
VRIJE RADIO
De BRT heeft een zendmonopolie en 
vrije radio's zijn illegaal. We 
hebben het nooit anders geweten. 
En toch...
Een nieuwe serie op pagina 3

SVDHI
De Gentse partij Stad Voor De Mens 
wou een 1inkse-kartel-1ijst zijn 
maar kreeg op alle vlakken het 
deksel op de neus. Een interview 
met een student die op die lijst 
o pkwam. Pagina twee.
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Geneeskundestuderiten zijn niet gemakkelijk 
in beweging te krijgen. Ze hebben al de 
naam van een vrij conservatief volkje te 
zijn, maar bovenal hebben ze een weinig 
benijdenswaardig lessenrooster.

Vandaar dat we raar opkeken toen we een 
vijfhonderdtal witjassen zich de prijs 
'grootste betoging van het jaar’ zagen 
bijeenfietsen.

Geneeskunde studenten vrezen dat de stu-
dieduur van zeven jaar, die nodig isom 
een volwaardig diploma te behalen, zal 
verlengd worden tot negen jaar.

De bedoeling is duidelijk : negen jaar 
studie moet toekomstige geneeskundestu- 
denten afschrikken, zodat die een andere 
richting kiezen en de huidige dokters wat 
minder konkurrentie krijgen.

De geneeskundestudenten beweren zelfs dat 
gans die affaire een ruilhandeltje is tus-
sen het artsensyndicaat van docter Wijnen 
en minister Dehaene. Wijnen legt zich

neer bij een verhoging van de erelonen 
met slechts 6 % (i.p.v. 9%) , als Dehaene
er de negen jaar studieduur doordrukt.

Maar daarmee is de kous niet af. De twee 
extra jaren zijn niet zomaar jaartjes 
studie. Men moet stage lopen onder een 
stage-meester. En daar zit het angelte 
hem : de stagemeester moet na twee jaar 
een rapport opmaken over zijn leerling 
en zijn medische en morele kapaciteiten.
En vooral dat laatste vinden de genees-
kunde studenten bij het haar gegrepen.
De stage-meesters, die gekozen worden 
door een raad waarin de artsensyndicaten 
zeer goed vertegenwoordigd zijn, kunnen 
op die manier studenten die kritisch staan 
tegen de artsensyndicaten tegenhouden.

Gevaar nr. 2 : het aantal stage-meesters. 
Geen enkele bepaling maakt het aantal 
afhankelijk van het aantal studenten.
Dit zou vrij logisch zijn, maar niet zo 
practisch als men de studenten wil 
tegenhouden een diploma te bepalen. Een 
voorbeeld : er studeren 100 geneeskunde-

studenten af, maar er zijn slecm.s 80 
stage-meesters. Resultaat : 20 studenten 
moeten wachten, een numerus klausus als 
het ware, maar dan wel na 7 jaar studie.

Gevaar nr. 3 : de studenten kunnen na 
zeven jaar, en onder begeleiding van hun 
stage-meester wel al patiënten behandelen 
maar enerzijds worden ze minder betaald, 
anderzijds zal de patiënt niets terug-
trekken. De patiënt zal ook wel weten 
waar hij goedkoper bediend wordt...

Als alternatief vragen de studenten 
geneeskunde dat de materies waarin ze 
zich moeten bekwmanen gedurende de 
geplande twee jaar stage zouden opgenomen 
worden in de bestaande zeven jaar studie.

De maatregelen zijn er bijhet ter perse 
gaan nog niet door, maar np de faculteit 
geneeskunde kijkt men met een klein 
hartje uit naar de 15 november, dan zou 
het ministerieel besluit verschijnen.

Rare feestjes achter de rug: Allerheiligen 
- ik wist niet dat opa al zover was. Hebt 
u ook van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om de 'zwijgende meerderheid' van de fa-
milie nog eens te bezoeken? En, vonden ze 
de chrysanten lekker? Kreeg u net als ik 
maar 100 frank per jaar van uw peter en 
kost hij u nu ook 200 frank per jaar aan 
bloemen? Doden vereren: deficit spending. 
De overlevenden van grote families moes-
ten flink doorharken want een dag later 
was er weer iets met skeletten en omgeving 
: Allerzielen. Mijn metafysische verbeel-
ding schiet tekort: hebben de heiligen 
dan geen zielen? Waarom willen de zielen 
apart gevierd worden? Welke bloemen horen 
hierbij? Muziek? Taartjes?

Drie november, smorgens: huilende lijken 
in de tijdeloze perken waar wij ons ver-
driet parkeren, omdat tijdens de nacht de 
bloemisten stiekem de chrysanten weer kwa-
men weghalen natuurlijk. Die worden dan 
per jet naar Beiroet gevlogen, waar het 
alle dagen 1 november is. ECHTE bloemen 
uit Europa! Het land van de Palestijnen: 
Chrysantium.

folia
BEIGENMOP

Het Nederlandse studentenblad Folia 
-weekblad voor de universiteit van 
Amsterdam- geeft een analyse van 
de Belgische toestanden aan de uni- 
versiteiten.
Vanzelfsprekend geraken de Neder-
landers hun 'Belgen zijn dom'-manie 
niet kwijt, maar mits dat korreltje 
zout blijkt men in Nederland vrij 
goed de Belgische situatie te 
kennen.
We geven een samenvatting van hun 
analyse.

Onze Noorderburen weten er iets van, van de 
Belgische toestanden. In een uitvoerig Hol-
lands artikel geeft men heel frapant de Bel-
gische beslissingspolitiek weer : "Uonnant, 
donnani" op zijn Belgisch. Voor iets in Wal-
lonië hoort iets in Vlaanderen, voor iets 
katholieks, hoort iets vrijzinnigs of rijks'! 
Dit alles kadert in een artikel over de Bel-
gische universiteiten.

Achttien universiteiten en universitaire in-
stellingen voor een land van nog geen tien 
miljoen inwoners : dat is het resultaat van 
zes jaar Belgische universitaire expansie-
drift en dat is ook één van de oorzaken van 
de financiële moeilijkheden waarmee vele u- 
niefs en instellingen te kampen hebben. Het 
begon allemaal heel mooi in 1965 met slogans 
over demokratisering. In 1971 was de expan-
sie rond. Vlamingen, Walen, vrijzinnigen, 
katbllieken en achtergebleven provincies, 
iedereen was gelukkig gemaakt met een stuk-
je universiteit. Vijf jaar later werden de 
eerste bezuinigingsmaatregelen genomen. Deze 
zomer vertrok een trein met volmachten 
voor de universiteiten. Al de Vlaamse uni-
versiteiten moeten samen vijfhonderd miljoen 
frank inleveren, voor de Walen vallen de 
besparingen dubbel zo duur uit.

vervolg op p.2

Bestaat er een heerlijker gezicht dan een 
straat zonder auto's, een hele dag lang?
Kan dit alleen in dromen of wordt dit ooit 
nog eens werkelijkheid?
De fietser heeft er zich allang bij neerge-
legd dat slechts een randje van de weg zijn 
pad is, terwijl overstekende voetgangers 
best zelf voor hun veiligheid zorgen in 
plaats van op de goedheid van de automobi-
list te rekenen. Ook bus, tram en trein 
verliezen hun status van bruikbaar vervoer-
middel, want waar en wanneer zie je ze nog? 
Tenminste als we er (oud-medestudent) De 
Croo H. (nu minister) niet gauw met zijn 
poeten van afhouden.
Reeds geruime tijd is deze droeve staat 
een tere plek voor heel wat mi 1ieu-jongens.

