnenkwamen (naar het schijnt stond er 
geen datum op de brief naar de faculteitsra-

den, wanneer die adviezen ten laatste moes-
ten binnenzijn.)en, ten tweede, de Raad van 
Beheer werd dit jaar zeer laat samengesteld 
( eerste vergadering met een overvolle a- 
genda op 15-1-82) . Het ziet ernaar uit dat 
de invoerSg van een uniform examen-punten- 
systeem opnieuw niet voor dit academiejaar 
zal zijn maar misschien voor het volgende. 
Tot hier de historiek.

Wat was nu de inhoud en de bacisfilosofie 
van het voorstel van de ondewijsraad( en 
waarover de faculteitsraden dus advies moes-
ten uitbrengen )?
Ten eerste werd gesteld dat er één, uniform 
systeem moest komen dat zou gelden voor 
alle faculteiten, studierichtingen en stu-
diejaren. Deze uniformiteit moest voor een 
duidelijk systeem zorgen voor stdenten én 
professoren op basis van een grotere zeker-
heid .
Ten tweede werd gesteld, dat niet zozeer de 
punten van belang zijn, als wel de beteke-
nis van de punten en de onderlingen ver-
houding ervan.Aldus moet voorkomen worden, 
dat bevoorbeeld het vrijstellingscijfer 
onder het cijfer van het gemiddelde zou ge-
plaatst werden, omdat in een dergelijk sys-
teem een student allemaal vrijstellingen zoi 
kunnen bekomen, doch niet geslaagd zou zijn

Ten derde leek het ons als student-leden 
van de onderwijsraad noodzakelijk om te 
bepalen dat er twee soorsten deliberaties 
zouden bestaan: een deliberatie per vak en 
een globale deliberatie.
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dan afgesproken. November daarentegen klopt 
als een bus. 34,46 grondstofprijs tegen 
62,71 gemiddelde maaltijdprijs. En dit 
geeft exact 50 %. Voila.

De prijsverhogingen van de laatste dagen 
komen uit een nieuwe aanbesteding voort.
De kontracten met groothandelaars in voe-

dingswaren lopen over twee jaar. Nu, begin 
'Ö2 werden nieuwe aanbestedingen gedaan.De 
prijs steeg van de grondstoffen. Dus ook 
(én dubbel zoveel) van het eigenlijke bord 
eten.

PROF OP 
CYFERS
Op het einde van het academiejaar 1977-78 

kregen 1594 kandidatuurstudenten een enque- 

te in de bus uitqaande van het universitair 

studieburo en op opdracht van de Raad van

Van Espen wil boter bij de vis en heeft dan 
ook kcrlaat alle maaltijdprijren omhoogge-
schopt tussen de soep en de patatten, want 
de sociale raad heeft hij niet geraadpleegd. 
Zij mogen wel de algemene lijnen vaststel-
len (de maaltijdprijs is 2x de grondstof- 
prijs), technisch beheer wordt dat genoemd. 
Maar geef toe, wat past beter bij de vorming 
van toekomstige intellectuelen dan een poli-
tiek van volle hoofden en lege magen.

Vorig jaar : één maaltijd : 55 frank.
Geen differentiëring van prijzen, soep en 
nagerecht in de prijs inbegrepen.

Dit academiejaar tot nieuwjaar : 63,89 fr.
gemiddeld, met gedifferentieerde prijzen, 
zonder nagerecht en soep. De student be-
taalt voor zijn maaltijd (ev. met soep en 
dessert) gemiddeld 70 frank. Reële prijs-
stijging : 15 frank.

Dit academiejaar vanaf nieuwjaar : 
voorlopige schuchtiere schattingen wijzen 
op nóg een prijsstijging van 5 frank. 
Prijsstijging vergeleken met vorig jaar : 
twintig frank !

Kortom, als je vorige maandag geen spinazie 
achter je kiezen wou stoppen moest je 
tachtig frank afdokken en met een soepje 
een extra portie frieten, een pint en een 
dessert zat je zo aan 120 frank.

Op de schamperredactie kan je een verkrij-
gen van knusse Gentse restaurants waar je 
voor die prjs stevig en op je gemak kan 
smikkelen, én je wordt er bediend !
Elke maandagavond vanaf 20 u in de brug.
Eerste verdiep. Stuur ons een taartje.

10.000  LEUGENS

Beheer. Die wou de naleving van de 'gedrags-

code voor professoren' nagaan.

Die gedragscode was namelijk dat jaar voor 
het eerst als 'leidraad' ingevoerd. De vra-
gen van de enquete hadden dan ook betrekking 
on alle aspecten van de gedragscode: op-
stellen van cursussen of syllabi, informa-
tie over de manier waarop het examen zou 
verlopen, afbakening van de examenstof, 
te laat komen en/of te lang laten wachten 
bij examens, mondelinge groeosexamens en 
ga zo maar door.

In de volgende weken gaan we de resultaten 
van dit onderzoek in een aantal faculteiten 
en richtingen na. In een laatste artikel 
zullen we de conclusies die het studieburo 
uit de enquete meent te moaen trekken onder 
de loepe nemen.

We beginnen deze reeks met de resultaten 
van hft onderzoek in de kandidaturen ge-
schiedenis, ons daarbij beperkend tot de 
vcrolichte vakken en de oefeningen enerzijds 
en tot de meest markante resultaten ander- 
z' ids.

Achtenveertig kandidatuurstudenten (1° en 
2° kan.) van het academiejaar 1977-78 wer-
den ondervraagd over de cursussen en docen-
ten waarmee zij dat jaar te maken hadden. 
Laten we met de positieve ervaringen be-
ginnen.

Reen enkele klacht werd genoteerd over het 
ontzeggen van de mogelijkheid tot schrifte-
lijke voorbereiding van een antwoord op een 
mondeling examen. Niemand werd de mogelijk-
heid ontzegd na de proclamatie de uitslag 
van een examen met de prof te bespreken.

Ex-minister van onderwijs Ramaeckers kreeg 
het over zijn lippen om te verklaren dat 
de krisis niet mag afgewenteld worden op 
de studenten. Een dergelijke schaamteloos-
heid hebben we in jaren niet meegemaakt.

In 9Bn interview in De Morgen waarschuwde 
Ramaeckers de nieuwe regering dat niet de 
student mag opdraaien voor de slechte tij-
den .

Maar het was de heer Ramaeckers zelf die 
de meest laffe aanslag pleegde op het stu-
dentenbudget sinds de stichting van het 
onderwijs door keizer Karei. Was hij het 
niet die vier jaar geleden als minister 
van onderwijs 10.000 frank inschrijvings-
geld eiste van 2/iA onzer studenten ?

Smeekbeden, betogingen, straatgevechten 
brachten niets op. De 10.000 kwam er. 
Ramaeckers had geld tekort en de student 
kon dokken.

Toen partijgenoot Calewaert hem opvolgde 
en miljoenen uit de sociale sector wegknip-
te, toen was Ramaeckers in geen velden of 
wegen te bekennen. Laat staan in een krant.

Maar nu zijn we een bank opgeschoven. De 
Socialistische Partij schoof naar de oppo- 
sitiebanken. Voor sommigen een pijnlijke 
gebeurtenis, voor anderen een welgekomen 
adempauze. Voor ex-minister Ramaeckers 
de ideale plaats om een col-knoopje los 
te peuteren en een grote muil op te zetten.

