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Buiten enkele oplettende krantenlezers 
en waakzame geneeskundestudenten is het 
wellicht iedereen ontgaan•, de’drie apo- 
kalyptische ruitertjes’ NEGEN JAAR NUME-
RUS CLAUSUS (NC) en VESTIGINGSWET (VW) 
naderen nu plots met botkesprongen om het 
laatste greintje demokratisering in de ge- 
neeskundeopleiding te vermorzelen.
Het eerste paard [9 jaar) is reeds 't 
verst gevorderd en wordt gesponsord door 
een koaiitie van spekulanten: artsensyn- 
dikaten, VLIR CVLaamse Interuniversitaire 
Raad) -mensen en dekanen.
De tragere jockeys rijden voor een "vol-
machten voor afbraak"-regering die haar 
NC en VW- plannen reeds in haar regeerak-
koord heeft ingeschreven.

De VLIR-stuurgroep wil nu~ook negen jaar. 
De laatste weken deden enkele VLIR- 
personaliteiten (Clara, De Smet....) 
verwoede pogingen om de kolommen van 
De Standaard, 't Laatste Nieuws... te 
halen.
Een plotse zucht naar populariteit van 
deze anders zo persschuwe rectoraatskan- 
didaten of... het gekende politieke zetje 
om de administratie wat sneller te doen 
draaien?

Reeds maanden ligt een voorstel tot 
verlenging van de huisartsopleiding in 
de lades van de ministeriële -kabinetten 
te vergelen. Vandaag hangt de pen van 
minister Dehaene er twijfelend boven te 
zweven. Mits een krabbel onder dit ont- 
werp-ministerieel-besluit is de negen 
jaar binnen 10 dagen in het staatsblad 
en dus van kracht.

COMPROMIS

Reeds jaren eisen de artsensyndicaten van 
Wijnen (en later ook De Brabanter) de 
invoering van de 9 jaar, De twee bijkomen 
de jaren wilden zijzelf in handen nemen. 
Ten eerste om zelf een greep te krijgen 
op de huisartsenopleiding m.a.w. op wie 
afstudeert, waar hij zich ook vestigt, 
wat zijn houding tgo de patiënten, ge-
zondheidszorg en maatschappij betreft.
Ten tweede om hén arbeismar-kt voor 
minstens twee jaar te beveiligen voor 
nieuwe concurrenten.
Ten derde om de huisarts tgo de specia-
listen een hoger allooi en daaraan 
gekoppelde honoraria te bezorgen.

Als studenten reageerden wij hierop met 
verscheidene manifestaties en blokkeerden 
wij de Hoge Raad-vergadering in Brussel. 
Uiteindeijk slaagden de syndicaten erin 
de meerderheid van de Hoge Raad [een 
adviesorgaan van volksgezondheid die de 
erkenningscriteria voor riziv terugbeta-
ling regelt) te winnen voor een twwe- 
jaarsverhoging.

vervolg op pag.

examen 
punten !

BRUSSEL IS WEER EEN BRUISENDE STAD..

Brussel heeft voor het eerst een ge-
kraakte wijk en een autonoom jongeren 
centrum, rechtover de VUB en vlak 
naast de rijkswachtkazerne. De gebou-
wen zijn eigendom van de VUB.
De bewoners komen uit verschillende 
sociale lagen: er zijn studenten, 
werklozen, gastarbeiders en zwartwer-
kers. De meesten hebben lage inkomens 
en trachten op die manier nog wat 
over te hebben aan hun schaarse loon 
of werkloosheidsvergoeding.

Kontakteer AUTONOMIA: Triomflaan 8, 
1160 BRUSSEL.

Financiële steun : rek nr.
001-1168603-23.

Op deze eerste vergadering van het academie 
jaar (27 jan. 1982) stonden verschillende 
actuele onderwerpen op de agenda: het 
voorstel tot uniformisering van het examen- 
puntensysteem, studiebegeleiding, verslag 
van de naleving van het examenreglement en 
de gedragscode (zie verder in deze Scham-
per - nvdr), het nieuwe (en ondertussen 
reeds voorbijgestreefde) wetsontwerp op de 
academische graden.

Uiteindelijk zou enkel het examen-punten- 
systeem besproken worden. Wat beterft de 
andere thema’s dient nog het volgende ge-
zegd: in de Werkgroep Studiebegeleiding 
werkt men aan een voorstel voor de O.R. 
van maart, het verslag betreffende de na-
leving van de gedragscode en het examenre-
glement was zeer onvolledig omdat de facul-
teiten nagelaten hadden de noodzakelijke 
informatie naar het rectoraat door te spe-
len. Wat betreft de academesche graden is 
het opnieuw wachten op een duidelijke hou-
ding op dit vlak van de nieuwe regering 
en in het bijzonder wat betreft de houding 
van Coens.

De bespreking op de O.R. van het examen- 
puntensysteem begon met een aantal prin-
cipiële vaststellingen: in de voorbereiding 
konden de leden van de O.R, een nota van 
de vergadering van de dekanen terugvinden. 
Aan de O.R. werd gevraagd deze nota te 
bespreken. Zoals terecht door de vertegen-
woordiger van het Wetenschappelijk Perso-
neel, F. Dambre, werd opgemerkt, is de O.R. 

i*teen adviesorgaan bij de RvB en niet bij een 
zgn. vergadering van dekanen.

Hun redenering is de volgende: er 
staan duizenden woningen in Brussel 
leeg, ze staan er zo maar te verkrot-
ten om later kantoorgebouwen of pres- 
tigeprojekten te kunnen bouwen.
Waarom moeten wij dan nog huur betalen? 
Door juist de woningen permanent te 
gaan bezetten kan aen deze waanzinnige 
spekulatiepolitiek tegen gaan, de ver-
krotting een halt toeroeoen...en de 
stad weer leefbaar te maken. Op die 
manier gaan ook groepen mensen meer 
met elkaar in kontakt komen. Het taal-
probleem bestaat er bijvoorbeeld niet. 
Ook de kontakten tussen gastarbeiders 
en de brusselse jongeren verlopen vlot. 
's Avonds komt men samen in het kraak- 
kafee, onlangs geoBend.

DE VUB blijft voorlopig afzijdig. Zo-
lang met de afbraak niet gestart wordt 
'tolereren' ze deze toestand om het 
progressief gelaat niet te verliezen. 
Er werden reeds voorstellen gelanceerd 
om het verzet in te kapselen. Bv dat 
enkel studenten mogen kraken (die zijn 
er makkelijker uit te krijgen omdat 
ze meestal thuis terecht kunnen)
Dit voorstel werd verworpen..
Momenteel is het een eilandje van rust 
maar dit sprookje zou wel eens vlug 
vernietigd kunnen worden...des te meer 
omdat de kraakwijk geïsoleerd is van 
de andere wijken in de stad en van de 
bevolking. Een oplossing om uit de iso 
latie te breken is het autonoom jonge-
rencentrum en het kraakkafee. Het cen-
trum, AUTONOMIA, is een gekraakte fa-
briek. De werking is tot nog toe te 
beparkt gebleven. Enerzijds omdat de 
verwarming en elektriciteit ontbrak 
(techniese moeilijkheden), anderzijds 
zijn het enkel punkers die dingen crga 
niseren, niet omdat zij het monopolie 
over de aktiviteiten willen hebben 
maar bij gebrek aan medewerking van 
andere krakers en aktivisten. Voorlopi; 
ié de gekraakte wijk in Brussel een 
ghetto en kan men moeilijk van een 
beweging spreken zoals in Amsterdam 
of Berlijn. Dit betekent echter niet 
dat men maar moet ophouden, integen-
deel, maar zelfkritiek zal in de toe-
komst noodzakelijk worden.