Zo komt het (en hier begint eigenlijk de 
mededeling) dat zelfs de gematigde vleugel 
van de groene beweging ertoe gekomen is eer 
aktie op touw te zetten. Het prachtige ex-
periment van 1973, de autoloze zondag, 
wordt nog een over gedaan. Inderdaad, de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, samen met 
de BRT aktie Openbaar Vervoer zijn de vol-
gende oliekrisis voor en organiseren een 
auto-arme zondag (14/11/82).

Met een beetje goeie wil van al die verdon- 
de blikslagers kunnen we die zondag, de 
14°, in gans Vlaanderen herademen in een 
bevrijde stad voor de mensen, soit.

autorijden bestaan, maar, zoals de organi-
satoren zelf schrijven : "Het is een dag 
van bezinning". Er zit zachte morele druk 
achter, maw.

Die mensen die er zich niet wensen over te 
bezinnen kunnen altijd nog aan allerlei 
toeristische tripjes meedoen, verspreid 
over het ganse land der grote en jonge ge-
zinnen. Zo kan je goedkoper treinen op de 
stellen van de NMBS (75% korting) of de 
bussen van de NMVB (50% korting). Er is no< 
veel meer, waarvan voor de nieuwsgierigen : 
treintjes die rijden door ons rijke land 
en die de vaders en de moeders en de kind- 
ders voeren van het Genevermuseum in Hasseli 
tot de kantel aarsmars in Deinze. 
Bijvoorbeeld ook in Gent kan je mee met een 
wandeling door 't stad. Hier zal dan wel 
"aktief" opstappen met duidelijke eisen tov 
het huidig verkeersbeleid. (13u45 KNS, Sint- 
Baafsplein).

Wens je korting op de trein bestel dan een 
badge bij de BGJG, Troonstraat 125 1050 
Brussel. Voor al je verkeersproblemen : 
Aktie Openb. Vervoer Hoogstraat 9 Gent en 
Werkgroep Fietsverkeer Coupure L 649 Gent.

Natuurlijk gaat dit niet uit van de rege-
ring en zal er zodoende geen verbod tot

Een reden om zeker mee te doen : Febiac, de 
patroonsorganisatie van de autoindustrie 
heeft deze aktie bij De Croo al aangeklaagd 
als 'negatieve reklame'. Laten we 't hopen.

(TE)

Bent u er nog? Tati niet meer. En Peter 
Daeninck ook niet: de VRG-vertegenwoordi- 
ger werd uit het FakulteitenKonvent ge-
putscht door een trio zonder brio: 0s- 
sieur, Stevens en Vanlancker. Chrysanten 
voor deze heren aub.

En dan Wapenstilstand: de enige dag dat er 
op deze planeet nog echt hard gewerkt zou 
moeten worden, doen we niks. Het eiland 11 
november; op 364 dagen na is het een heel 
jaar vrede. Het gekke is dat je aan die 
ouderwetse oorlogen van vroeger nog kan 
terugdenken. Die oorlogen lieten namelijk 
steeds een respektabel aantal oudstrijders 
na ipv doodstrijders. Maar wie gaat dat 
voor ons doen, wie koopt en verkoopt voor 
ons chrysanten, straks, wanneer er zo'n 
kernappeltje uit uw kerstboom ploft?

En dan 15 november, dynastie, een benefiet- 
fuif voor de koning, Boudewijn de Eerste 
en ook de Laatste als het zo blijft. Want 
zoals algemeen geweten is het vorstelijk 
gezin net niet groot genoeg om enige prijs-
vermindering bij het openbaar vervoer te 
genieten. De kinderen van de koning...les 
Enfants Du rex: in het frans klinkt het 
een stuk minder vruchtbaar. Afschaffing 
van de kinderbijslag voor de eerste telc 
zal .het vorstenpaar zeker niet aanmoedi-
gen...

Was u ook het eerste kind in het gezin?
En, wat .doen uw ouders? Paren met terug-
werkende kracht? Een Marokkaan van dertig 
adopteren? Wat gebeurt er als je in een 
tweeling zit?
En als je enig en dus laatste kind bent? 
Telt een abortus als eersteling? En als 
men het eerste kind nu Filip de Tweede 
noemt, wat dan?
Bent u er nog? Nee? Jammer. Jawel? Neetoch. 
Dit het einde? Jazeker.

fa
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interview erik torrekens

STAD VOOR DE MENS
SCHAMPER : Fric Torrekens, een 23°plaats 
op een kleine lijst. Dat is toch maar een 
symbolische plaats ?
TORREKENS: Ja, maar het is ook maar een 
symbolische daad. Dat ik geen enkele kans 
maakte wisten we al op voorhand.

Toch nog 140 stemmen, nog altijd 134 meer 
dar: de laagste score van Auwerx van de 
partij van de arbeid.
Niet zo erg geliefd in de familie zeker, 
die Auwerx. Maar om bij de partij van de 
arbeid aan stemmen te geraken...

Toch maar 140 stemmen, duizenden minder 
vergeleken met de qrote lijsten. Als ik 
op jou stemde, was dat dan een verloren 
stem ?
Ja. (lachje)

Geen wroeging ?
Natuurlijk is de Socialistische Partij de 
enige linkse partij die zetels kan halen. 
Voor de sp stemmen lijkt dus nuttig stemmen 
Maar als je nu naar de PVV-CVP coalitie 
kijkt, dan geraak je met je sp-stem ook 
niet zover, hé.
De sp-zwakte bij de gemeenteraadsverkeizin- 
gen was dat je de twee kopstukken had 
-Martens en De Clercq- die al het mogelijke 
gedaan hebben om een CVP-PVV-coalitie van 
de grond te krijgen. Ook al is de SP de 
enige partij die vooruitgegaan is in Gent. 
Als je naar de uitslag kijkt zie je een 
duidelijke nederlaag voor P W  en CVP.

Je klinkt niet zo enthousiast over de 
socialistische partij.
Persoonlijk vind ik dat de SP in Gent geen 
politiBk gevoerd heeft die iets ingrijpend 
kan veranderen. Afvalverwerking, kroon- 
kurkenacties, dat is wel aan te moedigen 
maar ingerijpend blijft alles bij het 
oude natuurlijk.

Maar als je meer stemmen wil halen moet 
je wel bij de SP terecht. Geen zin ?
Eh, nee. Prectisch gezien moet ik dan eerst 
bij de jongsocialisten gaan en dat zijn wel 
goeie gasten, maar het beleid zelf van de 
socialisten staat me niet zo aan.

