
Dit is de nieuwe en definitieve examen- 
punten-regeling :

* geslaagd per vak : 10 op 20
* vereist gemiddelde op te slagen
in dit academiejaar : 11 op 20 C55%1

* vrijstelling 2° zit : 12 op 20.

Om te slagen moet je dus :
op elk vak afzonderlijk 10 op 20 halen én
een gemiddelde van 11 op 20.
Deze regeling is de enige en waarachtige 
voor de ganse universiteit.

Een paar belangrijke opmerkingen : een 
studênt mag een vrijstelling weigeren.
Een student is niet verplicht naar elk 
examen te gaan. De inschrijving volstaat 
als 'deelname'. Theoretisch is het dus 
mogelijk bij enkele proffen examen af te 
leggen, een vrijstelling te halen en die 
mee te .nemen naar de tweede zit, zonder 
de andere vakken te hebben afgelegd. We 
zeggen wel, in theorie : want natuurlijk 
zullen er wel weer een paar examinatoren 
het reglement niet kennen.
Het reglement, zoals dat nu gelding heeft, 
is nochtans door de hoogste instantie van 
de unief goedgekeurd : de raad van beheer. 
Een verslag van die raad vind je op de 
derde pagina.

1 .
Goed nieuws dus. We hebben een klaar en 
duidelijk examen-punten-systeem. Was dat 
wel zo nodig ?

Ja, noch de studenten, noch de professoren 
wisten waar ze aan toe waren. Iedereen 
rommelde maar wat aan, maar niemand kende 
de preciese cijfers voor voldoende of 
vrijstel 1ing.
De oorzaak lag bij het systeem dat de 
vorige rector Hoste invoerde. Revolutio-
nair was dat een voldoende gelijk stond 
aan een vrijstelling . En dat werd niet 
gepikt door heel wat faculteiten. Naast 
de officiële slaagcijfers, kwamen er 
officieuze, met de voorspelbare verwarring.
Nu, na twee jaar chaos, moest alles drin-
gend op poten gezet worden : een uniform 
systeem voor gans de unief. Da's prima 
nieuws, maar er zijn twee schaduwzijden.
Eén : het is niet gans duidelijk wat er 
moet gebeuren met de examens die al zijn 
afgenomen. Gelden die punten, of moeten 
ze naar de nieuwe criteria toe worden 
verrekend ?
Twee : een belangrijk principe is in heel 
deze operatie verloren gegaan. Een vol-
doende is niet langer gelijk aan een vrij-
stelling. 'PrimaJ zeggen de enen, 'jamaar' 
zeggen wij. Meer daarover volgende week.

Twes weken lang geen schamper. Vacanties 
en stakingen hielden ons van de typmachi-
nes. Ondertussen hebben we een politieke 
paleisrevolutie doorleefd. Eens recapitu-
leren .

Maandag acht februari staakte het ABVV 
tegen de dreigende regeringsmaatregelen. 
Een studentengroep stapte mee op (foto).
De unief lag voor een deel plat : de 
resto's bleven dicht, piketten voor het 
rectoraat, de blandijn leeg.
In andere universiteitsgebouwen ging het 
leven een gewoon maandag-morgen-gangetje. 
De staking werd g-en succes in Vlaanderen. 
De christelijke vakbond wou eerst zeker 
weten wat de regering in petto had en dan 
pas tot de actie overgaan. De staatsambte-
naren (toch nog altijd de grootste werk-
gever hier) kregen een ciculaire dat 
afwezigheden zeer nauwgezet zouden geno-
teerd worden.

We zijn een paar weken verder en de trei-
nen zijn aangekomen. De eerste trein werd 
met de fanfare het station binnengehaald : 
btw-verlagingen, lastenvermindering voor 
ondernemers.
De tweede trein was met iets meer explo- 
sieven geladen.Devaluatie, prijzenstop 
voor één maand en selectieve prijzenstop 
de maanden daarop. Daarbovenop nog het 
schorsen van de loon-index.

De verklaringen van regeringspartijen 
en oppositie waren van een zeldzamen 
schoonheid. Laten we beiden es over-
lopen, en opgepast : allebei de visies 
zijn absoluut juist !

Ex-minister Van de Putte (cvp) verklaarde 
de devaluatie van 8,5% met :
* een enorm debet op de betalingsbalans.

Juist. Iedere dag opnieuw leent de 
staat zich te pletter, zoiets kan 
niet blijven duren. Een devaluatie 
verbetert de export, en kan zo de 
betalingsbalans een beetje rechter 
brengen.

* een enorm verschil tussen de vrije en 
de officiële koers van de frank. De 
oorzaak daarvan ligt bij het 'publiek'.

Juist. Het 'publiek' had geen ver-
trouwen in de frank, smokkelde die 
naar nederland, luxemburg of Zwitser-
land en zette de frank om in buiten-
landse valuta. Het aanbod franken 
werd te groot, de prijs daalde.Simpel. 
Een self-fullfilling-prophecy. Het 
'publiek' denkt aan een devaluatie, 
en zowaar...

Maar wie is nu het'publiek'.
Over naar de oppositie.
Tobback (sp) zegt dat niet Jan en Mie-met- 
de-pet hun centen gingen beleggen in het 
buitenland. Daar is poen voor nodig. Het 
'publiek' zijn de speculanten.

Wat zijn nu precies de gevolgen van een 
devaluatie. De regering aan het woord :

alle producten uit het buitenland worden 
duurder. Dat zou funest worden voor onze 

inflatie. Daarom een tijdelijke prijzen-
stop. Uitstel is geen afstel... maar zo 
krijgt de regering de tijd alles rustig 
te bekijken en zo mogelijk te reageren.

2 alle producten naar het buitenland wor-
den goedkoper. Zo kan onze export stij-

gen. Tenminste : de hogere prijzen in het 
binnenland doen de index stijgen, de lonen 
stijgen, de kosten stijgen en dus ook de 
prijzen van de producten. Een nuloperatie. 
Daarom wordt deze keten gebroken op de 
zwakste schakel : de index. De loon- 
index-koppeling gaat eraan. Voor hoelang 
en voor hoeveel % is nog niet duidelijk.

3 alles wordt in belgië duurder en de 
lonen stijgen niet evenredig : de koop-
kracht daalt. De twee vorige maatregelen 
moeten dat tegengaan, én het minimum 
blijft behouden: onder de 27000 frank/loon 
blijft de indexatie.

Theoretisch klopt het als een bus. Maar 
het zou geen liberale theorie zijn als 
er geen maars waren...
Over naar de oppositie.

* de crisis is nogal wereldwijd en de 
clercq zal die niet in zijn eentje op-
lossen. België kan misschien haar positie 
binnen de EEG opkrikken, uit de problemen 
geraken we niét. Vervelend vraagje : als 
dit paardemiddel al niet helpt , wat kan 
je dan nog verzinnen ?

* het 'publiek' dat netjes miljarden in 
vreemde valuta heeft omgezet voelt de 
devaluatie niet, want die valuta blijven 
op hun waarde. Deze speculanten die de 
devaluatie uitlokten worden ervoor 
beloond...

* de echte weerslag gaan we gewoon voelen 
in de prijzen van de invoerproducten: 
olie, gas, vacanties, kolen, wijn, graan, 
fruit... eh, eigenlijk zowat alles. Die 
prijzen gaan uiteindelijk toch stijgen, 
de inflatie gaat omhoog (en dan mogen de 
lonen er nog los van staan), we gaan ver-
domd moeten oppassen om niet in een ver-
snelde inflatiespiraal terecht te komen.
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Schamper stevent onvermijdelijk naar 
het nummer 150 af. Voor ons een nieuwe 
start.
U zal er, als lezer, misschien weinig van 
merken maar wij, als redactie, hebben wat 
te vieren.
De redactieruimte ziet er nu "bemeubeld" 
uit. Twee splintermoderne en akelig 
nieuwe IBM's méér (durf ik er op typen, 
of durf ik het niet ?) bij de oude ver-
trouwde collectie schrijfmachines.