Üe rektor draaide de tekst dan op zo'n 
wijze, dat de voorgelegde nota niet langer 
de weergave was van het standpunt van de 
dekanen, maar wel een nota van de rektor 
zelf, opgesteld aan de hand van de talrijke 
opmerkingen en adviezen die hem hadden be-
reikt (o.a. van de studenten).

Een tweede principieel punt werd door de 
studenten naar voor gebracht: er werd ge 
steld dat de tekst van de O.R. zoals die 
naar de RvB en naar de Faculteitsraden werd 
gestuurd, onvoldoende gemotiveerd was, zodat 
de draagwijdte en de betekenis van het ad-
vies onvoldoende tot uiting was gekomen. 
Nadat deze inleidende opmerkingen gemaakt 
waren, kon men overgaan tot de bespreking 
van de opmerkingen op het advies van de
O.R., waarbij constant gelaveerd werd tus-
sen de nota van de rektor (of van de de-
kanen) en de voorbereidende! nota van het 
universitair studiebureau, opgesteld aan 
de hand van de opmerkingen van de facul-
teitsraden. We gaan hier niet in detail in 
op de verschillende opmerkingen, stand-
punten en visies die op deze O.R. aan bod

kwamen (op een bepaald moment werd opge-
merkt dat de citroen tot de laatste druppel 
uitgeperst was, an dat de O.R. enkel nog 
zijn definitief advies moest formuleren). 
Samengevat kunnen we stellen, dat de dis- 
kussie voornamelijk ging tussen de keuze 
voor een 10-12-12 systeem (vorig advies 
van de G.R. - zie Schamper 145), waarbij 
het vereiste gemiddelde (gelijk aan de no-
tie: geslaagd op voldoende wijze) op het-
zelfde niveau gelegd werd als het cijfer 
voor de vrijstelling, of een 10-11-12 
systeem, waarbij 11 het gemiddelde is en 
12 het cijfer voor een vrijstelling.

Het sterkste argument voor de laatste keuze 
is het feit dat een prof die zekere twijfel 
heeft aangaande de capaciteit van een stu-
dent en geen vrijstelling wenst te geven, 
het cijfer 11 kan geven, dat toch voldoende 
is om het gemiddelde te bereiken. Daar-
naast speelde het argument dat de dekanen 
zich in grote mate met het 10-11-12 sys-
teem konden verzoenen, wat zekere garanties 
bood inzake de toepassing ervan.

(vervolg pag.3)
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Januari is traditioneel een vervelende 
maand. Het enige leuke is dat we er maar 
één keer per jaar doormoeten : het begint 
altijd met rozegeur, beminnelijke nieuw-
jaarsbrieven van staats- en andere hoofden, 
die al gauw verknipt en verscheurd worden 
door de koele, feitelijke werkelijkheid. 
Ieder jaar beloven de heren dat ze het dit 
keer beter gaan doen, maar het snippertje 
hoop verandert steeds sneller in een hoopje 
snippers.

De moeder van de onlangs in de woestijn 
verdwaalde autopiloot Mare Thatcher (stuur-
loosheid is kennelijk een erfelijke eigen-
schap) mag alvast de eer voor zich opeisen 
4ie drie miljoenste werkloze inhaar onvrucht-
bare regeringsschoot verwekt te hebben.
We ain’t gonna work on Maggy’s farm no more 
klinkt een schrijnend actueel liedje van 
weleer. De hangmat-industrie kan er alleen • 
maar wel bij varen. Zo heeft dus tante 
Greet haar steentje bijgedragen om allen 
die nog nieuwjaarsillusies koesteren te 
helpen afkicken.

In Nederland is de 500.000 ste werkloze 
ook al onderweg naar zijn eerste knieval 
voor de stempeltempel, gebeurtenis die 
we bv. met een plechtige uitvoering van de 
internationale enige luister zouden kunnen 
bijzetten. En ook voor de Belgen, gevangen 
in volmacht-netten en uitgeleverd aan 
inleveren volgde op het nieuwjaarsdiner 'n 
snel en ontnuchterend zuurdessert.

Maar de hoofdvogel werd uiteraard weer 
afgeschoten door Ronald Reagan die zijn 
beleid van het afgelopen jaar 'indrukwek-
kend' noemde. Dat was het inderdaad. In 
het land van de ruimtependel stierven 
overigens meer dan 100 niet-astronauten van 
de winterse kou. En als klap op de vuurpijl 
werd een show uitgezonden : let poland be 
poland, gezien zijn inhoud een op zijn 
minst paradoxale titel. De hypocriete en 
perverse solidariteit met Polen duurt 
inmiddels voort. Het land verkeert inder-
daad in moeilijkheden, het is een staat 
zonder beleg. De drama's die zich afspelen 
in Amerika's achtertuin zijn veel tragische: 
maar daar wordt nauwelijks over gerept, 
alleen bij een schot op een Scheut. In 
Polen zou er overigens nooit democratie 
zijn vermits het onopstootbaar vaststaat 
dat gelijke polen elkaar afstoten.

En in Vlaanderen was er nog een treurige 
geboorte die de nieuwjaarsvreugde zeker 
niet verlengd heeft : onze beste journalist 
baarde een weekblad dat, gezien de titel, 
noodzakelijk en fataal nietszeggend moest 

zijn. Dat is het ook geworden. Als de 
formule niet gewijzigd wordt zou het 
beter zijn dat de redactie doet wat de 
titel van het blad suggereert.

De lijst van ontnuchterende feiten is niet 
exhaustief, maar wel uitputtend. Januari 
heeft ons weer 'realistisch’ gemaakt. Op 
de achterkant van vergelende nieuwjaars-
brieven worden kille strategiën uitgewerkt. 
Het feit dat februari drie dagen minder 
telt is al bijna een opluchting.

f .a.
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WAS LAATST 
DAARIOO Interview met 

Athuro Corso

Het was in 1972 dat Dario Fo’s "Mistero 
Buffo" geregisseerd door Arthuro Corso 
voor een uniek gebeurtenis zorgde in het 
Vlaamse teaterleven.
Er ontstond een nieuw gezelschap : De 
Internationale Nieuwe Scène. Vernieuwing, 
verfrissing. Men knoopte weer aan bij de 
Commedia dell'Arte-stijl en men ging zelf 
zijn publiek opzoeken. Men zag teater 
buiten de officiële structuren en men 
bracht een maatschappelijke boodschap.