Ik ben nu geïnteresseerd in fietsproblemen., 
en qua programma was de volksunie veel 
extremer dan de sp, die nemen geen stand-
punten in en boeren zo maar wat aan.

ric Torrekens, rechtenstudent (2°lic) 
en opkomend voor de gentse gemeente-

Lijst : Stad voor de Mens. Een linkse 
kartellijst van allerlei groeperingen 
'Me geen aansluiting vinden bij de 

partijen.
Een eerste poging om een Gentse linkse 
eenheidslijst te vormen mislukt. SP 
en KP haken af en willen hun belangen 
apart verdedigen.
Een gooi naar een gemeenteraadszetel 
mislukt eveneens. Alhoewel AGALEV 
één van de groepen is die in Stad voor 
de Mens zitten, loopt een andere lijst 
weg met de 'groene stemmen'. < ~

H S

Die andere lijst is GROEN. Een onbe-
kend groepje mensen dat zich inschreef 
voor de verkiezingen met als enige 
bedoeling de AGALEV-leden in Stad voor 
Ie Mens een hak te zetten lopen wea 
iet duizenden stemmen, én de zetel.
De partij GROEN had geen programma, 
speculeerde louter op haar benaming, 
Stad voor de Mens lacht groen.
Eric Torrekens : 'Die affaire met 
GROEN is verschrikkelijk natuurlijk. 
Dat mensen zich zo gemakkelijk laten 
bedonderen. Stemmen op een partij die 
geen programma heeft, da's toch eigen-
lijk ongelofelijk. '

laatste dagen voor de verkiezingen ben 
■"5l wat affiches gaan ronddelen. Ik zat 
den blok,hé jong. Maar dan nog kleine 
“Iches, en zonder persoonlijke propagan- 
Langs de ene kant kunnen we dat niet 

langs de andere kant zijn we daar 
tegen, 't Is al erg genoeg dat 
verkopen op die manier.

je dat nu politiek volwassen? Klein 
s op zijn smalst. Met zo'n redenering 
e toch altijd de boot in tegenover de 
re partijen.

als je die wapens gebruikt dan 
lezen we altijd. De CVP en de P W  staan 
ieel veel sterker en zullen dié slag 

.jd winnen. Als je daarop mikt verlies 
ltijd. Agalev heeft voor de europese 

ook m-ar 120.000 frank

Nationaal ??

Gisteren, toen ik dit interview aan het 
voorbereiden was, zag ik zowaar mijn 
schoonbroer op jullie lijst staan. Zoiets 
kom je pas te weten twee weken nè de ver-
kiezingen. Goeie pub!iciteit,zeg ! Heb 
jij dat ook zo gedaan ?

(knikt) We rekenen op het bewustzijn van 
de mensen.

Bewustzijn ? Yannick De Clercq, enige 
prestatie : zoon van vader De Clercq.
Een monsterreclame en 4000 stemmen.
Ma jong, di.e zit in de Gantoise, weet je 
hoeveel stemmen dat dan zijn ?

Bewustzijn ? Van Quaquebeke, PVV-er, 
zit godganse dagen in Straatsburg : 
monsterreclame en 1230 stemmen.

Jaja, maar wie gaat dat financieren ? Met 
dat beetje propaganda van ons zitten we nu 
al in de financiële moeilijkheden, en dan 
maar hopen op giften...

Hoe reageren de mensen die je kent op de 
nieuwe 'politieker' Torrekens ?
(lacht) Zo hier en daar komen ze je dan 
zeggen dat je op die lijst staat, op een 
manier als je dat zelf niet wist.

En de mensen in de rechten ?
Tja, voor zover ik daar mensen ken. Het is 
wel een publiek dat geïnteresseerd is in 
die matierie. Neem nu de PW-lijst : van 
veertien kandidaten kan je al direct zien 
aan hun beroep dat ze rechten gestudeerd 
hebben.

Rechten is klassiek geen linkse faculteit. 
Verbrand je jezelf niet met op een linkse 
lijst te gaan staan ?
Ik versta het niet dat niet meer linksen 
rechten studeren. Er zitten eigenlijk 
meer progressieve aspecten in dan men 
vermoed, én meer progressieve aspecten 
dan men ons doceert. Wij krijge een systeem 
gedoceerd dat zelf-bestendigend, conserva-
tief is. Maar met het recht zelf, daar 
kan je heel wat mee doen.
Toen ik begon zei iedereen, doe dat niet, 
ge gaat zot worden, en inderdaad,

Akkoord, het is een schizofrene situatie : 
de wet is de tegenstelling van de werkelijk 
heid. Want als de werkelijkheid zo zou zijn 
dan is er geen wet nodig.

[.aatste vraag.
foch is de eerste kanner niet de fana-
tische VMO-er waarvoor de rechtsfaculteit 
al es vlug wordt afgeschilderd ?
Daarin heb je gelijk. Er is een evolutie.
In de eerste jaren loopt iedereen verloren. 
Welke standpunten moet je innemen, welke 
kleren moet je aandoen -dat is zeer be-
langrijk-. En in latere jaren komt dat 
allemaal samen, natuurlijk.

Zeg, heb jij voor jezelf gestemd ?
Was dat daarnet je niet je laatste vraag ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ amnesty international_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LINKSE TROEP OE RECHTSE POEP ?
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Hoe is het dan allemaal zo uit de hand ge-
lopen ? De betoelagingsnormen werden in het 
verleden door de Waalse onderwijsministers 
|zeer ruim geïnterpreteerd. Socialistische 
|onderwijsministers benoemden overtollig 
personeel aan de rijksuniversiteiten. Ove- 
Irigens trad ook het onderwijsministerie de 
|eigen wetgeving met de voeten.' Eén en ander 
iresulteerde in deficieten bij de rijksuni-
versiteiten van Gent en Luik en bij vrij- 
jzinnige Université Libre de Bruxelles en de 
|Université Catholique de Louvain. Per 1 ok- 
|tober moesten deze instellingen een sane- 
|ringsplan klaar hebben. Hiertoe kregen ze 
jbij Koninklijk Besluit de grootst mogelij- 
|ke vrijheid van handelen.
jDit is dus het trieste resultaat van de ex- 
Jpansiezucht, zowel door katholieke als door 
jvrijzinninge, zowel door Vlaamse als door 
jWaalse universiteiten gepredikt. Zo komt het 
j dat er in België zes landbouwhogscholen zijn 
j (drie in Vlaanderen en drie in Wallonië),
.! dat er in Brabant op een straal van 25 kilo- 
jmeter zes studierichtingen zijn Germaanse 
filologie, dat Antwerpen een afdeling die- 
rengeneeskunde uitbouwt terwijl 50 kilometer 

j verder die van Gent goed funktioneerd, dat 
' de universiteiten studenten ronselen, dat in 
een stad als Mons drie soorten universitei-
ten elkaar dood konkurreren. Dat deze kon- 
kurrentieslag niet altijd even bevorder-
lijk is voor de kwaliteit van het onder-
wijs is duidelijk. Universiteiten wil-
len niet alleen studenten hebben, maar 
ze ook houden, want het hele betoela- 
gingssysteem staat of valt met het aan-

tal studenten.

Belgisch is de zeer nieuwerwetse opvatting 
dat centralisatie van universiteiten be-
sparingen op zou kunnen leveren en de effi-
ciëntie in de hand zou wer—ken. Een volgende 
reeks wetten moet trouwens de taakverdeling 
j regelen. In de Koninklijke Besluiten van 
[juli jl. worden de universiteiten alvast 
dringend aangemaand overleg te plegen en 
wordt het ze verboden nog nieuwe studiein- 
richtingen te beginnen. De universiteiten 
respekteren de wet...

In Vlaanderen heeft alleen Gent een defi- 
ciet van 450 miljoen frank. In Wallaonië 
gaat het over Luik, de Université Libre en 
Louvain-La-Neuve. In beide gemeenschappen 
is het universitaire personeel gewend ge- 
raaktaan bezuinigingen en onzekere werksi-
tuaties. De reakties zijn aan beide kanten 
enigzins apathisch. Men leert ermee leven. 
Men werd alleen nog handiger in het versie-
ren van arbeidskontrakten of in het opvrii- 
en van politici.

In Vlaanderen vindt men dat het onderwijs 
weinig hinder ondervindt van de besparingen. 
In Wallonië is men echter bang dat zelfs het 
onderwijs op de helling komt. "Als men de 
hoogovens in Cockerill-Sambre af wil schaf-
fen, waarom zou men dan ook de Rijksuniver-
siteit van Luik niet kunnen sluiten ?" zegt 
de voorzitter van de Franstalige Interuni-
versitaire Raad. Maar hij voorspelt dan wel 
behoorlijk wat sociale onlusten. Jawel, onze 
Noorderburen weter er iets van, van de Bel-
gische toestanden !