Ramaeckers mag dan niet veel vrienden meer 
hebben, hij kent nog altijd de weg naar de 
kranten : een kort geheugen en een grenze-
loze arrogantie.

Klachten over competetieve mondelinge exa-
mens (groepsexamens waarbij de ene student 
de andere moet verbeteren) waren er alleen 
voor het (keuze)vak 'historisch overzicht 
van de belangrijkste wijsgerige stelsels' 
toendertijd gedoceerd door R. Commers.

Meest kritiek werd geleverd op het ontDrexer 
van een handboek en op onvoldoende mogelijk-
heid tot stellen van vragen en oefeingen 
in de les. Alleen de lessen 'historische 
kritiek'(Prevenier) en de oefeningen van 
Nieuwe Tijden werden in dat opzicht posi-
tief beoordeeld.
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In a l l e  g r o t e  s t e d e n  van E u r o p a  
is er v e r z e t  t e o e n  de e k o n o m i s c h e  
k r i s i s ,  de k a p i t a a l -  en s t a a t s -
t e r r e u r .  Een v e r z e t  da t los 
s t a a t  van zowel l i n k s e ^ a l s  r e c h t -
se p a r t i j e n .  In de k r a n t e n  w o r -
den ze rel 1 e n s c h o p p e r s  g e n o e m d .
De S t a n d a a r d ,  i n t e l 1 e k t u a l i s t i s c h e  
b u r g e l i j k e  k r a n t ,  b e w e e r d e  z e l f s  
dat d e z e  ' j o n g e r e n '  b e t a a l d  w o r -
den d o o r  M o s k o u  . . . a 1 h o e w e 1 d e z e  ! 
j o n o e r e n  een a f k e e r  h e b b e n  van 
s t a a t s k a p i t a l  i s me en s t a l i n i s m e .
In de l i n k s e  m i l i e u ' s  w o r d e n  ze 
A U T O N O M E N  g e n o e m d .
W a a r  is d e z e  a u t o n o m e  b e w e g i n g  
o n t s t a a n ?
Is het ee n m o d e v e r s c h i j n s e l  of 
een n i e u w e  b e w e g i n g  w a a r  r e k e n i n g  
m o e t  m e e  g e h o u d e n  w o r d e n ?
W i e  en w a t  z i j n  d e z e  ' a u t o n o m e n ' ?  
In di t deel g e v e n  we een k o r t e  
i n l e i d i n g  w a a r  het b e g r i p  a u -
t o n o m i e  o m s c h r e v e n  w o r d t .  Een 
p r a k t i s c h  v o o r b e e l d  d a a r v a n  is 
B R I X T O N .  Ook h e t v e r z e t  t e g e n  
' s t a r t b a a n  We st' in F r a n k f u r t  
k o mt aan bod. In v o l g e n d e  d e l e n  
k o mt het v e r z e t  in B e r l i j n  en 
Z ü r i c h  aan bod p l u s  e e n  a a ntal 
s t e l l i n g e n  o v e r  ' a u t o n o m i e ' .

De autonome beweging vindt zijn 
wortels in Italië, een land van 
korruptie, anti-terroristenwet- 
ten [die meer gebruikt worden 
tegen de autonome arbeidersbewe-
ging dan tegen de terroristen) 
en scherpe sociaal- en ekono-
mische tegenstellingen.
Het zijn vooral jongeren uit het 
' sub-proletariaat' die de kerni 
van de autonome beweging zijn 
gaan vormen. Dit sub-proletariaat 
bestaat uit werklozen, deeltijdse 
arbeiders, zwartwerkers enz. 
Sedert het begin van de jaren 70 
werd de produktie gedecentrali-
seerd, de fabriek werd " u i t g e -r 
breid" tot alle maatschappelijke 
sferen. Nieuwe strijdbewegingen 
doken op: kraakbeweging, vrouwen-
strijd, huur- en betaalstakingen, 
zwartrijden, scho 1 ierenstrijd. .. 
Het zwaartepunt van de sociale | 
strijd zou zich hebben verplaatst 
van de wassa-arbeider naar de 
"maatschappelijke arbeiders" of 
"jobbers" [maatschappelijke ar-
beiders hebben niets te maken 
met sociale werkers)
Deze autonome beweging groeit 
ook in andere landen.

V  *

A U T O N O O M
J O N G E R E N V E R Z E T
BRIXTON: GEBLOKKEERD BEZET .

In de weken i voor de rellen wer-
den de straten van Brixton kon-
stant bevolkt door ’flikken’ .
Er volgt een massa-arrestatie 
waarbij 1000 mensen, merendeel 
jonge zwarten, bij betrokken zijn, 
De 11eapril wordt de wijk door 
de politie bezet. Het antwoord 
hierop komt snel ...hard en spon-
taan. Deze massa-aktie , die 
eerst gericht is ‘‘egen de direkte 
vijand (de 'cops, de flikken) 
verplaatst zich naar de grote 
winkels waar ruiten worden inge-
slagen om zich die spullen toe te 
eigenen die men nodig heeft. Zo-
wel jongeren als ouderen gaarA 
'proletarisch gaan winkelen’.

In Spanje (vooral arbeiders en 
jongeren uit de anarchistische 
beweging), Frankrijk, Duitsland, 
Zürich, Amsterdam, Engeland 
(o.a. Brixton en Liverpool)
In Berlijn en Amsterdam draait 
het vooral rond het kraken (d . i J. 
het permanent bezetten van leeg-
staande woningen).vin ZURICH 
polariseerd de strijd zich rond 
een autonoom jongerencentrum.
In Brixton, Liverpool en andere 
Engelse steden is het de grote 
armoede en werkloosheid onder 
zowel de jonge blanke bevolking 
als de kleurlingendie de oorraak 
is van het verzet.
In dit deel gaan we wat dieper in 
op de strijd die in Brixton ge-
voerd is. De onmiddelijke oorzaak 
van de hevige rellen in Brixtonj 
en andere steden was het vervelen-
de politieoptreden tegen vooral 
de zwarte bevolking. De werkelijke 
oorzaak is echter de grote werkt 
loosheid en armoe zoals boven 
reeds vermeld.

D e  les  v a n  B r ix t o n
DE 'R ELLE N' IN B R I X T O N ,  G R E P E N  
P L A A T S  IN HE T A F G E L O P E N  JAAR.
O O K  EEN T Y P I S C H  V O O R B E E L D  VAN 
A U T O N O M E  S T R I J D .  W A A R  G E E N  
V A K B O N D E N ,  P O L I T I E K E  P A R T I J E N  
EN A N D E R E  G E V E S T I G D E  O R G A N I S A T I E S  
AAN TE PAS K W A M E N .
DE S T R I J D  B L E E F  N I E T  B E P E R K T  TOT 
B R I X T O N  A L L E E N ,  I N T E G E N D E E L . . .
(zie k a a r t j e :  'w h e r e  v i o l a n c e  
n r r u r e d ') _ _ _

