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Schamperslang hebben we inkt laten vloei-
en rond studiebeurzen, nieuwe systemen, 
en de gebruikelijke polemieken volgden, 
wat zeg iK, stroomden toe.
Ik ben dus niet de enige die met blinken-
de oogjes de cheque afwacht.
Maar blijkbaar wél de enige die zich zo 
rond de maand mei afvraagt : hé, waar 
blijft die studiebeurs ?
Een telefoontje dus naar het ministerie:

'Goeiemorgen. Ik studeer aan de RUG en 
ik zou graag weten wanneer u mijn stu-
diebeurs uitbetaalt.’

’ l/eeltien dagen nadat u daaivan belicht 
hebt gekiegen mijnheel. Hebt u wet al 
belicht gekieg en ?'
’Jaja, juffrouw. Maar ik dacht, ik tele-
foneer maar es, want dat blijft duren.’

'Ach, mijnheel, a moet dat begiijpen.
We hebben voiig jaai nog aitbetojild etnde 
apiil. .. ’
’Tja, maar nu zijn we al begin mei, 
en dat is voor mij veel geld, juffrouw, 
ik zou met mijn studiebeurs graag nog 
op reis gaan. Denkt u dat ik die van

dit jaar nog voor juli kan krijgen ?

'Ik beglijp dat mijnheel, dat ió vooi 
alle studenten veel geld, hé. Kijk, 
mijnheel, we hebben een eeiAte óchij^ 
betaald op 23 decembei, een tweede op 
17 januali en daarna één op 29 maait.
U moet daal daó altijd vantaóóengevaZZen 
zijn hé ?
'En hoe komt dat ?’

'Vat lig t aan het miniótelie en aan het 
olmuliei 276 T&A.'
'T&A ?’

'T£A, maal dat lig t niet aan u hooi 
mijnheel. Vat kan nog gemót een tijdje  
dolen. Begod, tot juni, juli, augaótaó, 
dat kan nog een tijdje dalen mijnheel.'
'Dus als ik het goed begrijp, krijgt een 
student geen geld om te studeren, maar, 
ook geen om op reis te gaan...’

'Ja,mijnheel, dat lig t aan fcoimuliel 
276 T&A , hé. '
'Jamaar, juffrouw, dien T&A daar gelaten, 
is het niet zo dat de wet van 19/07/’71 

dat de studenten hun beurs voor nieuwjaar 
moeten krijgen voor 75 % en de rest vóór 
1 april ? En dat de eerste zitters zelfs 
hun beurs moeten krijgen vóór 15 november?’

' [gilletjet) Maai.mijnheel, maal mijnheel, 
wij betalen nooit vooi 15 novembei, ik weei 
ik van geen wet van ...  van... ’
'Van 1971, juffrouw, artikel 6. En is het 
ook niet zo dat vorig jaar drie studenten 
op grond van dat artikel naar de rechtbank 
gestapt zijn...?'

[ó t i l te ]
'Vat lig t aan het minlóteiie van belai- 
tingen mijnheel, en daaibij, dat waó niet 
tegen mee, maai tegen mijn bazen. En.. . '
'Als ik het goed begrijp dan ligt het niet 
aan u maar aan 276 T&A.'

Blok aan het been » _ » redaktioneel

Mei. We moeten geen inleiding geven om je 
in de gepaste stemming te brengen, vrees 
ik.

Voor alle duidelijkheid gewoon even de 
examenregeling van dit jaar overlopen.

‘geslaagd per vak : 10 op 20 
‘vereist gemiddelde om te slagen 
in dit academiejaar : 11 od 20 
‘vrijstelling tweede zit : 12 op 20

□ m te slagen moet je dus :
op elk vak afzonderlijk 10 halen 
én een gemiddelde van 11 (55%).

Goed nieuws dus. We hebben een klaar en 
duidelijk punten-systeem. Dit systeem geldt 
voor alle faculteiten. Meer nog, na de 
examens wordt er een controle gehouden van-
uit het rectoraat op de naleving door de 
faculteiten van dit systeem.

Bij om het even welk probleem neem je het 
best contact op met het examensecretariaat. 
Dit is een informatie- en klachtencentrum. 
Informatie rond examenregelingen, uren, 
plaatsen ... één adres : het examensecre-
tariaat .
Klachten allerhande : al evengoed het 
secretariaatdie dergelijke klachten moet 
doorgeven aan bevoegde instanties.

Het examensecretariaat is opgericht binnen 
je eigen faculteit : het is géén studenten-
bedoening, maar uitsluitend bemand met 
personeel van de faculteit zelf.
Wegens plaatsgebrek kunnen we niet alle 
adressen van de secretariaten weergeven : 
je telefoneert gewoon naar je faculteit , 
daar verbindt men wel door.

Het nieuwe reglement heeft duidelijk ge-
steld dat 'inschrijven' volstaat als 
'deelname'. Het is duidelijk dat-niet 
iedereen hier even gelukkig mee is.

Er zijn zo van die mensen die examens 
afnemen en het als een belediging aanzien 
als een student zich niet voldoende voor-
bereid op dat examen. Een typisch voorbeelc 
van het eigen naveltje in het centrum van 
het universum plaatsen, mijn eigen cursus 
is belangrijker dan de student...

Studenten die zich louter komen 'aanbie-
den' hebben dus 100% het recht aan hun 
kant. Alleen is de vraag of de proffen 
dit recht zullen erkennen.

Putch /Wederpoets
Jaarlijks moeten alle studentenorganisa-
ties een werkingsverslag opstellen.
Een ultieme controle op hun werking, hun 
bedoeling, en vooral hun concreet nut.

Dat verslag wordt dan geëvalueerd (heb ik 
altijd al een mooi woord gevonden) door 
een commissie. Deze commissie nu heeft 
een rapport afgescheiden dat de (officiële) 
studentenwereld in rep en roer heeft gezet.

De heren commissieleden prof.Coetsier en 
Stevens (student diergeneeskunde) hebben 
op heel wat zere tenen getrapt.

Hun 'evaluatie' van de konventen doet het 
ergste vermoeden.

Het Kultureel, Politiek en Werkgroepen- 
konvent worden ernstig op de korrel ge-
nomen. En terecht. In die sector zijn 
misbruiken.

Maar de oplossingen die de heren Coetsier 
en Stevens naar voor brengen zijn op zijn 
beleefdst gezegd 'wereldvreemd'. Niet al-
leen blijken de heren niet het minst af te 
weten van de dagelijkse gang van zaken 
maar bovendien ruikt het geheel nogal naar 
een politieke putch. De oplossing die de 
heren voorstellen komen in grove trekken 
hier op neer : de drie bovengenoemde kon-
venten (KK,WK,PK) ernstig fnuiken of zelfs 
opheffen, en het geld dat daarmee vrijkomt 
samen met de beslissingsmacht integraal 
overdragen op het Fakulteitenkonvent, en 
de sociale raad.
En, oh toeval, er wordt geen 'evaluatie' 
opgemaakt van dat faculteiten-konvent, 
meer nog, daar waar de andere konventen 
verplicht waren een jaarverslag in te 
dienen vertikte dit konvent dit gewoon.

Het F.K. wordt niet gekontroleerd.
Het F.K. krijgt gewoon meer geld en meer 
zeggingskracht.

En toch is het duidelijk dat het juist 
in dat faculteiten-konvent onder leiding 
van Freddy Vanlancker het meest, het 
vaakst en het grofst gefraudeerd wordt.

De subsidies die het faculteitenkonvent 
aan de faculteitskringen uitkeert (in totaa) 
1.000.000 frank) is voor deze dertig 
kringen geen enige bron van inkomsten. 
Schematisch doet zich hetvolgdende voor

Hierbij komt nu de ’streng gereglementeer-
de’ F.K.-subsidie. De kringen brengen 
rekeningen binnen die binnen de 'strenge 
criteria’ vallen.

Dit is het budget van een kring. Met dat 
budget worden bussen, bureelmateriaal, 
kranten en brosjures, enzovoort, enzovoort 
aangekocht.