B.V.

De uitspraken "linkse troep of rechtse 
poep” zoals sommigen , afhankelijkvan 
waaruit zij hun stem verheffen, Amnesty 
International bestempelen, is het mooiste 
bewijs van de neutraliteit van deze 
internationale organisatie die zich reeds 
21 jaar inzet voor de fundamentele rechten 
van de mens.

Raar maar waar, in een samenleving die, 
volgens sommigen dan toch, op een hoog 
cultureel peil staat en waarin men geen 
stap kan zetten of men loopt tegen een 
computer, is het nog steeds nodig dat de 
dierbare mens zichzelf normen oplegt orm 
dat Hij de anderen niet met rust kan laten 
Genoeg de moralist uitgehangen, roept men 
echter, dus gaan we maar weer braaf op de 
banken zitten in plaats van het hoge woord 
te voeren vanaf de leraarslessenaar.

Het kan anders en je hoeft niet met de 
traditionele pakken te blijven zitten. 
Amnesty ’s werk draait namelijk groten-
deels rond vrijwilligers die geregeld 
samen komen in allerhande groepjes. Dit 
zijn echter geen groepjes die om de zo-
veel dagen samenkruipen ts. 4 muren en 
een gesloten deur om daar eens, heel even- 
maar de wereld te veranderen. Eens lid, 
wordt men daarentegen voortdurend bestookt 
met informatie en uitnodigingen om zijn 
aktieve zijde te laten zien. Dit kan je 
op verschillende manieren, maar telkens 
zo dat men gerust dagelijks met het on-
derwerp kan bezig zijn. Hier volgen de 
specifieke groepen.

Eerst en vooral zijn er de adogtiegroepen 
waarbinnen men werkt voor de vrijlating 
van 1 of meerdere gevangenen, maar waar-
bij de aktie heel intensief gevoerd wordt, 
wat betekent dat men soms maanden kan 
schrijven en akties voeren voor dezelfde 
persoon. Men zorgt hierbij soms ook voor 
financiële en andere hulp voor de familie 
van gevangenen. Minder intensief, maar 
toch nuttig werk leveren de briefschrijf- 
groependie dus brieven schrijven voor 
gevangenen naar de overheden van het be-
treffende land om eveneens die persoon dus 
vrij te krijgen. Werkgroepen zorgen voor 
de publiciteit en voor het financiële as- 
pekt, twee zaken die voor A.I. van groot 
belang zijn •

Meer specifiek ten slotte zijn de beroeps-
groepen, mensen die door hun beroep steun 
kunnen verlenen aan de organisatie zoals 
juristen, dokters enz. Belangrijk hierbij 
is te weten dat het gaat om gewetensge- 
vangenen, nml. mensen die op grond van hun 
overtuiging, van hun bewegingsvrijheid 
beroofd worden, maar geen geweld gebruikt 
hebben.

Mogelijkheden genoeg dus, maar de grote 
vraag is natuurlijk wat dit allemaal uit-
haalt. Goede vraag. Het is nml. zo dat 
Amnesty bijna nooit kan bewijzen dat een 
gevangene door haar inspanningen is vrij 
gekomen, iets waar zij ook helemaal niet 
naar streeft, maar toch is het duidelijk 
dat vele overheden met de daver op het 
lijf zitten als zij merken dat duizenden 
mensen over heel de wereld bekend zijn met

het lot van 1 van hun gevangenen. Zo komen 
er dus jaarlijks toch een aantal mensen 
vrij. De keerzijde is echter dat in som-
mige landen juist omgekeerd gereageerd 
wordt en men niet weet wat te doen om de 
gevangenen zo vlug mogelijk te laten ver-
dwijnen. Bij vrijlating is het tevens 
ook belangrijk dat men de persoon in kwes-
tie blijft volgen, want het zou niet de 
eerste keer zijn dat iemand terug opgepakt 
wordt bij gebrek aan internationale aan-
dacht .

Het zijn natuurlijk de vele leden die A.I. 
over de hele wereld heeft die de kracht 
van dergelijke organisatie uitmaken, maar 
het prestige wordt nog versterkt door de 
raadgevende bevoegdheid bij de V.N. (de 
efficiëntie hiervan kan misschien de laat-
ste tijd terecht in twijfel getrokken wor-
den) en de toekenning van de Nobelprijs 
voor de vrede aan de organisatie in 1977 
zal daar ook wel iets aan gedaan hebben 
(sinds Begin en Sadat die kregen maghier 
ook een vraagteken geplaatst worden).

De betrouwbaarheid is in hetkader van 
dergelijke organisatie vanzelfsprekend 
van groot belang en deze wordt dan ook 
gegarandeerd door objectieve onderzoeken 
waarbij men steeds kan rekenen op hulp 
en bijstand van helpers in 123 landen.

Merk hier ook het belang op van de beroeps 
groepen die met hun professionele kennis 
bijzonder werk kunnen verrichten.

Niet niks zou ik zo zeggen en dit na een 
bijna gestadige opgang sinds de oprichting 
van Amnesty in 1961 door de Britse jurist 
Peter Benenson. Benenson had een hele 
campagne opgezet (Appeal for Amnesty) via 
een artikel in The Observer, getiteld:
"The forgotten prisoners”. Dit was het 
vertrekpunt dat heden ten dage als resul-
taat een wereldvertakte organisatie heeft 
met een coördinerend resultaat in Londen.

Op dit sekretariaat werken een aantal men-
senpermanent aan het vergaren van materi-
aal en houdt men ook de administratie 
draaiend.

In Vlaanderen is er ook een apart sekreta-
riaat, gevestigd in Heverlee, naast de 
vele plaatselijke aktiegroepen zowat ove-
ral verspreid.

Steek je hoofd dus niet in het zand en 
spoedt jenaar de dichtsbij gelegen aktie- 
groep (lijst te krijgen bij Schamper).

Adres van het nationaal sekretariaat waar 
men alle inlichtingen kan krijgen en even-
tueel ook kan lid worden tegen de prijs 
voor studenten van 300Fr.:

RUELENSVEST 127 
3030 Heverlee.

DSL.



TRUE
RADIO

HET STENEN TIJDPERK
over piraten ?< 
strijdzenders.

deel I

Brt en Rtbf hebben het monopolie en vrije 
radio's zijn illegaal. We hebben het nooit 
anders geweten.

En toch had voor de tweede wereldoorlog de 
voorloper van de Brt, het Nationale Insti-
tuut voor de Radioomroep, beter gekend als 
Nir, geen enkel monopolie. Géén enkel mono-
polie, wat de Brt nu ook al niet meer heeft 
Maar al evenmin een wettelijk monopolie, 
wat de Brt op dit moment wel nog heeft.

In het begin van de 20e eeuw kon ieder Dri- 
vaat zendstation mits een regeringsvergun- 
ning uitzenden binnen de technische moge-
lijkheden van die tijd.

Maar tussen de twee wereldoorlogen verving 
de wet van 1930 dit systeem door een ty-
pische Belgische regeling met twee luiken : 
het Nir kreeg het monopolie over een aantal 
internationaal overeengekomen golflengtens 
En de golflengtes die niet internationaal 
waren toegewezen, 'de gemeenscahppelijke 
golflengten' werden toegewezen aan de 
privé-zenders.

