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Een klas voor zeefdruk is deze
week heel officieus geopend.
Studenten die hiervan een
hobby willen maken : meer
nieuws in het midden van
deze pagina.

BUDGET A ZET KLOPT
Schamper is steeds het nieuws van morgen
vooruit. Dit blijkt ook nu weer : in een
vroegere schamper voorspelden we perikelen en beroering in het A.Z. toen elke
prof-geneesheer een extra-vergoeding
kreeg ten bedrage van 90 % van zijn loon!
Dit om te verhinderen dat de heren-professoren-medici
Dit om te verhinderen dat de herenprofessoren-medici (merk op : drie
cumuls ; heren, professoren, medici)
nog een extra-taak in de privé-sector
zouden aanvaarden om een centje bij te
verdienen. Idealisme is een mooie zaak
maar laat ons realist blijven, dachten
ze.
Met als gevolg dat er 57,6 miljoen
extra-begroting moet komen. En waar
kan men die anders zoeken, dan ze te
vinden valt? Juist, de ziekteverzekering, dat trouwens naar een keihard
deficiet zweemt.
Professor K. Vuylsteek kan met deze
"extra-vergoeding op de rug van de
verlieslatende ziekteverzekering" niet
onmiddellijk akkoord gaan. Dit zou
immers impliceren dat er "rechtstreeks
of onrechtstreeks wordt aangespoord tot
het opdrijven van de inkomsten uit de
ziekteverzekering enkel om die individuele uitkeringen te bestendigen. Bovendien is dit niet ethisch te verantwoorden in een periode van herverdelen en
inleveren."
Dat er tenminste iémand is die consequent
oordeelt is een verheugend feit, dat er
daarentegen zovele anderen zijn die
appeltjes voor de dorst sparen uit
andermans boomgaard is op zijn minst
pijnlijk. Een verzoek werd ingediend
aan de dekaan De Schaepdrijver (nomen
est omen) en de rector om deze extra
vergoedingen af te schaffen.
Terzijde, de heer Schaepdrijver houdt
zich in zijn vrije tijd bezig met het
geven van startseinen aan medici-in-spe
die zich willen specialiseren in we dstrijden brancard-rijden.

Maar gelukkig is men niet op alle vlakken zo verspil zuchtig. En ook in het
A.Z. komt men met rasse schreden op één
van de goeie, oude 10 geboden : "gij
zult niet stelen".
In dit kader werd er onlangs een kuisvrouw ontslagen die zich meester gemaakt
had van zowaar 18 suikerklontjes !
Het vervelende is wel dat ze gedurende
ettelijke jaren trouw dienst deed en
niet wou stelen. Maar dit euvel werd
vlug opgeost aan de hand van de volgende
methode : laat iemand een maand lang met
een stukje van 20fr. in één kamer leven,
uiteindelijk zal die persoon toch zeggen
'hé, dit is blijkbaar verloren, niemand
kijkt er naar om, dan neem ik het mee.'
En op dat moment betrap je hem op heterdaad.
Kijk, in het A.Z. durft men al eens wat
beleefdheidsnormen op hun kop zetten
(bijvoorbeeld : het openhakken van lijken die zich hiertegen niet formeel
en schriftelijk en liefst vooraf verzet hebben) , maar over het algemeen
houdt men van morele en humanitaire
beginselen , en dat doet deugd in
zulke tijden. Voorstel : misschien kan
men het loon van de heren-professorenmedici in klontjes uitbetalen ?

Hoera, jochei ! De zeefdrukklas is eindelijk af en de eerste drukproeven zijn
achter de rug.
Iedereen die wil leren zeefdrukken,is
hartelijk welkom. Zeefdruk is mogelijk opi
alle materialen : papier, glas,T-shirts,
achterramen van auto’s,cola-blikjes...
kortom, zeefdruk is de meest polyvalente
drukkunst.
Voor al wie iets van zeefdruk wil te weten komen of leren zeefdrukken :
eerste afspraak op donderdag 18 maart 82
om 2Q u in het studentenhuis,De Brug, op
het gelijkvloers. Waar wacht je nog op
om je eerste stappen op het pad der zeefdruk te plaatsen ? Tot dan.
PAT VIAENE

een klucht mogen worden genoemd.(je zou
hem nóg een wedde geven om as-je-blief
die onzin kramerij te stoppen)

KLUIVER

Twee gentse proffen hebben onlangs in hun
portefeuille laten kijken. Het Rekenhof
(= kontrole-orgaan van de staatsuitgaven)
kwam tot de vaststelling dat er proffen
rondlopen die wel de wedde binnenrijven...
maar geen les geven, geen seminarie hebben,
geen studenten, kortom: spookproffen.
In Antwerpen, aan het RUCA, wordt zo'n
spookprofessor betaald voor de leerstoel:
"Het Ekonomisch Stelsel van Belgisch Congo". Van wat ? Van Belgisch Congo. Waar
ligt dat ?
ue naam van de spookprofessor: M.A.G. Van
Meerhaeghe De heer Van Meerhaeghe on t vangt hiervoor maandelijks een bijna fulltime wedde voor de zes uur per week die
hij dus niet geeft. Eerste wedde.
De heer Van Meerhaeghe ( Marcel voor zijn
niet al te kleine familie) ontvangt daarbovenop een tweede wedde van de Rijksuniversiteit Gent, waar hij, wellicht tot
zijn spijt, wél les moet geven. En dat op
zo'n exuberante manierdoet dat zowel zijn
les, als zijn eksamens, tot ónze spijt,

Concentratiekampen ? Onzin.
Gaskamers ? Puur verzinsels
Genocide ? Maar mijnhéér.
Dit, en nog veel meer 'wetenschappelijks' binnenin.