Nu tien jaar later is Fo opgenomen in het 
circuit van de repertoire-gezelschappen. 
Het officiële teater heeft deze eens 
alternatieve stukken geassimileerd en 
grotendeels onschadelijk gemaakt. Zo 
heeft het NTG nu Fo’s "De Toevallige door 
van een anarchist” op het programma, nog 
wel in een regie van Arturo Corso. Het 
werd een meer dan behoorlijk gespeelde 
kommedie. Weinig meer. De uitstraling van 
weleer is zoek. Maar ze doen het toch maar 
in het NTG, en dat is mooi.
Het was nog in de repetitietijd : een ge-
sprek met Arturo Corso.

Wat Ia cn dan In wenkciijkheid gzbcund ?

Corso : In werkelijkheid is Pinelli door 
het raam gegooid. Men weet niet hoe, of 
door wie. Men vermoedt dat Calabresi fde 
politiecommissaris nvdr) hem heeft willen 
doden met een karateslag.
Men wilde Pinelli doen praten en hem iets 
laten bekennen wat hij helemaal niet ge 
daan had. Hij was niets meer dan een 
anarchist. Tussen de anarchisten zaten 
er echter geïnfiltreerde politiemensen 
die hen provoceerden om acties te onder-
nemen. Dat is gebleken uit documentatie. 
Men wil door die eventuele acties een 
panieksfeer creëren waardoor de bevolking 
om een sterke staat zou vragen. Zo kon mer 
dan de mensen kalm houden en de eisen van 
de arbeiders afwimpelen. Maar dat heeft 
jammer genoeg niet gewerkt.

Vu betananljkAtc q c l ulo<z hcc^t het pnoccA 
n,Let meep m aakt ?

Vanlo Go Ackncc^ deze 'toeva&LLge dood 
van een anarchist' In 1970. ('Jat ima zijn 
inAptnattcbnon ?

Wel, het is de kroniek van een echte 
zaak uit 1969. Op een zeker moment valt 
er door het raam van het politiekantoor 
op de 4° verdieping een anarchist. Het 
was omstreeks middernacht. Er was ook een 
journaliste in de buurt die wist dat 
Pinelli (zo heette die anarchist) gearres-
teerd was i.v.m. het onderzoek over de 
bom die in de Banca d 'Agricultura van 
Milaan was gelegd. Dat was een echte 
slachting en men moest de schuldige vatten, 
Iedereen vroeg erom.
Goed, men arresteert een anarchist en die 
valt door het raam en iedereen vertelt dat 
hij er uit gesprongen is. Men had hem 
wijs gemaakt dat Valpreda (nvdr : poten-
tiële dader, behoorde tot een onbeduidende 
Romeinse anarschistengroep ”22 marcio”), 
bekend zou hebben dat hij de bom zou 
hebben gelegd. Pinelli zou daarop geroepen 
hebben 'dit is het einde van de anarchie’ 
en zou zich daarna door het raam hebben 
gegooid.

Vle gebeuAtenli heefit Fo aangeqAepen om 
het Atuk t e  Achnljvcn ?

Corso : Fo heeft langzaamaan, uitgaande 
van de echte documentatie het stuk 

geconstrueerd. Hij kreeg daarbij de hulp 
van de journaliste die aanwezig was 
geweest. Fo heeft alle contradicties 
afgewogen en is zo tot de waarheid geko-
men .

KontAadletleA ?

Corso : Er waren er heel wat ! Zo werd 
de ambulance opgeroepen vijf .minuten voor 
de journaliste Pinelli uit het raam zag 
vallen. Ze stond erbij en heeft onmiddel-
lijk de tijd genoteerd.
Er is ook bijv. de geschiedenis van de 
schoenen. Om aan te tonen dat de politie 
Pinelli had proberen te redden zegden ze 
dat er zelfs een schoen in de hand van 'n 
politieman was gebleven. Toch had Pinelli 
twee schoenen aan toen hij beneden lag.
Hij kan toch moeilijk drie scheenen hebben 
gedragen ?
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Corso : Calabresi werd vermoord op 17 mei 
1970. Men weet niet wie het gedaan heeft. 
Links of rechts. Maar het is toch vreemd 
dat de eerste getuige werd geëlimineerd.

Het Ia een Atuk met bijna typlAch 
JtallaanAe pehAonage.i en AltuatleA. Wondt 
hel voon de tocAchouwcn niet te moeilijk 
om die txagedle, die Aealltelt. te pnocvm. 
Want die mag dan nog duidelijk zijn In 'n 
ItallaanAe context, maan Ia het ook duide-
lijk voon een VlaamA publiek?

Corso : De stof is niet zozeer gebonden 
aan de gebeurtenis van Pinelli. Dario 
heeft J^nprebeerd de schizofrenie van de 
macht aan te tonen. Hij heeft geprobeerd 
de "Contradicties aan te tonen waardoor 'n 
macht via democratische weg kan worden ter 
val gebracht. Het gegeven is niet gebon-
den aan Italië. Het is een universeel 
gegeven.

Oven het toneel&tuk nu. Waanom h ee lt 
Fo aekozen voon de vonm van de komedie, 
van de lan.ce t e m l j l  h i j  het toch u i l  
hebben oven. p o li t ie k  ?

Corso : Vooreerst, het is niet echt een 
farce. Het is een groteske. Dario heeft 
dezelfde lijn gevolgd als Molière, men 
vroeg eens aan Molière waarom hij altijd 
komedies schreef, ook als het ging over 
menselijke drama’s.
Molière antwoordde, 'met een tragedie 
raak je de emoties van de mensen. Als ze 
naar huis terug keren hebben ze eons 
lekker gehuild. Maar alles gaat voorbij 
als de regen op het vensterblad. Alles 
wat je gezien hebt verglijdt.’
Als je net hetzelfde vertelt in een 
groteske dan doe je de mensen lachen.
Ze lachten met de situatie, niet met de

tragedie. Ze openen hun mond maar ook 
hun hersenen. Tussen de spleten van hun 
hersenen moet je de spijkers van het 
geweten, van het weten planten.
Ik geloof dat Dario dezelfde lijn heeft 
gekozen en ik kies die ook nog steeds 
als ik teater maak.

We. knijpen duA geen JtallaanAe aek oj 
ItallaanAe pollllemenAcn te zien In NTG ?

Corso : Als ik teater maak of ik geef aan 
akteurs aan hoe ze moeten spelen dan zeg 

nooit van karikaturen te maken. Ik vraag 
hen nooit om grimassen of typetjes. Ze 
moeten zelf hun personage aangevep.en niet 
hun personage spelen. Daarom bestaat de 
beperking van 'de Italiaan' niet. Dat 
wil zeggen, het worden maskers.
Het verschil tussen maskers en grimassen 
is dat je met een grimas aan karakterisa- 
tie doet. Met maskers maak je een synthe-
se van alle gevoelens die een mens heeft.

Op dat ogenblik krijg je geen typetje, 
een Italiaan of een Belg of zo.
Het wordt een type dat een stuk is van 
alle delen van de wereld. Dat is een les 
van het Griekse teater.

En z ijn  twee mogelijkheden voon de 
j ln a le  van d i t  Atuk. Welke hebt u 
gekozen ?

Corso : Het waren er twee. Ik heb er 
nog andere gevonden (lacht).

Een dende ?