De politie kan de situatie, die 
ze zelf uitgelokt heeft, niet 
meer aan. Een SPECIAL PATROL 
GROUP wordt opgeroepen, een spe-
ciale rechtbank wordt door Tatcher 
in het leven geroepen om de 'rel- 
lenschoppers ’ te bestraffen en op 
te sluiten (wat in Polen gebeurt 
kan hier dus ook gebeuren moest 
de bevolking in opstand komen te-
gen de regering). De politie 
krijgt 10DD man ekstra en Brixton 
wordt een geblokkeerd en bezet 
gebied (de wijk wordt afgesloten 
van andere opdat deze opstand niet 
zou overs laan)
Waarom deze rellen werd gevraagd 
aan een inwoner:
"dat moest een keer gebeuren. De 
mensen zijn zo gefrustreerd, dat 
vechten het enige is wat we kunnen 
doen. Weet je, ALS JE NIET KNOKT 
WORDT JE PLATGEWALST.. .Ik voel 
mee met die jongens, die lijden 
er het meest onder. Ze hebben geen 
vooruitzichten op werk, op een 
toekomst..." Inderdaad, zowel 
het kapitalistische als staats- 
kapitalistische systeem biedt 
geen toekomst meer (dat geven 
zelfs sommige regeerders toe)
De werkloosheid, de voortdurende 
dreiging van een beperkte atoom-
oorlog, de vernietiging van het 
leefmilieu maakt de mensen machte-
loos. We worden voor voldongen 
feiten geplaats waar we via de 
gebruikelijke politieke weg geen 
of weinig invloed kunnen op uit-
oefenen .
De pers noemde deze rellen "rassen 
-onlusten".' Het antwoord van een 
bewoner uit Brixton: "Nee, het
had echt niks te maken met rassen- 
rellen. Het is een STRIJD TEGEN 
DE REGERING. OMDAT WE WILLEN LEVEN 
Er is geen werk, er is geen voed-
sel, geen gemeenschapsruimte, geen 
rekreatiecentra, geen faciliteiten 
niks. Er is zelfs geen speelruimte 
voor kinderen. Tatcher heeft alles 
afgeschaft, zelfs de schoolmaal-
tijden. Zwart en blank zijn alle-
bei tegen de regering.

WHERE VIOLENCE OCCURRED

DIREKT ANTWOORD...

De toename van de werkloosheid 
brengt delen van de bevolking 
ertoe, hun inkomsten veilig te 
stellen op een manier, die "niet 
te tolereren delikwentie” voor 
de goede burgelijke orde betekent 
Deze gedwongen manier van leven 
is een symptoom van het failliet 
van de kapitalistische maatschap-
pij, maar vormt tegelijkertijd 
haar bedreiging.

De opstanden zijn niet in scène 
gezet door een paar mensen, maar 
brachten vele groepen in de wijk 
bij elkaar.
Een belangengemeenschap zowel te-
gen de militarisering van de stra-
ten van Brixton als tegen de 
maatschappij, die uitbuiting en 
onderdrukking veroorzaakt.
Deze opstanden, veroorzaakt door 
de achteruitgang van de levens-
standaard en ingezet docr de po- 
litieslaven, hebben de legale 
verhoudingen in de war gestuurd. 
Men kwam in opstand. Aan de ene 
kant door tegenstand te bieden 
tegen de verlaging van de ekono-
mische levensvoorwaarden (op een 
heel praktische en kortstondige 
wijze, door de AUTOREDUKTIE = 
ze 1 ftoeëigening door b v . plunde-
ren). Aan de andere kant tegen de 
achetruitgang van de sociale kon- 
dities, door de direkte botsing 
met de politie. Zo verzetten de 
mensen van Brixton zich tegen de 
legaliteit en de repressieve orde 
door deze orde eenvoudig te ont-
kennen .
Wat opvalt is het daadwerkelijk 
radikalisme tegenover de politie-
ke kampagnes van de burgelijke 
ideologen (vakbonden, politieke 
partijen enz), die niet verder 
gaan dan het aanklagen van ekses- 
sen en machtsmisbruik.

p e r s p e k t ie f
Niet even duidelijk wordt altijd 
gemaakt welke nou de werkelijke 
doelen van de strijd zijn.
Al is er de duidelijke bewuste 
wil om de heersende orde omver te 
gooien, toch is er niet altijd 
een duidelijke uitdrukking van 
een vrij socialistisch perspektief 
Maar achter het wantrouwen in 
dingen als privee-eigendom en 
staatsveiligheid, en de direkte 

botsingen met de flikken, ont-
kiemt de ontkenning van de be-
staande weibel ...

- een
r e i s v e r s l a g  • • •

FRANKFURT 4/12/81

Met zijn vieren komen we toe in 
een koud en grijs Frankfurt.
Een typische grootstad ... stank, 
lawaai, veel flitsende licht- 
reklames, e n o n —Tne grijze buil-
dings, een verkeersdrukte die 
bij iedereen stress veroorzaakt - 
kortom een troosteloos geheel.
We zoeken een slaapplaats wat 
niet gemakkelijk blijkt te zijn. 
Na een uur of twee in de kou rond 
te lopen komen we een punkster 
tegen die ons de weg wijst naar 
een kraakpand. Daar aangekomen 
doet er iemand argwanend open - 
schrik voor geheime politie?
We mogen blijven nadat we vertel-
den wat we kwamen doen in Frank-
furt en wie we waren.
Het kraakpand wordt bewoond door 
een zestal mensen.
Foto's aan de muur tonen de oude 
toestand van de woning (bijna 
een krot) en de huidige zien we 
zelf wel, warm en gezellig.

Molotovs 
£/, tegen 
jTrubber- 

kogels

WALLDORF .

Rellen in 
Frankfurt en 
West-Berlijn

FRANKFURT (Reuter). — Te 
Frankfurt demonstreerden een 
500-tal personen andermaal tegen 
de bouw van een nieuwe start-
baan voor de internationale lucht-
haven. De politie die de werf be-
schermde, werd met voetzoekers 

- en molotovcocktails bestookt. Een 
vrachtwagen met waterkanon van 
de politie werd in brand gestoken 
en aan de omheining van de lucht-
haven werd schade toegebracht. 
Aanhoudingen werden niet ver-
richt.
In West-Berlijn dreef de politie 

| 250 betogers uiteen die hun sym- 
patie kwamen betuigen aan in de 
gevangenis Moabit opgesloten 
linkse extremisten. Ook daar werd 
de politie op voetzoekers onthaald. 
4 jAwutCt UJSL.

De volgende dag gaan we naar 
Walldorf, vlakbij de in aanleg 
zijnde 'Startbahn West'. Op 
auto's en in huizen ziet men 
stickers 'KEINE STARTBAHN WEST'
Het verzet wordt vanuit de dorpen 
rond de vlieghaven georganiseerd. 
Aan de bouwwerf zelf is deze dag 
weinig volk. Een teleurstelling 
voor ons. 'Alles ist forbei?'
Het blijkt dat vele demonstranten 
inderdaad moegevochten zijn... 
het is een strijd met lange adem. 
Maanden en maanden bleef het ver-
zet duren. Edoch zowel de linkse 
SPD als de rechtse partijen zijn 
vóór de startbaan omdat het ten 
goede zou komen aan de werkgele-
genheid (in feite moet het een 
startbaan worden voor NATO-vlieg- 
tiugen)
Nochtans bracht de bedrijfsraad 
van de Lufthansa een rapport uit 
waaruit blijkt dat geen arbeids-