Zo kregen we in de jaren '30 een zestiental 
vrije radio's in België . De overgrote meer-
derheid was franstalig met o.a. Radio 
Schaarbeek (toen al !) al verzorgden som-
mige Brusselse stations een aantal uren 
per dag Nederlandstalige uitzendingen.
In Vlaanderen waren de belangrijkste : 
radio Kerkske, De Westvlaamse Radioomroep, 
Radio Loksbergen en Radio Vlaanderen. On-
vermijdelijk trad nog voor de tweede werelc 
oorlog een proffesionalisering in die onher 
roepelijk moest leiden tot een kommerciële 
vorm van radio-maken.

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vernietig-
den vele lokale omroepen, zoals Radio 
Kerkske, hun eigen zendapparatuur. De rest 
viel in handen van de Duitsers.
En met de Duitse inval was één van de be-
langrijkste stappen gezet in de geschiede-
nis van de lokale radio. Europa ondervond 
de macht van de Duitse radio-propaganda.
En ook de rol van de BBC was in de oorlog 
immens, vooral wanneer de BBC nederlands- 
talige programma's ging verzorgen, al was 
het patriotisme van de vlaamse radiomakers 
in de veilige BBC-studio's betwistbaar,de 
macht van de radio werd ten volle uitge-
buit.
Na WO II hadden de politiekers hun lesje 
geleerd. Staatskontrole over de NIR en 
een nationaal uitgebouwd net van geweste-
lijke radio's.
De privé-zenders werden buiten-de wet ge-;, 
steld. De politici wantrouwden de vrije 
radio's. Men vreesde dat ze dezelfde rich-
ting zouden uitgaan als de gepolitiseerde 
dagbladpers. Politieke tegenstanders in de 
geschreven pers afmaken, daaraan was men 
gewoon geraakt, maar de schrikbarende af-
metingen die de radio-propaganda tijdens 
de oorlog had aangenomen, was men gewoon, 
bang voor politiek getinte radio-uitzen 
dingen.

De ether blijft lange tijd stil. Tot m  de 
jaren zestic een nieuwe rage de kop opsteekt 
de 'zee-radio'. Op 10 oltober 1962 om 14.25ui 
start de eerste uitzending van radio Antwer-
pen vanop het schip Uilenspiegel op de 
Noordzee.

M ATCH NUL

Bezieler was Georges De Caluwé, dezelfde 
man die zijn eigen Radio Kerkske had ver-
nield om niet in Duitse handen te vallen. 
Lang zou het niet duren, twee maand later 
strandt het schip te Cadzand.
De Belgische wetgever verstrengt op basis 
van de Zweedse wet, die op haar beurt ge- 
baseertwas op Hitlers "Schartzsengesetz" 
uit 1937. Papier is gewillig.
Steeds meer 'piraten' gingen in de Noord-
zee zwalpen met stijgend succes. Een succ?s 
dat sommige avonturiers niet aankonden. 
Legendarisch werden de bloedige gevechten 
tussen DJ's, juridische gevechten op het 
vaste land, en de financiële oorlogen tus-
sen de platenm-atschappijen. Mi Amigo, 
Atlantisch, Veronica, Noordzee,... eenmaal 
dat het schip water begon te maken verdwe-
nen ook de ratten.
Op het einde van de jaren 70 stak een twee-
de golf van vrije radio's de kop op : de 
strijdzender was geboren. Radio Uilenspie-
gel richtte de antennes op Frans Vlaanderen 
en Radio Eau Noire steunde de inwoners van 
Couvin in hunprotest tegen de stuwdam.
In Wallonië volgde een radio-boom : 
cadio Verte, radio Siderurgie-Charleroi, 
Radio Louvain la Neuve_ _
Met de betogingen en rellen tegen de 10.000 
frank inschrijvingsgeld bereikte de vrije 
radio een dankbare voedingsbodem : de 
student. In Leuven verhinderden de studen-
ten een politieinval, in Gent was Radio 
Aktief een strijdzender in de ware zin van 
het woord : technisch onvoorstelbaar slecht 
muzikaal onbestaande, qua presentatie 
louter improvisatie. Met een nieuwe stijl 
die direct kon inspelen op de actualiteit, 
met een rebel!ie-sfeer en ontwapenend 
enthousiasme was in Gent de vrije radoi 
geboren.
Een laatste strijdzender in het Gentse

was radio Pand : bij de ontruiming door 
de stad van het pand vroegen en kregen de 
bewoners de hulp van radio Toestel die de 
volledige apparatuur voor een tijdje af-
stond en omdoopte tot Radio Pand.
Van zeezenders tot strijdzenders waarop 
verbeten jacht werd gemaakt groeide lang-
zaamaan een legale , lokale radio.
Op de huidige Gentse situatie gaan we 
volgende week in, met de tweede aflevering: 
"zolang we illegaal zijn, mag alles".

B O R S T B E E L D E N

Kritische geluiden bereiken deze typ-
machine. Men zegt dat het driemanschap 
Stanislas Ossieur, Freddy Vanlancker en 
M iguel Stevens gepoogd hebben papieren 
te ontvreemden van het faculteitenkonvent. 
En wie zegt dat dan wel ? De Morgen !
Deze linkse vuilsmijters schrijven dat 
het trio vol zich toegang verschafte 
tot het lokaal dat geen vensters heeft, 
de lichten daarom aanstaken waarbij ze 
werden opgemerkt door Hans Blok. Deze 
Hans Blok ging hulp halen die het koene 
drietal moest verjagen.
Tot zover het leninistisch geschrijf in 
de Morgen, maar gelukkig bestaat er nog 
zoeits als een recht op antwoord ! Op 
meesterlijke wijze wordt dit artikel weer-
legd !
1. Er was geen diefstal want de lichten 
waren aangestoken.
2. Het was geen diefstal want Hans Blok 
heeft het gezien .
Zie ze daar nu staan, de Morgen-isten,ha!
En daarbij, het gaat toch niemand aan wat 
erj'n die papieren staat ? Wie is er nu 
geïnteresseerd in het trio vroeger gezegd 
heeft in die vergaderingen ? Wie wil het 
verleden tegen hen uitspelen ?

Radio toestel wil een ruimer programma- 
aanbod brengen. Speakers, technikers, 
platenverzamelaars, knopjesfanaten : 
maak es een eigen radio-programma ! 
Geïnteresseerd : oudburg 14 of telefoon