Een layout-tafel extra, en er broeden zo 
al wat plannen om tijdens de zomervacantie 
de muren en kasten een fris kleurtje te 
geven.
De redactie biedt nu plaats, en werk, 
voor vijftien medewerkers en -sters.
Mits een beetje afspreken kan een goeie 
dertig man aan de bak komen. Een volwaar-
dige redactie zowaar.
Nieuwe ideëen zijn altijd welkom. Handen 
al even zeer. Hoe vlugger schamper klaar 
is, hoe vlugger de redactie de aftocht 
kan blazen. Marathonzittingen tot diep 
in de maandagnacht behoren definitief 
tot het verre verleden.
1982 : een oplage-stijging met 34%, een 
150-jubilé, en een (eindelijk) deftige 
redactie-ruimte, het wordt een jaar om 
in de annalen te verzilveren.

eredoctoraat 1982
Twee jaar geleden waren de wetenschappers 
aan de beurt, vorig jaar de kunstenaars en 
rectoren van brussel en leuven, dit jaar is 
men het in het buitenland gaan zoeken.'

Prof. Sweeley (biochemicus) vloog over uit 
de Michigan State University.
Prof. Fankhauser (universiteit van Bern) 
verricht baanbrekend werk op het gebied 
van de neuropathologie.
Prof. Greenland werkt vooral in het gebied 
van de bodemkunde om de voedsleproductie 
in ontwikkelingslanden op te vijzelen.
Prof. Hellner (Stockholm) is specialist in 
verzekeringsrecht.
Prof. Decaudin (nieuwe Sorbonne) een kenner 
van Franse symbolisten.
Tenslotte nog de directeur-generaal van 
de UNESCO die van de gelegenheid gebruik 
maakte een uno-tentoonstelling in het Pand 
te openen.

* Eyskens (cvp) heeft zelf gewaarschuwd 
voor een devaluatie. 'Het probleem zijn 
de verouderde productiewijzen in belgië, 
en die verander je niet met een devaluatie!

De betogers kunnen mooi de straat op, de 
kou trotseren. Zij zijn immers het'publiek' 
niet.

Studenten hebben hier nauwelijks een bood-
schap aan. De bedoeling van gans de ceremo-
nie zou hem liggen in 'het prestige van de 
universiteit’. Wie de meest vooraanstaande 
geleerden op zijn lijstje van eredoctoraten 
staan heeft, dat is nog maar pas es een 
unief ! Een nogal stupiede redenering, maar 
de heren academici mogen ook hun pretje. 
Eigenlijk kan je het vergelijken met een 
voetbalwedstrijd tussen de eerste en tweede 
kandidatuur. Meer rommel dan voetbal, vol-
komen nutteloos maar zo zien we mekaar nog 
eens. Er is één klein verschil : hoe zit 't 
met de reis- en verblijfkosten van onze 
gedecoreerden ?

In de geneeskunde facukteiten wordt op 
gelucht adem gehaald : de eerste slag 
is gewonnen.
De studieduur van de geneeskunde dreigde 
verlengd te worden van zeven naar négen 
jaar. Een dokter zou pas volwaardig die 
naam mogen dragen op zijn vroegst als 
27-jarige.
De reden daarvan is niet zo ver te zoeken. 
Natuurlijk zaten de artsensyndicaten er-
achter. Een zo onmenselijk lange studie-
duur zou studenten afschrikken, er zouden 
minder dokters komen, en (het vraag en 
aanbod principe, hallo) de prijzen voor 
dokters zouden stabiel blijven, of stijgen.

"Alle argumenten i.v.m. 'de studenten die 
toch beter opgeleid moeten zijn' waren 
cwatsch en onzin. "Ons beroep beschermen" 
het ordewoord.
De studenten protesteerden (vooral in 
Brussel) zeer hard. En met succes. De 
rector van de RUG heeft zich tegen de 
9 jaar plannen uitgesproken, net zoals 
het VLIR (overkoepelend orgaan van alle 
Vlaamse uniefs).
De akademische wereld staat achter de 
studenten. Er rest Wijnen alleen nog 
een politieke veldslag. Alleen zijn de ^  
argumenten té doorzichtig, en het ego- 1  
isme te duidelijk. A>



Verticaal blijft lovenswaardige initiatie-
ven nemen, maar veel geluk hebben ze daar 
jammer genoeg niet bij. Zo speelt men nu. 
"moord op tijl" een in opdracht geschreven 
stuk van Paul Koeck ('40). Deze productie 
vervangt "sorry” dat verviel door moeilijk-
heden met auteursrechten. Alweer een Vlaam-
se productie in Verticaal dus, al is het 
resultaat weer niet helemaal bevredigend 
te noemen.
Koeck laat ons Mh.Jansens zien, een lispe-
lende boekhouder, ook wel Lamme genoemd.
Hij wordt ervan verdacht met ene Tijl 
Rubens' "Kruisafneming” te hebben gestolen, 
om het losgeld aan de armen te schenken.
In de psychiatrische inrichting waar hij 
nu wordt geobserveerd zal men uitmaken of 
Lamme (Michem Van Douscelaere) al danniet 
geïnterneerd moet worden. Naast Lamme maken 
we kennis met 2 verpleegsters die zich tel-
kens tooien in gewaagde lingerie. Ze willen 
allebei via Lamme, Tijl leren kennen. De 
ene (Mieke Verheyden) om erotische motieven 
de andere (LIesbeth Celis) om hem onschade-
lijk te maken. De arme patiënt Lamme bekent 
tenslotte eerst dat Tijl niet bestaat en 
slechts een mythe is die hijzelf creëerde. 
Als men dat niet geloofd zegt hij dat hij-
zelf Tijl is, tenslotte stelt hij dat hi*j 
Tijl heeft vermoord.
De werkgroep Frangcois Hardy ontwierp het 
decor : vooraan op scène de 2 kleedhokjes 
van de verpleegsters en achteraan de zie-
kenzaal met veel elektrische toetsen, rode 
en groene lichten en natuurlijk video-scher 
men.
Het stuk is vrij aardig geregisseerd door 
Matthijs Rümke, afgezien van het omslachtig 
gedoe met eten en drinken, wat op de pre 
mière resulteerde in een dweilende actrice. 
Paul Koeck, vooral bekend als romancier en

scenarist is met deze 'moord op tijl' niet 
aan zijn proefstuk. Toch is dit weinig meer 
dan een onafgewerkt fantasietje. Koeck wil 
hier de mythevorming aanpakken, de mythe 
als vlucht, als illusie. Maar hij laar zijr 
personages manoevreren in flauwe dialogen 
die doorspekt zijn met een soort humor waai 
ik geen boodschap aan heb. Tenslotte geeft 
hij een weinig originele visie op het on-
derwerp. Tijl is Biggs de grote treinrover, 
Tijl is Coluche de Franse presidentskandi-
daat. Koeck haalt er zelfs Dallas bij om 
zich duideijk te maken. Is dat geen onder-
schatting van het publiek ?