plaatsen verloren zouden gaan

indien de startbaan er niet zou 
komen. De NATO- verplichtingen 
spelen waarschijnlijk een grotere 
rol dan de ekonomische 'noodzaak’. 
Drie hongerstakers zitten voor 
'de muur' die rond het•bouwterrein 
opgetrokken is. Reeds 1/4 van het 
bos is vernietigd. Binnen enkele 
weken zal men verder het woud 
kapotmaken. De hongerstakers 
willen terug het volk mobiliseren. 
Enkele aktievoerders proberen de 
muur te doorb. reken, wat hun niet 
lukt .
We keren terug naar onze auto 
door het prachtige bos. We komen 
een jongen tegen en vragen hoe 
lang de strijd al duurt tegen 
d e 'startbaan West'.
"Drie jaar geleden hebben de 
mensen uit het dorp hier in het 
bos een huttendorp gebouwd, als 
symbolisch protest bedoeld tegen 
de beslissing om het bos te rooien 
Iedereen in de aanliggende dorpen 
is tegen de startbaan, uitgenomen 
de burgemeester van Walldorf.
Drie maanden geleden begon men met 
het rooien van het hos. Demonstran 
-ten werden door een duizendtal 
politieagenten hardhandig verdre-
ven. Er werd NATO-prikke1draad 
rond het bouwterrein gelegd en 
later kwam de betonmuur.
Het hele gebied rond de startbaan 
werd militair bezet.
In het begin was het verzet geweld 
-loos. Maar door het hardhandig 
optreden vande oolitie begonnen 
sommige aktievoerders hardere 
weerstand te bieden.
De politieke partijen en de pers 
trachten een kloof te slaan tus-
sen 'pacifisten' en 'chaoten'. 
Tussen-BURGFRINITïATIVE-(een, 
soort aktiegroep^per wijk inge-
deeld) en basismilitanten is er 
een zekere kloof. B.I. wil de 
politieke weg proberen (wat tot 
nog toe mislukt is), de basis 
wil via direkte aktie de bouwstop 
afdwingen! 'Ik ben demonstrant 
en geen scheiss-BI'..." zegt de 
jongen.
Iedere dag is er ergens in de om-
trek een solidariteitsbetoging, 
antwoord hij op de vraag of er 
ook solidariteit is buiten Frank-
furt. "In Wiesbaden kwamen zelfs 
100000 mensen op straat! In Frank-
furt zijn het meer kleine demon-
straties georganiseerd door au-
tonome groepen. De beste aktie

Ievvolg op pagina Z.
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In ARCA-NET ging zaterdag de premiere van 
'Trojaanse vrouwen'. Het is een stuk van 
Euripides(480-406 voor Chr.], tijdsgénoot 
van Aischulos en Sophokles.
In 1965 stelde Jean-Paul Sartre zijn 
adaptatie van deze Griekse tragedie voor.
Het thema van dit werk is nog steeds even 
aktueel: de gevolgen van een oorlog, in dit 
geval voor de achtergebleven vrouwen.
Achiel Van Malderen heeft dit stuk voor 
Arca bewerkt.

'Trojaanse vrouwen’ vangt aan als de Grie-
ken het beleg van Troje opgeven. We zien 
een groep gevangengenomen Trojaanse vrou-
wen die als oorlogsbuit zullen worden ver-
deeld en als slavin zullen worden toege-
wezen aan Griekse krijgslui. Onder de 
gevangenen bevinden zich de Trojaanse 
koningin HekubaClngrid De Vos] en haar 
dochter Kassandra(Martine Jonckheere]. 
Kassandra, de waanzin nabij, wordt toege-
wezen aan Agamemnoon maar voorspelt zich te 
zullen wreken. Ook Andromache(Carmen 
Jonckheere], schoondochter van Hekuba, hoort 
verbitterd hoe haar zoontje Astyanax van de 
rotsen zal worden gegooid. Ellende alom dus.

Onder de gevangenen bevindt zich ook Helene,| 
een niet-Trojaanse die zich indertijd - 
gewillig?- heeft laten ontvoeren door Paris,; 
de zoon van Hekuba. Haar wettige echtgenoot,! 
de Griekse veldheer Menelaos[Didier Del- 
motte] komt Helena terughalen om haar te 
straffen. Menelaos lijkt zich echter te 
zullen laten vermurwen door de schone Hele- 
naCGeertrui Daem]. Hekuba eist de onmid-
dellijke terechtstelling van Helena omdat 
zij deze vrouw beschouwt als de aanleiding 
voor deze oorlog. Menelaos beslist echter 
Helena mee te nemen naar Griekenland om 
haar daar te doden. Vóör Hekuba verscheept 
wordt, aanschouwt zij nog het lijk van 
Astyanax, haar kleinzoon die van de rotsen 
is geworpen omdat hij toevallig kroonprins 
is.

Van Malderen heeft in deze produktie 
aanvankelijk gekozen voor een aktuali- 
sering van het gegeven. Dat blijkt on-
middellijk uit de scenische aankleding 
(Katerina Lambert] die geslaagd mag wor-
den genoemd: een verlaten strand waarop 
een legerjeep, een stapel schoenen, tra-
lies tegen de achtergrond en midden de 
scene een doodlopend treinspoor. Een 
koncentratiekamp,enfin.
Men begint met een ietwat langdradige 
sfeerschepping: een soldaat die probeert 
verveling en angst te doden door kinder-
spelletjes. Dan arriveren de vrouwen in 
het kamp, gevolgd door een ietwat cli-
chématig beeld van de behandeling van de 
gevangenen:wreedheden, vernederingen.

Van Maldeeen blijft volledig in de aktu- 
ele sfeer tot de [onverstaanbare] pro-
loog. Dan krijgen we opeens een klassiek 
drama met bijhorende pathos gesitueerd 
in Troje, waartegen de scenografie en 
alles wat voorafging schril afsteekt.
Nog even wordt een poging gedaan om 
aktueel te zijn door Y.M.C.A. door de 
luidsprekers te laten schallen. Een pot-
sierlijk tussendoortje, ik heb er betere 
in mijn kladboek staan.
Vanaf dan echter lijkt Van Malderen defi-
nitief voor het klassieke drama te heb-
ben gekozen Cal heeft hij de mytholo-
gische verwijzingen terecht achterwege 
gelaten]. Er wordt op sommige momenten 
[bewust] aan overacting gedaan, wat dan — 
wel aanleiding geeft tot soms karikatu-
rale tekening. Dan blijkt veel van wat 
op de scene staat (rail,jeep] on-funktio- 
neel. Wat deze voorstelling mist is kon- 
sekwentie: Van Malderen wil een aktuele, 
realistische adaptatie brengen van Euri-
pides maar kan dat niet tot het einde toe 
volhouden. Toch blijft dit een verdienste 
lijke produktie, een lovenswaardig ekspe- 
riment waaraan echter nog veel te plussen 
en te minnen valt.

Jo Van Damme

Trojaanse vrouwen,ARCA,St.-Widostraat. 
Nog tot 27 februari.

SARTRE
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Welke begrippen moeten nu onderscheiden 
worden in het nieuwe systeem ? In volg-
orde van behandeling hebben we:het slaag-
cijfer per vak, het vrijstellingscijfer en 
het gemiddelde ( over alle vakken ].