(OBIS TEGEN DE REST
Zondag jl. werd de voetbalwedstrijd FC 
Brugge- Anderlecht geteisterd door een 
regen van rode kaarten. Deze keer waren 
ze niet afkomstig van de scheidsrechter: 
deze is reeds lang en naar wijs Engels 
gebruik overgestapt op het booking-systeem 
maar wel van het Brugs actiecomité voor de 
democratisering van het onderwijs. De ge- 
penaliseerde speler heette Daniël Coens; 
zijn fout: vuil spel tegen het Rijksonder-
wijs. In dit artikel tonen we aan dat 
hier geen sprake is van een tweede zaak 
Pfaff noch van een onverdiende straf.
De besparingsmaatregelen voor het universi-
tair onderwijs zijn talrijk, verscheiden» 
en worden niet altijd op hun ware beteke-
nis geschat. Voor het personeel is er 
vooreerst de weerslag van de voor alle 
openbare diensten geldende indexinlevering 
van 3 %; waar de bedrijven de opbrengst 
van deze bij volmacht opgelegde loondief- 
stal ten geschenke krijgen, moeten de uni- 
versiteiten het hiermee "gewonnen" bedrag 
terugstorten aan de overheid en het boven-
dien putten uit toelagen die ze nog niet 
gekregen hebben. Van autonomie gesproken ! 
Het universiteitspersoneel heeft echter 
ook de pijnlijke eer het voorwerp te zijn 
van specifieke inleveringsmaatregelen: 
met pensioen gaan wordt voortaan verplicht 
op 65 jaar en de wedden van tijdelijke 
assistenten worden gelijkgesteld met deze 
van leraars-1icenciaten in het secundair 
onderwijs ( de "demotivatie van de kaders" 
is dus blijkbaar enkel voor de privé - 
sector een te vrezen verschijnsel). Ook 
het aantal personeelsleden en hun promotie-
mogelijkheden worden beperkt: het O.P. 
(=onderwijzend personeel)mag voortaan niet 
talrijker zijn dan 40 % van O.P. + W.P. 
(=wetenschappelijk personeel), de buiten-
gewone hoogleraren mogen voortaan niet 
talrijker zijn dan 1/5 van hun achtbare 
collega's: de gewonen. Veel ingrijpender 
is echter de verplichting om de personeels- 
kaders te eerbiedigen en de volmachten die 
de universiteiten hiertoe gekregen hebben. 
De Raden van Beheer, die volgens de rege-
ringen het voorbeeld moeten stellen aan 
alle andere inrichtingen die met staats-
gelden werken, hebben het recht alle CAO's, 
benoemingsregelingen en weddeschalen naast 
zich neer te leggen! De weg naar een ont-
slagenopbod staat open.

Hoewel de rectoren beloofd hebben, niemand 
te ontslaan, blijft de vraag hoelang deze 
belofte stand zal houden. Momenteel tracht 
men het nog te redden met het interen op 
reserves, maar wanneer de veranderingen 
aan de subsidiëringscriteria zullen toege-
past worden en de gevolgen van de geboorte-
daling ook aan de universiteiten zullen 
te voelen zijn, zullen ontslagen onvermij-
delijk worden. Maar ook de politiek vap 
de afvloeiingen is een blinde politiek; 
wanneer het besparingsplan van de Gentse 
beheerraad letterlijk wordt toegepast, 
worden de Germaanse en de landbouw binnen 
de vijf jaar nagenoeg proffenloze facul-
teiten.

Het K.B. 81 beveelt een lineaire verminde-
ring van de totale werkingstoelage van 
de universiteiten met 2,5 %. Dit schijnt 
niet dramatisch, maar is het des te meer.
94 % van deze werkingstoelagen zijn immers 
bestemd voor wedden en gebouwen; gezien 
hierop nagenoeg onmogelijk te besparen valt 
moet ongeveer de helft van de budgetten 
voor wetenschappelijk onderzoek eraan ge-
loven. Binnenkort hebben we dus wel een 
verwarmde en bewaakte tijdschriftenzaal, 
maar geen tijdschriften; binnenkort bezit 
de VUB wel een miljardenkostend cyclotron, 
maar geen materiaal noch personeel om het 
te doen werken.

Door een wijziging van de subsidiëringscri-
teria worden de kleine universiteiten en 
campussen in hun werking sterk belemmerd.
Dit zou men in het kader van een doelmatiger 
taakverdeling nog kunnen aanvaarden, maar 
de botte bijl waarmee deze besparingen wor-
den doorgevoerd is niet precies het geschik-
te reorganisatieinstrument.
Ook de studenten krijgen van de riem: in de 
vorige twee Schampers behandelden we reeds 
het nieuwe beurzenstelsel, daar bovenop 
komt nog een numerus-clausus voor genees- 
heer-specialisten en een verdubbeling tot 
verdrievoudiging van de inschrijvingsgelden 
voor sommige categorieën buitenlandse stu-
denten (en dit betreft heus niet enkel de 
Porsche-bezittende en geneeskunde-studerende 
Westduitsers). De geneeskundestudenten 
mogen er binnenkort negen jaar overdoen en 
rector De Somer van de KUL pleit reeds voor 
veralgemeende vormen van numerus clausus.
De sociale sectoren krijgen het steeds 
moeilijker: in Leuven werden de maaltijd- 
prijzen nog maar eens verhoogd, in Brussel 
stegen He huurprijzen met een 25 %.
-De toekomstplannen van Coens blijken nog 
driester; in een toespraak bij de opening 
van de UFSAL verdedigde hij zijn beleid.
We geven enkele ODmerkzaamheden weer:
"meer autonomie voor alle universiteiten 
en een nieuwe wet op de bestuurlijke organi-
satie van het Rijksonderwijs". Autonomie 
betekent voor Coens o.a. "een soepeler 
statutair kader ter bevordering van een 
efficiënter personeel beleid". Vertaald 
betekent dit: de mogelijkheid om met perso-
neel te jongleren en syndicale verworven-
heden als overbodige ballast aan de laars 
te lappen. Een nog uit te brengen "blauw-
druk van de nieuwe rijksuniversiteit" zou 
"besluitvaardiger en meer pluralistisch 
samengestelde beheersorganen" moeten cre- 
eren. Deze "nieuwe rijksuniversiteit" 
zou dus wel best een katholieke universi- 
tiet kunnen worden. Ook het inderdaad nog-
al archaïsche leerstoelensysteem wenst Coens 
af te schaffen; de gevolgen hiervan voor 
de akademische vrijheid zouden heel funda-
menteel kunnen zijn. Het meest dreigend 
zijn wel Coens' plannen aangaande de samen-
werking universiteit-industrie. Niet alleen 
wenst Coens dat de universitaire labo's 
zich meer en meer op commercialiseerbaar

V toüsto?
Taxistop start met een liftservice voor 
studenten die een moeilijke verbinding 
hebben met thuis of de unief.
Leden van taxistop komen gratis op aan-
vraag in de computer voor studenten- 
verbindi ngen, niet leden betalen daar 
150 fr. administratiekosten voor.
Geïnteressseerd : onderbergen 51 of 
telefoon 091/ 24 00 23

onderzoek gaan richten, bovendien dienen 
dé universiteiten binnenkort een deel van 
bun inkomsten te halen uit de verkoop van 
de "patrimoniale eigendomsrechten over de 
resultaten van hun onderzoek". Onderwijs 
wil Coens dus deeV laten betalen door de 
industrie. Het in nogal logisch dat deze 
industrie geen cent, maar dan ook geen 
enkele frank zal over hebben voor de finan-
ciering van onderzoek dat zij niet kan 
gebruiken. Humane wetenschappen en 
fundamenteel, niet toepasbaar onderzoek 
mogen dus rustig hun langzame afbouw 
afwachten.
Deze regering is bezig alle besparingsplan-
nen voor het onderwijs die er omwille van 
het protest nooit kwamen, door te voeren. 
Drie lijnen kan men alvast trekken: de 
besparingsmaatrenelen zijn tegen het rijks-
onderwijs gericht ( of althans in hoofd-
zaak), de vrijheid van de instellingen, 
de docenten en de studenten wordt afge-
bouwd, de ODleiding wordt technischer en 
technischer, het onderzoek meer en meer 
industriegericht.
Dit alles roept protest op, en dat komt 
er. Vertegenwoordigers van Brussel, Leuven 
en Gent vergaderden reeds in een nationaal 
actiecomité; zij gaven een 5 fr. kostend 
gedetailleerd onderwijsmanifest uit ( in 
Gent wordt het verdeeld door VVS-SVR).
0o 24 november aanstaande komt er in Pent 
een nationale betoging (vertek: 16 u, 
Sint-Pietersplein, bussen uit de centra). 
Elke student met behoorlijk werkende her-
sens en een goed geïnstalleerd nart, moet 
er aanwezig zijn.