Ja, een derde. Maar ik zal hier niet 
vertellen welke dat is. Het is een 
beetje wat er zou kunnen gebeuren. Maar 
ik ga dat hier niet zeggen. Dat moet 
het publiek maar koman ontdekken.

jo van damme.

press van ‘TZA L

't ZWARTE GAT is een zeer verzorgde 
uitgave (70 pag. 50fr) met als hoofd-
onderwerpen ditmaal : islam, josue de 
decker, marnix gijsen, interdisciplinair 
en ontwikkelingsdenken. Is te verkrijgen 
in elke goeie boekhandel en st.pieters- 
nieuwstraat 120. Het tweede nummer ver-
schijnt rond 1 maart, het derde rond 
half april.

waren er eigenaardig genoeg ook enkele 
katholieken lid, ook uit antiklerikaliteit. 
Nu is die nuance niet meer mogelijk, 't 
Zal is filosofisch uitsluitend vrijzinnig. 
Ook politiek is het geëvolueerd, de kern 
van t Zal werd na een tijdje afwisselend 
socialistisch of liberaal, extreem of gema-
tigd. Rond '68 dan weer anarchistisch 
links en zeer aktief. Nu zijn de meeste le-
den van 't Zal Wel Gaan politiek dakloos; 
slechts weinigen holden er nog een vast-
omlijnde politieke overtuiging op na.

Honderddertig jaar geleden werd het 
Zal Wel Gaan, het taalminnend en vrij-
denkend genootschap, opgericht door

Julius Vuylsteken. Eén van de redenen om 
't Zal Wel Gaan terug in de schijnwerpers 
te zetten : een nieuw tijdschrift.

We gingen praten met Tom Lanoye, verant-
woordelijk uitgever ('Bij toeval, omdat 
ik alfabetisch de eerste ben, en dat is 
dan nog beslist terwijl ik er niet bij 
was’).

Tweemaandelijks op 1000 exemplaren met 
literatuur, om niet te zeggen zware kost, 
zonder veel beperkingen, behalve één : 
kwalitatief een hoog nivo halen.

Tom Lanoye : De onverzorgde studentenuit-
gaven worden niet meer au sérieux geno-
men. Prestige hebben de studenten niet 
meer sinds '68. Wij willen terug naar 
buiten komen, en ja, zware kost...

schamper : Een blad dat gemaakt wordt 
door studenten heeft een zeer specifieke 
zwakke plek : over een drietal jaar is 
iedereen afgestudeerd, en wat dan ?

Tom Lanoye : Niet aan denken. Floot het, 
dan flopt het. We hebben nu een beetje 
toevallig een goeie groep, een combinatie 
die knap in mekaar zit, maar dat zal wel 
afzwakken, da 's typisch voor een studenten 
groep.

schamper : 't Zal Wel Gaan schijnt 
vroeger nogal berucht te zijn geweest ?

Tom Lanoye: Vroeger in de tijd van Gezelle 
heeft 't Zal nog met een publicatie op de 
index gestaan, en was het erg berucht zo-
wel bij katholieken als bij de anti-kleri- 
kale franskiljons. Toen was de strekking 
van 't Zal liberaal-antiklerikaal, al

Er worden steeds minder abonnementen 
verkocht, alle kranten en weekbladen 
geraken in de moeilijkheden en uitge-
rekend nu komen jullie, met een nieuw 
tijdschrift. Is dat nu echt nodig ?

Tja. waarom een nieuw studententijdschrift? 

Ik denk niet dat er in Vlaanderen een stu-
dententijdschrift is dat tegelijkertijd op 
de studentengemeenschap gericht is en 
dat isolement wil doorbreken, en dat 
proberen wij dan wel te doen.
Bovendien willen wij ook de mythe als 
zouden studenten lui, tam en ongeïnteres-
seerd zijn doorbreken.

't Zwarte Gat is vanuit studenten, maar 
voor een groot stuk gericht naar buiten, 
naar niet-studenten.

Dat bedoelen wij met een doorbreken van 
het isolement.
Het eerste nummer is geschreven door onze 
leden zelf. Mettertijd zal het studenten-
kader zich echter vooral toespitsen op de 
administratie en alle technische kwesties 
daarrond. Fn de bijdragen zullen ook 
geleverd worden door mensen buiten de 
studentengemeenschap. Liefst zelfs.
Het is geen exclusieve 't-Zal-Wel-Gaan 
bedoening. Wij geven het enkel uit en 
koördineren.

Vult dit blad een gat in de markt ?
Is er een behoefte aan, of willen jullie 
persé iets maken om mee naar buiten te 
komen ?

In feite leeft het idee al lang, maar we 
zijn er nu pas mee begonnen. In deze 
tijden van crisis is er heel wat te zeggen, 
daarom lijkt het misschien een goed idee 
om ermee te beginnen.
Bovendien : alles wat in Vlaanderen op 
literair vlak kan gebeuren, moet nog 
gebeuren. Moet né gebeuren. Het is de 
allerhoogste tijd. Er moet leven komen.



binnen
Onder het Kopje "DESTRUCTIEF”, schrijft 

de heer Ruys, commentator bij het Katholieke 
dagblad "De Standaard", dat de 24-urensta- 
King van het ABVV tegen de sociale afbraak- 
politiek van de regering en de daarna ge-
plande akties, "etappes, doordachte en ge-
structureerde fazes (zijn) van een breed op-
gevatte oorlog tegen het bestaande ekonomi- 
sche en maatschappelijke bestel".

Deze oorlog werd voorbereid door "het 
onafgebroken denk- en graafwerk, in studie- 
en aktiegroepen, in de pers, aan de univer- 
siteiten, bij de basis".

De heer Ruys meent ook de strategie van 
dit ondergrondse leger te doorzién :"Een be-
drijvigheid die systematisch gericht is op 
de ondermijning van de markteconomie, de ma-
nipulatie van de media, de bezetting van het 
staatsapparaat, en die speculeert op een 
verslechtering van de toestand. Het doel 
heiligt ook hier de middelen. "La politique 
du pire" wordt beschouwd als de beste weg 
naar de triomf van de eigen opvattingen".

Waarom nog langer gezocht naar de oor-
zaken van de huidige economische crisis ?
De markteconomie faalt niet.., ze wordt on- 
dermijnd ! We zijn benieuwd hoe de linkse 
aktiegroepen dit klaarspelen. Een betoging 
tegen het vraag/aanbodmechanisme ? Een pam-
flet tegen het winstprincipe ? Kom nou. 
Verondersteld dat de markteconomie onder- 
mijnd (of "gecorrigeerd”, het is maar hoe je 
het ziet) werd, dan is dat gebeurd door het 
overheidsingrijpen en daarvoor is in de eer-
ste plaats de beleidspartij bij uitstek,
Ruys' eigenste CVP, voor verantwoordelijk.

De heer Ruys heeft al meerdere keren 
blijk gegeven van weinig respect voor de me-
ning van andersdenkenden. Dat er in de media 
andere standpunten worden verdedigd, gaat er 
bij hem moeilijk in. Hogelijk verwonderd 
over de consequenties van de hem zo dierbare 
meningsvrijheid, gaat de heer Ruys algauw 
schreeuwen dat het publiek misleid wordt door 
"demagogen", die de media "manipuleren".