Maar : (en hier ligt het paard gebonden!) 
op die manier ontstaat een overschot in 
het eigen budget. Een overschot dat net 
zo groot is als de F.K.-subsidie. En wat 
gebeurt -er met dat overschot ?
Sommige kringen gebruiken dit nuttig.
Andere kringen maken reisjes naar het 
buitenland met de leden van het bestuur, 
bierfeesten en dinertjes.
Het is duidelijk dat het deze posten zijn 
die het F.K. subsidieert. De rekeningen 
zouden sowieso betaald worden. De excessen 
worden betaald met staatsgeld. Voorzitter 
\Freddy Vanlancker zegt hierin niet te 
willen optreden. De reden daarvan ligt voor 
de hand : de kringen die deze subsidie 
opsouperen zouden doodeenvoudig hun boeken 
niet willen voorleggen, en dreigen er met 
evenveel woorden mee uit het F.K te stap-
pen : het einde van het F.K. dus, en daar 
zijn grote offers en heel wat geld tegen-
aan gesmeten...

De voorstellen van dé heren Coetsier en 
Stevens willen misbruiken in de andere 
konventen tegengaan, door... het facul- 
teitenkonvent meer geld en zeggingskracht 
te geven. Zal dit bezuinigend werken ?Zal 
dit de misbruiken elimineren? Nee, dit 
blijkt bij nader toezien enkel 'n putch.

Een voorbeeld ? Schamper. De heren van ue 
commissie willen de studenten doen betalen 
voor elk exemplaar van schamper. Voorbeeldei 
uit het buitenland bewijzen dat zoiets een 
onoverkomelijke psychologische drempel vorm: 
en binnen de kortste keren het einde van 't 
tijdschrift.
En nu wil toch wel zeker toevallig het F.K. 
een nieuw studentenblad beginnen : budget ; 
1.000.000 frank. Bijna vier keer zoveel als 
schamper. Bezuinigen ? Ho maar.

Kortom : het ganse voorstel is een onhandi-
ge putch, wereldvreemd gelul en kwalijk 
ruikende politiek. De heren Stevens en 
Coetsier hebben de misbruiken binnen de 
konventen maar als aanleiding, rookgordijn 
aangehaald. Het blijft wachten op ernstige 
voorstellen.

Tot spijt van wie 't benijdt: Schamper heeft 
alweer de finish gehaald, ondanks de recen-
te (zoveelste) poging tot verovering van dit 
kritische eiland. Terwijl de ijverigsten on-
der ons reeds met de nagels in het studeer- 
tafelhout op de eksamens afstevenen, buigt 
Schanper zich nog eenmaal over de toestand 
in de wereld en geeft gratis enkele strate-
gische tips voor mondelinge manoeuvers. 
Wanneer de prof vraagt iets over de aktuali- 
teit te vertellen, kan je hem een netelig 
probleem voorleggen: hoe komt het dat een 
land een vloot uitstuurt om rotsen en scha-
pen te heroveren, terwijl een ander land, 
Israël, zonaar een stukje druk bewoonde 
woestijn aan Egypte schenkt. Geval 2: de 
prof blijkt liggend op 'zijn brits' eksamen 
af te nemen: vermijd diskussies over eigen-
domsrecht en de vorige wereldkampioenschap-
pen voetbal. Geval 3: de prof vraagt naar je 
lievelingsboek. Wie Solzjenitsins 'Goelag 
Archipel' vernoemt, wordt onbekwaam gebom-
bardeerd . Wie een gedicht moet voordragen 
kan misschien het volgende debiteren: tussen 
droom en daad staan zeeën in de weg en veel 
te hoge baren/en ook de duikboot die des 
avonds komt en die niemand kan ontwaren...
Bij Van Min of Meerhaeghe geen Schampere op-
merkingen maken. Pro Greetje Thatcher prof-
fen zullen het op prijs stellen dat je hen 
KERNachtig van antwoord dient. Citeer ook 
liever in het Engels dan Marx. De frustratie 
van Fons Oerlemans, die één klinker tekort 
kwam om met zijn vlot evenveel publiciteit 
te halen als de Britse vloot, zal in de psy-
chologie een vlotte diskussie op gang bren-
gen. Bij marxisten is het van belang plane-
tair te denken, wat betekent dat de klassens- 
strijd zich niet beperkt tot het vasteland.
En als je de prof dan toch wil omkopen, ze-
ker geen slechte wijn (ml vino) meebrengen, 
de evidente associatie zou een al te pijn-
lijke kater kunnen veroorzaken. In Germaanse 
is het niet aan te raden over WF Hermans te 
praten, vermits zijn smoelwerk zulke gelij-
kenis vertoont met dat van Galtieri, dat 
enige verwantschap niet kan uitgesloten wor-
den .

?.elfs wanneer de prof je uiteindelijk vraagt 
de irrationaliteit van het hele konflikt 
sociologisch-geografisch-historisch-etnisch- 
ekonomisch te bepalen, geeft Schamper een 
Laatste antwoord in petto. Het is namelijk 
:eer typisch voor akties rond eilanden dat 
’ij kant noch wal raken...

De vermoeide redaktie

(Qm-Qw)=
Grondig en gefundeerd wetenschappelijk on-
derzoek is op basis van voornamelijk eco-
nomische en historische determinanten tot 
de konklusie gekomen dat er slechts twee 
oplossingen- abstraktie genomen van moge-
lijke varianten, die evenwel telkens her-
leidbaar zijn tot de twee ontdekte hoofd-
componenten- bestaan voor de plaag die zo-
wat de hele aardbol blijkt te teisteren, i 
inderdaad ja: de werkloosheid , waartegen 
nu ook al gemarcheerd werd.

De uiteindelijke oplossing komt triviaal 
over ( gekend onder de naam: de wetten van 
S0DCAN). Wat ook de oorzaken zijn, werk-
loosheid betekent een tekort aan werk (W) 
voor een (te groot) anatal mensen (M).
Maw twee grootheden, twee variabelen, d 
die men kan proberen te beinvloeden: een 
hoeveelheid wer (Qw) en een hoeveelheid 
mensen (Qm)
De ideale toestand ( wetten van SODCAN): 
Qw=Qm. Ook niet slecht natuurlijk is:
QW>Qm. Werkloosheid betekent: Qw<Qm.
Hoe nu terug de gelijkheid (minstens) te 
bekomen ?

De meest traditionele en humaanste metode 
bestaat erin de hoeveelheid werk (Qw) aan 
te passen aan de hoeveelheid M (Om), maw 
uitgaande van een gegeven aantal mensen 
jobs kreeren voor hen die er geen hebben.
Dat poogt (?) men nu reeds een 10-tal ja- 
ren. Gemiddeld houdt men dat volgens his-
torisch onderzoek zo’n 10 tot 15 jaar uit. 
Want, juist,er is een alternatieve weg...

Methode 2 bestaat erin de hoeveelheid men-
sen aante passen aan de hoeveelheid werk.
De aanhoudende werkloosheid in tijden van 
krisis leidt tot de opvatting (bij de 
patroons de machthebbers en de ' decision 
makers') dat de kwantiteit W konstant is 
of tenminste niet (kunstmatig) boven een 
bepaald peil getild kan worden. De enige 
uitweg is dus: de andere kwantiteit (M dus) 
doen dalen !... Hoe ongelooflijk en on-
menselijk het mag klinken, het is een be-
proefde metode ( oa. WO 1 & 2).
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Een geheimpje dat we zorgvuldig opgespaard 
hebben voor de laatste schamper van dit 
jaar : met één enkel telefoontje kan je 
de complete antwerpse universiteit op haar 
kop zetten : het volstaat eenvoudig te 
vragen ’goeiemiddag, kunt u me verbinden 
met professor van Bilsen. Jawel, Van 
Bilsen.’

Paniek gegarandeerd. Professor Van Bilsen 
is namelijk één van die proffen die al 
jdren betaald worden door de staat, omdat 
ze nu eenmaal op de rol staat te antwerpen 
maar les geven ? Ho maar.

Wij gaven al een paar nummers terug onze 
professor Van Meerhaeghe een veeg uit ons 
pannetje. Het zoals de Morgen trouwens, 
alleen vergaten die er bij te vertellen 
dat Van Bilsen al evengoed mee profiteerde 
van goedkoop staatsgeld. De kleur van de-
ze gentse prof moge u meteen duidelijk 
worden.

We hebben ze allebei dezelfde kansen ge-
geven. Van Meerhaeghe verkoos geen inter-
view toe te staan. Van Bilsen nam wel die 
uitdaging op.