Die twee lijken, sprak de begrafenisonder-
nemer, als twee druppels water op mekaar.
Om die brok volkswijsheid religieus te on-
der steunen trok half Vlaanderen naar 't 
kerkhof. De chrysantenverkopers dede fleuri- 
ae zaken, neusdoeken verden zoals in het 
scenario staat vol gesnotterd. Gelukkig re-
gende het niet. Wij trokken de bioskopen in. 
En jawel, sommige films pasten uitstekend in 
het tijdskader; enkele gingen over het Ge-
loof, andere waren zielig. Even kortweg wat 
door onze beugel kon.

CALYPSO
Eén nieuwe, vijf reprises. Nav zijn laatste 
produktie :"The man with the deadly lens" 
verklaarde veteraan-regisseur, Richard 
Brooks, dat hij, het wat de toekomst betreft 
niet meer ziet zitten; terrorisme, nucleaire 
bewapening, multinationals, politieke en 
religieuze kortzichtigheid ..."Bovendien" 
zei hij, "kan je niet meer naast de univer-
seel -manipulerende impact van het TV-medium 
kijken."En dat snappen terroristen des te 
beter" gaat hij verder, "zij zullen 'stoten' 
uithalen tijdens evenementen die door alle 
TV-ketens worden uitgezonden."
Dit alles en nog veel meer zette Brooks aan 
tot het draaien van een wervelende komedie 
over een ster-reporter (Sean Connery), die 
alles, van tijdbommen tot afluisterappara-
tuur, aan iedereen, van Jef van Bommel tot 
Reagan, verkoopt.
"A Midsummer Night's Sex Comedy" van Woody 
Allen, die zich eindeloos herhaalt in slow-
motion.

"Hardcore" of de konservatieve gelovige ver-
sus de vulgariteit van de porno.
"Night Porter" of de nazi-beul versus zijn 
joods slachtoffer, jaren na WO II.
"Blazzing Sadless" of hoe de klassieke wes-
tern parodiëren.
"Midnight Express", 1000ste week voor een 
film waarin alle Turken als beest voorge-
steld worden, en dat in Gent waar men al uit 
wraakgevoelens op de eerste de beste Turk 
pleegt te schieten.

SKOOP
Op 17 december gaat Studio Skoop (voor de 
zoveelste keer) officieel verhuizen naar de 
kelders van big brother Decaskoop. Meer be-
paald twee zaaltjes van 100 man, fluistert 
men. Of de meer cinefiel gerichte kijker 
meteen gered is, valt af te wachten. Indien 
de programmatie inderdaad in handen blijft 
van de Skopianen, dan verdwijnt het zonlicht 
(voorlopig) niet aan de horizont.
Ondertussen heeft de dwerg weer een affiche 
om 'U' tegen te zeggen, om 20u00 "Herfst- 
sonate" van de Zweedse meester Ingmar Berg-
man. Bij het horen van die naam in het voor 
de meesten ontsnappingsroute geblazen, een 
minderheid heeft het over meesterwerken.
Een groepje dat meestal het etiket opge-
plakt krijgt : 'snobintellektuelen die 
geestelijke masturbatie plegen'. Bah, ja, 
de góden moeten ook hun getal hebben.
In "Herfstsonate" ontleedt Bergman haar-
scherp de haat-liefde verhouding tussen de 
zachte emotionele dochter en haar zelfbewus-
te moeder. Eva woont met haar man, een domi-
nee, in een rustiek, afgelegen huis. Na 7 
jaar nodigt zij haar moeder, een beroemde 
concertpianiste, uit om bij hen wat vakantie 
door te brengen. Deze laatste, die net haar 
vriend verloor, stelt dit op prijs; maar is 
er niet over te spreken dat ook haar gehan-
dicapte dochter bij Eva in huis woont. De 
met haar tekortkomingen geconfronteerde 
moeder zal na een nachtelijk kruisverhoor 
van Eva helemaal kraken.
In een maatschappij zonder God, behandelt 
Bergman alleen existentiële problemen; de 
eeuwige confrontatie van het individu tov 
het andere. De glansprestatie van zowel Liv 
Ullman als Ingrid Bergman, is een tweede 
reden om dit pessimistische (?) werkstuk te 
gaan bekijken.

DECASKOOP
Loopt de Pink Floyd-film nu eindelijk in de 
omstandigheden waar oog (scherp beeld op 
enorm scherm ) en oor (Dolby-klankband) om 
schreeuwen, "The Wall" blijft een medaille 
met twee kanten. Regisseur Parker opteerde 
voor een zwaar barokke stijl die Waters' 
teksten soms té overdadig aanvullen, waar-
door voor de fantasie van de kijker nog 
nauwelijks plaats over is. Anderzijds vult 
al dat bombasme wel 100% de ooghoek. Is de 
montage schitterend op muziek maat gehouden 
de beelden lijken soms te artificiëel.
"The Wall" is de rock-opera van het narcis-
me; de^rockster die vanuit zijn ivoren toren 
over zichzelf mediteert (zijn vrouw, sex, 
schooltijd en moeder-complex); die zijn ei-
gen isolatie beweeklaagt ( wat leidt tot a- 
gressie tov zichzelf en zijn directe omge-
ving; hij wil als een führer zijn fans mani-
puleren. En wie niet ja knikt wordt door de 
hamer van zijn zwarte horde andere ideëen 
ingemept).

Het verhaal van "Van de koele meren des 
doods", naar Frederik van Eeden, is al even 
zwaar op de maag liggen als wat de titel 
doet vermoeden. In het tweede deel van de 
vorige eeuw wordt dame Hedwig (een spette-
rende Renée Soutendijk) zowel lichamelijk al: 
geestelijk in een keurslijf gestopt. De vree! 
voor de Heer wordt er met de moker ingeramd. 
Haar ontluikende sexualiteit is meteen goed 
voor een eerste zelfmoordpoging. Johan, een 
schilder, die zij afwijst, pleegt voor haar 
zelfmoord (nummer twee) en zij trouwt dan 
naar met een brave sukkel, die impotent 
blijkt te zijn. Haar redding is nabij in de 
potente figuur vanvan een pianist. Na het 
nodige krakeelmet de echtgenoot nog een 
zelfmoord (nummer drie), trekt zij er van 
onder met de met de pianoman. Hij krijgt 
haar morele hangsloten open en meteen zwan-
ger. Dar kind sterft natuurlijk en Hedwig 
wordt krankzinnig. Wat wil je? Ze wordt op-
gesloten in een 'psychiatrisch' instituut 
vaar men haar binnen de kortste keren ver-
slaafd maakt aan opium. Spuiten kost geld en 
ledwig doet de straat. Ze stuikt in mekaar en 
-ien hospitaal binnen. Daar helpt nonneke Pau- 
’a (zekfde actrice als haar moeder, dus sym-