1. Het slaagcijfer per vak.
Dit cijfer werd door de onderwijsraad op 10 
gelegd. Dit betekent dat bij een 10 dat 
bepaalde vak niet moet gedelibereerd worden

2. Het vrijstellingscijfer per vak.
Dit cijfer werd door de onderwijsraad op12 
gelegd, er werd door de leden van de onder-
wijsraad geopteerd voor een systeem, waarin 
ruimte bestond tussen het slaagcijfer per 
vak en het vrijstellingescijfer omdat op 
die manier de examinator ( de puntengever] 
in de gelegenheid wordt gesteld een nuance-
ring in zijn punten aan te brengen: hij kan 
iemand een slaagcijfer geven; zonder dat 
daaraan onmiddellijk een vrijstelling ge-
koppeld is . Ik wens hierbij op te merken 
dat dezelfde opmerking blijft gelden, wan-
neer het vrijstellingscijfer per vak op 11 
zou worden bepaald.
We kunnen verder nog opmerken dat de onder-; 
wijsraad niet geopteerd heeft voor een10-10 
systeem, omdat in dit geval de druk op het 
cijfer 10 erg zwaar zou worden en omdat wij 
aannamen, dat de examinator in dat geval 
bij de minste twijfel aangaande de capaci-
teit van de examinandus een cijfer beneden 
10 zou geven, wat tevens inhield, dat de 
student voor dit cijfer zou moeten gedeli-
bereerd worden.

3. Het gemiddelde over alle vakken.
De leden van de onderwijsraad vonden het de 
meest logische oplossing om dit cijfer op 
hetzelfde niveau als het vrijstellingscij-
fer te leggen [de betekenis van de punten 
is het belangrijkst]en dus werd dit gemid-
delde op 60% of 12 gelegd.
Hierbij past opnieuw dezelfde opmerking als 
onder twee. Wanneer het vrijstellingcijfer 
op 11 gelegd wordt, moet het gemiddelde op 
55% of 11 komen.
Tenslotte kunnen we Ttog beklemtonen dat hiei 
de globale deliberatie gejdt: dit betekent, 
dat wanneer een student enkele punten te 

kort heeft om dit gemiddelde te behalen (en 
de punten per vak tussen 10 en 12 in het 
voorstel van de onderwijsraad liggen], er 
dan een globale deliberatie mogelijk moet 
zijn.

Tot zover de inhoud en de basisfilosofie va; 
het voorstel van de onderwijsraad. Tot be-
sluit moeten we nog twee punten vermelden 
die belangrijk zijn bij de totale beoorde-
ling van het systeem.
In de onderwijsraad is aanvaard, dat nadat 
de student vrijstellingen opgenomen heeft, 
deze in bepaalde omstandigheden nog een 
graad kan behalen in de tweede zittijd.
(de voorwaarden voor het behalen van deze 
graad kunnen verzwaard worden]
Ten tweede: de vrijstellingen kunnen meege-
nomen worden naar een volgend academiejaar 
(vrij vertaald: de vrijstelling geldt voor 
twee jaar],
Dit zijn twee argumenten om het vrijstel-
lingscijfer niet gelijk te stellen aan het 
slaagcijfer.

Op woensdag 13 januari om 20.00u. in het 
studentenhuis DeBrug was er een vergadering 
belegd met de student-leden van de fakultei! 
sraden, de raad van beheer en de onderwijs-
raad

De boegbeelden van de geschiedenis komen er 
niet schitterend uit.
Aantal klachten over:

- Stof onv. 
afgebakend

- crit. op ex. 
onv. bekend

- gn. curs. 
uitgegeven

- onv. oef./ 
vragen in les

- nt. op tijd 
starten ex.

- te lang 
wachten

- onv. tijd 
op ex.

- onv. mogh. 
kennis te 
bewijzen

- hinder dr. 
optr. prof

- / stud.,
i moeilijkh. 
vraaen.

! De Laet: geschiedenis oudste tijden 
Van Caeneghem; Gesch. middeleeuwen 
Verhuist: gesch. Nederlanden 
Prevenier: hist. kritiek 
Mussche: plastische kunsten 
Van meerhaeghe: economie)

Uit deze klachten blijkt duidelijk dat er 
groot gemis was aan informatie over de 
manier waarop het examen zou verlopen en 
over het ontbreken van een cursus. Van 
Caeneghem slaagde er zelfs niet zeggen 
wat men voor het examen moest kennen.
Bij hem komen ook de meeste klachten 
voor van een verschillende moeilijkheids-
graad van de examenvragen die verschil-
lende studenten voorgelegd kregen.

was totnogtoe de bezetting van de 
vlieghaven. De politiekers schrok-
ken wel even van deze aktie. De 
politie reageerde zeer hard, zo-
dat een deel van de manifestanten 
uit woede de autobaan barrikadeer-
de ... " "De pers en de politici 
schreewden toen moord en brand”.

We bedanken de jongen voor zijn 
informatie en gaan terug naar het

22
kraakpand in Frankfurt. ’ s Avonds

1 1 1 is er een feest waar we lekkere
'jointjes' rollen: ..en r■oken .

8 12 10 11 6

ZONDAG 6/12 - WALLD0RE : KRAWALLE
32 3 31 I

Rond 3.30u gaan we terug naar

10
de muur.

7 6 1 9 4 Veel demonstranten...ook
|

gehelmd.
We hebben onze voorzorge n geno-

13
men. Stevige laarzen en pa lestij n-
se sjaal om ons te besch ermen
tegen de kou en fotogeil zieke

4 2 2 1 4 ' krimina1po 1iz e i ' . Enkel e demon -
stranten proberen de muu r te

2 6 beschadigen, we steken een handje
toe. De politie zet wate rkanonnen

5 8
in. De demonstranten wer pen hou-

5 2 ten blokken terug. Dit spel letj e
duurt ongeveer een uur. Plots
grote paniek. Zowat 100 ’ zivi11- i

6 2 2 12 4 polizisten' ('stillen'] infiltre-
ren in de betoging. Een kwartier-
tje later komen zowat 15 0 !

12 6 5 3 2 3 goed uitgeruste politie uit de
bouwwerf. In het bos zijm het 
ongeveer 40...We worden omsingeld. 
Enkele kunnen nog doorbreken, 
waaronder drie van ons. Eentje 
blijft achter. ..Hij wordt op een 
brutale manier opgepakt. De in 
burger verklede ' zivi1-polizei’ 
slaan demonstranten af met knuppel: 
en houten stokken. Sommige trekken 
zelfs een pistool en nemen mensen 
mee om te arresteren.
Onze vrienel kan ontsnappen.
's Avonds gaan we in Frankfurt 
gaan eten. Daar ons geld bijna 
op is trappen we het af zonder te 
betalen. Aangekomen in het kraak-
pand vallen we vlug in slaap.
De volgende ochtend keren we terug 
naar Gent. Op de universiteit van 
Frankfurt hangt een enorm groot 
spandoek: "STREICH - GEGEN ALLES
- KEINE STARTBAHN WEST"...

Velen werden op het examen ook gehinderd 
door het optreden van de prof .

Opvallend is ook dat de gewraakte Van 
Meerhaeghe wiens vak, overigens terecht, 
nu tot keuzevak is gedegradeerd, er behoor-
lijk uitkomt wat zijn gedrag op het examen 
betreft.

Het betreft hier uiteraard informatie over 
het academiejaar 1977-78. De vraag is of 
er sinds het invoeren van de gedragscode, 
nu vijf jaar geleden iets veranderd is, in 
de houding die proffen t.o.v. studenten 
aannemen. Vandaar, mensen uit de geschiede-
nis, grijp pen en papier en laat ons weten 
of er inderdaad iets wezenlijks veranderd 
is (bvb. of de Laet nu inderdaad een cursus 
uitqeeft).

We stellen ons de vraag of het 
verzet zal blijven voortduren. 
Moeten ze zich beter gaan organi-| 
seren? Is de overmacht van de 
staat zo groot geworden dat ver- , 
zet dberhaupt zinloos geworden is? 
Meer vragen dan antwoorden dus . . . .