Een knappe, grijze man die duidelijk 
glundert als je hem zegt dat hij er 
jonger uitziet dan hij is.
Een eerste afspraak liep klassiek in 
het honderd. Assistent Doom verwijst 
ons maar naar de prof zelf. 'Voor die 
zaak moet je Van Bilsen zelf maar de 
antwoorden vragen. ’

Wij dus naar Van Bilsen. Na een artikel 
over hem in De Zwijger, na een artikel 
over de zelfde affaire in De Morgen, na 
een duidelijk binnenpretje van de assis-
tent blijkt professor Van Bilsen zelf... 
van niets te weten.

En dan verwijt men mij soms dat ik de 
mensen niet vertrouw...

schamper : 'Al meer dan vijftien jaar 
krijgt u, als gents professor, een wedde 
voor een spookjob in Antwerpen. Geen 
seminarie, geen les, geen studenten, noppet 
maar wél een wedde. Altijd meegenomen ?'

Van Bitsen : 'Laat me u eerst een* uit-
leggen hoe. het zover gekomen Is. Zn de 
jaften zestig had men tn Antwerpen twéé 
Instellingen :

- de fitjkshandetshogeschool
- het 'koloniaal InAtltuut'.

Nu wou Lode Craaibeckx één universltelt 
In Antwerpen. Ach, eigenlijk z it het nog 
veel Ingewikkelder In mekaar, maar we 
moeten hier niet de ganse antwerpse 
universitaire geschiedenis uit de doeken 
doen.'

schamper : Laat ons kortweg zeggen, u gaf 
les in die instellingen en die moesten 
versmelten.

Van Bitsen : 'Precies. Er waren dus do-
centen teveel. En Ik was dan nog een geval 
apart. Ife gaF les In ' t  firans, en die 
Franstalige vakken vielen weg, én Ik ga/} 
les In het nederlands en die vakken werden 
van het programma aFgevoerd.'

schamper : Geen les meer. Maar wel nog 
op de rol.

Van Bitsen : Ja natuurlijk. Een deel van 
ons kon men niet zomaar op straat zetten 
omdat ze verworven rechten hadden. En de 
rest, wel die bleven als overgangsmaatre-
gel ook op de rol ornaat men Iemand nu 
toch niet van de ene dag op de andere 
werkloos maakt.

schamper : We zijn nu meer dan tien jaar 
verder. Proffen zoals u en Van Meerhaeghe 
hebben ondertussen elders een full-time 
job, worden in gent volledig betaald en 
blijven toch maar een wedde trekken uit 
Antwerpen voor niets...
Bij Van Meerhaeghe wordt zoiets ridicuul 
als men zijn eigen teksten naleest, zijn 
tirades tegen overheidsverspilling. Bij 
u, een man met een duidelijk politiek 
profiel, lijkt het toch ook niet konse- 
kwent ?

Van Bilsen : Ik kan niet voor Van Meer-
haeghe antwoorden. Vle moet dat maar zelF 
doen. Maar wat mezelF betreFt kan Ik daar 
hetvolgende tegen zetten :

- ik gaF, tentijde van de opheFFl̂ g 
les In het laatste jaar. Vat wil zeggen 
dat Ik toch nog vier jaar, tot '69, les 
gegeven heb In Antwerpen.

- Ik heb d-ar sindsdien vljF jaar 
sociologie van ontwikkelingslanden gegeven 
en één jaar ontwikkelingsrecht. Ik neb dat 
heel graag gedaan.

- als u optelt komt u al aan een 
goeie tien jaar. Neem daar nog bij de 
keren dat ik promotor was, wat ook werk 
meebrengt als men het ernstig doet...

- de overige jaren moest Ik me 
ter beschikking houden van de RUCA, men 
kon steeds een beroep op me doen.

• <
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schamper : U werkt hier in Gent al een 
respectabel aantal uren. Daarnaast bent 
u nog werkzaam buiten de unief, én dan 
nog eens in Antwerpen...

Van Bilsen : Jamaar, Ik deed dat graag. 
Het viel binnen mijn vakgebied en sFeer 
in Antwerpen lig t me wel.

schamper : Volgend jaar nóg een academie-
jaar zonder werk in antwerpen maar wel 
vlot doorbetaald ?

Van Bilsen : Ach, Ik weet niet. Vat 
hangt er van aF oF ze. me oproepen.

schamper : En als ze u niet oproepen.
Geeft u dan u ontslag ? Of blijft de 

wedde komen ?

Van Bitsen : Ach mijnheer, ik ga volgend 
jaar op pensioen. Om eertejk te zijn, Ik 
zou nog graag eens In Antwerpen les geven. 
T erug naar de wortels...

DER BEWIEGUNG
Zürich : een stad in Zwitserland, hoofd-
stad van het gelijknamig kanton, en gele-
gen aan het gelijknamig meer. Een fraaie 
stad met allure. De brede, met bomen be-
plantte Bahnhofstrasse is één der meest 
luksueuze winkelstraten van Europa. Op 
economisch gebied is het de belangrijkste 
stad van het land. Deze economische func-
tie komt o.m. tot uiting in een effecten-
beurs, jaarbeurzen, de talrijke banken, 
juweliers en verzekeringskantoren die in 
de stad gevestigd zijn.
Zürich is een belangrijk verkeersknoop-
punt : diverse wegen en spoorwegen komen 
er samen, en ten noorden van de stad ligt 
het internationaal vliegveld KLOTEN.

Deze eeuwenoude stad, met romantische 
plekjes langs de Limmat, is meer dan een 
toeristische attractie; want in de stede-
lijke schoot groeit "Der Bewiegung", d.i. 
een groep jongeren, die een alternatieve 
maatschappij poogt op te bouwen, naast de 
geëuropaniseerde wereld, in een streven 
naar autonomie.

De vraag is echter of Der Bewiegung haar 
alternatieve samenleving zal kunnen ver-
wezenlijken en alsdusdanig er zal in sla-
gen een oplossing te bieden voor de actu-
ele wereldproblemen ?

buiten
Mijn eerste kontakt met de Zwitserse 
staatsburger, meer bepaald de Zürichers, 
was weinig hoopgevend. Der Bewiegung 
(de Beweging) werd zó gedoopt, zelf heeft 
ze zich geen naam gegeven. De benaming 
komt van buiten, geTnspireerd door de 
het-kind-moet-een-naam-hebben mentaliteit) 
werd door hen beschreven als een niets- 
doende bende, druggebruikend de dagen 
verslijten. Niks progressief, het ordinai 
re profitariaat. Men klaagde over de vele 
betogingen, het traangas, de ongeregeldhe 
den, de verkeershinder en het geweld ( en 
nochtans dient hier opgemerkt te worden 
dat de nu nog merkbare schade zich beperkt 
tot een paar gebarsten winkelramen (ko-
gelvrije ruiten kunnen immers niet inge-
gooid worden)). De betogingen vertoonden, 
alsnog de Zwitsers, een anti-bourgeois 
karakter, met de bedoeling de selekte

establishment winkels langs de Bahnhof-
strasse te vernietigen; gegroeid uit ja-
loersheid omdat de jongeren zich die ma-
teriële (Rolls Royce) welvaart niet kun-
nen veroorloven. Ook hier blijken de 
brave staatsburgers zich schuldig te ma-
ken aan een mateloze overdrijving, want 
er was nooit of nooit één betoging door 
de Bahnhofstrasse gestapt, en de spandoe-
ken verraadden heel in het bijzonder de 
intenties om een autonoom jeugdhuis te 
verkrijgen. Een kleine qeschiedkundige 
schets ter illustratie : het Zürische 
stadsbestuur had de toestemming verleend 
om tot de herstelling van de stedelijke 
opera over te gaan, hiervoor was een sub-
sidie van ettelijke miljoenen (sommige 
bronnen spreken van drie miljoen FS, 
andere van zes miljoen FS) De jeugd, en 
meer bepaald de anarchistische jongeren, 
voelden zich tekort gedaan, omdat reeds 
jaren terug de behoefte aan een autonoom 
jeugdhuis was geuit, en dat het zonder 
gevolg was gebleven. Het ongenoegen werd 
de straat opgedragen in frequenter en 
alsmaar groter wordende betogingen. Tot