Ik bewonder verticaal voor hun initiatiever 
en wij kennen de financiële moeilijkheden 
waarmee ze af te rekenen hebben. Het is 
moedig om dan nog een Vlaams werk te pro-
grammeren maar hoe ik ook mijn best doe, 
deze 'moord op tijl' vind ik niet inter-
essant .

jo van damme

VS-rechter: ’kleuter 
lokte zelf 

verkrachting uit’
NEW YORK. — Een Ameri-
kaanse rechter heeft een man 
die een vijfjarig meisje ver-
kracht had slechts tot 3 
maanden celstraf veroordeeld 
omdat het slachtoffer volgens 
de rechter «de misdaad zelf 
had uitgelokt».
De uitspraak heeft in de Ameri-
kaanse staat Wisconsin een ak- 
tiegroep in het leven geroepen 
die nu ijvert voor het ontslag van 
rechter Reinecke, die oordeelde 
dat de dader «te onwetend was 
om aan de uitdagingen van *•' 
dochtertje van zijn vr; 
weerstaan.» 
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Professor Verdonck heeft op 1 februari 
een rapport laten verschijnen met de 
beoordeling van de menu's van 50,55 en 
60 frank. Wij nemen er voor u de belang-
rijkste resultaten uit
* de hoeveelheden zijn ruim voldoende
* gemalen vleessoorten : 37%

kip : 17%
deegwarenschotels : 23%

michel van dousselaere in 'moord op tijl'

Dit maakt 77% van de menu's uit. Professor 
Verdonck oppert een paar bezwaren tegen 
de gemalen vleessoorten (braadworst, 
gehakt, hamburgers) : meestal zijn ze 
vetrijk (23% of meer !) , en procentueel 
hebben ze een lagere voedingswaarde dan de 
magere vleessoorten.
* groenten : voldoende als men de bijvul - 
tafels aanspreekt.
* koolhydraten : voldoende
* vitamines en mineralen : voldoende als 
men de bijvultafels gebruikt.
* afwisseling : enigszins beperkt.

Een uiteindelijke evaluatie :

"Een gepaste aanvulling met een waarde- 
vol nagerecht is bij alle menu's noodza-
kelijk. Groenteaanvulling is bij 60% van 
de goedkopere menu's noodzakelijk.
De variatie binnen de menu's uit de 
prijzenklasse 50-60 frank is enigszins 
beperkt, vooral wat de vleeskeuze betreft.

Voor het bekomen van een optimaal voedings 
evenwicht moeten eveneens gerechten op 
basis van andere (magere) vleessoorten 
beschikbaar zijn.
Soep is een niet noodzakelijk onderdeel 
van de maaltijd.
De kostprijs van het menu loopt niet 
steeds parallel met de voedingswaarde. 
Sommige menu's uit de prijzenklasse 
50-60 frank verdienen een driesterren-
aanduiding."

Vanuit commissie menu en de sociale raad 
wil men de studenten bij deze resultaten 
betrekken.
Het is de bedoeling dat de studenten 
gepolst zouden worden over hun dagelijkse 
voedslemaaltijd.
De resultaten zullen in kaart gebracht 
worden, en overgedragen aan de hogere 
regionen in de sociale sector.

Radio 'Titanic' 
wil doorgaan

(Eigen berichtgeving)

GENT. —  «Zenden is 
k«kk., — u, „lc

waar ze van lo u. tot 21 u. 
hebben vastgezeten. Armand 
Vandebelle zelf is thuis door de

De Brusselse blauwe lobby, die veel klaps 
heeft nu haar partijen (PVV en PRL) nog 
«aar net in de regering verzeilden, wil 
niet enkel reclame op vrije radio (en later 
TV), maar staat terzelfdertijd een reclame-
verbod voor de BRT/RTB voor . Logisch : er 
moet zo weinig mogelijk privé-kapitaal 
overvloeien naar de staat.

De officiële omroep zou dan een meer spe-
cifieke didactische en berichtgevende taak 
krijgen (uitzendingen waaruit toch geen 
geld te slaan valt i ) .  Zij moet blijven 
draaien op staatssubsidies.

Lokale radio's (optimaal zendbereik tot 
8 km) mogen gerust ook de ether in maar of 
er voor hen nog plaats zal zijn op de band-
breedte tussen 100 en 104 Mhz.FM, vertelt 
het verhaal niet. En zo er toch hier en 
daar een pl-atsje voor een gemeentelijke 
radio vrijkomt, zal deze onfortuinlijke 
naïveling wel gauw merken dat hij voor een 
wel erg marginaal stuk publiek zit uit te 
zenden. Aantrekkelijke radio maak je op 
de lange duur nog altijd met poen.

VEBE (VERENIGING TER BEVRIJDING VAN DE 
ETHER) is een overkoepelend orgaan van de 
kleine 'lokale' zenders. Zij zijn mede 
verantwoordelijk voor de uitwerking van de 
modaliteiten uit het K.B. Willockx van 
twintig augustus 1981. Deze bepalen o.a.

* een aantal technische normen (vb. 
enkel kristalzenderapparatuur zal mogen ge-
bruikt worden).

* een 2 tot 8 km-reikwijdtegrens met een 
zendsterkte van maximum 100 watt).

* de verplichting om een gebreveteers 
zendtechnicus als verantwoordelijke voor 
de installatie aan te duiden.

* de borg, taks en keuringskosten die 
het verwerven van een stadszendvergunning 
met zich meebrengen.
Voor wat de technische normen betreft ligt 
dit K.B. erg dicht bij datgene waarvoor 
VEBE reeds twee jaar ijvert. VEB0RA- en 
andere grote zenders konden het dus van 
augustus af voor bekeken houden en uit-
kijken naar andere paarden om op te wedden: 
ware het niet dat...

Jawel, om een aanvang te kunnen maken met 
het uitreiken van zendvergunningen, moest 
ook de Vlaamse Executieve (toen nog, voor 
wat deze materie betreft, o.l.v. staats-
secretaris Rika De Backer) ook haar duit 
in het zakje doen.
Dit moest gebeuren in de vorm van een 
decreet dat de kulturele normen zou be-
palen. Deze normen betreffen bijvoorbeeld 
de beheersvorm van de zendverenigingen, 
de politieke ongebondenheid, verbod voor 
kommersjele ondernemingen, al dan niet 
te verstrekken subsidies, inhoudelijke 
verplichtingen en verbodsbepalingen zoals 
de verplichting om een lokaal-informatieve 
taak te vervullen en het verbod om publici-
taire boodschappen uit te zenden.

De kulturele duit werd echter vrekkig 
achtergehouden. De uitwerking van het 
decreet is altijd op de lange baan gescho-
ven. Nochtans worden al sedert 2 jaar der-
gelijke decreetsvoorstellen uitgewerkt door 
KUYPERS (V.U.), door v.z.w. De Andere Stad 
(radio toestel) en door FRANS GR00TJANS 
(PVV).
Ook het handvest VEBE bevatte serjeuze 
elementen om als basis te dienen voor een 
degelijk decreet. Neen ! Kuituur behield 
het volledige stilzwijgen op enkele 
command performances van moe Backer na. 
Misschien uit schrik voor de konsekwenties 
van dergelijk decreet dat het licht op 
groen zet voor god weet welke onkontroleer-
bare, volksopruiende etherbevui1ing.

Niets is nog zeker aan het lokale en vrije 
radiofront, behalve dan dat het onzeker is, 
dat de chaos onrustwekkende vormen begint 
aan te nemen en dat de strijd in een 
genadeloze en beslissende fase is getreden. 
Hij wordt op alle fronte tegelijk gestreden 
maar sedert enkele weken wordt vooral het 
publiek zelf in de arena gegooid.
Op zulke momenten laat de pers zich natuur-
lijk graag lijmen - de blauwe pers uit 
overtuiging, de andere zien enkel koppen 
zonder zich voor de rest vragen te stellen.