Jaarlijks, net voor de zware
blok-fever mogen we nog eens
losgelaten worden. De KKhappening is er weer !

Toch twee bemerkingen als het even mag:
-professor Van Meerhaeghe is de eerste om,
zowel in zijn lessen als daarbuiten,
moprd en brand te schreeeuwen over allerlei parasitaire organisaties die op
staatssubsidies leven en zo het geld
pikken van de brave burgerman en ondernemer.
Hij is blijkbaar ook de eerste om het toe
te passen, maar dan wel met de nodige ef ficiëntie en ekonomiciteit.

-Het afvoeren van de kursus "Ekonomisch
Stelsel van Belgisch Congo" zou hij w a arschijnlijk zo verklaren: 'Sinds de onafhankelijkheid van Belgisch Congo beredderen de zwartjes zélf hun ekonomie, en die
is er dus niet meer, want negers zijn per
definitie lui en dom. Waarom zou je dan
nog een kursus "Congolese Ekonomie" d o ceren ?'

Hoe M.A.G. over de zwartjes denkt doen we
jullie volgende week wel uit de doekjes,
naast zijn curriculum vitae van kumuls in
banken, beheerraden en councils.

Een bericht van het kultureel konvent :
"op woensdag 10 maart organiseert het
kultureel front haar jaarlijkse happening
in de st.pietersabdij. Daar hoort ook
literatuur bij, poëzie in dit geval.
Ook vorig jaar werden een aantal dichters
ten tonele gevoerd in één van de zalen.
We herinneren ons nog Jules Deelder,
Simon Vinkenoog en Bert Popelier die het
toen even moeilijk kreeg.
Vorig jaar werd er echter druk gerommeld
en er was weinig eenheid in het geheel.

Wij dachten zo, honderdvijftig nummerig
zijnde, mogen we een jubileum vieren.
Niet zoals het memorabele nummer 50,
waarvan de frontpagina één grote tekening was. In die tijd had men niets
te zeggen, maar wél veel inspiratie.

feest 8
Daaraan hebben we nu een mouw gepast :
Tom Lanoye die ook de avond zal presenteren zorgde voor de samenstelling van
het programma.
RENI KLINKHAMER brengt een deel uit haar
bolero-show, geënt op de punk en autonome jongerenbeweging in Haarlem.
DANIËL BILLIET kreeg de poëzieprijs van
de stad gent in ‘79 en wordt beschouwd
als een vooraanstaand nieuw-romantieker
s t e f a a n VAN d e n b r e m t : bekend neem ik
aan.
JOOS: berucht neem ik aan.
JAMES b o r d e l l O:geducht neem ik aan.
BART CHABOT (ned.): maakte de punkbejohan

weging in Londen mee, maar heeft die nu
afgezworen. Een kruising tussen Johnny
Rotten en Buddy Holly. Cold-wave
poezie zeg maar. Chabot werd op televisie door Freek de Jonge geïntroduceerd
en hij is een beschermeling van Jules
Deelder. Hij was reeds te zien op het
Holland Festival en op De Noodzaak Van
Voordracht. Heeft een bundeltje ( Popcorn ) én een singel: Messerschmidt Parade.
TOM LEBBINK (ned.): deed het voorprogramma van Grace Jones in Amsterdam en in Ant
werperv. Hij is een tape-dichter die
funk-poezie maakt om op te dansen. Dat
zijn dus ritmische teksten op funkmuziek
van de Amsterdamse groep Mecano ( waar
hij ook drummer is ). Heeft een LP:
Luchtkastelen.
De muzikale omlijsting wardt overgelaten
aan de muziekgroep "keaston Corps". Zij
maken kabaret en cirkusmuziek.
jvd
Wij van onze kant vinden zijn spookprofessoraat in de RUCA eigenlijk niet zo slecht.
Hij mag er hier in Gent óók eentje hebben
voor zijn kursus "Ekonomie" maar dan alletwee met een symbolische wedde van 1 frank.
En dat hij ons dan met rust laat. De eer
is geheel de zijne.
Een tweede spookprof geeft aan datzelfde
RUCA een gelijkaardige kursus "Ekonomische Stelsels van Belgisch Congo" (maar i w t
m.b.t. handel en nijverheid, wat het g e bied was van M.A.G. Van Meerhaeghe).
Zijn naam: Jozef Van Bilsen.

Ook niet zoals het nummer 100, dat voor
het eerst uit acht pagina's bestond en
versierd werd met goudopdruk. Het goud
is onbetaalbaar geworden en acht pagina's
ach ja, dat is nu niets speciaals meer ;
begin dit jaar schreven we zo vier
nummers na elkaar vol van acht pagina's.
Problemen. Want honderdvijftig-nummerig
zijn blijft een gebeurtenis. Weinig
studentenbladen houden het zeven jaar
uit, weinig studentenbladen zouden het
tout court uithouden met de haken-enogen middelen waarmee schamper gedestilleerd wordt.
Neem nu Nederland. Prachtige universiteitsbladen geschreven door beroepsjournalisten en een full-time betaalde
redactie. Klein probleem ginder : als
één van de redactieleden ziek wordt
dan komt gans de zaak op de helling.
Vergelijk dat maar es met schamper.
Neem nu de andere vlaamse universiteitsbladen. Dat van leuven bijvoorbeeld :
veto. Een redactie om een voetbalstadion
te vullen maar streng geleid door een
ploeg betaalde journalisten. Een krant
met veel letters, maar zonder ziel.
Ik ging naar een redactievergadering
in Leuven en ontdekte daar dat de re dactieleden niet eens eikaars naam
kenden ! Vergelijk dat maar es met
schamper.
Geen sant in eigen land. We klungelen
soms wel eens wat af, maar we overleven, zeven jaar lang, hondervijftig
nummers na elkaar. Proost.