) NOOIT! ^
<s-

K 'O O P  1

h l y -

He t  b £a i

DAT AUC 

* " * 1
, ^  OHO, IK F 

XORt,
l/i

in maart van dit jaar het stadsbestuur 
zwichtte voor het reeds iaren aanhangig 
verzoek, en beslistte de leegstaande ge-
bouwen van een kleine fabriek samen 
met een bonus van ongeveer 22N miljoen FS 
aan Der Bewiegung te schenken. Terzelf- 
dertijd werden, op een paar uitzonderin-
gen na, de bestaande jeugdhuizen - vnl. 
bezocht door drugverslaafden en drugdea-
lers - door het stadsbestuur gesloten 
(deze jeugdhuizen stonden onder staats- 
kontrole en het sluiten ervan kan als 
bewijs gelden voor deze kontrole), met 
als kausaal gevolg dat het drugmilieu 
zich naar het A.J.Z.verplaatste. Deze 
historiek wordt bewust kort gehouden, 
omwille van het feit dat dit artikel een 
uiteenzetting poogt te leveren van wat

Der Bewiegung nu is, en niet hoe ze is 
gegroeid. Hiermee komen we tot de kern 
van de zaak. Vooraf echter een verdui-
delijking m.b.t. de gebruikte terminolo-
gie : Der Bewiegung is de groep jongeren 
die streeft naar autonomie; en het A.J.Z. 
(wat de afkorting is van Autonomen Jugend 
Zenter) zijn de fabrieksgebouwen waar 
Der Bewiegung de autonomie tracht waar 
te maken.

binnen
Bij het betreden van het A.J.Z. voel ik 
de moed in mijn schoenen zinken bij het 
zien van het beeld dat mij voorgeschoteld 
wordt van de "toekomstige" maatschappij.
De beschrijving van de Zürichers blijkt 
een wondermooi sprookje te zijn naast 
de bikkelharde realiteit.

■Op het binnenplein van het A.J.Z. woekert 
de drughandel in al zijn glorie. De over-
grote meerderheid (99 %) van de jongeren 
verkoopt, koopt, rookt of spuit drugs.
Een slag op het voorhoofd. Ongelovig sta-
melen : "Het kan niet waar zijn !" De o- 
qen sluiten. Uitwrijven. Tot drie tellen. 
Openen. En zien dat het toch waar is.
Dan blijkt dat ik het ergste nog niet ge-
zien heb.

In de debatzaal , rond de open haard liggen 
"ze" doodeenvoudig platgespoten , letter-
lijk uitgeteld, een nooit eindigende droom 
uit te slapen. Zijn het levende doden 
en dode levenden ? Ik weet het niét !
Met groeiend ongeloof hamert de vraag :
"Is dit de maatschappij van morgen ?" in 
mijn hoofd. Het is huilen met de pet op. 
Een jongen van rond de vijftien zegt dat 
het A.J.Z. de plaats is waar iedereen zijn 
eigen zin kan doen. Op mijn vraag wat au-
tonomie voor hem betekent, kan hij niet 
meer antwoorden, want hij ekskuseert zich 
en verdwijnt in de massa, op weg naar een 
afspraak.

In het A.J.Z. bevinden zich twee keukens 
en twee bars, waar respektievelijk eten 
en drank verkocht wordt (tegen sterk ver-
minderde prijzen) aan de A.J.Z.-bezoekers. 
Me op het flauw intuTtief vermoeden ba-
serend dat de mensen achter de toonbank 
tot de hard kern van Der Bewiegung behoren 
poog ik met hen in kontakt te komen en 
een gesprek aan te knopen. Aanvankelijk

twee

Het PAS draagt zijn naam mee als een kruis. 
Psychologisch Advies aan Studenten. De naam 
alleen al roept divans, freudiaanse sessies 
en krankzinnigheid op.
Edoch, niets van. Het huis op het sint- 
pietersplein krijgt elke week een 75 stu-
denten op bezoek. Twee derden daarvan 
voor de studentendokter aan terugbetalings- 
tarief.
De rest voor 'advies'. En dus, dachten we, 
veel werk voor de boeg in de examenperiode. 
Geert Schacht : Wel, dat daalt eigenlijk.
De examenmaanden zijn minder druk aan het 
worden dan, pak weg, vier, vijf jaar gele-
den. Ze komen op hetzelfde peil als bij-
voorbeeld januari.
De beste hulpverlener is diegene die zich-
zelf overbodig maakt ?
Geert Schacht : Jamaar, we krijgen hier 
minder mensen voor inlichtingen, en meer 
'krisisgesprekken'.

In het advies-centrum zitten twee psycho-
logen om crisissen op te vangen, en vooral 
om inlichtingen door te geven. Nog altijd 
blijken heel wat studenten de meest elemen-
taire inlichtingen niet te vinden.
Zoiets lag natuurlijk in direct verband 
met het onduidelijke examenreglement, en

stoot ik op een schuwe terughoudendheid, 
journalisten of alles wat er verband zou 
kunnen mee houden worden afstandelijk be-
handeld, interviews met bandrekorder of 
filmkamera worden geweigers, alsook het 
maken van foto's, omdat men bang is be-
spioneerd te worden door de Polizei, op 
zoek naar een nieuwe aanleiding voor een 
volgende razzia. Men maakt me duidelijk 
dat het A.J.Z. bevolkt wordt door vier 
groepen : ten eerste de Zürichse jeugd
en anderen (de grote meerderheid) die 
zich verzamelen op de binnenkoer met een 
lege hanging-round mentaliteit, uit ver- 
velinq drugs en alkohol konsumerend,

EERST NOEMVEN ZE ONS 'VE 
BEWEGING'.

ten tweede, een groepje (een kleine min- 
derheid) die zichzelf promoveerde tot het 
junkieschap, mensen die zich volspuiten 
met hard-drugs (w.o.strygnine geen uit-
zondering is) tot ze onderuit gaan, het 
zijn individuen die stuk voor stuk psy-
chisch dood zijn;
ten derde een paar van huis weggelopen 
kinderen met de "gebruikelijke" huiselijke 
problemen : alhohol en drugs; 
en ten laatste de leden van Der Bewiegung 
zelf, waarvan alle leden blijken te beho-
ren tot de zgn. hard kern, deze groep met 
een onbekend aantal leden (het schommelt 
ergens rond de drie duizend, waarvan nog 
slechts een duizendtal tot de aktieve le-
den behoren omdat de rest opgesloten zit 
wegens verstoring van de openbare orde. 
Aldus de officiële verklaring), zet zich 
af tegen de Westerse Wereld, zoals die be-
staat in zijn huidioe vorm met alle proble-
men van dien. Deze groepering probeert 
de leuze "Stop this world, I want to get 
off "(Stop de wereld, ik wil eraf) in prak-
tijk om te zetten, ze wil een nieuwe vorm 
van leven scheppen. Hoe ?

Niet zoals de drugpeople wegzinken in een 
bodemloos moeras, maar met een kritisch 
bewustzijn kant men zich tegen de auto-
matisering, die de robot-mens kreëert, 
de komputorisering, die het menselijk brein 
reduceert tot een onooglijke chip; het sek-
sisme, die de liefde verlaagt tot het dier-
lijke; de drugs, die de mens psychisch



het weinig bekend zijn van het examense- 
cretariaat.
Even recapituleren : het examenreglement 
staat nog eens klaar en duidelijk op de 
frontpagina.

Het examnesecratariaat is per faculteit 
ingericht om alle mogelij kei informatie 
door tegeven, alle mogelijke klachten te 
onderzoeken. Je telefoneert gewoon naar 
je faculteit, daar verbindt men je door. 
Geert Schacht : Het nieuwe examenreglement 
is een stuk duidelijker. Maar toch blijft 
er één onduidelijk stuk : het fractioneren

Kan een student zich gewoon 'aanbieden' 
en andere vrijstellingen meedragen ? 
Concreet betekent dit ; de student legt 
de examens waarvoor hij zich ernstig voor-
bereide serieus af, haalt daarop vrij-
stellingen, maar komt zich voor andere 
vakken (bijv. uit tijdsgebrek) louter 
'pro forma' aanbieden.
De letterlijke tekst laat zoiets duidelijk 
toe. Maar of de faculteit, of de prof in 
kwestie, het al evengoed toelaten...
Hierop kunnen we maar casueel antwoorden. 
De werkelijke oplossingen moet je op je 
examensecretariaat, en vaak zelf aan de 
prof zelf individueel gaan vragen.

dood maken, het middeleeuwse gevangenis-
systeem gebaseerd op afzondering; de ab-
surde behoeften die ontaarden in de hoogste 
vorm van zinloze konsumptie driften met 
de dreigende "overkonsumptie" voor gevolg; 
en nog sterker zet men zich af tegen elke 
vorm van autoritair gezag. De anti-hou- 
ding betekent meteen de positieve ingesteld 
heid van Der Bewiegung. Men poogt een sa-
menleving op te bouwen waar tolerantie, 
vrijheid en demokratie de fundamenten zijn, 
waar de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van eenieder toelaat een geweldloze, atoom 
vrije drugloze situatie te kreëren die een 
zinvolle behoeften-bevrediging mogelijk 
maakt.