Het lijkt er wel op dat hoe machtiger de 
katholieke en liberale pers worden, hoe kit- 
teloriger zij zijn voor penneprikken uit 
linkse hoek.

Volgens Ruys heeft links het niet enkel 
verkeerd voor met haar verklaring en reme-
dies (?-L.D.) voor de crisis, zij wil daaren-
boven de toestand doelbewust verzieken.

Links is niet alleen dom, maar ook nog van 
slechte wil. Nu de SP/PS niet meer in de 
zitten, kan Ruys hun niet meer de schuld 
geven van de voortdurende crisis. Als het 
niet beter gaat, zal dat in Ruys' logica 
niet de schuld zijn van de roomsblauwe rege- 
ringspolitiek, maar van de oppositie, die 
"tegenwerkt". Wat verwacht de heer Ruys 
eigenlijk van de oppositie, in en buiten het 
parlement ? Dat ze in de handen klapt voor 
de regeringsmaatregelen ?

Ruys staat heel ambigu tegenover het 
verschijnsel "oppositie". Als kampioen- 
democraat ziet hij natuurlijk wel het belang 
rvan in, maar toch kan hij niet nalaten de 
oppositie in te delen in de categorieën 
toelaatbaar/ontoelaatbaar, al naargelang de 
mening die zij verkondigt , overeenstemt of 
fundamenteel strijdig is met zijn maatschap-
pijvisie .

De liberale oppositie en de buitenpar-
lementaire oppositie van de banken (cfr. 
staalplan), waren volgens hem terecht en 
democratisch. De socialistische oppositie 
en de buitenparlementaire oppositie van de 
vakbond(en) zijn dat niet, want Ruys leest 
in de ziel en wéét dat zij slechte bedoelin-
gen hebben. Hun oppositie is niet ingegeven 
door bekommernis om het lot van de minder- 
begoeden, maar door een goed uitgewerkt, 
duivels plan om het land om zeep te helpen 
en op de puineneen collectivistisch regime 
te vestigen.

Als de banken de regering onder druk 
zetten, zwijgt Ruys. Als de vakbond(en) 
pressie uitoefenen op de regering, is dit 
volgens Ruys zoveel als een staatsgevaar-
lijke aktiviteit.

Oppositie is bij Ruys slechts legitiem 
als ze de basisbeginselen van de bestaande 
maatschappij aanvaardt (men bemerke de ana-
logie met de vereiste "de leidende rol van 
de Partij te aanvaarden" in Polen). Groepen 
die ijveren voor een fundamentele maatschap-
pijverandering, hebben in die visie geen 
bestaansrecht.

Het zal dan ook niemand hoeven te ver-
wonderen als Ruys gaat pleiten voor het 
manu militari verbieden van "politieke” 
stakingen (waarbij de regering natuurlijk 
vaststelt wanneer een staking "politiek” is), 
het opleggen van een beroepsverbod in de 
openbare diensten en het "zuiveren" van de 
media.

Niet de "destructieve kracht van de 
radicale linkerzijde" bedreigt vandaag ons 
pluralistische democratietje, maar wel de 

fundamenteel intolerante en ondemocratische 
ideeën van Ruys en zijn met volmachten ge-
wapende politieke vrienden.

(L.D.)

l________________________________________________

vervolg van pag. 1

De dekanen van de geneeskundefaculteiten 
voelden zich gepasseerd door dit besluit 
en reageerden op B juli '81 met een 
brief aan Dhoore. Zij stelden dat een 
goede huisartsenopleiding binnen de 7 
jaar haalbaar was. (de laatste jaren 
waren daartoe reeds pogingen ondernomen 
via curriculumveranderingen én -verzwa-
ringen) . Een en ander weehield Dhoore 
het ontwerp M.B. van de Hoge Raad te 
ondertekenen.
Nu acht een groep professoren en rectoren 
het wenselijk de knoop door te hakken en 
een compromisvoorstel uit te werken.

het 'nieuwe voorstel'

Het VLIR-voorstel beoogt hetzelfde als 
het Hoge Raad voorstel mits enkele 
wijzigingen.
Voorstel Hoge raad :
- de bijkomende beroepsopleiding omvat 

twee luiken :
een theoretisch luik : de kandidaat 
huisarts moet 100 uren bijscholen in 
speciale aspecten van de HA-geneeskun- 
de. Het programma wordt opgesteld door 
de unieversiteiten of andere in-
stellingen met goedgekeurd programma,

- een periode van 3 a 4 maand, max., 
12 maand full time tewerkgesteld 
zijn in kleinere hospitalen of 
medlcosociale centra.

-minimum 12 maand een volledige 
dagtaak uitoefenen bij een erkend 
’stagemeester’.
Voorlopig kan dit in de eigen 
praktijk gebeuren onder begeleiding 
van een stagemeester.

-8o uren seminaries geleid door een 
ervaren stagemeester volgen.

Het enige verschil is dat de VLIR erop 
hamert ook 1 jaar specifieke beroepsop-
leiding in te voeren binnen de 7 jaar 
(dus 6+1+2). Wat betreft de theoretische 
opleiding is zij tevreden met 40 effec-
tieve lesuren.

(vervolg van blz. 1)

De O.R. meende dan ook met een bijna vol-
strekte unanimiteit (op prof. De Block na, 
die het eerste voorstel van de O.R. bleef 
steunen), dat het 10-11-12 systeem kon bij-
getreden worden.

Wat betreft het selectief weigeren van vrij 
stellingen sluit de O.R. zich aan bij het 
stabdpunt van de faculteiten: het selectief 
weigeren zal dus toegestaan worden. Noch-
tans werd door verschillende leden uitdruk-
kelijk gevraagd een aantal bemerkingen in 
het verslag op te nemen, i.v.m. de conse-
quenties van dut systeem.

Er werd opnieuw bevestigd , dat na de twee-
de examenperiode de student beoordeeld moet 
worden op grond van de samengevoegde re-
sultaten van de beide examenperiodes.

Tenslotte besprak de O.R. het systeem van 
vrijstellingen voor een volgend academie-
jaar. De O.R. bevestigde zijn vroeger 
standpunt dat dergelijke vrijstellingen moe 
ten kunnen verleend worden. Doch opnieuw 
kwamen de praktische moeilijkheden ter 
sprake: deze spelen zich af op het vlak 
van de inschrijvingsgelden (moet een stu-
dent die 9 vrijstellingen op 10 vakken be-
haalt, zich voor een volledig jaar inschrij 
ven of alleen voor dat vak), op het vlak 
van de indeling van de studies (men moet 
eerst kandidaat zijn voor men zich kan 
inschrijven voor de licenties) en verder 
nog technische en administratieve problemen 
Het'Universitair Studiebureau zou voor de 
volgende O.R. een nota voorbereiden waarin 
deze problemen zouden opgesomd worden met 
eventuele oplossingen.

Wat is nu de praktische toestand voor de 

komende weken ?