P O L I T I E K  EN ...
Zoals bekend is het Vlaamse illegale radio- 
wereldje verdeeld in 2 grote stekkinqen.
De strekking VEB0RA (VERENIGING VAN 
BELGISCHE ONAFHANKELIJKE RADIO'S) strijdt 
voor de doorbreking van het BRT-monopolie 
en het installeren van een 'gezonde wed-
ijver' tussen verscheidene grote omroep-
verenigingen (nationaal of regionaal), die 
elk een belangengroep vertegenwoordigen.

Werkingskosten worden hierbij voornamelijk 
gedekt door reclameinkomsten. De theorie 
zegt dat de slag om de grote luisterdicht-
heid (nodig om sponsors aan te trekken) een 
gestage kwalitatieve verbetering voor zowel 
de officiële, als voor de 'vrije' radio's 
zal waarborgen. De praktijk in het buiten-
land toont echter andere resultaten. Grote 
luister- en kijkdichtheidscijfers haalt men 
niet met kwaliteit, maar door het inspelen 
op menselijke zwakheden (i.e. sensatiezucht 
luiheid, en drang naar cheap-o-motions, de 
goedkope emoties).

Zeker ook in het besef dat het scheppen 
van dergelijke mogelijkheden niet kan 
zonder extra belasting van het budget. 
Maar hoogst waarschijnlijk vooral 
om tijd te winnen en zodoende de grote 
CVP-achterban de tijd te geven om zich 
voor te bereiden op de dag dat het zon- 
lichtdecreet er toch komt.

KI L OWAT T S
Het heeft er op het eerste gezicht mis-
schien niet zoveel weg van, maar het hele 
gevecht voor de legalisering van 'vrije' 
of lokale' radio's is in de eerste plaats 
een zaak van getouwtrek tussen de politie-
ke partijen.

De verstrengeling der belangen van de 
Brusselse PVV en PRL middens, Het Laatste 
Nieuws en Radio Contact is bekend en wordt 
door de protagonisten met veel zwier toe-
gegeven. Ook de golven van politieke in-
teresse in de kwestie waren nogal opval-
lend : telkens de "vrije" radio's in de 
pers kwamen door belangrijke inbeslagne-
mingen, had je eerst een resem politici 
op alle niveaus die zich repten om ook 
hun visie openbaar te maken of kontact te 
zoeken met zendverenigingen om hen hun 
steun toe te zeggen.

Omgekeerd gebeurde natuurlijk ook. De 
kleine stations liepen de deuren van hun 
lokale politici plat teneinde zich toch 
maar van enig stuk lange arm te verzekeren. 
Dit om, bij de "nakende" legalisering en 
uitdeling van de frequenties, ook binnen 
de prijzen te vallen.

Erg veel werd ondertussen geroddeld over 
de voorkeursbehandeling waarop de grote 
zenders in Brussel gedurende twee jaar 
mochten rekenen. Heel terecht trouwens !

Terwijl in heel Vlaanderen wekelijks een 
aantal vrije en lokale zenders werd in 
beslaggenomen en daarbij telkens voor 
tienduizenden franken aan materiaal en 
platen werd verloren (vooral in het gentse 
sprak men van een echte heksenjacht), gaf 
het gerecht de Brusselse mastodontzenders • 
de vrije hand. Dezen werden gaandeweg 
roekelozer en steeds meer opdringerig.
De inkt, waarmee de vonnissen in de 
MI-AMIGO-rechtszaak werd behandeld, was 
nog niet opgedroogd of daar verschenen 
dezelfde namen alweer als gangmakers van 
MAEVA.

Men ging steeds zwaardere zenders gebrui-
ken, wat in sommige gevallen kaderde in 
een bewuste monopolistische strategie 
(kleine zenders werden uit de ether 
"weggeblazen" met grote vermogens -in 
plaats van de gangbare 10 tot 100 watt, 
werd gerekend met KILOWATTS). Nochtans 
was het hen in woorden altijd te doen 
geweest om een zo groot mogelijke diver- 
sifiëring in het zenderaanbod te bewerk-
stel 1igen.

"Monopolievorming ruikt al erg naar een 
reproductie van het kapitalistische model 
en ... inderdaad : geld blijkt geen 
onbelangrijk element in de werking van 
stations als MAEVA en CONTACT. Wat onze 
nieuwe minister van PTT DE CR00 en de 
kersverse PVV-partijvoorzitter GUY 
VERHOFSTAD "gezonde konkurrentie in de 
ether" noemen, blijkt hier in praktijk 
vertaald, op een situatie te slaan, waar-
in een aantal grote (zend-)bedrijven de 
markt (het luisterpubliek dus) onder zich 
verdelen. Geheel conform aan de regels var 
de vrije markteconomie wordt de konkurren-
tie met alle beschikbare middelen bestre-
den :

* zoals reeds gezegd door het wegbla-
zen van de kleintjes uit de ether.
*door het wegkopen van competente 
programmamakers en prezentators.



RAAD
Eerst en vooral werden de onafgewerkte 
agendapunten van de raad van beheer van 
15 januari afgehandeld. Nadien werd met 
de eigenlijke agenda begonnen.
De heer Dhondt, secretaris van de raad 
gaat op rust en in deze vergadering werd 
een opvolger gekozen : de heer De Geyter 
zal vanaf maart zijn nieuwe taak op zich 
nemen. De studentenleden hebben slechts 
in twee vergaderingen de heer Dhondt leren 
kennen maar toch wensen we hem van harte 
een welverdiende rust na zijn jarenlange 
inzet. Hij heeft steeds gepoogd in alle 
eerlijkheid en objectiviteit de verslagen 
op te stellen en is daar ook in geslaagd. 
Mijnheer Dhondt, we vergeten u niet.
Daarna kwam het, voor de studenten belang-
rijkste agendapunt van de dag aan de orde: 
het examenreglement. Een eerste opmerking: 
noch de faculteitsadviezen, noch het ver-
slag van de onderwijsraad was bij de voor-
bereiding te vinden. Hierin was nochtans 
de motivatie, de gehanteerde begrippen 
(slagen, voldoening, vrijstelling...) en 
hun relatie tot de mogelijke puntensyste-
men te vinden.

De meeste interventies van professóren 
vonden hun oorsprong in de tot nu toe 
gebruikte normen in de verschillende fa-
culteiten ; was er een verschil met het 
voorstel van de onderwijsraad, dan kwamen 
ze tussen. Stemde het overeen met hun eïger 
faculteit dan steunden ze het voorstel. 
Naar aanleiding van een tussenkomst van 
prof. Vermeersch over het verplicht afleg-
gen van alle examens om vrijstellingen te 
bekomen in de 2° examenperiode, werd eer 
wijziging aangebracht aan de tekst.Het 
zal nu volstaan 'deelgenomen' te hebben 
aan alle examens. De inschrijving voor 
de examens volstaat echter als deelname, 
op alle examens aanwezig zijn zou aldus 
niet meer vereist zijn.
Onder andere de rector heeft de vrees 
geuit dat dergelijk soepele regeling 
het verdelen van de examens over twee 
perioden (een realiteit) nu nog aantrek-
kelijker en ge'makkel ijk zal zijn als 
voordien, hij aanziet dat als een nadeel 
voor de studenten.

Een ander probleem waarbij de studenten 
anoniem waren, betrof het ingaan van het 
nieuwe examenreglement tijdens het lopend 
academiejaar 1981-1982. Ook de rector 
was daar een voorstander van, zoals 
gebleken was in de onderwijsraad, deze 
raad had hierover geen advies uitgebracht 
daar de bevoegdheid hieromtrent bij de 
raad van beheer hoorde. In een interven-
tie van de studenten (1 van de vele!) wer-
den o.a. volgende opmerkingen geformuleerd.