Wat betekent dit alles in het dagelijkse
leven van Der Bewiegung ?

Het dagelijkse leven bestaat uit de be-
vrediging van de primaire behoeften, zoals 
eten, kleding, slaap, huisvesting, ont-
spanning. In onze huidige samenleving kan 
men deze behoeften onmogelijk bevredigen 
zonder geld, de bakker om de hoek geeft 
zijn brood niet weg voor niks; daarom 
dat Der Bewiegung door de omstandigheden 
geplaatst wordt voor een eerste probleem : 
nl. de financiële autonomie te handhaven 
(let wel op : handhaven, want op dit vlak 
is men reeds zelfstandig, niet dat men 
geld zat heeft, maar zoals de zaken er nu 
voor staan leeft Der Bewiegung zonder eni-
ge bijkomende subsidie).
Deze financiële onafhankelijkheid wordt 
bereikt langs de uitbating van twee keu-
kens en bars. Eten en drank worden ver-
kocht aan de helft van de "normale" Zwit-
serse prijs, zodat er geen sprake kan zijn 
van woekerwinsten, en het is niet de be-
doeling woekerwinsten te skoren. Want,zo 
zegt men in A.J.Z. : "Hemelshoge winsten 
worden nagestreefd omdat de mens zijn 
menselijk behoeftenpatroon te buiten gaat.

NU JA, ZOVEEL BEWEGING... 
VUS WERD HET 'HET POST-
INDUSTRIEEL PROLETARIAAT'.

vervolg van pag1

Alleen moet men dan nog de 'manier waarop' 
vinden.Men dient bijgevolg een scenario 
uit te denken aanvaardbaar te maken en uit-
eindelijk effektief uit te voeren,waarbij 
minimum (Qm-Qw) verdwijnt. Of minder weten-
schappen j k : men moet een voldoende aantal 
mensen uit moorden...

Het ziet er zo naar uit dat men zich op 
heden op de overgang naar een tweede fase 
bevindt: reeds enkele proefballonnetjes 
werden gelost. Een beperkte kernoorlog

[kontradiktie 1 in Europa is toch niet 
(meer ) ondenkbaar...
Er bestaan natuurlijk nog andere leuke sce-. 
nario's.Wat dacht je van het volgende!sche-
matisch abstraherend):

- Argentinië bezet de Falklands (G.B.)
-Groot-Brittannie repliceert en zendt 2/3
van de vloot uit.
- Argentinië graaft zich in op de eilanden,
intussen omgedoopt tot Malvinas
- Groot-Brittannie verklaart 200-mijlszone 
rond de Falklandeilanden-tot ' verboden 
zone’, eigenlijk'oorlogsgebied': zal schie 
ten op al het argentijns dat er zich be-
vindt

- Argentinië blijft de soevereiniteit op de 
eilanden opeisen

- Groot-Brittannie voert een blokkade op de 
Falklands uit

- Argentinië vraagt daarop hulp aan één van 
haar belangrijkste voedselleveranciers: 
USSR

- Groot-Brittannie doet een beroep op USA- 
zeemachsbazis voor de brandstofbevoorra-
ding

- Cuba veroordeelt de 'aggressieve’ daad var 
het imperialistisch G.B. en begint een in-
vasie (o.a. vanuit Angola dat strategisch 
gelegen is)

- de US laat niet op haar kop zitten in haar 
voortuintje en bereidt zich voor op een 
militair ingrijpen (verhoogde paraatheid 
van de 'Rapid Deployment Force’)

- Dit is niet naar de zin van de USSR, die 
al haar dienstplichtigen, voor zover die 
nog niet in Afghanistan zitten, mobili-
seert

- De USA beroept zich op art. 5 van het 
Noordatlantisch Verdrag van 4 april 1949 
(NAVO) om haar in haar recht tot indivi-
duele zelfverdediging, erkend in art. 51 
van het handvest van de V.N., te laten 
bijstaan door haar bondgenoten (belgië, 
nederland, italië, portugal, griekenland.. 
turkije, ijsland,...)

- Dit is dan weer de aanleiding voor de 
S.U. om artikel van het warschau-pact van 
14 mei 1955 in te roepen en het volledige 
oostblok zonder het niet-gebonden land 
joegoslavië in haar actie te betrekken

- De steun van Israël en E-ypte aan de U.S. 
irriteert de arabische landen

- De arabische landen met op kop libye en 
irak scharen zich achter de S.U.
Zuid Afrika ziet zijn relatief groot 
strategisch belang bij het conflikt in en 
hoopt zijn apartheidspolitiek te kunnen 
consolideren door het 'westerse kamp' 
faciliteiten te verlenen

- Dit misnoegt evenwel weer landen als 
angola en Zimbabwe en ook Khadafi ziet 
hierin een gedroomd argument om de ameri- 
kanen een hak te zetten

- Intussen kozen bolivië en paraguay de 
zijde van argentinië (militairen onder 
elkaar...)

- Chili haast zich ondertussen ook om het 
de argentijnen zo moeilijk mogelijk te 
maken

- Kontroversieel misschien maar de stelling- 
name van Irak doen Iran de andere zijde 
steunen (verhoogde olieproductie en be-
voorrading e. d. )

- Irans buurland afghanistan laat het bij- 
standsverdrag met de U.S.SR. spelen.

- Dit is voldoende voor pakistan om zijn 
amerikaanse wapens en strijdkrachten ten 
dienste van de U.S. te stellen

- Het optreden van combodja en viëtnam ten 
gunste van de oostblokalliantie, drijft 
Bejing in de armen van het pentagon

- Indi(r)a aarzelt, maar helt tenslotte over 
naar de S.U.

Vergezocht, vind je ? Mogelijk. In elk geval 
niet irreëel en toch nog wat voordeliger dan 
atoomwapens gebruiken. Conventionele wapens 
zijn voldoende efficiënt voor het voornoemde 
doel. Vraag intussen maar al een visum aan 
voor een land dat buiten het conflict blijft 
Veel geluk... Trouwens en terloops : 'met 
een internationale crisis is het net als met 
de liefde -zolang u erover blijft praten 
gebeurt er niets ’ (harold Coffin).

prof.dr.mr.em. jonkheer SODCAM

P.S. Niet slecht het diplomatisch rookgor-
dijn dat wordt opgetrokken door generaal- 
gentleman- minister Alexander M. Haig Jr.

Geachte redaktie.

Enkele bemerkingen rond Martens V... Bij 
alle inleven!ngai* , waaronder die op het 
loon van de arbeiders in ’ zieke bedrij-
ven ' valt het op dat die inleveringen en-
kel voor Vlamingen geldt. Denken we maar 
aan Cockerill-Sambre en Cockerill-Yards.

Ten tweede heeft onze regering er angst-
vallig voor gewaakt dat onze horde bruine 
parasieten het minst zullen bijdragen bij 
die inleveringen, terwijl juist zij het 
zijn die het meest kunnen missen. Of men 
nu 39.000 bf of 40.000 bf trekt, dat is 
een lachertje. Daartegenover moeten kin-
derloze gezinnen echter wel betalen om de 
heren in het bruin een onbepaalde vakantie 
te garanderen in Belgenland.

Ten laatste hoop ik dat onze regering niet 
het voorbeeld zal volgen van de Volksrepu-
bliek China, waar men de doodstraf heeft 
gezet op korruptie en diefstal: want an-
ders hebben we hier om de drie weken ver-
kiezingen .

Dit is slechts een beperkte greep uit een 
lange rij voorbeelden die ons met de snuit 
op de trieste waarheid drukken...

Hoogachtend, 
Jacques Rochette 
Vinkstraat 20 
9100 Lokeren

Wij zijn het voltldtg met u eeni, mijn-
heen.. Maan. hut houdt mojati niet op, vind 
u ook niet ? Nu hee^t België al een makak 
naan het euho vit let o ng^ettlv al geAtuund.
En dan wondt ze nog den.de ook zeken.
En het houdt maan. niet op : ze zong In 
het finänA.