Voor meer informatie:
NEDERLAND - '
VRIJBRIEF: Oranje Nassaulaan 51 

1075 AK Amsterdam.
DE VRIJE : PB 486, 2000 AL Haarlem

BELGIE -
PARADOXS : PB 546, 9000 GENT 
MATRAK : PB 546, 9000 GENT 
(postbus alleen vermelden zonder toe- ! 
voeging, zoniet kormn de brieven niet 
toe)

In deel 2 en 3 over autonome strijd 
komen volgende onderwerpen aan bod:
- TUWAT: Berlijn
- Autonoom Jongerencentrum in Zürich.
- KRAKERS in Brussel.
- Autonome strijd in België?
- Jongerencentrum in Gent.
- Stellingen over autonomie.

Jaaroverztcht 1981 : Mzrgaret Thatcher be-
reidt wetten voor die het stakingsrecht ern-
stig zullen beknotten. Terloops gezegd : 
haar efficiëntste anti-stakingsmaatregel is 
wel het werkloos maken van enkele miljoenen 
onderdanen. Wie niet werkt kan ook niet 
staken, denkt hhggie slim. In Turkije gre-
pen de militairen de macht (moest Reagan 
geen sancties treffen ?) en stelden partijen 
en vakbonden buiten de wet. Tegen tiental-
len vakbondsactivisten wordt de doodstraf ge 
eist. Caspar Weinb erger vond die Turkse ge-
neraals wel een fijne bende. Ongetwijfeld 
kan hij dan ook Jaruzelski 's stijl appreci-
ëren.

In de meeste Latijns-Amerikaanse landen wor-
den de vakbondsmensen gevangen gezet, gemar-
teld en gedood (of ze "verdwijnen"). In 
El Salvador en GUatemala maken het leger en 
de uiterst-rechtse milities, met logistieke 
steun van de VS en betaald door de "familieS 
zcwat iederéén af, in de hoop dat er af en 
toe een vakb onder of opposant tussen zit.

En in polen maakten generaal Jaruzelski en 
de Russische Warschaupactmaarschalk Koelikov 
een einde aan de "onaanvaardbare eisen"
(waar hébben we dat nog gehoord ?) van de 
vakbond Solidariteit, door op stakers te lar 
ten schieten en de vakbondsmilitanten in 
concentratiekampen te laten opsluiten. Nu 
eiste Solidariteit naast hoger loon en een 
kortere werkweek, vrije verkiezingen en zelf 
bestwor (o.a. recht voor de arbeiders zelf

hun directeuren te benoemen). Dat kon na-
tuurlijk niet ! (Stel je voor dat ACV en 
ABVV dit eisten...). Zo ging de Poolse eco-
nomie de dieperik in ! Die vakbond ging 
zijn boekje te buiten. Politieke stakingen! 
Polen werd een vakbondsstaat !

Wat Polen nodig had was een sterke man die 
die lastige vakbond aan banden legde. Of 
niet soms, meneer Van Meerhaeghe ?

(L.D.)

FARTENS V. Wat in de zomer van vorig jaar 
werd bekokstoofd, krijgen we nu opgediend : 
een rooms-b lavw e regering onder leiding van 
de (èntse advocaten Mxrtens en De Clercq. 
na twee verkiezingsoverwinningen, verdiende 
deze laatste ongetwijfeld een ministerpost. 
Liberale regeringsdeelname kan dienstig 
zijn om het sprookje van de belastingver-
mindering als wondermiddel uit de wereld te 
helpen. De kleine en middelgrote inkomens 
zullen trouwens winder geld in handen krij-
gen. Het sleutelen aan de indeks betekent 
al een koopkrachtdaling van 3% (en de 
autoindustrie en de bouw maar klagen...).

Het is vooral op deze aftakeling van de 
kleine en middelgrote inkomens en - nog 
meer - uitkeringen, dat de SP vanop de 
oppositiebanken haar kritiek zal moten 
richten, want wat werkloosheid en staats-
schuld betreft, heeft zij al te veel boter 
op het hoofd. Het uitwerken van ronkende 
en ideologisch cleane Plannen van de Arbeid, 
is natuurlijk prima, alleen 
-zijn de marges in de Belgische politiek zo 
smal, dat de verschillende in de praktijk 
bruikbare beleidsopties niet veel van el- 
kaar kunnen verschillen(tenzij naar rechts 
natuurlijk- daar is altijd plaats).

-moet je in een regering raken om die 
Plannen uit te voeren, wat tot nader order 
nog altijd betekent dat je je via verkie-
zingen tot onmisbare regeringspartner op-
werkt. De SP is dat niet.

Ondertussen blijven wij de verbijseterende 
avonturen van Wilfried V. , zo dikwijls 
door (bossens en Knack verdedigd tegen Leo 
T., met spanning volgen: de Vlaams-radikaal 
die het Egmontpakt op zijn geweten heeft, 
de ACW-man die een regering van deflatie en 
bankiers (dixit André lómrnen) leidt, de j 
kristen die van NÖbutu houdt (dixit W. Mxr-
tens) ,wat heeft deze met wind gevulde huik 
nog voor ons in petto? Wordt hij ooit voor-
zitter van de Waalse deelregering? Of top-
man van de Sociêté Ghénêrale? Of ambassa-
deur in Brussel voor Zaïre?

Misschien volgt hij Boudewijn wel op.

(L.D.)
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ctudenten die niet met de onen in de zak-
ken rondlopen, hebben wellicht reeds het 
bestaan beso°urd van een stndentengroep 
die zich ietwat obscuur 'Ichtus' noemt, 
een qratis brochure uitdeelt, al even 
raadselachtig 'fcandalon', aeheten, en 
elke donderdag de kudde honoerigen in de 
Rrua langsheen en boekentafel leidt.
Velen hebben dan ook al es in de plateau-
straat 'n nevel opqemerkt waarachter zich 
een koffiebar bevindt en waar op de muur 
in haastige letters staat neschreven:'this 
is religion' (van p IL, voor de niet -ken-
ners en inderdaad dit is het ook!); de 
enen hebben dan minachtend of qekscherend 
hun wijsneus opnetrokken , anderen dan 
weer onraad qesnoven.

In dit arme Vlaanderen (waar zelf s moderne 
stadsjongelui noo zo landelijk zijn) heerst 
de oovatting dat geloven gelijk staat met 
katholiek zijn en in deze (volgens sommigen 
moderne tijden komt God helemaal niet om 
het hoekje kijken: dood en beoraven.
Nu denkt ieder daar 't ziine over en het 
is ook niet mijn bedoeling hier een 
teoloqies exposé te beninnen over tran-
scendentie en andere straffe tee; mij gaat 
't erom die achterbakse middeleeuwse mis-
verstanden op te ruimen en es oroberen aan 
iemands verstand te brengen dat geloven 
NIPT hetzelfde is als de zondag braafjes 
naar de mis toe oaan.

Van maandag tot vrijdag is er gratis koffie 
of tee in de koffiebar waar alieman en 
-vrouw welkom is, z e H s  wie neen van boven-
vermelde dranken lust. On donderdag is er 
biihel studie vanaf 20 uur.

'Ichtus'is dus een studentenoroep die zich 
tot doel stelt de boodschap van 
het evangelie onder de studenten te 
verspreiden (iets wat principieel ook op 
muren kan, of op lieten zoals in 't home 
Roudewijn), omdat wii van mening zijn dat 
in ^e Bijbel de waarheid te vinden is, de 
oplossing voor deze wereldcrisis, de 
belofte voor eenieder van ons.