boliek !!!!!) er haar bovenop. Hedwig zal 
de ware zin van haar bestaan (geloof doet 
lijden) terugvinden in de rust van het een-
voudige boerenleven. Voilà, bent u er nog? 
De film is een smart en tranendal-historie 
met veel kostumering en gezochte fotografie 
over een religieus kapot-gemanipuleerde 
vrouw, haar verongen sexualiteit, haar zoe-
ken naar de dood. Door haar film zo tijdsge 
bonden te houden (bij sommige dialogen naat 
de zaal plat van het lachen), vrees ik ten 
zeerste voor de doelstelling van de regis-
seuse Nouchka van Brakel : "Ik wil een film 
maken waarin een vrouw haar leef- en ge-
voelswereld kan herkennen".
Ook "Les Misérables" naar Victor Hugo baadt 
in de sferen van religie en noodlot. Verhaal 
een galeiboef (Lino Ventura) komt vrij, 
tracht zich meermaals op de sociale ladder
op te werken, neemt een weeskind aan, maar 
botst tegen het noodlot in de figuur van 
de politie-inspekteur. Maar zowel het indi-
vidueel drame als de achtergrond van de 
sociale bewogendheid voor de onderdrukte 
arbeier, ligt er té dik op. Als je maar ge-
noeg modder en hompen brood toont, dan 
schets je het arbeidersmilieu; lijkt het 
motto wel. Het lot van de 'misérables', 
wordt teveel vanuit de fauteuil van de ge-
zette , weliswaar goedmenende, burger be-
keken. Hoewel bijwijlen de film bulkt van 
clichees en andere dooddoeners.De echte 
oorzaken van de miserie waardoor het lom-, 
penproletariaat tot bepaalde immorele da-
den gedwongen wordt bijven raadselachtig 
verhuld. Maar "Les Misérables" is vooral 
religieus; of je in verzet komt of niet, 
je lot moet je ondergaan. Het leven als 
lijdensweg, als groeien naar de de 'hemel-
se verlossing'.
Onopvallend verzinkt deze lofrijke poging 
in de poel waarin de meeste superprodukties 
verdrinken; het eigenlijke tema gaat ten 
onder in de bewust mooi-filmerij, in het 
teveel benadrukken van het stevige verhaal 
Jammer!

(PVDE)
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G RIJZE MASSA
Is het omdat de Japenners de hoogste uit- 
salgen behalen op de intelligentietesten, 
dat ze ook een razend snelle ekonomische 
opgang maken ? Deze vraag kan men zich 
stellen na lezing van de studie van 
Richard Lynn, een Iers psycholoog.
Hij teste duizenden personen over de ge-
hele wereld en berekende het gemiddelde 
IQ per land. De resultaten hiervan zijn, 
op zijn minst gezegd, verbazingswekkend.
Het IQ van 1000 Japanners is gemiddeld 111, 
terwijl 2200 Amerikanen slechts een gemid-
delde van 100 halen. Lynn toont aan dat 10% 
der Japanners een IQ hebben van bo''en de 
130. De Ameriakenen daarentegen tellen 
slechts 2% supers onder hun bevolking.

Een Duits psycholoog publiceerde een verge-
lijkend studie van IQ's in 21 Europese 
landen.
De intelligentste zouden de Hollanders en 
de Duitsers zijn, met een gemiddeld IQ van 
respectievelijk 109,4 en 109,3. De minst 
intellinenten zouden de Bulgaren en de 
Fransen zijn met 96,3 en 96?1. Wij Belgen 
skoren blijkbaar ook niet zo schitterend : 
gemiddeld 99,7.
Uiteraard kan men deze cijfers ernstig be-
twijfelen. Zijn de genomen steekproeven re-
presentatief , meten intelligentietesten ei-
genlijk wel de intelligentie,wat is de waar-
de van het IQ? De meningen hieromtrent zijn 
en blijven verschillend.

MENSA INTERNATIONAL

Mensa'International is een vereniging waar-
van de leden een IQ zouden hebben ver boven 
het gemiddelde. Om lid te worden volstaat 
het te voldoen aan EEN voorwaarde, namelijk 
in de intel1igentieesten een uitslag behalen 
die in de hoogste 2% van de bevolking ligt.

R0TUNDA

Rotunda is de naam van de Belgische afdeling 
van Mensa International. Mensa heeft noch 
politieke , noch godsdienstige, noch sociale 
doeleinden. De leden zijn vrij om het even 
welke overtuiging te vertegenwoordigen, maar 
de vereniging als dusdanig neemt geen stel-
ling in. Aldus in tegenstelling tot vele an-
dere verenigingen worden de leden niet gere-
kruteerd bij hen die een of andere passie,

odsdienst of politieke opinie delen. Inte- 
endeel zij tracht mensen te verenigen die 
n staat zijn op degelijke wijze hun menin- 
en te konfronteren en wil zo het onderling 
ontakt bevorderen.

Wie zijn hersenen wil pijnigen, kan zich aan 
onderstaande probleempjes wagen. Tracht het 
logisch principe te onderkennen om het ont-
brekende deel van de reeks te vinden. Vanf 
probleem 5 moet u kiezen uit de gegeven op-
lossingsmogelijkheden. Uhebt slechts 15 mi-
nuten om deze problemen op te lossen niet 
lanaer !! Succes.
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stelt tentoonstel 1ingsmuren ter beschik-
king van geïnteresseerden. Tel 22 09 11
KRIWEGE 0 ooooooooooooooooooooooooooooooooo<

16 nov : vorming over mannen en vrouwen-
beweging. 19u brug

S0WEGE 0 0
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17 nov : 20u brug : vorming over werk en 
werktijdsverkorting.

GASTARBEIDERSO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

18 nov : 'de regels van de gastheer' 
gastarbeid en immigratiepolitiek in de 
jaren '80 een debat :
Raes (Vlaams Blok), V.U., Van den

ELKER-ICK0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  Bo-sche (SP), Walleyn (advocaat)
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36 32 27 21 14

3 8 22 63

7 6 8 24 6 5

di 16 nov ; ekologisch denken : Jef Turf 
wo 17 nov : derde wereld : basisreeks 
za 20 nov : kaderweekend : mouterij deinze 
ma 22 nov : propagandatechnieken 
telkens om 20 u ; hoogstraat 9 te gent. denten : tentoonstelling in het pand

onderbergen nr. 1 gent
VOORUIT00000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de Moffart (onthaalcentrum gastarbeiders). 
ME ISJ ESSTUDENTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

23 nov ; de eerste generatie meisjesstu-

7 staat tot 11
zoals 13 staat tot . (15 - 16 - 19 of 21)

8 -̂ staat tot 100 
zoals maand staat tot *

(seizoen, jaar of tijd)

15 nov : bretoense folk met Noguès 
in balzaal 22u : 120 fr.
18 nov : start tourné TC Matic 
in concertzaal 21 u 20 u deuren 200 fr. om 20u

CUBA° ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 nov : RAL en SJW : cubaavond in 
het stapel huis , Fr Ackermansstraat 24
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24 nov : tentoonstelling Poolse affiches ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
22 u in salons en wintertuin

vanaf 13 november : De opdracht 
vanaf 22 november : apologie van socrates 
tel 25 18 60

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

b C. cl

ENCOUNTER OVERLAND000000

25 nov : zaal van Eyck lange kruisstraat4 
om 20 u : filmshow over natuurtrektochten KUC°° O O  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

THEATER VERTICAALO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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19 nov : 20.30u : anatole (schnitzler)
20 nov : idem
huidevetterskaai 40 te gent

17nov : filmforum Macbeth om 20.30 u 
Kortrijksepoortstraat 254

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OV0NERS EN BISSCHOPS
VTBschouwzaal vanaf 29 nov. om 20.30u 
'met de kop van een ander'.

contactadressen: Ramault Lieregoedstraat35 
9720 de pinte.
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16 nov : 20 u aud E : filmforum
poltergeist , a midsummer night's sex Aguirre der Zorn Gotter (Herzog).
comedy, angel of vengeance RECHTEN Tnoooo°oo°°oooooooooooooo(
om 23 u : 1001 nachten, nightporter, KtLHItN lu
blazing saddles. zaal vooruit 21 u jubileum td 

dicobar : toestel sound system.