Symbolisch uitgedrukt in een zeer eenvou 
dig voorbeeld : bij behoefte aan het meten 
van de tijd, kan het uur net zo goed be-
paald worden door een digitaal uurwerk van 
75 FS, als door een (Rolex) uurwerk van 
25 000 FS". Het verrichten van werk op 
zich (eten kopen en de verkoop verzorgen) 
geschiedt volledig op basis van vrijwil-
ligheid, vrijwilligers die uiteraard le-
den van Der Bewiegung zijn. De uitbetaal-
de lonen bedragen ongeveer de helft van 
het normale Zwitserse minimumloon. Het 
loonniveau werd door alle leden samen, in 
de Algemeine Versammlung met een algemeen 
akkoord bepaald. Het verschil tussen de 
inkomsten en uitbetaalde lonen wordt in de 
algemene kas gestort met de bedoeling de 
gemeenschappelijke kosten (zoals onderhoud 
van gebouwen en de aankopen van papier en 
inkt voor de drukkerij) te dekken. Het is 
tevens van belang te weten dat de leden 
gezamenlijk in de Allgemeine Versammlung 
het initiatief genomen hebben tot vermin-
dering van de uitbetaalde lonen : indien 
de inkomsten dalen, zodat de gemeenschap-
pelijke kosten gedekt blijven.

Dit initiatief is symbolisch voor de sfeer 
van solidariteit onder de leden, opdat hun 
Bewiegung hoofd boven het financiële(en 
bijgevolg ook het politieke)water zou 
kunnen houden.

Der Bewiegung is opgesplitst in kleinere 
cellen, het zijn eenheden, die elk afzon-
derlijk en met een grote zelfstandigheid, 
een "dagelijks"probïeem aanpakken. En pro-
blemen zijn er genoeg in A.J.Z. Der Bewie-
gung drijft a.h.w. op de problemen en 
dreigt erdoor verstikt te worden. Het drug 
probleem, hét grote probleem voor der 
Bewiegung, is ontstaan doordat de verzamel 
plaatsen voor druggebruikers door de over-
heid gesloten werden en dat het drugmilieu 
zich heeft teruggetrokken in het A.J.Z.

De leden van Der Bewiegung voelen zich ge-
plaatst in een drug-blubber, die met een 
onverzoenbare hardnekkigheid elke vorm van 
enthousiasme dwars doorheen de schoenzolen 
zuigt. Daarnaast de konstante dreiging 
van een politie-razzia, de vrees opgepakt 
te worden en voor onbepaalde tijd in de 
gevangenis te verdwijnen. Desalniettemin 
is met begonnen met het organiseren van 
informatie-avonden, het hoe en het waarom 
van het druggebruik wordt ten voeten uit 
besproken, de nefaste gevolgen en afloop 
ervan worden beschreven. De verslaafden 
die van de drugs afwillen, kunnen steeds 
terecht in het Kick-Off-Zenter. Er staat 
een zaal, met een dertigtal bedden ter be-
schikking, waar verslaafden hun ontwennings 
kuur kunnen beginnen, bijgestaan door menser 
die het verloop van de behandeling uit er-
varing kennen. Opvallend is wel dat onder ds 
leden van Der Bewiegung qeen druaverslaaf-

uen te bespeuren vallen, om de eenvoudige 
reden dat er geen behoefte bestaat aan 
drugs. Behoefte aan drugs ontstaat in een 
uitzichtloze situatie, zonder toekomstper- 
spektief. Het feit dat de huidige levens-
voorwaarden (psychisch en/of materieel) 
als ellendig worden ervaren en het besef 
dat die voor de verdere toekomst ellendig 
zullen blijven, zonder hoop op een degelijk 
alternatief, doet de nood ontstaan het le-
ven te ontvluchten, en dan grijpt men naar 
een snijfje weed dat eindigt in de fatale 
heroïne spuit. Tenzij voor de drugver-
slaafde alternatieve levensvoorwaarden op-
duiken, een nieuwe toekomst aan de horizon, 
pas dan zal hij de nodige moed kunnen op-
brengen om een ontwenningskuur te beginnen, 
en eens terug schoon en levend in die nieu-
we toekomst, die positief wordt ervaren, 
zal er aan vluchten geen behoefte meer be-
staan, zodat het snuifje en de spuit ook 
ongebruikt zullen blijven. Dit is wat Der 
Bewiegung aan de junkie's toont en hoopt 
dat zij het nodige initiatief nemen, want

Der Bewiegung en dit is wel het belangrijk-
ste van de ganse zaak, doet niet aan predi- 
kantenwerk : de mensen bij de hand nemen 
en hen leiden, neen, ze toont hoe een pro-
bleem eruit ziet en duidt de mogelijke op-
lossingen aan, daarna laat met het indivi-
du tot bewustzijn komen, de nodige beslui-
ten trekken en de logisch eruitvolgende 
initiatieven nemen.

unaer andere voor de ontwenden staat een 
deur open om Der Bewiegung bij te treden 
in een strijd voor een menselijke wereld. 
(Degene die niet begrijpt hoe een menselij-
ke maatschappij er kan uit zien, geef ik 
de raad het boek "Liefhebben, een kunst, 
een kunde" van E.Fromm te lezen).

In het streven naar autonomie wordt de ge- 
betonneerde parking naast A.J.Z. uitgebro-
ken, met de bedoeling in volle stadscen-
trum groenten te kweken, die gebruikt zou-
den worden in de keuken, zodat de kruide- 
niersafhankelijkheid tot een minimum zou 
herleid worden. Het is een zwaar project, 
dat veel tijd in beslag neemt (w.o. het

MAAK VE ANARCHISTEN WILDEN 
VAT ETIKET NIET. EN ZIJ STELVEN 
VE 'NON-INSTITUTIONALISTEN'.

vruchtbaar maken van de grond) met weinig 
kans op succes. Als blijkt dat om de ene 
of andere reden het onmogelijk is om groen-
ten te kweken, dan zal er een grasperk 
aangelegd worden. Heerlijk groen waar voor-
dien grijs beton lag. In die richting is 
men reeds een stap gevorderd. De afras-
tering langs de Limmat, die naast de par-
king (= toekomstige groententuin of zonne 
weide) stroomt, heeft men met een anar-
chistisch enthousiasme doorgezaagd. Langs 
de oever van de Limmat ligt men rustig 
in de zon, en wordt met z'n allen een 
potje gezwommen. In het A.J.Z. heeft deze 
doorgezaagde afrastering een symbolische 
betekenis :het klemmend korset van regels 
en wetten is doorbroken. Regels en wetten, 
die in naam van een geordende maatschappij 
totaal overbodig, de menselijke vrijheid 
beperken, zodat de mens slachtoffer wordt 
van zijn eigen sociale instituties, socia-
le instituties die de mens verplichten 
tot produceren en konsumeren, of spreek-
woordelijk uitgedrukt : "Geef de mens een 
machine om voor hem de werken, en de mens 
zal voor de machine werken." En de atoom- 
dreiging is het feitelijk bewijs dat de 
mensheid gebukt gaat onder de eigen ver-
wezenlijkingen .
Een ander aspekt van het dagelijks leven 
is de aandacht voor de hygiëne,voor som-
migen misschien een belachelijk detail, 
maar voor mij toch wel belangrijk, omdat 
de zin voor hygiëne in scherp kontrast 
staat met de zwijneboel van de junkie's.
De gebouwen waar de leden van Der Bewie-
gung leven en vergaderen zijn geveegd, 
de muren beschilderd en de deuren geverfd. 
Kortom, de gebouwen zijn onderhouden en 
leefbaar, dit in tegenstelling met de 
plaatsen waar de junkie's rondhangen(en 
wegrotten in eigen vuil). Deze tegenstel-
ling, op haar beurt sprekend voor het 
verschil in levensmentaliteit en levens-
moed van deze beide groepen, komt ook 
not tot uiting in de kledij : de junkie's 
gehuld in lompen, de anderen in een per-
soonlijke kombinatie van de meest uiteen-
lopende kleuren en modellen, maar het be-
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MAAR VAT KLONK ZO POLITIEK 
VONV MEN.
VANVAAR VE 'NEW WAVE ANAR-
CHISTEN' .
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na de pauze
De kruideniersmentaliteit die nu volop In de 
Gentse cinomawereld toeslaat, begint schoor-
voetend ook het voor mij eerbare blad 
Schamper ( het hoeft doorgaans niemand naar 
de mond te praten) te teisteren.
Jaren kregen we slechte films in Gent.Andere 
produkties kon je hier maanden na Brussel 
bewonderen. Enkel eertijds Vooruit en (nog 
steeds) Skoop brachten een fris windje in 
dit wereldje.