Aan de RUG is hij hoofd van het seminarie
voor de Derde Wereld. Voor alle duidelijkheid: dit seminarie bestaat écht, en mag
er,wat ons betreft,gerust blijven.

Dit neemt niet weg dat zo'n toestanden van
gratis weddes de wereld uitmoeten en
liefst zonder partijdigheid, want het is
wel leuk om Van Meerhaeghe in de Morgen
met naam en toenaam afgeschilderd te zien
als profiteur (wat natuurlijk waar is, maar
het is beneden ónze waardigheid hem een
parasiet te noemen). Wat echter minder
leuk overkomt, is dat over prof. Van Bilsen
niet gerept wordt... Zijn politieke kleur
moge u nu duidelijk worden.

GEZOCHT JURISTEN-PSYCHOLOGEN
------------------ (ook laatste jaars!)
C.G.S.O.-Aalst zoekt dringend
medewerkers.Eventueel vrij stelling
stempelkontrole.Inlichtingen:
C.G.S.O.-Aalst,Duivenkeetstraat 38,
9300 AALST.Tel.053/21.75.13.

CRISIS

De aloude strijdbijl is opgegraven. Polekar (politiekeconomie en arbeid) weerlegt
neo-liberale stellingen van
het LVSV.
België' is niét duur, en de
inflatie niet te hoog.

Vorig jaar kreeg POLEKAR van schamper de
gelegenheid 'n samenvatting te geven van
haar voorstellen tot een sociaal-economisch alternatief. Dat niet iedereen daar
onverdeeld gelukkig mee was mocht blijken
uit een reactie van het LVSV enkele weken
later.
Het LVSV betoogt dat het niet de evolutie
van de reële lonen is welke de neo-liberale analyse als oorzaak van de crisis ziet.
Maar wel een overdreven interventionistisch
en kollektiviserend beleid (dit is ondertussen redds weerlegd door de politiek van
de huidige room-blauwe regering t.a.v.
onder andere Cockerill, Fabelta, Motte,
e.a. -of maakt dit enkel deel uit van
het JET-plan en kijken Declercq en consoorten hier lijdzaam toe ?)
Laten we echter het gamma van voorgestelde
politieke recepten van naderhand bekijken.
)_§§D_doeltreffende_inf1 atiebestrijding.

Dat inflatie hoofdzakelijk het gevolg zou
zijn van de overheidsuitgaven en de geldkreatie van de overheid is eens te meer
een ongefundeerde argumentatie. Het tegendeel werd cijfermatig bewezen n.a.v. het 15'
Vlaamse Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres
(cfr. 'Overheidsinterventeis : effectiviteit en efficiëntie, Leuven, 1981n blz 64).
?!i_§f^9yw_van_de_regl^ementering.
Het nut van een sociaal economisch verantwoorde reglementering is uiteraard een
ideologisch geladen onderwerp. Reglementering kan monopolievorming in de hand werken
(vb. Orde van Geneesheren, Orde van Advoc aten, electriciteitsverdeling) doch kan a n derzijds een waarborg zijn voor de konsumenten (bv. milieureglementering, kartel recht).
Merken we tenslotte op dat een groot deel
van de reglementering (bvb. vestigingswet)
er gekomen is op verzoek van de producenten

1970 = 100

1977

1978

1979

1980

1981 (')

belgië
west-duitsland
frankrijk
nederland
denemarken
italië
groot-britt.

174,8
145,6
183,2
175,6
188,7
236,6
249

182,6
149,6
199,8
182,7
207,6
265,3
269,6

190,8
155,8
221,3
190,5
227,6
304,5
305,8

203,5
164,3
250,7
202,9
255,6
369,1
360,8

216,2
174,0
281,2
215,3
286,8
434,7
404,7

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat België
het qua inflatiebestrijding zeker niet
slecht doet. Enkel West-Duitsland en
Nederland (landen met de sterkste EG-munt)
doen beter.
De bezorgdheid over de reële koopkracht
geuit door degenen die het sisteem van de
automatische indexkoppeling willen verkrachten komt heel huichelachtig over. Men
dient zich veeleer af te vragen in welke
mate dit sisteem niet eerder een rem vormt
op onverantwoorde prijsstijgingen. Ook
dient men eens uit te leggen hoe de politieke devaluatie van februari '82 overeenstemt met een doeltreffende inflatiebestrij
ding.

5!2.9êyoelige_verlaging_yan_belastingsdruk.
Het woord 'belasting' gaat al jarenlang g e paard met liberale demagogie. Er wordt zeer
gesproken over de subsidies die ze in ruil
verkrijgen. De overheid mag geen belasting
heffen, doch als het iets minder vlot gaat
staan ze wel onmiddellijk aan vadertje
Staat's deur aan te kloppen. Twee fundamentele zaken worden door het LVSV over het hoofd
gezien.