* men wenst een uniform systeem, en wil 
het dan veranderen tussen examens van 
februari en juni : alle uniformiteit is 
zoek.

* het verspreiden van informatie (naar 
onderwijzend en wetenschappelijk personeel 
en studenten) is niet eenvoudig en vraagt 
tijd : het systeem in 1982,1983 invoeren 
laat toe alle betrokken partijen tijdig en 
volledig te informeren over het nieuwe 
systeem en zijn consequenties.

* in ongeveer alle faculteiten zijn al 
examens afgenomen en werd er gekwoteerd op 
basis van een soms verschillend systeem.
Hoe deze punten zullen doorgerekend en 
beoordeeld worden in de deliberat^i, vooral 
wat betreft het vereiste gemiddelde, is voo 
studenten een zeer belangrijke vraag.
Een antwoord hierop is niet gegeven.

* talrijke reacties omtrent het nieuwe 
systeem hadden niet zozeer betrekking tot 
de principes die als basis gelden voor het 
gekozen systeem maar wel de overgangsperio-
des en dit vooral voor faculteiten waar de 
normen van bijvoorbeeld 10 op 11 komen. Er 
werd dus voor slachtoffers gevreesd.

Ten gevolge van deze tussenkomst van de 
studenten was nu zelfs de rector van mening 
veranderd en vond hij het raadzamer het 
systeem nu goed te keuren en slechts te 
laten ingaan in 1982-1983. Er bleek een 
grote meerderheid in de raad te bestaan 
die het hier niét mee eens was.

We zitten dus reeds voor het lopende 
akademiejaar met een nieuw reglement dat 
een 10-11-12 systeem is. Wat houdt dit in ?

') geslaagd per vak : 10 op 20
2) vereist gemiddelde : 11 op 20 (55%)
3) vrijstelling 2°zit : 12 voor 't vak 

Opmerking : een student mag een vrijstel-
ling waarop hij recht heeft weigeren, als 
hij dat zelf nodig acht. Automatisch ge-
slaagd is de student die voor elk vak 
afzonderlijk 10 op 20 en gemiddeld 11 op20 
heeft behaald .

Over het meenemen van vrijstellingen naar 
het volgende jaar (bisjaar) wordt in de 
onderwijsraad van 17 maart gesproken. Ook 
dit zou er dit jaar dus moeten geraken in 
de raad van beheer. Men evolueert dus 
duidelijk naar het veelbesproken 'credit'- 
systeem.

Tot hier het examenreglement. Wees echter 
aandachtig in jullie faculteit moesten er 
problemen ontstaan. De rector heeft beloofc 
bij de dekanen erop aan te dringen in de 
deliberaties in juni/juli zeer soepel te 
zijn,

We blijven als naïevelingen dus hopen.
Een ander belangrijk element in de ver-
gadering van 12 februari : op een vraag 
van een student heeft de rector verzekerd 
dat het standpunt van de faculteit genees-
kunde verdedigd zal worden in verband met 
de opleiding in 7 jaar. Men zal tegen de 
negen jaar ageren.

Ditmaal kon de agenda afgewerkt worden, 
weeral een marathonzitting achter de rug, 
tot de volgende raad van beheer .

michel muylle 
stany ossieur

SOCI AAL
Met vertraging kwam de eerste Sociale 
Raad samen op wo 3 feb,vertraging te wijtei 
aan het niet volledig samengesteld zijn vat 
de Raad van Beheer.Be S.R. bestaat uit 10 
stemgerechtigde leden:vijf studenten.waar-
onder de voorzitter te verkiezen,1 prof.,
1 lid van het Wetenschappelijk personeel 
n 3 leden van het administratief en tech- 
isch personeel.(het lid van het W.P. is 

nog niet aangeduid.)Met een raadgevende 
stem maken de rektor,de regen'ngskommisaris 
de administrateur en de diesthoofden van de 
Soc.Sektor deel uit van de S.R.Tot voorzit-
ter werd verkozen:Michel Muylle.In navol gin 
van een jarenlange traditie werd dhr.W.Van 
Espen verkozen als sekretaris van de S.R.
De begroting 1982 werd slechts kort bespro-
ken daar deze reeds in de Raad van Beheer 
van 15 jan.82 werd goedgekeurd.Door de stu-
denten waren echter reeds voordien een 
aantal opmrekingen over de begroting geform 
uleerd in een voorbereidende vergadering.
In verband met de prijzenstructuur in dè 
restos werd opgemerkt dat de kostprijs van 
o.a.vlees envis sterk gestegen was.Het re-
latief aandeel van deze laatste in de maal- 
tijdprijs is reeds zeer groot.Er werd erop 
aangedrongen om de nodige technische maatre 
gelen te nemen om enerzijds de prijs van de 
maaltijden zo laag mogelijk te houden en 
anderzijds een rijker aanbod te hebben in di 
laagste prijsklasse.Uit een studie van prof 
Verdonck,specialist in de diëtiek.bleken -i 
een groot aantal maaltijden te voldoen aan 
de verei sten(voedingswaarde,vi tamines,e.a.) 
Zelfs bij de goedkope maaltijden kwamen er 
een aantal met de vermelding "uitstekend" 
uit de testen.Over de resto's ende homes,en 
meer algemeen over de gehele Soc.Sektor zal 
een enquete opgesteld worden,men hoopt hier-
mee een continue evaluatie op te bouwen.Er 
wordt weldra met een periodiek "Info Sociale 
$ektor"gestart,naar de studenten en hun 
ouders toe.Naast onderwerpen van algemene 
aard zouden specifieke problemen van de Soc. 
Sektor aan bod kunnen komen.De studenten 
worden hierbij niet vergeten.De volgende SR 
gaat door op wo 10 maart.Ieder die informa-
tie wenst is welkom op het studentenhuis de 
Brug of bij één van de leden van de S.R.

Michel Muylle 
voorzitter Sociale Raad

V_ _ )

* door het inzetten van de steunende 
politieke lobby om "bescherming" te 
bekomen en sponsors te vinden.

Voor de rol die de Brusselse liberale 
lobby zou hebben gespeeld bij de "begrij-
pende", afwachtende houding van het 
gerecht in onze hoofdstad, zijn nooit 
bewijzen gevonden. Verklaringen ter 
ontlasting vond men wel altijd in de 
"scheiding der machten" en de autonomie 
waarmee elk gerechtshof zijn eigen poli-
tiek bepaalt.

Vandaag zijn de voorstanders van commercie 
le, nationale radio-omroepen in het 
offensief getreden en dat valt te merken.

Kon Willockx zijn koninklijk besluit nog 
op de valreep laten bekrachtigen, het 
decreet van de gemeenschapsexecutieve 
kwam er niet vóór de val van de vorige 
regering. De hele affaire wordt een tijdje 
bevroren, de nieuwe regering wordt ge-
ïnstalleerd en zie : nauwelijks enkele 
weken later, als lastige Willockx einde-
lijk is vervangen door iemand die de 
commerciële zenders in het hart draagt, 
slaat het gerecht in Brussel toch wel 
toe ! Contact, Judaica, Maeva en Campus, 
(de'vrije'die opereert vanop de ULB) 
worden in één klap van de kaart geveegd 
(althans voor enkele uren). Het materiaal 
wordt niét in beslag genomen, maar verze-
geld. Een gunstmaatregel binnen een af-
straffing ?

Toevallig komt deze 'slag' precies op een 
moment dat de grote zenders best wat pu-
bliciteit kunnen gebruiken. Tenslotte 
had het KB hen in de kou laten staan.