Met de opening van de Decaskoop hebben we 
de laatste farcen nog niet meegemaakt. Een 
voorproefje kregen we vorige week voorge-
schoteld met films als 'Seniors' en 'Turks 
Fruit'. Laatstgenoemde films draaiden en-
kele jaren terug in Gent in...Ciné Leopold. 
De Dekaskoop een te groot komplex, voor te 
weinig films die in Brussel bij de distri-
buteurs kunnen losgepeuterd worden ?Zelf 
de filmdistributie in handen nemen is dan de 
boodschap (na de pauze)...
Maar daarmee ga je de Antwerpse bioskopen- 
koning en de distributietycoon Georges □ . 
Heylen te lijf. Een minzame zakenman die 
toch al niet houdt van spelletjes vanwege 
de Dekascoopdirektie als het overswitchen 
van doorHeylen verhuurde films van een gro-
tere naar een kleinere zaal. Misschien ga je 
voorlopig beter naar de nieuwe cinema 2000.

s t a r ' -  sys tem
Graag schrijf ik iets over de sternoteringen 
zoals deze zich in Schamper manifesteren. 
Twee sterren voor X, één voor Y maken van de 
auteur een autoriteit. Hij blijft er niet 
bij zijn bescheiden mening over een filmpro- 
dukt te spuien, nee, hij zegt dit is te ne-
men of te laten.
Wij gaan er niet op in of het überhaupt 
mogelijk is Dr. Zhivago met een sternotering 
op een lijn te zetten met bvb Blow Out, in 
ieder geval heeft zo’n sterrenfilmsysteem 
veel weg van een konsumentenrubriek. De 
meest modale wint (2 sterren).

STARSYSTEM, zn., (fig.), systeem van ’stars’ 
peride in de Hollywoodfilm met prachtige 
films opgebouwd rond sterakteurs, veelal 
duettes van schoon mans-en vrouwvolk) het 
zichzelf herhalen leidde figuurlijk en let-
terlijk tot een absolute ’verstarring’ in dE 
filmproduktie en de ondergang van het genre.

* * *
RIK S.

Alsof drie internationale filmfestivals 
(Brussel, Antwerpen, Gent) in België nog 
niet voldoende zijn, komt er in augustus een 
nieuw broertje bij: het eerste internationa-
le filmfestival van Knokke-Heist.
In de eerste editie van het door het ASLK 
gesponsorde filmfestival presenteert het 
zeer jonge, ambitieuze team van de vzw 
Independent films een reeks produkties uit 
het Engelse taalgebied. 80,niet voor Knokke- 
Zoute bestemde want deels niet ondertitelde 
Europese of Belgische premieres uit de VS, , 
Groot-Britannië, Canada, Australië en Nieuw- 
Zeeland staan op het verlanglijstje.
De produkties van kleine filmlanden zoals 
Australië en Nieuw-Zeeland zijn er wellicht 
bij omdat de filmpromotoren van de genoemde 
landen met gulle hand naar. internationale 
filmfestivalpubliciteit hengelen.

De pogingen om de heren Ustinov en Corman 
voor een verblijf in 'La Réserve’ en ge-
bruikelijke sightseeings van Brussel te 
strikken, zijn dan ersntiger te noemen. 
Wellicht steekt ook Delbert Mann met zijn 
ballon (’Nightcrossing’) de plas over.
Samen met Piazadora dienen de vier invites 
symposia betreffende akteren, produktie en 
de evolutie in regie en presentatie op te 
luisteren, waaruit blijkt dat Knokke-Heist 
vanaf de start internationaal wil spelen.
Dit wordt verder onderstreept door de inten-
tie van de organisatoren een soort mini- 
market te kreëren (enig in België) door 
binnen- en buitenlandse distributeurs en 
producenten uit te nodigen. Het prijsbeest 
van de veertien films tellende kompetitie 
zal trouwens aan een Belgische distributeur 
bezorgd worden, met de verplichting de film 
maksimaal één jaar na de festivalrelease uit 
te brengen.

Inlichtingen:Filmfestival Knokke-Heist 
Zeedijk, 581, bus 16, 830D Knokke-Heist. 
Voorlopig tel.:031/71 11 49

REDS W. Beatty Majestic 2000

'REDS' is in de eerste plaats een Hollywood- 
produktie, een gedramatiseerde verfilming 
van het woelige leven van John Reed, links 
journalist en agitator, auteur van de klas-
sieker ’ Ten Days That Shook The World’ 
over de russische revolutie anno '17, stich-
ter in de States van de Communist Labour Par 
ty, geboren in Portland 1887, gestorven in 
Moskou 1920 en meteen de enige niet -rus 
begraven in het Kremlin.
Hollywood omwille van de'aanpassingen’; zo 
is de weliswaar ontroerende verhouding tus-
sen Reed en Louise Bryant met heel wat pa-
thos aangedikt aangedikt geworden- de bloed-
stollende reis van Bryant op het einde van 
de film bevoorbeeld, in werkelijkheid trok 
ze direkt naar Rusland en iet langs de fin- 
se gevangenis.
De akteurs Beatty en Keaton zijn trouwens 
stukken knapper dan de ware Reed en Bryant. 
Ook de russische scènes vielen ietwat mager 
uit, het dynamisme van de kopstukken van de 
revolutie, de hoop van het volk en de oor-
zaken van zo'n omwenteling zijn ver te zoe-
ken. Politicologen zoken wellicht nog meer 
spijkers op laag water, maar een neutrale 
film KON Beatty niet maken, en een dokumen- 
taristische prent a la Wajda’s 'Mannen van 
Ijzer/Marmer WOU hij niet maken.Hoewel de in 
gelaste getuigenissen een aarzelende stap in

die richting leken.Maar ja, ’ Reds’ kostte 
zo’n lichte 33 miljoen dollars en daarvoor 
moet je al wat ideologische water bij je 
wodka doen. Brokstukken beter in de film,
'k ga niet alles opsommen, de figuur Louise 
Bryant die van een onzekere provincie-suffra 
getten evolueert naar een op eigen benen 
stannnde journaliste en echtgenote, de voor-
stelling van extreem links als praatbarak 
( de typische kwaal zowel nu als vroeger). 
en de relativering door de schrijver D’ 
Neill. Hij noemt het koppel gewoon salonkon- 
testanten, terwijl Bryant daar kordaat op re 
pliceert dat op je gat zitten en bekritise-
ren niet bepaald moeilijk is.
’REDS' is een film over John Reed's liefde 
voor Louise, over zijn passie voor politie-
ke idealen. John is een romanticus die de 
geschiedenis achternaloopt en ze wil vatten 
eventjes maar, net genoeg om haar te beïn-
vloeden .

En dan mag de droom van Reed, de emancipatif 
van een gans volk, zowel man als vrouw, een 
revolutie dei vrijheid en rechtvaardigheid 
waarborgt, ergens in de Ussr aan het ster-
ven zijn, het ideaal zelf zal niet verdwij-
nen. Altijd zal er wel iemand als John Reed 
zijn die er als een don Quichote achteraan 
loopt.

PVDE

vervolg van blz 3

langrijkste is wel dat deze kleren gewas-
sen en niet versleten zijn.