Het dalen van het binnelands sparen wordt
meer dan gekompenseerd door de kapitaalexport en de toegenomen fiscale fraude. Men
krijgt dan de absurde situatie dat de Be lgische overheid Belgisch kapitaal gaat lenen
in het buitenland tegen een hogere rente dan
deze in België.

Oe grote NTG enquete verscheen begin febru- I
ari. Officieel heet het: een aktie-onderzoel<
naar de relatie tussen repertoire gezelschap NTG en de maatschappelijke omgeving
waarbinnen het funktioneert.Er werd maw nagegaan waarom iemand al dan niet naar theater gaat. In 144 blz. worden de resultaten meegedeeld en daaruit werden enkele
trends gedistilleerd. Misschien komen we
er later op terug, maar een trend valt alvast op: het huidige publiek geeft zijn
voorkeur aan 'geengageerd theater, wat dat
ook mag betekenen. Velen van de ondervraagden meenden zelfs dat het NTG zijn beleidslijn niet voldoende doortrekt en wezen op
’ een zekere behoudensgezindheid'.

Voor de rest valt er op het toneelfront
weinig nieuws te signaleren. VERTIKAAL
boert nog steeds verder met 'Moord op Tijl'
een fantasietje van Paul Koeck. De vraag is
wat er gebeurt na 'T i j l J u n k i e v e r d r i e t ’
werd immers afgevoerd wegens de benepen
financiële toestand van VERTIKAAL.
NTG brengt op zaterdag 6 maart de premiere
van 'Breek Ze’ een stuk van Nigel Williams.
Met zijn ’ Class Enemy' werd hij in 1978 tot
de meest veelbelovende toneelauteur van het
jaar . Het was echter door de opvoering van
'Class Enemy' in Berlijn (regie van Peter
Stein) dat hij naam begon te maken op het
vasteland.NTG wil trouwens deze produktie
volgend jaar programmeren.

land

nominaal

belgië
denemarken
west-duitsland
frankrijk
italië
nederland
groot-britt.

12,4
13,1
9,2
13,3
18,4
11,1
17,6

E.G.

13,2

lonen per
eenheid v.
product
6,5
8,1
5,3
8,7
14,5
6,2
15,2
9,1

In ARCA kan je voor het laatst in Gent gaan
kijken naar de 'Wereldverbeteraar' het n
suksesstuk van T. Bernard met J. Schoenaert:
op zijn best. Dit op vrijdag 5 en zaterdag
6 maart.

ARENA houdt het voorlopig bij de gastprodukties en de tournee van Piaf wordt nog
'Line 'em'(Breek Ze) ging in premiere in
een keer gespeeld maar dan in de Opera,
augustus 1980 in het j_ondonse National
Na de miskleum ’Driestuiversopera' kijken
Theatre. Het behandelt het zeer aktuele pro- we enigszins angstvallig uit naar 'Jonny
bleem van stakingen. Stakers tegen rijksLimbo, een knullige pechvogel die bfet tot
wacht, rijkswacht tegen stakers is de gentse nationale held brengt in de achterbuurten
ondertitel. 'Breek Z e ’ wil een zeer ruime
van een Amerikaanse grootstad, terwijl dit
kijk op de verschillende dimensies van
een Vlaamse Musical is. Je zal het maar
sociale konflikten geven.Frans Redant vermeemaken,
taalde naar het vlaamse dialekt, Jef Desmedt regi-seert en het gehele mannelijke
akteurspotentieel is voor deze produktie
opgetrommeld. Volgende keer meer daarover.
JO VAN DAMME

loonkost
reëel in
belg.fr.
-1,3
-0,4
-3
0,6
6,7
-1,7
7,3
2,4

loonkost
productiviteit
reëel in
dollars
0,8
2,8
-0,2
1
3
3,2
0,4
2,4
0,2
4,1
2,4
1
4
-0,5
3

2,4

bron : economie euroéene, n°8, 1982
de belgische industrie, H.Daems, J.Degadt e.a., de nederlandse boekandel, kapellen, 1981, blz.215.

De stijgende werkloosheid wordt mede
ver-orzaakt door een verouderd industriee"
apparaat te wijten aan de inkompetentie
van het Belgisch bedrijfsleven om een
gepast antwoord te vinden op de internationale technologie-konkurrentie die met
een afbrokkeling van arbeidsplaatsen gepaard gaat ongeacht de Westerse loonhoogte.
Dat het met deze loonkost nog meevalt
blijkt uit volgend cijfermateriaal, (tabel
nummer twee).
Uitgedrukt in belgische frank wordt terug
enkel Nederland en West-Duitsland een
beter resultaat gegeven. Ook na korrectie
voor de valutawaarde komt België er beter
uit dan het EG-gemiddelde.
4°) afbouw protectionisme op internationaal vlak.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(') tot en met juni uitgezonderd
italië, t.e.m mei
bron : statistieken van ilo

( ‘) tot en met juni, uitgezonderd Italië,
t.e.m. mei.
bron : statistieken van ILO

evolutie van de loonkost 1971-1980 in de vermerkende
nijverheid (gemiddelde jaarlijkse groei).

Het opkomend internationaal protectionisme is een re-el gevaar voor een open
ekonomie als de Belgische. Vreemd genoeg
zijn het echter de neo-liberale Reagenomics die op dit terrein een negatieve
rol spelen (zie staal protectie t.o.v.