Op vrijdag 12/2 komt de RvB opnieuw samen. 
De rektor is van mening dat het examen- 
puntensysteem dan moet gestemd worden en 
nog dit jaar van kracht moet worden. Noch-
tans zijn er reeds examens afgelegd en kan 
men aannemen dat zowel proffen als studen-
ten een zekere tijd nodig zullen hebben 
om aan het nieuwe systeem te wennen. De 
O.R. was van mening dat hij geen eigen 
standpunt moest innemen over de al dan niet 
invoering van het systeem nog dit academie-
jaar. De studenten in de O.R. zijn van me-
ning, dat het huidige systeem in de ver-
schillende faculteiten moet gehandhaafd 
blijven (ondanks al zijn negatieve kanten) 
en dat een nieuw systeem pas vanaf het 
volgand academiejaar kan gelden. Naar ik 
meen zullen de studentenvertegenwoordigers 
in de RvB zich hierbij aan sluiten. In iede 
geval is het belangrijk dat na 12/2 dui-
delijkheid aan de studenten en proffen 
gegeven wordt.

Hans Blok
Lid van de O.R.

ïij stelt zich ook enkele kritische vrager 
omtrent financiering, evaluatie, begelei-' 
ding, organisatie van de bereopsstages. 
Deze zelfkritiek weerhoudt haar er noch-- 
tans niet van het voorstel van de Hoge 
Raad globaal voor te dragen wat de 
toekomstige stagairs tot een aewiTline 
speelbal in handen van artsensyndicaten 
en reaeringspolitiek maakt.

onze kritiek :

Onder het mom zich te schikken naar de 
richtlijnen van de EEG-kommissies (waar 
hebben we dat nog gehoord ? staalratio- 
nalisatie ? bezuiniglngspolit^ek,...) 
poogt men een verdoken studieduurverlen- 
ging door te voeren.

Niettegenstaande de strenge normen van 
de EEG-commissies, waar de internationale

artsensyndicaten en o.a. Wijnen grote 
tenoren zijn, gaf Dhoore vorig jaar 
reeds toe dat België conform is aan de 
richtlijnen.

Reeds jaren eisen de studenten genees-
kunde een betere huisartsenopleiding 
waarin sociale, psychologisch en andere 
aspecten (die ook in het voorstelvan 
de VLIR opgenomen zijn), ruimer aan 
bod komen, maar zowelrectoren, dekanen, 
als studenten dat dit binnen de 7 jaar 
kon en moest gebeuren. Eerste en tweede 
kanners vallen nu reeds onder rt daartoe 
hervorme curriculum.De studiedruk is 
zelfs verdubbeld doordat men de oude 
onzinnige fysika- en scheikundepa-kketten 
onverminderd heeft behouden en zonder 
scrupules de leerstof van de volgende 
jaren naar 1°. 2° en 3° heeft getrokken-.

Het invoeren van stagemeesters schept 
daarenboven de mogelijkheid door een 
beperking van het aantal stageplaatsen 
onmlddellljk en geruisloos een VW in te 
voeren. H.a.w. wie geen stage kan 
doen kan ook geen huisarts worden. Voor-
lopig, zegt mén dan, kan men ae 
bereopsstages ook in de eigen praktijk 
doen, maar dit is slechts een overgangs-
maatregel .

V R A G E N '?
1 .
Het vervolg van de enquete rond de gedrags-
code en het examenreglement, hier en nu 
en tevens volgende week.

I. resultaten inzake_examenorganisatie

Algemene tendenzen inzake het al dan niet 
naleven van de gedragscode kunnen in de 
verscheidene faculteiten als volgt vastge-
steld worden:

- Fac. L en W: de studenten kennen de ge-
dragscode; uitgezonderd bij het bekend 
maken van de examenuitslagen volgt deze 
faculteit geen enkel artikel van de ge-
dragscode inzake de organisatie van de 
examens.

- HIK0: idem als de L en W.

- Fac. rechten: de studenten kennen de ge-
dragscode; zij kennen het bestaan en de 
functie van het examensecretariaat, ze we-
ten echter niet waar het gevestigd is en 
wie de verantwoordelijke is; de-examenroos- 
ters worden te laat verstuurd; de examenuit 
slagen worden voldoende bekend gemaakt.

- Fac. Wetenschappen: de studenten kennen 
de gedragscode en het bestaaan van het 
examensecretariaat doch niet de functie 
ervan noch het adres en de verantwoorde-
lijke persoon.

- Fac. geneeskunde: deze fac. volgt vrij 
goed de artikels van de gedragscode, uit-
gezonderd bij het versturen van de examen- 
roosters voor de 2° zittijd.

- HIL0: uitgezonderd bij het bekend makc,n 
van de examenuitslagen volgt dit instituut 
nergens de gedragscode.

- F ic. toeg. wetenschappen: idem.

- Fac. economie: functie, adres, en verant-
woordelijk persoon van het secretariaat is 
de studenten onbekend; de examenroosters 
voor de 2° zittijd worden te laat ver-
stuurd .

- Fac. psych, en ped.: idem.

Uit dit materiaal kunnen twee conclusies 
getrokken worden:

Verder schept men twee soorten huisartsen
- de erkende (vroeger bijgeschoolde) 
feiie volledig en supplementair worden 
bepaald door het riziv.
- de kandidaten mét minder bevoegd-
heden en financiering.

De VLIR-studiegroep stelde reeds voor eBn 
normaal honorarium te betalen aan de 
beroepsstagiairs waarbij ze... de bijko-
mende beroepsopleiding ze)'*' moesten 
financieren !
De kandidaat huisarts zou een volle 
dagtaak moeten werken om erkend te 
worden als huisarts. Daarbij vergeet men 
de huidige toestand waarbij pas afgestu-
deerden als kleine zelfstandige winkeliers 
stilaan aan hun patiënten moeten komen 
waarbij ze vaak slechts enkele uren per 
dag kunnen werken.

Dit voorstel, nu ook gesteund door een 
VLIR-stuurgroep, hoeft niet een door de 
VLIR te worden bekrachtigd. Het ontwerp 
ministerieel besluit is klaar en wordt 
met het'stilzwijgen'door de gehele VLIR 
gesteund. Dus weer es een bres in de 
muur van contestatie van de studenten-
beweging tegen studieduurverlenging, 
zoals ook een numerus clausus in de 
geneeskunde een open deur zla zijn voor 
de invoering ervan in andere faculteiten. 
In welke richtingen klaagt men niet over 
akademische werkloosheid, over onvoldoende 
voorbereiding in het vak dat je later meet 
gaar, uitoefenen.

Drie kwalen, drie remedies. Daarom eist 
SVB-geneeskunde :

- geen langere maar betere huis-
artsenopleiding georganiseerd en 
betaald door de universiteiten.
- permanent verplichte bijscholing 
van alle artsen.
- geen numerus clausus of vesti-
gingswet maar een inventarisatie 
en bevrediging van de werkelijke 
behoeften van de gzondheidszorg.

In de geneeskundefaculteiten worden 
acties voorbereid : de VLIR en de 
dekanen moeten op hun oude standpunten 
terugkeren. Dehaens mag niet tekenen.

svb-geneeskunde

1) binnen de faculteiten worden weinig in-
spanningen geleverd om de voorschriften van 
de gedragscode te volgen, hetzij uit onver-
schilligheid, hetzij uit onwil

of

2) de voorschriften van de gedragscode wor-
den wel in meer of mindere mate gevolgd, 
doch de studenten zijn helemaal niet op
de hoogte van het bestaan van de regels.