De organisatorische opbouw van Der 
Bewiegung

Organisatorisch is Der Bewiegung opge-
bouwd uit kleine afzonderlijke cellen, 
die elk verantwoordleijk zijnvnorde 
taak waarvoor ze zijn opgericht, bv.de 
mensen die instaan voor het Kick-Off- 
Zenter. Daarnaast is er nog de A.J.Z.- 
Drückerei, het A.J.Z.Press Zenter en de 
A.J.Z.-Kinema.
De A.J.Z.-Drückerei geeft muurkranten en 
pamfletten uit, waarin de aktuele evolu-
tie van Der Bëwiegung te lezen is. Beto-
gingen worden aangekondigd, het resultaat 
van de desbetreffende betogingen wordt be 
sproken en steeds weer de oproep om niet 
vernielend te werk te gaan, waarbij de na-
druk komt te liggen op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van elk individu voor 
zijn gedrag en de gevolgen ervan voor de 
groep. De A.J.Z. Drückerei maakt ook be-
richten openbaar van krakersbewegingen in 
andere Europese steden. De berichten komen 
binnen langs het A.J.Z.Press Zenter, dat 
internationale kontakten onderhoudt met 
de krakers o.a. in Amsterdam en West-Ber- 
lijn. Het is echter opvallend dat de A.J.Z. 
Drückerei nooit filosofische neschriften 
uitgeeft. Op die vraag werd een eerder on-
verwacht antwoord gegeven, nl. dat zoiets 
onmogelijk is omdat er geen leidende filo-
sofische gedachte werkzaam is bij de leden. 
Iedereen voelt ergens hetzelfde : "We wil-
len vertrekken uit het leven en een nieuw 
leven opbouwen, een leven waar iedereen 
vrij is, en zijn eigen levensritme kan be-
palen." Bij zulke vage beschrijvingen 
bleef het, zodat enkel vage termen als 
tolerantie, vrijheid en verantwoordelijk-
heid zich opdringen. Maar men weigert 
pertinent geïdentificeerd te worden in een 
heersende filosofische richting als Sartre 
en Fromm er één hebben gekreëerd. Hierbij 
werd een zeer juiste opmerking gegeven :

"In het westen heeft men nu al genoeg zit-
ten kwijlen over allerhande mogelijke sys-
temen, het erbarmelijk gehissewis heeft 
enkel stapels boeken voortgebracht, wij 
willen het nu eens allemaal in praktijk 
brengen." Aan het woord was een 22-jarige 
ex-sociologie studente aan de Zürichse 
Universiteit, .en ik schrijf "ex", omdat 
ze haar derde jaar studies had laten ste-
ken omdat ze dacht bij Der Bewiegung direk- 
ter te kunnen werken aan haar idealen(ide- 
alen die na twee duizend jaar een beetje 
konkreet beginnen te worden)

Het is begrijpelijk dat andere cellen de 
verantwoordelijkheid dragen over de in- 
en verkoop van etenswaren en andere levens 
middelen, de organisatie van optredens en 
uitnodigen van sprekers op debatavonden, 
het vruchtbaar maken van de grond waar eens 
parking was, het onderhoud van de gebouwen, 
enz...
De Allgemeine Versammlung koördineert al 
deze afzonderlijke cellen. Wekelijks op de 
maandagavond komen de leden samen, worden 
de interne problemen besproken en zoekt 
men vrijwilligers die zich inschrijven op 
de beurtrol om het werk (w.o. keuken en 
bar) van de komende week te verrichten. 
Daarnaast is ook de Volksversammlung aktief 
die eigenlijk meer een vorm van naar bui-
ten treden is, want ook niet-leden zijn 
toegelaten. Hierdient nog aangestipt te 
worden dat in beide vergaderingen een 
formele leider ontbreekt, er is geen vast 
voorzitterschap of benoemd leider. Samen 
maakt men Der Bewiegung en samen gaat men 
naar de vergadering, zo eenvoudig als dat.

WE ZIJN NOG ALT1JV GEEN SCHEET 
VERVER.
MAAR WE HEBBEN EEN RIJKE 
W00RVENSCHAT !

Bij mijn terugkeer in de normale dagjes- 
maatschappij, viel ik in het keurslijf 
van beperkende reglementen. Met een mania-
kale nauwgezetheid kontroleerde de kaart- 
jesknipper de treinreizigers. Op een bana-
le wijze wordt ik het slachtoffer van de 
moderne neurotische muggenzifterij en kren- 
tenwegerij. Na een dagenlang verblijf tus-
sen de vrijdenkende Bewiegung-jongeren is 
de vingerwijzing "Meniere, doe nen kier 
au voet'n van dienen zet'l" die mij in het 
gezicht geblaft wordt, een gelijkwaardige 
klap op het voorhoofd, de oren sluiten, ze 
uitwrijven en horen dat het toch waar is, 
als bij het betreden van het A.J.Z. Een 
machteloos onderuitzinken in een loodzwaar 
besef van de berg wetten, reglementen, ge-
woonten die op mijn schouders weegt en 
mijn leven wegdrukt in een bodemloos moe-
ras, en het gevoel overmant me dat de vijf 
dagen ongedwongenheid, onherroepleijk tot 
het verlenden behoren. Mijn toekomst is 
een grijs verleden, als ik er niks aan 
verander.

Kunnen wij alle heil verwachten van 
Der Bewiegung ?

Deze vraag dringt zich inderdaad op na een 
bezoek aan A.J.Z. en het antwoord is on-
verbiddellijk : NEEN !! en wel omdat Der 
Bewiegung de wereld niet maakt, maar wij 
allen samen West-Europeanen, Amerikanen, 
Russen, Chinezen, Negers, Indianen, Blan-
ken, Arabieren enz.
Der Bewiegung geeft ons een voorbeeld van 
hoe het ook nog kan om een samenleving 
op te bouwen. Net als de junkie's zullen 
Wij niet bij de hand genomen worden, maar 
hopen de mensen van Der Bewiegung dat hun 
levenswijze een bepaalde bewustwording op 
gang brengt, en dat daaruit de nodige be-
sluiten worden getrokken.
Op kleine schaal hebben de leden deze kri-
tiek geuit op de Zürichse jeugd : "Het is 
duidelijk dat de bezoekers van A.J.Z. alles 
verwachten van ons, maar zelf geen spetter 
verrichten om de idealen te helpen uit-
bouwen ."

Woensdag 24 maart 1982 : "Zürich tegen 
Autonomen" bloklettert De Morgen op de 
frontpagina.

Reeds in september vorig jaar hadden de 
autonomen vermoeden van de politiek die 
de autoriteiten achter de schermen speel-
den. Bij de oprichting van het centrum, 
werden de overige jeugdhuizen, voornamelijk 
door druggebruikers bezocht, door het stad-
bestuur gesloten, in de hoop dat dit mi-
lieu zich naar het Centrum zou verplaatsen. 
Hetgeen acheraf geen ijdele hoop bleek te 
z i j n.

De aanwezigheid van drugs vormde een uit-
stekend ekskuus om razzia's te organiseren, 
waarbij telkens weer een paar jongeren 
werden opgepakt en het was opvallend dat 
hoofdzakelijk de aktieve leden van Der Be-
wiegung voor onbepaalde tijd verdwenen in 
de gevangenis.

De bedoeling hiervan werd eens te meer dui-
delijk : het aktieve ledenaantal van Der 
Pewiegung stelselmatig afbouwen, zodat 
bij de huidige vernietiging het ledebestand 
in zulke mate gedaald is, dat een protest 
niet van de grond kan komen.
Zoals in het begin vernoemd, zijn de ver-
moedens van de jongeren die het autonoom 
centrum bewoonden, bevestigd : een doelbe-
wuste politiek van afbreken en vernietigen 
van een vernieuwend experiment door de 
overheid.
De officiële versie luidt natuurlijk anders 
maar had je anders verwacht ?

N.W.

CAPITOLE*** 

goldfinger 

CENTURY****

'**********> c ****** *

14 16.20 18.40 21.00 
*************************

the incredible kung fu master
1435 16.45 18.55 21

MAJESTIC*********************** *******
ragtime
reds

c ****** *

14.30 17.45 21.00
15.30 20.30

c****************

14.35 16.45 18.55

c***********)|

REX*

death ship

SELECT*****

evil under the sun 14 16.20 18.40 21

CALYPSD* * ********************************

the french lieutenants woman
15.10 17.55 20.45

on golden pond 14.20 16.30 18.40 21
conan 14.50 17.40 20.40
nosferatu 23u
the last duel 23u
l’empire du passion 23u

SKOOP*********************************** 

ikuru 20.00

american gigolo 22.30

kort geknipt 22.00

utamaro’s world 19.30

DECASKOOP* ******************************* 

la guerre du feu 

het meisje met het rode haar 

lola

tout feu tout flamme 

au delà

les uns et les autres

turks fruit

enter the Nimid

gone with the wind (70 mm)

RADIO TOESTEL *************«*»*.«.**♦...*» 

de VURIGE-TONGEN-FUIF ! (mét perfor-

mances, mét het TOESTEL-SOUND-SYSTEM|) 

donderdag 27 mei, 21.00u. :zaal Cercle
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