Door een populaire programmatie, commer-
ciële aanpak én verwarring bij het publiek 
tussen de doestellingen van lokale en 
vrije radio, kan een massa volk op de 
been gebracht worden om zijn sympathie 
te betuigen met de'slachtoffers'van de 
repressie en van de 'slachte' en 'te enge' 
KB-willockx. En ook dat komt te pas na-
tuurlijk !

De publieke opinie laat zijn gevoelige 
snaar beroeren en komt in beweging. De 
pers geraakt nog meer geïnteresseerd. 
PVV-minister De Croo sluit zich als bij 
toeval aan bij dat deel van de publieke 
opinie dat in beroering staat, hult zich 
in de kleren van een laatkerstmannetje 
en beweert dat het huidige KB moet worden

aangepast en verruimd. "Mijn medewerkers 
zijn daar trouwens al enkele weken mee be-
zig en de minister verwacht dat het 
nieuwe voorstel binnen een week of uiter-
lijk veertien dagen zal klaar zijn" (het 
Nieuwblad 21 januari).

Jan Van Rompaey geeft De Croo via BRT1 op 
24 januari) -en klein half uur het vrije 
woord om reklame te maken voor de libera-
lisering van het huidige KB.
Dit ten voordel van Contact en gelijkge-
zinden. Wij luisterden voor u...

Op de vraag of de kleine zenders na de 
keldering van het KB-Willockx nog plaats 
zullen hebben op de FM-band weet de minis-
ter geen klaar antwoord. Wel zegt hij iets 
over selectie, maar op basis waarvan, krij 
gen we niet te horen. Zijn visie op de 
lokale zenders komt iets duidelijker naar 
voren wanneer hij bew-ert dat grote zen-
ders meer financiële garanties bieden bij 
eventuele vonnissen in zaken van eerroof 
of laster via de ether. Verder doet hij 
het uitschijnen alsof bijna alle lokale 
radio's eigenlijk werken voor een dancing 
of een platenfirma. Lokale radio's zouden, 
net als de commerciële grote broers, vol-
doende inkomsten uit publiciteit, plugging 
en bals halen. Bij ons weten hebben de 
meeste kleine zenders alle moeite van de 
wereld om, al was het maar in het onder-
houd van hun apparatuur te voorzien.

Radio 'Atlantis'
En om vlotte, beluisterbare programma's te 
maken, heb je nog altijd poen nodig, zeiden 
we al. Hoewel...

Het is hartversterkend te zien hoe sommige 
kleine zenders erin slagen om, met zo goed 
als zonder middelen, treffelijke, informa-
tieve en propere uitzendingen te verzorgen. 
Nog versterkender is het te merken hoe de 
BRT -en dan vooral de gewestelijke omroe-
pen- technieken, vondsten en zelfs stijl 
gaat overnemen van die onafhankelijken.
Denk maar aan de toename van straatinter-
views in verscheidene programma's, Focus' 
evolutie van slordig ditjes-en-datjes ru-
briek tot goed gedocumenteerd regionaal 
magasine (het blijft natuurlijk altijd 
schipperen tussen regionaal nieuws en 
nationaal publiek).
Radio in Vlaanderen zal nooit meer zijn 
wat hij geweest is.

Voorlopig heeft de ministerrraad van 29 
januari j.l. beslist om het K.B. Willockx 
ongewijzigd te laten. Blijkbaar is men zelfs 
vastbesloten om spoed te zetten achter het 
aannemen van het kulturele decreet. Het ziet 
er dus naar uit op het eerste gezicht hope-
loos te worden voor de commerciëlezenders.

Maar de strijd is nog altijd niet gestreden. 
De financiële en politieke implicaties zijn 
voor een bepaald mi 1 ie1' te groot om het 
hierbij te laten.
Geheel volgens beproefd procédé van de 
Nederlandse "Veronica-moet-blijven"-akties 
van 10 jaar terug wordt elke reden verblind 
door in te spelen op de emotionele zwakheden 
van het publiek.

Of de "lokale"- onder de hoede van VEBE - 
op deze laatste fase in de strijd zijn voor-
bereid zal de nabije toekomst ons leren. Het 
is de taak van een organisatie als VEBE om 
de blauwe propaganda te doorprikken en de 
machinaties achter de schermen uit te zoeken 
en aan de kaak te stellen.
We vrezen echter dat de strijdlust binnen 
VEBE er één is van de goedmenende, progres-
sieve en linkse idealisten,een soort dat 
niet schittert in organisatietalent. 
Traditioneel en 'vooruitstrevend' liberaal 
hebben daar in het verleden al groot voor-
deel uit gehaald.

Niets nieuws onder de zon dus. Dat kwam 
al tot uiting van bij de oprichting van 
de Vereniging ter Bevrijding van deEther. 
Nameijk bij de bespreking van de sabam- 
kwestie. Tot op heden hebben de woord-
voerders van VEBE altijd verklaard, dat 
ze het principe van het betalen van de 
auteursrechten aanvaarden en zich zullen 
schikken naar de wetteijke bepalingen 
dienaangaaden. Ze vinden echter wel dat 
de sabam-bijdragtn zouden moeten gedragen 
worden door cultuur-subsidies. Nooit 
werden de rechten van sabam in vraag 
gesteld. Men zou er nochtans goed aan 
doen om daar eens vijf minuten stil bij 
te staan.

stormender'""1<' 
in beslag genomen

Reeds medio 1980 kregen een aantal vrije 
radio's een omzendbrief van de belgische 
auteursrechtenvereniging sabam. Daarin 
betreurde de vereniging nu nog geen zaken 
met de betrokkenen te kunnen doen, aange-
zien hun bezigheden illegaal waren. Ze 
verzekerden echter dat, eens de uitzen-
dingen van deze radio's een legaal karak-
ter zouden krijgen zij haar "rechten" 
zou laten gelden.

Nu is het wettelijk karakter van de 
sabam-activiteiten altijd al een dubieuze 
zaak geweest. Dit terzijde gelaten is de 
redenering die deze vereni-ging volgt 
-och hoogst merkwaardig.

De vertrekstelling is dat iedere auteur 
en uitvoerder recht geeft op een vergoe-
ding voor elk gebruik dat van zijn werk 
wordt gemaakt. Zo betaalt de officiële 
Belgische omroep (radio en tv samen) zo'n 
dikke honderd miljoen per jaar aan sabam. 
Voor de 'vrije' en 'lokale' zenders heeft 
sabam de volgende regeling uitgedokterd: 
voor elk uitzenduur per dag en bij een 
publiek van honderdduizend luisteraars 
betaalt iedere zender 3.000 frank per 
jaar, plus 25% reproductierechten. Het 
is duidelijk dat een gewone lokale zen-
der er zonder reclameinkomsten, moeilijk 
dergeijke belastingkan bijnemen. Over 
de gewettigdheid van dergelijk extra-in- 
komsten van sabam schijnt niemand zivch 
in Vlaanderen vragen te stellen.

Sabam gaat ervan uit dat de oprichting 
van honderden nieuwe zenders het ont-~
staan van een nieuw luisterpubliek met 
zich meebrengt, gelijk aan de som van de 
gemiddelde luisterdichtheid van elk van 
deze omroepen . M.a.w. : als vóór drie 
jaar 7 miljoen Belgen naar de BRT/RTB 
zenders luisterden en er komen 300 nieuwe 
zenders op de proppen met een gemiddeld 
luisterpubliek van 25.000, dan luisteren 
nu 7.000.000 + (300 x 25.000) = 14,5 mil-
joen Belgen naar de radio. Doodgewone 
rekenkunde uit het lager onderwijs.