Indien deze situatie op het huidig moment 
nog bestaat, en niets wijst op het tegendeel 
zou het volgende kunnen beoogd worden:

1) Aap de faculteiten wordt door de academi-
sche overheid, bij iedere examenzittijd en 
voldoende op voorhand, een lijst met concre-
te maatregelen toegezonden, die dienen geno-
men te worden i.v.m. de organizatie van de 
examenregeling zoals voorzien in de ge-
dragscode (examensecretariaat, versturen en 
opstellen van de examenroosters,...)

?) de studenten dienen samen met het examen- 
rooster expliciet en concreet de nodige 
informatie te ontvangen i.v.m. de functie 
van het secretariaat, de bereikbaarheid 
ervan, de manier om examenresultaten te 
verkrijgen en te bespreken en andere concre-
te regels i.v.m. het afleggen van examens, 
zoals voorzien in de gedragscode.

Volgende week bespreking van de resultaten 
van de enquête inzake het onderwijs en het 
afleggen van examens.



Schamper, een volleerd voyeur, weet een 
deur naar waarde te schatten. Het sleutel-
gat is rijp genoeg en het volgende wordt 
zichtbaar: Woody Allen, hand in hand met 
Manhattan, Arthur dronken en voor schut,

1. Allen Stewart_Koningsberg

□ fte Woody Allen werd geboren te Brooklyn, 
New York, op 1 december 1935. Nog geen 
twintig jaar later, zijn moeder was nog 
steeds niet van de schrik bekomen, schreef 
hij reeds teksten voor diverse Amerikaanse 
komieken en ko, hij er zich op beroemen een 
van de beste één-zins-moppen-schrijvers 
(one-liners) te zijn. Iets wat hij nooit zal 
verleren. Veelzijdige Woody schrijft toneel-
stukken, neemt enkele humoristische lp’s op 
en komt uiteindelijk in de filmwereld te-
recht als scenarist, regisseur en akteur. 
Allens eerste films getuigen van een absur-
de cartoon stijl, gekruid met verbaal- 
baldadige humor (Take the money and run, 
Sleeper, Love and Death,...). In 1976 
speelt hij dan wat men noemt zijn eerste 
ernstige rol in Martin Ritt's 'The Front', 
een scherpe uitval naar het McCarthyisme in 
de jaren 50. Woody Allen groeit wel niet 
meer maar schijnt wijzer te worden. Die 
indruk geeft het schitterende 'Annie 
Hall’ toch. Allen plaatst zichzelf en zijn 
direkte, elitaire omgeving in de cynische 
kijker. Dat hij Ingmar Bergman op een voet-
stuk plaatst, bewijst hij ten voete uit in 
het inrtigerende maar loodzware 'Interiors' 
(1978). Een jaar later keert Allen terug 
naar de tragikomedie, 'Manhattan', het 
tweelingszusje van 'Annie Hall'. Daarna 
wordt de kontroversiële trompet geblazen, 
want de meeste critici weten immers niet 
wat aan te vangen met het bizarre, egocen-
trische en naar Fellini ruikend 'Stardust 
Memories'(1980).
Woody Allen, de kleine intelligente Freud 
met bril die ec fatalistischerwijze steeds 
van overtuigd is ooit wel ergens tegen een 
muur te lopen.

Woody Allen, de erg Europees gekleurde regi-
sseur die met een traan in het linkeroog 
schaterlacht met zijn eigen, pseudo-intel- 
lektualistische klasse, met de omgeving, de 
luksueuze grootstrdjungle van het Manhattan- 
eiland, die hij niet eens een sekonde kan 
missen.

Sex en satire, daarrond zullen zijn twee 
nieuwe films wellicht draaien. De ene is 
een romance in kleur, de andere een satire 
in witzwart. Woody Allen-films dus...

2.Manhattan, de_film.

Isaac Davis’ (W.Allen) leven begint verdacht 
veel op een chaos te lijken. Zijn vrouw 
(Meryl Streep) laat hem zitten voor een 
andere...vrouw en begint meteen een boek te 
schrijven over het pas achter de rug zijnde 
huwelijksleven, stuk literatuur waarin hij 
niet. al te schattig getekend wordt, hij 
knoopt dan maar een verhouding met een pu-
ber (Mariel Hemingway) aan, loopt ondertus-
sen de minnares (Diana Keaton) van zijn 
vriend na en zit met een zoontje opge 
scheept. Een proppensvol stuk leven waarin 
alleen Isaacs woordenvloed overeind blijft. 
Een perfekte Woody Allen-film waarin de 
hoofdfiguur de ogen opengespert maar ver 
van alles begrijpend tegen zijn omgeving en 
de daarin rondkrioelende medemens aankijkt. 
Allen zet zijn klasse en zichzelf zonder 
medelijden in het hemd, de billen bloot.
Een cynische afrekening met dat banaal 
intellektueel geleuter van de zogenaamde 
kunstenaars, een spuwen op de infantiele, 
materiële bekommernissen, een spotten met 
het wikken en wegen tussen valse emotie en 
de daaruit voortvloeiende drang naar sex 

om de sex.
De regisseur weet best dat hij die wereld 
die hij, ondanks al dat in het kruis trap-
pend cynisme, voor geen haar zou willen 
missen, eigenlijk zou moeten haten. Maar 
dat kan hij niet en hij relativeert dus 
zichzelf, hij, de man die twee d-uren zag 
en op de verkeerde gokte. Wat Allen eigen-
lijk als subtiel en eerlijk, en daarom als 
echt menselijk aan de hartkamer durft te 
koesteren, dat is zijn verhouding tot het 
naïeve en juist daarom des te mooiere 
zeventienjarige meisje. Op het einde van 
de film zie je één lange tragische ren 
naar haar, de enige die niet liegt, maar 
dan ook de enige die wel vertrekt. Woody 
Allen liep alweer tegen de muur.
De.pijn die hij doelbewust suggereert is 
in wezen het failliet, van onze maatschap-
pij, een samenleving die in de ikpersoon 
redeneert. De zwartwitfotografie en de 
sobere Gershwinmuziek past dan ook als 
geen ander in het tragi-komische kader 
dat Allen Stewart Koningsberg schetst.
Ten strengste aanbevolen.

3 .Arthur

Er was eens een miljonnair die of jonge 
dames, of flessen whisky versierde maar het 
eigenlijk liefst tegelijk deed. Papa mil-
jonnair ziet zoiets met lede ogen aan en 
dreigt zoonlief te onterven indien hij niet 
snel het eeuwige jawoord kado doet aan de 
nogal sullige dochter van een of andere 
maffiabaas.
Aangezien de jongeman wat geld betreft al 
evenmin een geheelonthouder is, besluit hij 
te kapituleren en oefent driftig in het ja- 
knikken. Tot hij op zekere dag de fee zijnes 
levens, een doodgewoon achterbuurtmeisje, 
tegen de voorgevel loopt...
Tot daar het onwaarschijnlijk originele ver-
haal van Arthur, een zich onvast voortbe-
wegende komedie waarin de dronkemansscènes 
niet te pruimen vallen en de butler uitein-
delijk de show steelt.
Een echte oubollige Hollywoodkomedie dus, 
oerkonventioneel gefilmd, een zoet muziekje 
(van Burt Bacharach, door C.Cross) en een 
paar al dan niet vallende sterren, zijnde 
Dudley Moore, de nul uit Ten, Liza Minelli, 
lief maar da's dan ook al, en last but not 
least, Sir John Gielgud, zo snob als alleen 
maar een echte Engelse butler zijn kan. 
Arthur wordt met andere woorden halvelings 
gered door de absurde dialogen tussen de 
miljonnair en zijn butler enerzijds, en de 
opportunistische van de arme bijna schoon-
vader anderzijds die maar wat graag zijn 
dochter getrouwd zou zien met een poen-
schepper.
Goed voor na een examen. Schol.