West-Europa en textiel-protectie t.o.v.
Midden- A m e ri ka). Ook de Belgische devaluatie is in wezen niets anders dan een
protectionistische maatregel. Afbouw van
protectionisme moet gepaard gaan met
een herziening van de productietechnieken
in internationaal opzicht, waarbij vooral
de rol van de nieuwe kapitalistische o n t wikkelingslanden van belang is.
In het westen wordt nog te weinig aandacht
besteed aan de groeiende polarisatie tusser
de verschillende klassen in deze landen.
Ook dient een afbouw van het protectionisme gepaard te gaan met begeleidende m a atregelen voor de zwakste sectoren in onze
economie.
Tot zover enekel losse bemerkingen die het
mogelijk moeten maken de door het LVSV
gepropageerde instrumenten in een ruimer
perspectief te plaatsen.
C. Sucaet en
M. Willaert.
medewerkers van
POLEKAR-gent
St.Pietersnieuwstr.
112 te 9000 gent.

AUSCHWITZ
*LEUGEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHOMSKY EN

Op de literatuurcolleges van Robert
Faurisson, professor aan de universiteit
van Lyon 2 viel niets aan te merken. Met
zijn hobby lag dat wel anders : in het
spoor van een aantal obscure figuren die
zich "revisionisten” noemen, poogde de professor aan de hand van tekstanalyses te
bewijzen dat er nooit gaskamers bestaan
hadden en dat de nazi’s zich nooit schuldig
hadden gemaakt aan genocide.
Zo wist Faurisson te bedenken dat
"Sonderaktion" niet massa-executie, maar selectie voor werk betekende. Maar wat aangevangen met de term "Vernichtungslager"? Dal
slaat natuurlijk op de vernieting van tyfus,
dixit de professor.
Na aldus tot het besluit te zijn gekomen dat er nooit sprake is geweest van uitroeiing of poging tot uitroeiing van de joden door de nazi's, komt Faurisson aandraven met een variatie op de welbekende historisch komplot - theorie : de joden bedreigden Duitsland en dus hcd Hitler groot
gelijk ze op te sluiten in concentratiekampen.
Dat waren geen vernietigingskampen
maar gewone werkkampen.
"De gaskamers zijn
een "historische leugen"} in het leven ge-*
roepen door het Amerikaanse zionisme. De
voornaamste slachtoffers van deze gigantische politieke en financiële zwendel zijn
de Duitsers en het Palestijnse volk", aldus
Faurisson voor de microfoon van Europe 1 op
17 december 1980.
Op deze en andere uitspraken van de
professor kwam zoals te verwachten reactie.
Voortdurend lastiggevallen en bedreigd,
werd hij tenslotte van de universiteit verwijderd met het (toch wel gezochte) argument dat men zijn veiligheid niet langer
kon garanderen. Mensen die de concentratie
kampen overleefd hadden en organisaties
voor de mensenrechten daagden Faurisson
voor de rechter, op aanklacht van geschiedvervalsing, smaad en aansporing tot haat.
(Over de afloop van dit proces en de implicaties ervan hebben we het een volgende
keer);

Tot hier verschilt heel deze kwestie
niet zoveel van gelijkaardige gevallen in
binnen -en buitenland.
Sinds de oorlog
doet een bepaald soort extreem-rechtse pers
verwoede pogingen om Hitler en de nazi's
postuum het bloed van de handen te wassen.

Zo brengt de Westduitse National Zeitung
(oplage: 120 000 exemplaren, geschat
aantal lezers 500 000 en te koop in de
kiosk van het St. Pietersstation) in
nagenoeg elk nummer een of andere zogezegde "professor" aan het woord die voor
de zoveelste maal bewezen heeft dat de
concentratiekampen niet bestonden, maar
een propagandatruk waren van (schrappen
wat niet past) de joden, de bolsjevisten
de GPOe, de Amerikaanse of Britse ge-

FAURISSON : GASKAMERS ?
DODEN? KOM.KOM...

WET VAN POSTHUMUS
Vandaag gehoord :
’Juffrouw de assistente, dit jaar is
twaalf een vrijstelling.’
Jamaar mijnheer, daar kunnen we geen
rekening mee houden. Voor mij blijft
het veertien.’

Om maar te zeggen dat we nog niet aan
het einde van onze ellende zijn. De
regeling is ondubbelzinnig :
10 is geslaagd per vak
11 gemiddeld is geslaagd in het jaar
12 een vrijstelling.
Maar als proffen en assistenten het nog
niet weten, of niet willen toepassen,
lieve mensen, kan me dan iemand verteller
wat nu eigenlijk de criteria zijn om
(eindelijk) te kunnen afstuderen aan deze
leuke universiteit ?
Zouden de studentenvertegenwoordigers
daar eens willen op drukken in de
verschillende raden ?
Vorige week beloofden we een bespreking
van het nieuwe examen-punten-systeem.
Een opvallende principiële keuze was
het voldoende-cijfer (10) niet gelijk
te stellen met het vrijstellingscijfer
(12 dus). Over dit punt werd het meest
gediscussieerd in de verschillende raden. Eén ding was op voorhand al geweten:
een compromis was totaal onmogelijk.
Argumenten pro het gelijkstellen van
voldoende met vrijstelling (beide tien
dus, of zoals prof.Kruithof het vorig
jaar in een interview met dit blad stelde^
"één keer goed, altijd goed".)
’) het is het meest duidelijke systeem,
is de student erdoor dan heeft hij de
zekerheid voorgoed van het vak vanaf te
zijn.
2 ) het verlaagt de spanning : nu krijg je
de situatie dat een student op alle vakken kan slagen, net op het laatste buizen
en toch alles moeten herdoen omdat hij
enkel tienen, elven (dóér-dus) en één
buis heeft.