Sabam schijnt niet te beseffen (of wil niet 
beseffen) dat een mens normaliter niet meer 
dan één zender tegelijk beluistert.

Als België over een potentieel luister-
publiek van zeven miljoen beschikt dat 
zich (om het niet te ingewikkeld te maken) 
tevreden stelt met het binnenlands zender-
aanbod (in ons geval drie jaar terug : 
BRT/RTB), dan blijft dat potentieel luister 
publiek altijd even groot, ook als het 
zenderaanbod verhonderdvoudigd.

Nu ja, als de radio's daar zelf geen graten 
in zien en bereid zijn de prijs te betalen, 
waar zouden wij dan om malen ?

En toch zijn er enkele belangrijke vragen 
waarop wij nog geen antwoord gaven. Hoe 
komt het dat commerciële stations zich zo 
reppen om te verklaren dat ze hun sabam- 
verplichtingen zullen nakomen ?
Hoe komt het dat in politieke middens zo 
erg de nadruk wordt gelegd op het feit dat 
er na de legalisering geen ontkomen zal 
zijn aan sabam ?
Wordt sabam de laatste stok achter de 
deur om alsnog reclame op de niet- 
commerciële omroep door te drukken ?

3Patrick cohen



S P I J T I G  MAAR NI ET WAAR
Een maand geleden las ik in schamper dat 
het koor!even aan de universiteit dood is. 
Het spijt me, maar dit is niet waar. Hst 
koor van de Germaanse is al aan zijn vijfde 
'werk'-jaar bezig, zonder onderbreking. Het 
gaat vooruit met ups en downs, met komen 
en gaan van zangers en vooral zangeressen. 
Iedereen is er welkom, muziekkennis is niet 
vereist. Als iedereen komt van het koor -en 
dat is nog niet gebeurd tot nu toe- zijn we 
met een 15 a 20 studenten, onder wie 3 niet 
germanisten. We zingen zowel het klassieke 
repertoire (Bach, Beethoven, Morley...) als 
modern-klassieke werkjes, canons, folksongs 
negro-spirituals enzovoort. Alle voorstel-
len van de koorleden worden indien mogelijk 
in vervulling gebracht.
We hebben wel wat te weinig mannenstemmen : 
een 4-tal is wat weinig (zelfs al zingen 
ze goed), vrouwenstemmen zijn er genoeg, 
hoewel ernooit teveel zijn.
En dan de reclame : we zingen elke 
dinsdagmiddag te 13u (tot 14u) in de 
kelder van de Blandijnberg in- leszaal II. 
Ook luisteraars zijn toegelaten.

Koenraad Bracke
StPaulusstraat 10 gent.

I C H T I I S  :  VER VOLG

Met stijgende verwondering heb ik in 
schamper 145 in de rubriek 'ze schrijven' 
de bijdrage van ene Mark Vandenbogaerde, 
behorend tot de studentengroep Ichtus 
gelezen. Deze groep stelt zich tot doel de 
boodschap van het evangelie onder de stu-
denten te verspreiden, en vindt dat geloven 
niet noodzakelijk katholiek zijn is. Voor-
waar een lovenswaardig initiatief.
De auteur van dit brouwsel (want zo kan ik 
het anders niet noemen), die de naam 
Ichtus zelf 'ietwat obscuur' noemt, zou er 
beslist goed aan doen enkele van zijn idee- 
en, die m.i. ook 'ietwat obscuur' zijn, 
eens kritisch te bekijken.

Wat te denken van de volgende passage :
(ik citeer) 'ats gzlovigz tw ij^zt jz  
zchtzA ook n izt mzzn. aan vijand nummzr 
zzn van Christus, dz duivzt, hij bestaat 
zcht zn m rdt in dz b ijbzl dz vorst van 
deze wzrzld gznozmd. Waan. dznk jz  dat an-
ders ufio's, gzes tzsverschijningen, okkuitz 
gznomznzn, oosterse religies vandaan komzn?

Ik vraag me af : kan dit werkelijk nog in 
1982 ? Waar haalt meneer Vandenbogaerde het 
recht om oosterse religies als afkomstig 
van de duivel te beoordelen ? Wat een 
verdraagzaamheid, wat een openheid. En 
okkulte fenomenen zijn ook al des duivels ! 
Men vergeve het hem.
Even verder :
'Satan houdt dzzz maatschappij in zijn  
macht zn bereidt diz maatschappij voor op 
dz regering van zzn Mzrzlddictator, dz 
antichrist...'.
Je houdt het niet voor mogelijk ! Het 
lijkt me zinloos hier nog enig commentaat 
aan toe te voegen.
Daar waar Vandenbogaerde ergens in zijn 
artikel (?) 'arm Vlaanderen' schrijft, 
zou ik willen zeggen : arme Mark Vanden-
bogaerde.
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crazy history of the world 
14.30 18.50 16.40 21.00

CGntury*********************************
das boot
14.30 17.45 21.00

majesti c cl ut)********************’*'**-****'
the archer and the sorceress
14.30 16.40 18.50 21.00
le professionnel
14.00 16.20 18.40 21.00

ci né rex******************************** 
the last flight of noah's ark
14.00 16.00 18.00
the shame of the jungle
20.00 21.30

select**********************************
menuet
14.35 16.45 18.55 21.05

NTG************************************ 
breek ze ( 6 tot 21 maart)

ARCA*********************************** 
de wereldverbeteraar (3&6&13 maart) 20u 
im schranke (15116maart) 21u

verticaal ****************************** 
moord op tijl (zie toneelbespreking) 
op 3,5,6,10,...maart 20.15u

ancien belç|iqug************************ 
clowns macloma in 'darling,darling'
1 en 4 maart om 20.30u
new music video usa (video show)
6 maart 19u

ZWART

De autonomen hebben in de periode dat 
schamper een tussenslaapje deed niet 
stilgezeten.
Alle media worden bestormd met de eis 
om een autonoom jongerencentrum.
De poging om gans de actie op Duitse 
ideëen te stoelen (100.000.000 voor de 
opera, geen frank voor de niet-georgani- 
seerde jongeren) slaat in Gent niet zo 
aan.

De Gentenaar lijkt het operapubliek een 
verzetje te gunnen.
Maar omgekeerd staan ze helemaal niet 
negatief tegen de ' kul tuur! i.iken'.

Het museum in het citadel park kreeg tijden: 
een plechtige opening bezoek van de jonge-
ren maar de hoofdconservator kon een der-
gelijk actietje niet waarderen. 'Het museun 
heeft zelf al geld te kort, en jullie komer 
vragen om nog meer te besparen.'
Dan maar naar het NTG. Hoewel het een tien 
tal jaren geleden schering en inslag was, 
bestaat er een politiereglement dat zegt 
dat niemand op het podium mag klimmen en 
een tekst aflezen. Consternatie in de zaal 
toen wat jongeren dit toch durfden. De 
politie trad op haar bekende tactvolle 
wijze op. De NTG-directeur kon de gemoe-
deren bedaren, en deelde zelfs vrijkaarten 
uit aan de jongelieden.

Volgende redactievergadering maandag 
om 20 u. Brug, eerste verdiep. 
Artikels en redacteurs(trices) tegen 
dan ongeveer stipt binnen.

Roland Van Landschoot.

Bij gebrek aan mankracht ging de 
filmredactie deze week bijna de 
boot in. De overlevenden hebben 
hun huid echter duur verkocht, 
m.a.w. een verslag over "Das Boot” 
en ”La Pelle”.