P.V.D.E.

4. Let Zwartjes be_Zwartjes

Deze korte beschouwing gaat niet over onze 
zwarte broeders, die ik ten andere zeer 
hoog schat, maar staat i.v.m. Frans Zwar-
tjes, Nederlander van geboorte, zelfs Ha-
genaar. Deze heer stelt binnen korte tijd 
zijn filmisch oeuvre aan u allen voor 
(Academie, i.s.m. Proka en de Universitai-
re filmgroep), maar was met zijn nieuwste 
prent, In Extremo, een van de blikvangers 
van het 12° festival Film international 
te Antwerpen, dat uw correspondent net met 
rode oogjes doorstaan heeft.
Veel viel er eigenlijk op deze tiendaagse 
niet te ontdekken. De selektie was van 
een erg intellectualistisch niveau: veel 
literaire films, bv. Annette Apons 'Golven' 
Marguerute Duras’ publiekprijs 'Agatha' 
en de kleine retro Raul Ruiz.
Daarnaast kon je eindelijk de 'andere' 
Indische film bekijken, de enkele uitschie-
ters tussen de ontzaglijke jaarproduktie 
(ca. 650 per jaar). En de Boris Barnet 
retrospectief due bewees dat men ook in 
Rusland kan lachen, zij het dan in de jaren 
20, als je even de enkele zeer recente 
niet-humorloze Russische films vergeet. 
Merken we zonder haakjes tenslotte op dat 
het weinig zin heeft een miljoenenkostende 
Decascoop-complex op te trekken, met op-
timale schermgrootte, om er slechte ko-
pijen af te draaien, met 'lassen’, krassen, 
enz. zoals dat met Last Tango jl. het 
geval was.

Rik S.

OPERA VOOR VLAANDEREN-------------------

Don Giovanni van Mozart op Vrijd 5-2 om 
20u en Zond 7-2 om 15u .

TONEEL in ro(c)k DAMES
ALLERLEI-----------------------------------

Buitenlandse Pranqui-leerstoel: Prof.
Fuchr (israel): 'The anomeric Effect and 
gauche effect: structural and reactivity 
aspects' op 8-2-82 om 15 u in de Akademie- 
raadzaal Volderstraat, 9 Gent 
Volgende lessen 11,15,18, 22,25,febr.

Moeders Hasjies is de beste van Dario Fo 
in het Brialmonttheater in de VTB, Padden-
hoek 5 Gent op vrij 5-2om 2Ou.,zat 6-2 om 
20u, zon. 7-2 om 15u, vrij en zat 12 en 13-2 
om 20 u en tenslotte zondag 14-2 om 15u.

Info avond: beroepsperspektieven na de 
unief door A Bonte te Ninove op 12-2 
in het Jeugdhuis, geeraarbergerstr.,60

Vrije kursus geomorfologie van Tropisch 
Afrika door Dr De Dapper in het labo Fys. 
Aardrijkskunde, krijgslaan, 281 om 18u30 
op 8-2

Dn J. Gamemans in de Blandijn 2°verdiep 
lokaal 226 op 11-2 om 15 over: Rwanda 
mengkroes - van kuituren.

Vlaamse Geschiedkundige Kring: feestpro-
gramma ter gelegenheid van hun 50 jaar be-
staan: di 9-2 :20 u academieraadzaal 

opening en receptie 
woel0-2:19u Aud C blandijn, prof 

Duby over :1a situation 
actuellle du travail scien-
tifique en France, 

do 11-2: 14u GUSB watersportbaan: 
verbroedering.
2Ou kauserieavond.

FILM
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Over symfonische rock praten is herrie zoe-
ken. De ene vindt dat het verschil tussen 
de Schelde en dat soort muziek ligt in het 
feit dat de Schelde wel oevers heeft, de 
ander houdt van het volle geluid, de melo- 
dieuse mengeling van vokalen en elektronika 
het in vele akkoorden uitgesmeerde geflirt 
tussen de klassieke ernst en de swingende 
rock. Al bij al heeft barokmuziek een kate- 
draal nodig en dat is het laatste wat je 
kan zeggen van de makabere, Aalsterse Kei- 
zershallen waar de groep Isopoda versterkt 
met symfonisch orkest en koor, optrad.

ten volle en naargelang het concert vorder-
de enthoesiastere zaal die er het zwakkere 
eerste deel bij nam omdat zoiets nu eenmaal 
voorzien is. Het tweede deel was echter 
meteen raak, een knappe versie van Allan 
Parsons "Turn of a Friendly Card". De po- 
diumkoorts zakte zienderogend en Isopoda 
kreeg door dat een symfonische rock ook het 
woordje rock bevat. Onverbloemd applaus van 
een gevarieerd publiek, tussen 10 en 70 
jaar, een beloning voor maandenlang keihard

werken aan ee*n grootscheeps project dat 
anno '82 , waarin new wave en factory rocis 
hoogtij vieren, eigenlijk een anachronisme 
lijkt.

p . v . d . e .

Een recente studie aan de RUG wijst uit 
dat het aantal studenten afneemt, in ver-
houding met het totale aantal 18jarigen.

Deze evolutie is belangrijk voor de 
subsidies. De universiteiten krijgen 
toelagen naargelang het aantal inge-
schrevenen. Vandaar dus de immense 
publiciteitscampagnes van bvb. de 
kul.

Gent' staat hierin nogal eenzaam alleen 
in het Vlaamse land. De andere uniefs 
hebben hiervan (totnogtoe) weinig last.
De studentenpopulatie is de grote’boom ’ 
van de jaren zestig voorbij, de aangroei 
stagneert.

Maar het kon nog erger. De studie leert 
dat het toenemende aantal meisjesstuden-
ten de dalende tendens opvangt.
M.a.w. minder jongens naar de uniefs en 
deze tendens wordt opgevangen door steeds 
meer en meer vrouwelijke studenten.

Als we deze gegevens koppelen aan een 
andere trend : nl. het steeds dalend 
aantal beursgerechtigde studenten, dan 
komen we tot hetvolgende beeld : 
de unief wordt te duur, steeds minder 
jonge mensen uit de middenklasse durven 
het aan, of krijgen er financieel de 
kans toe. Deze daling vinden we nauwe- 
liiks terug in de statistieken orrd.it 
de tinanciëTe bovenlaag haar kinderen 
blijft sturen (geen beursstudenten), 
en sinds enkele jaren ook massaal 
vrouwelijke scholieren uit diezelfde 
bovenlaag hun kansen nemen.

4