3 ) het wordt een stuk makkelijker voor
de student want een prof die hem een
voldoende geeft, geeft meteen ook een
vrijstelling : een lichtere tweede zit
dus.

Argumenten tégen gelijkstellen van het
vrijstellings- en voldoende-cijfer :
’) verscillende faculteiten zullen het
nooit erkennen en eenvoudig officieuze
vrijstellingscijfers stellen, die hoger
liggen dan de officiële voldoende-ci j f ers.
2 ) het wordt moeilijker voor de student
want de prof zal moeilijker een voldoende geven omdat hij weet dat het gelijk
staat met een vrijstelling. Meer tweede
zits dus.

Bemerk vooral de prachtige tegenstelling
tussen de pro's die zeggen :
"meer studenten slagen door een lichtere
tweede zit",
en de contra’s die daarentegen stellen :
"minder studenten slagen” .

Dergelijke argumenten zijn wetenschappelijk weerlegd en totaal naast de kwestie.'
Wat moet het puntensysteem dan nastreveni
Wij dachten : a. duidelijkheid en ondubbelzinnigheid,
b. menselijk zijn.
En precies daarin scoort het systeem
van de pro’s (gelijkstelling van de
cijfers) het meest : de spanning wordt
een stuk weggenomen,’’ééns goed, altijd
goed” .
Waarom heeft men dan toch het contrakamp gelijk gegeven. Omdat de proffen
niet alles wilden veranderd zien. Stel
je voor, hun puntensysteem veranderen!
Domweg oer-conservatisme dus. Het lijkt
wel een anachronisme in 1982,aan een
rij ksuniversiteit.
En als het ’good-old-days’-principe
nu al primeert op wetenschappelijke
wetten...
Het zal de mensen uit de faculteit
toegepaste wetenschappen een plezier
doen, terug naar de stoomtreinen...
dan schrikken de koeien niet.

Twee jaar geleden organiseerde een groep
studenten een nicaragua-tweedaagse aan
deze unief. Het werd een succes en met
die stimulans in de achterzak werd de
Werkgroep Centraal-Amerika opgericht.

Volledigheidshalve moeten we nog vermelden dat de contra’s het gehaald
hebben. De faculteitsraden (met vooral
proffen en dekanen aan het hoofd) waren
sterk tégen het gelijkstellen van de
cijfers voor slagen en vrijstelling.
Als wij ons nu een nootje kritiek mogen
permitteren : beide partijen zijn verkeerd, fout, mis, ernaast.
Geen van beide partijen heeft blijkbaar
ooit gehoord van de wet van Posthumus,
nochtans al jarenlang gekend, jarenlang
getest en telkens opnieuw bewezen.
Posthumus zegt : "er zullen altijd evenveel studenten slagen, wat ook het systeem is van punten.
Bij een ingrijpende verandering zal men
eerst even het evenwicht verliezen, maar
dat stabiliseert zich vlug rond het oude,
identieke slaagcijfer van het vorige
punten-systeem !’’
Zowel de pro's els de contra’s zitten er
dus vér naast. Er zullen niét meer studenten slagen, er zullen niét minder
studenten slagen.

alfabetisering

Man gestikt in
stukje vlees
(Eigen berichtgeving)
EEKLO / KAPRIJKE. —
Zondagavond is in een Chinees restaurant te Eeklo
een jongeman uit Kaprijke
door verstikking om het
leven gekomen. Hij had
zich verslikt in een stukje
vlees. Inderhaast toegediende zorgen mochten niet
baten.
Het slachtoffer is de

33-jr

Vorig jaar kreeg de tweedaagse als thema
El Salvador, met affiches, debat, film,
enfin, de klassieke (wat men dan zo mooi
noemt) sensibilisatiemiddelen. Een woord
dat een gruwel is voor elke typist, maar
het staat zo mooi in foldertjes en brochures niewaar.
De opbrengst ging tot de laatste frank
naar het FDR-FMLN (nee, geen splintergroep van het ACV alweer, maar een verzetsbeweging in El Salvadoor -de L in
FMLN staat voor liberatión-).
Ietwat laattijdig gaat ook dit jaar de
tweedaagse door. Films, debatten en
(de onoverkomelijke benefiet-)fuiven
staan op het programma.
Wie meer info wil over de werkgroep of
de situatie in centraal amerika : één
adres : st.pietersnieuwstraat 45 voor
'werkgroep centraal-amerika’ of
tal. 091/23 50 34.