1. DAS BOOT. ( Decascoop)

Das Boot is de autobiografische 
roman en best-seller van Lothar 
Günther Buchheim en gaat over 
de tocht van de U-96, een nazi- 
duikboot. Genoeg stof tot ver-
filming en Hollywood wilde via 
kapitaal, figuranten en Robert 
Redford in de hoofdrol, de 
Duitse producenten best steunen. 
Maar dat viel in het water en 
zodoende werd Das Boot de duurste 
Duitse film 120 OOO DOO DM] 
aller tijden. Dat wil echter niets 
zeggen want de kostprijs van een 
film staat niet recht evenredig 
met de kwaliteit ervan. Maar in 
dit geval dekt de vlag dan toch 
eens de lading.
Schuwt Das Boot de spektaku1aire 
aktietaferelen zeker niet, toch 
tekent regisseur Wolfgang Petersen 
ooit maker van het homofielenepos 
'Die Konsequenz', vooral het 
portret van de claustrofobie, 
de dreigende omklemming die de 
U-boot -bemanning in zo'n 
mollepijp moet ondergaan. Je 
krijgt trouwens nooit de indruk 
te maken te hebben met nazis, 
maar gewoon met matrozen die niet 
zozeer hun plicht vervullen dan 
wel trachten het vege lijf te 
redden. Een gevoel dat nog 
versterkt wordt door het beang-
stigende feit dat je de vijand wel 
hoort en gewaar wordt, maar nooit 
echt ziet.Daarbij komt nog dat die 
smalle trechter de intimiteit als 
het ware zichtbaar maakt. Niks 
blijft verborgen, privacy komt 
er niet aan te pas.

Het is dan ook niet te verwonderen dat 
scènes a la ” wij de stoere jongens onder 
mekaar” bij het- alarmsignaal brutaal
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b.'LA PELLE' C Calypso]

veranderen in beelden van schichtig door me-
kaar rennende, bange kinderen. Op deze 
momenten werken de door de boot razende spe-
ciale kamera en het welbekende sonargeluid 
dan ook afschrikwekkend funktioneel.
Das Boot slaat zich overal doorheen maar 
wordt uitgerekend op zij eindbestemming 
de vernieling ingeschoten, en zo wordt de 
absurde tragiek van de oorlog nogmaals 
spektakulair in de (rode] verf gezet.
Over de humane voorstellingvan de nazi- 
soldaat kan een jaartje gedebatteerd worden. 
Het type verliest aan herkenbaarheid (de 
vroeger altijd slechte nazi) maar wint 
aan eerlijkheid (er waren nu eenmaal 
integere Duitsers). Maar opgelet,Hitler 
gek noemen en alle schuld op hem alleen 
schuiven zou ridicuul zijn, een groot deel 
van de bevolking ondersteunde immers z'n 
systeem en kan daarom haar schuld niet 
ontkennen. En is zij misschiep niet 
rechtstreeks schuldig aan de vernielings- 
zucht van het regime, ze heeft dan toch wei-
nig gedaan om iets te verhinderen. ( Zie 
"Deutschland, Bleiche Mutter"). De kapitein 
van de U-96 hekelt weliswaar Hitler maar 
doet anderzijds zijn job, vernietigen, 
weliswaar,maar niet altijd uit overlevings-
drang. Net zoals die van de andere kant, 
de vijand. Beiden volgen blindelings 
bevelen op en houden zodoende het systeem 
op de been. Sterven voor het vaderland is 
absurd maar toch zal de film door enkelen 
net andersom geïnterpreteerd worden als 
de nobe-le taak van de soldaat om te doden 
en te sterven voor zijn leider.En zo’n 
reflex is gevaarlijk, er zijn immers nog 
altijd mensen die ontkennen dat er ooit 
concentratiekampen waren.

2. a. LILIANA CAVANI.

Als de italiaanse regisseuse van hierboven 
een film klaarstoomt betekent dat meteen een 
hele hoop herrie en wordt haar troetelnaam 
van schandaalfilmster alle eer aangedaan. 
Neem nu 'NIGHT- PORTER’ 1974, een film over 
de morbiede, sado-masochistische liefdesver-
houding tussen het joodse slachtoffer en 
haar homofiele nazibeul. Zoiets geeft natuur 
lijk aanleiding tot verhitte discussies en 
het etiket o schande.

Aan haar volgende werkstuk 'BEYOND GOOD AND 
EVIL ’ hadden de fatsoenrakkers alweer een 
vette kluif. Centraal thema van de film is 
de non-conformistische en op sex toegespits-. 
te ménage-a-trois (Nietzsche, Salomé.Rée). 
Vooral de felbegeerde spil van het trio,
Lou Salomé, de vleesgeworden sensualiteit 
met diepvriesneigingen, gaf aanleiding tot 
het bovenhalen van het reeds vermelde etiket

't Is weeral van dat. 'LA PELLE'is het werk 
van een koppensneller,een hatelijk en drif-
tig houwen naar alles wat beweegt en zou 
moeten voorzien zijn van hersens.Een grand- 
guignolesk pamflet, een brutale vreetparij, 
waarbij al wat menselijk is op 't menu staat 
een aggressief afrekenen met alles wat ooit 
overeind stond,het met de botte bijl kerven 
in de huid waardoor de mens er nog afzich-
telijker gaat uitzien en daardoor gefrus-
treerd, nog primitiever en nog meer ego-
centrisch gaat redeneren.

U kent wel die witgekalkte graven of de 
door poeder weggemoffelde lidtekens,wel al 
die uiterlijke korrektheid.dat masker dat 
het lelijke verbergt, spuwt Cavani zonder 
enige vorm van medelijden weg.Schoonheid 
is toch maar wat vel, meent ze en hakt zich 
met alle afstotelijke overdrijvingen van-
dien een weg naar het innerlijke.

We schrijven Italië, Napels, anno '43.De 
Amerikanen bevrijden (o, eufemisme) Napels 
en één van de walgelijkste vrije markten die 
ik ooit zag, begint te draaien. Het over- 
levingsinstinkt van de Italiaan gaat alle 
proporties te buiten: alle vrouwen lijken 
wel Felliniaanse hoeren, moeders verkopen 
hun kinderen, vaders verhuren hun dochters, 
en de plaatselijke maffiabaas verkoopt let-
terlijk het vlees van de gevangen duitse sol-

daten. De Amerikanen interpreteren zoiets 
als folklore en staan uren lang aan te 
schuiven, kwestie van bepaalde geneugtes be-
vredigd te zien.
Tussen het primaire volk de decadente aris- 
tokratie, en de hypokriete amerikaanse leger-
leiding en burgers door, laveert een zekere I 
kapitein Malaparte, naar wiens mémoires de 
film gemaakt werd.
Deze opportunist komt enerverend arrogant 
over omdat hij ongeveer de enige is die de 
situatie doorheeft, de enige die snapt dat 
de chaos niet op te lossen is en al evenmin 
kan voorkomen worden als de uitbarsting van 
de Vesuvius.
De italiaan verkoopt zijn huid, zijn waarden 
zonder scrupules, hij is fascist of commu-
nist naargelang de situatie.De bezetter,of 
dit nu een amerikaan is of niet doet weinig 
ter zake, voelt zich overwinnaar en koopt 
als de eerste de beste toerist al die huiden 
en waarden op.En als een italiaans supporter 
door een tank platgewalst wordt, kijkt de 
kamera van het USA-leger bescheiden de anders 
richting uit.

'LA PELLE’ heeft geen verhaal, het is gewoon 
eenwansmakelijk beeld van de platvloersheid 
van de mens in een bepaalde chaotische si-
tuatie.
Een film die pijn doet en vooral een film 
van Cavani.

, PVDE