Geen nieuwe kerk of sekte dus: enkel jonge 
mensen die echt, d.w.z. evangelies geloven. 
Fcht geloven nu houdt in dat ie al ie 
hoon (alle) op de gekruisiode èn verrezen 
Jezus plaatst, want waarom denk je dat deze 
planeet naar een catastrofe toegaat?
Omdat deze gehaaide, slimme schepsels 
menen het zonder Pod af te kunnen. Fcht 
nel oven houdt in dat ie Kristus in het 
centrum van je leven plaatst en niet vb. 
een oaus of enkele heiligen, of een ideo-
logie, of mensen. Echt geloven is geloven 
dat de Bijbel het geïnspireerde woord van 
God is (getuige daarvan o.a. de talloze 
profesieën die alle stuk voor stuk 10(H 
worden vervuld, zie straks iets meer.)
Fcht geloven is weten dat de wonderen de 
wereld nog niet uit zijn: er is een 
levende God die dagelijks werkzaam is in 
onze levens. Echt oeloven is beseffen dat 
Bod de wereld heeft geschapen, dat Jezus 
op aarde is gekomen ( wat tussen haakjes 
ook historisch een vaststaand feit is) en 
dat Hij binnenkort terug zal keren (straks 
alweer iets meer daaroverl. Als gelovige 
twiifel je echter ook niet meer aan vijand 
nummer één van Christus, de duivel: hij 
bestaat echt en hij wordt in de bijbel 
'de vorst van deze wereld' oenoemd. Waar 
denk je dat anders ufo's, oeestesverschij- 
ninoen, okkulte fenomenen, Oosterse 
religies vandaan komen? Waaraan is het te 
wijten denk je dat deze wereld zo weinig 
van,God moet weten, voorspellingen in het 
oude en het nieuwe testament maken duide-
lijk dat we in het einde der tiiden leven 
en dat satan deze maatschappij in zijn ban 
houdt, haar voorbereidt op de regering van 
een werelddictator('de antichrist') totdat 
het definitieve oordeel wordt geveld over 
deze planeet door de nakende tweede komst 
van Christus

Zo zijn we dan toch theolooisch geëindigd. 
Ik wind het al te oemakkelijk als je je er 
met een 'allemaal flauwekul' vanaf maakt, 
zoals ikzelf vroeger deed. 'Het licht 
scheen in de duisternis, en de duisternis 
nam het niet aan.' Hier oeldt : onbekend 
maakt onbemind. Is het niet een plicht om 
over de ultieme kwestie jezelf es te onder-
vragen ?
'Want er zijn meer winden en wouden, er is 
misschien meer wereld dan we dachten.'

mark vandenbogaerde
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R a d i o  T O E S T E L  : W e e k p r o g r a m m a

zondag 1 0 0  M H z

K .

H u 3 n - H u  : turkse gasten aan tafel

14u - 16u : schol ierenoronrantma
H u  - 17u : non-stop muziek maandag
17u - 18u : dikkertie dab H u  - 17u : non-ston muziek

18u - 19u : le vox (punk) 17u - 18u :
lQu - 20u : 1 uur viezigheid (punk) 18u - 21u : de waterdragers (onderwijs)1*
?Pu - 21u : oase 21 u - 22u30 : roza (homooronramma)
21u - 23u : makasnlaff (reggae) 22u3D--23u30 : Pol Bemol (jazz)
23u - 24u : avondrood ?3u30--Plu : persoonlijke lp top 15

van de luisteraardinsdag
14u - 17u : non-stop muziek

17u - 18u : de kapstok woensdag
18u - 19u : drooodok H u  - 17 u : non-stop muziek
19ti - 2 Ou : van slao om swinger 171 j - 18u : oodverdegodvermuziek
2Pu - 22u : vers voer voor de beesten 18u - H u  : schots en scheef
22u - 24u : hotel du proores (stadsvernielinql*

H u  - 20u : één uur worstdonderdag ?Pu - ?lu :
JU

m o v m g  nictures (film)

H u  - 17u : non-stop muziek
H u  - 22u : babylon is burning

17.1 - 18u : muziek aan het kruis
2?u - 23 u : zachte energie (folk)
?3u - Plu : de avondklokL°n - 21u : huilen met de naam of

de net zegt het zelf

(kul tuur ,info...)
21u - 24u : op avontuur in kittel uur vrijdag
?4|i - 02u : leven van liefde en H u  - 16u : non-stoo muziek

voronoff H u  - 17u : bon marché(aan- en verkoop)

17u - 18u : hano van vogelenzang[aterdag 18u - H u  : nieuw vinyl
•k

14u - 17u : non-stop muziek H u  - 20u : de sportladder (sport)

17u - 18u : chock-o-1a 2Pu - 21u : typical oirls

18u - 19u : het ei 21u - 22u : mecanic service

H u  - 20u : de brakke grond 22u - 24u : binnen de lijntjes kleuren

24u - Olu : midnight love hour (funk)

Plu - ? ; oh hoofd vol bloed en wonden

Elke dag om voor 7 regionaal nieuws * : i nformatieprogramma

KNOBBY
C. Raar verlanglijstje voor 1982:

januari aanslag op Reagan of dood wegens 
ouderdom.
februari Amin pleegt een staatsgreep in 
Zaïre en eet Mobutu op, waarna Bokassa hem 
vierendeelt en zijn pens onder de kinderen 
verdeelt en zijn gouden tanden aan Mitter- 
and schenkt.
maart spekpater wordt paus na lang conclaaf 
april Maertens VII houdt van Israël , zijn 
bevolking, zijn leiders.
mei Fabiola wordt mascotte van het Belgisch 
elftal in Spanje.
juni vredesbesprekingen in Geneve zijn 
eindelijk beëindigd en België wordt tegen 
het jaar 2040 kemvrije zone. Om dit te 
garanderen wordt de legerdienst verlengd, 
budget landsverdediging verhoogd en wordt 
het aantal kemraketten in ons land ver-
dubbeld.
juli L.N.G. schip ontploft in Zeebrugge. 
West-vlaanderen bestaat niet meer. 
augustus : door een onverklaarbare oorzaak 
ontploft een gasleiding in het zuidkwartier 
omdat er niets meer recht staat worden de 
nieuwe plannen onverwijld uitgevoerd. 
september in het strijdplan tegen de werk-
loosheid kondigt Maertens IX een politiek 
van openbare werken aan. Nieuwpoort krijgt 
een diepzeehaven en Antwerpen wordt een 
groene zone.
oktober : het sneeuwt zegt Armand Pien.
Guy Polspoel zegt de de kernproeven aan 
de gang zijn in Rusland, Zuid-Amerika, 
China, India, Frankrijk en Duitsland. Alle 
Belgen worden in navolging van de treinen 
en autobussus vaal oranje. 
november : Tindemans wordt premier en Karei 
Dillen krijgt portefeuille van tewerkstel-
ling en buitenlandse betrekkingen. Het 
parlement is nog steeds machteloos want de 
volmachtwet geldt nog steeds.
De paus van de maand is tegen familieplan-
ning, echtscheiding, Bresznjev komt naar 
Zuid-Afrika voor een zesde pace-maker, 
twaalfde face-lift en laat Kruithof en van 
Rossem ontvoeren om hun hersenen te kombi- 
neren. Ten einde de sympathie van het wes-
ten en het oosten te winnen laat hij zich 
de snor van Valesa opkleven. 
december : story hoofdredacteur geeft toe 
dat hij deze baan reeds drie jaar met de-
zelfde titel bij Humo bekleedt. Paul 
Goossens en Johan Anthierens worden schrij-
vers bij het Pallieterken.