DE HISTORICUS
Birne dienst, de zionisten, de trotskisten
etc....
Niets nieuws dus, maar waarom dan al
die heibel rond Faurisson? Kort nadat
Faurisson zijn ontslag had gekregen, deed
een petitie de ronde die was opgesteld
door de liberaal-socialist Serge Thion en
die mee werd ondertekend door een goede
vriend van Thion: de Amerikaanse linguïst
en filosoof Noam h,homsky , bekend tegenstander van de Amerikaanse Vietnampolitiek
en een van de scherpste kritici van
het Amerikaanse establishment.
In de petitie werd gepleit voor
spreekvrijheid voor Faurisson,.die - en hier
knelt het schoentje - werd omschreven als
een "eerbiedwaardige” professor, die een
’’uitgebreid, onafhankelijk historisch onderzoek" had verricht naar het bestaan van de
nazi-gaskamers. Had Chomsky de petitie niet
gelezen ? Het gebeurt iedereen wel eens in
goed vertrouwen een petitie te tekenen zonder de tekst aandachtig gelezen te hebben
(aan de ingang van de Brug lijkt -of leekhet soms lopende bandwerk). Had hij zich
(teveel) verlaten op zijn vriend Thion ?

nemen kwam te laat), maar toen het kwaau
eenmaal was geschied, bleef hij hardnekkig
zijn tekst verdedigen,

Hij stelde dat hij louter een essay
over de burgerrechten had geschreven.
Chomsky verklaarde in "Le Matin" : "Ik heb
in mijn inleiding met geen woord gesproken
over de inhoud van het boek, noch over het
gehalte van het onderzoek.
Tk heb alleen
het recht van de schrijver op vrije menings
uiting verdedigd." In zijn talrijke replieken en ingezonden stukken beroept Chomsky

Aan deze speculaties maakte Chomsky een
einde, door , toen hij zeker wist wat hij
precies ondertekend had, vol te houden dat
de petitie enkel in neutrale bewoordingen
Faurissons spreekrecht verdedigde en dat hij
zich geenszins achter diens uitspraken stelde.
Het incident, dat bij velen een wrange
nasmaak achterliet, raakte vergeten, tot
Faurisson in november '80 "Mêmoire en dêfense contre eeux qui m 'accusent de falsifier
1 'histoire. La question des chambres d g a z "
publiceerde, waarin hij nog eens zijn hele
theorie, inclusief "bewijzen" uit de doeken
deed. Het voorwoord was geschreven door een
gerenomeerd joods geleerde en professor aan
het Massaohussetts Institute of Technology:
Noam Chomsky.

Hoe kwam Chomsky's tekst in Faurissons
boek terecht en wat stond er in die tekst?
Oorspronkelijk was Chomsky's voorwoord een
"avis" of opinie, geschreven op verzoek van
Thion en bestemd voor Pierre Guillaume, de
uitgever van zowel Faurisson en Thion.
Chomsky stuurde zijn stuk met de opmerking
dat deze maar moest zien wat hij ermee aanving. Thion speelde de tekst door naar
Guillaume, die hem als inleiding opnam in
Faurissons boek. Chomsky was allesbehalve
gelukkig met deze gang van zaken (zijn verzoek om zijn tekst niet in het boek op te

"Ik zal hier niets zeggen over Robert
Faurissons werk, waarover ik weinig weet,
of over het precieze onderwerp dat hij behandelt, waarin ik geen autoriteit ben".
"Could it be’
,’ zo vraagt Gitta Sereny zich
in THE NEW STATESMAN af, "that on the subject Faurisson deals with, everyone has the
duty to become an authority ?"

Chomsky vervolgt in zijn laatste ali,nea : "Men zou zich kunnen afvragen of Faurisson werkelijk antisemiet is, of een
nazi. Ik heb al eerder gezegd dat ik zijn
werk niet zo goed ken. Maar in wat ik gelezen heb, vooral met het oog op de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit, zie ik geen
enkele aanwijzing die een dergelijke conclusie zou kunnen rechtvaardigen.
Ook in het
andere materiaal dat ik heb gelezen - publicaties en persoonlijke brieven - heb ik
geen overtuigende bewijzen gevonden.
Voor
zover ik kan nagaan, is Faurisson een betrekkelijk apolitieke liberaal". Voor alle
duidelijkheid voegt hij er nog aan toe :
"Tk kan in zijn publicaties niets vinden
dat tot dergelijke beschuldigingen zou kunnen leiden".

Het zal duidelijk zijn dat Chomsky hier
verder gaat dan een theoretisch betoog over
het recht op vrije meningsuiting.
Als iemand die beweert dat het bestaan van de gaskamers in Sobobor en Treblinka en de genocide van de joden door de nazi’s "een grote
historische leugen” zijn, geen anti-semiet
is, wie is het dan wel ? Moet men soms eigenhandig een synagoge in brand steken ?

CHOMSKY: DH,ZEI
IK DAT. ZOZO. TJA.

zich op VoLtaire, die zij dat sommige uitspraken hem met walging vervulden, maar dat
hij het recht om walgelijke uitspraken te
doen tot zijn dood zal verdedigen. (Dat
deze uitspraak zich in een groeiend succes
mag verheugen, blijkt ook uit het gebruik
dat Alexander Haig ervan maakte tijdens
zijn bezoek aan West-Berlijn. Sindsdien
mochten we inderdaad enkele walgelijke uitspraken van Haig noteren, o.m. in verband
met El Salvador en Turkije).

Geconfronteerd met deze opmerking, antwoordde Chomsky dat hij de beschuldigingen
van anti-semitisme aan het adres van Faurisson afwees, omdat ook die beschuldigingen
zijn rechten zouden aantasten. Hier waagt
de linguïst zich wel op erg glad ijs, want
uiteindelijk komt deze redenering er op neer
dat men, uit overdreven zorg voor de vrije
meningsuiting, er moet van afzien een bepaal
de mening als anti-semitisch, of racistisch
of discriminerend te bestempelen.
En dit is de kern van de zaak : neemt
men aan dat de vrije meningsuiting het air
lerhoogste goed is, dan volgt daaruit dat
alle meningen, ongeacht de inhoud, moeten
worden toegelaten. Deze liberale visie
leidt onvermijdelijk tot een, m.i. nefast,
relativisme : alles is toegelaten, inclusief
de botte leugen, laster, de ontkenning van
historische feiten (let wel : we hebben het
hier niet over interpretaties van vaststaande feiten), aanstoken van racistisch geweld
etc...