FILM

Niet zonder trots kunnen we deze week in 
schampers duivelse filmrubriek uitpakken 
met de vlijtige werkstukken van twee nieuwe 
medewerkers.
Nóg meer gegadigden zijn dringend welkom. 
Dan kan ik eindelijk eens op onbetaald ver-
lof. Hoera. (Rik S.)
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Rond de eeuwwisseling maakte de Jugendtil- 
schilder, Egon Schiele, een tijdgenoot 
van Gustav Klimt, heel wat furore met zijn 
freudiaans geïnspireerde erotische werken. 
Negatieve furore wel te verstaan. De ge-
goede Oostenrijkse burgerij voelde zich 
in het kruis gepakt en Schiele werd 
stante pede voor het gerecht gesleept en 
even later de gevangenis ingeworpen. Op-
geruimd staat netjes. Dat de rechter in 
kwestie heel erg geïnteresseerd was in de 
schilderijen hoeft geen betoog.
Over zo 'n kunstenaar wordt natuurlijk een 
film gemaakt. "Egon Schiele:Exzess und 
Bestraffung" heet die dan en de titel 
heeft de bedoeling de lading te dekken.
Dat gebeurt niet, daarvoor is de film te 
onevenwichtig opgebouwd.
"Egon Schiele" steekt ontzettend traag 
van wal en daarbij komt dan nog dat alles 
verpakt wordt in een Hamiltoniaanse foto-
grafie. De ogen reeds half dicht word je 
dan plotseling opgeschrikt door êen tem-
poversnelling. Hoop doet leven maar te-
vergeefs. . .De film valt stil, een laatste 
stuiptrekking en dood. Je kan de film met 
wat goede wil in twee delen opsplitsen.
In deel 1 leeft Schiele(M. Carrière) er 
nogal op los, samen met zwoel ogende 
Valy(Jane Birkin). In dit deel wordt dan 
ook gewerkt met al dan niet funksionele 
flashbacks. "Tempo" en van de hak op de 
tak. Jane Birkin trapt het echter af en 
Schiele trouwt met pseudo-preutse Edith. 
Vanaf dan verloopt het verhaal kronolo- 
gisch. Dat zo'n struktuurspelletje de 
film niet kan redden spreekt voor zich.

Uit het voorafgaande hoeft u niet af te 
leiden dat de film het levensverhaal van 
Egon Schiele tracht te schetsen. Dat ge-
beurt dus ook al niet. Hat dan wel?

Wij denken eventjes na en komen tot vol-
gende konklusie: de film wil mooi zijn, 
m.a.w. de fotografie primeert en zij 
alleen. De akteurs en aktrices worden 
vanuit de beste hoek in beeld gebracht, 
interieurs lijken gesofistikeerd omdat

het koste wat kostallemaal "schoon" moet 
zijn, de landschappen zijn er om Hamilton 
bloedrood van jaloezie te maken,enzover- 
der,enzovoort.

Dat de regisseur,Herbert vesely, zelf 
schilder is wordt met veel vijven en 
zessen bewezen:Beauty for beauty 's saké, 
en dat is het slotwoord. Voild.

Tussen haakjes, de eventuele liefhebbers 
van dit gechargeerd artistiek gedoe moeten 
op tijd present zijn. De zaal zat bomvol. 
Het, in alle eerlijkheid, niet te versma-
den naakt zal daar wel niet vreemd aan 
zijn.

Peter Van den Eede
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Voor wie het niet weet : ABC is een obscuur 
cinemaatje aan de Brabantdam, dat een beetjé 
een uitloper vormt van de rosse buurt aan 't 
zuid. Elke dag van 's middags tot midder-
nacht geeft men er doorlopende filmvoorstel-
ling. Afgewisseld met een stripteasenummer 
dat in feite

dat enkele maanden geleden werd ingevoerd, 
in feite om ongehinderd een forse prijsver-
hoging te kunnen toepassen (120 frank). Dat 
zalen als deze fel gecontesteerd worden dooi 
antisexistische vrouwen en mannen, schijnt 
het vrij talrijke en overwegend mannelijke 
publiek niet te kunnen deren. De twijfelaare 
worden naar binnen gelokt met suggestieve(?) 
slagzinnen over hoogtepunten van geilheid er 
wulpse verlangens onder kleurenfoto's die 
een heel gamma standjes in uiteenlopende 
locaties laten zien, waarbij uiteraard de 
geslachtkenmerken gecamoefleerd worden. De 
films zelf laten echter veel van deze 'be-
loftes ' onbeantwoord : de eerste die ik zag 
was een amerikaanse pseudo-freudiaanse 
schets over de fantasieën van een jonge 
fetisjist, ofwel als hij bij een dokter te 
rade gaat, ofwel als hij met het 'object' 
van zijn liefde (een etalagepop) zijn ver-
beelding de vrije loop laat. Dat ik mij 
vaak moest dwingen de ogen op het scherm 
gericht te houden was niet te wijten aan 
één of andere vorm van preutsheid, wel aan 
de afscuw die deze humbug veroorzaakte ; ov 
geen enkel ogenblik kan deze film zelfs maai 
geilheid oproepen, als ik mag aannemen dat 
dat tenminste de bedoeling was.
De tweede prent die men draaide was althans 
esthetisch iets geraffineerder opgevat : in 
een tropisch decor speelde zich een veel- 
hoeksverhouding af tussen de vrouw, het 
nichtje, de knecht .en de kleinzoon van een 
grootgrondbezitter. Halverwege wordt de 
idylle tevens ruw verstoord met drie schur-
ken die op gewelddadige wijze de dames en

de jonge heer misbruiken. Even waardeloos 
maar iets beter verzorgd.

stripteasevertoning tenslotte was van een 
zeer provinciaal nivo, temeer daar het 
(geïmproviseerde) podium geluiden voort-
bracht alsof er een kudde olifanten op 
danste.

karl de raeymaecker

Een redelijk boek vertaalt in een 
sensatiezoekende film (links 
Christiane F. ", rechts regisseur 
"Ulrich Edel). De vertaling van 
de dialogen laten soms te wensen 
over. Zo bv. wordt heroïne ver-
taald door hasj. Op die manier 
krijgt men een verkeerd inzicht in 
de problematiek van 'harddrugs' zo-
als heroïne, die niets te maken 
heeft met het gebruik van soft, 
hasj die lichamelijk niet verslavend 
werkt... . v-. tx. Cv.vGiui/ivw,

De stille generatie

Al hebben wij deze tijd nooit omhelsd, 
wij zijn de wereld toch tegemoet gelopen, 
zwijgend, zonder bloemen of muziek, 
wij hebben de dag toch een hand gegeven.

Savonds onder oude bomen zullen wij 
in tederheid geloven, voorzichtig spreken 
met dunne lippen, iemand meenemen in de nacht. 
En de spandoeken zijn weer wit als gordijnen.

In de geverfde huizen van een spoorloze tijd 
richt het licht geen schade aan. Wij fluisteren 
en hangen kleine vlaggen uit de ramen.

Niemand spreekt de kranten tegen, niemand 
zaait want wie zaait gelooft in de aarde.
En de sneeuw van jaren valt op ons gezicht.

Frank Albers
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