Daartegenover staat een andere visie,
die aan de vrijheid van meningsuiting de notie verantwoordelijkheid koppelt.
In deze
visie kan de vrijheid van meningsuiting
beperkt worden, wanneer zij andere waarden
als recht op verdediging, gelijkwaardigheid
en non-discriminatie op grond van kleur,
ras of religie al te zeer in het gedrang
dreigt te brengen. Volgende keer gaan we
dieper in op deze kwestie n.a.v. het proces
Faurisson.
Lieven Dejager

Maar wat staat er nu letterlijk té le^
zen in Chomsky’s voorwoord ? In de derde
paragraaf benadrukt Chomsky dat zijn opmerkingen gaan over een strikt afgebakend onderwerp, namelijk het principe van vrijheid
van meninguiting, gedachte en geloof.

Door te stellen dat Faurisson een "betrekkelijk a-politieke liberaal" en geen
anti-semiet is, geeft Chomsky, gewild of
ongewild,te kennen dat hij de waandenkbeelden van Faurisson au sérieux neemt. Hoewel
hij er zelf herhaaldelijk op wees dat het
verdedigen van vrije meningsuiting niet impliceert dat men achter de geuite menig
staat, respecteert Chomsky dit onderscheid
niet langer, wanneer hij niet enkel Faurissons spreekrecht, maar ook diens intellectuele integriteit gaat verdedigen.

Informatie uit:
"Geschiedvervalsing", Paul L. Berman, VRIJ
NEDERLAND, 15 augustus 1981.
"The Judgment of History”, Gitta Sereny,
THE NEW STATESMAN, 17 juli 1981.
"The Commissars of Literature”, Noam Chomsky
THE NEW STATESMAN, 14 augustus 1981.
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Prince of the City (Calypso) om 20u
Kritikasters, ga elders visjes vangen want
deze film is monumentfal goed. De prinsen
vande nacht zijn de agenten van de Special
RIK S. / Jubileumnummer 150/Film
Investigating Unit, een keurkorps dat op
nogal bizarre wijze het drugmilieu bij de
Titel:(liefst ook in frontpaginakader)
lurven vat. Aangezien die SIU aan geen kat
uitleg verschuldigd is, alleen de resulOMDAT ME VAN FILM HOUDEN, NIET VAN PAUZES!
taten tellen, gaan de cops geregeld de corrupte toer op. Tot de Knapp-commissie al
(GEEN apart rubriekhoofd FILM, dus)
die zaakjes eens gaat besnuffelen en er
een van de agenten (Ciello) kan toe brengen
Omdat we van film houden en niet van pauzes, uit de biecht te klappen.
De eerste bezoals die in premiere voor Gent in de Decakentenis heeft een sneeuwbaleffect tot gescoop geserveerd worden (kwestie van de bar volg en een monsterproces is het resultaat;
te doen draaien], brengen we deze week en52 van de 70 SIU cops worden aangeklaagd
kele woordjes over véle films.
wegens omkoperij, 2 plegen zelfmoord.
Dit
Niet dat we een P.v.d.e.-van-de-fillem ruLuitenant François .op zijn Amerikaans-scebriek willen openen. Schamper is immers niet nario boordevol feiten en nog meer figuren
gebonden aan kassa, kassa. Want eigenzinnig wordt in een groezelig donkere fotografie
zijn we wel, niet noodzakelijk lezerwelwilgefilmd tegen de achtergrond van een er
lend, We vergeten te schrijven over slechte zelden zo gevaarlijk uitziend New-York.
films. Doe jij dat ook? Werp je schrijfsels
dan eens binnen bij Schamper/film, brug.
ICH BIN EIN BERLINER

Er zijn geen goedne of slechten in deze
prent, alleen mensen die grijs wegbalanceJe£ou aan de bewustzijnsindustrie, waar de
ren tussen beiden. Een flic als Ciello
droomfabriek film een onderdeel van is,
ziet zichzelf immers als de muur tussen de
gaan twijfelen, als je het zwakke Berlinale- beschaving, de luksueuze bureaus van de
programma achter de oogbollen kreeg.
ambtenaren en de jungle, de ahcterbuurten
Gelukkig dat de Fleer Axel CSser Springer de
van de junkies.
show stal door de BILD-Beer aan Disney's
koude oorlogsproduktie MIT DEN BALLON NACH
WESTEN toe te kennen, voor er nog maar een
film in de Goudenberencompetitie gedraaid
was. Springer nodigde immers alle V I P ’s uit
Maar de man die het onrecht te lijf wou,
voor de eigenlijke opening van de Berlinale
wordt door hogere instanties misbruikt
naar ZIJN filmavontuur van de Oostduitse
tot hij zelfs zijn partners en zichzelf
familie per ballon naar de vrije wereld.
voor de balie praat. Voor Ciello is dat
Hoera.
meteen een psychologische schok van jeDe enige film die echt de Westduitse reali- welste eentje dat hij nooit meer zal te
teit anno wirtschaftswunder/R.A.F. capteerboven komen. Dat bewijst het slot...
de, DIE BLEIERNE ZEIT, van Margareta VON
TROTTA, wordt volgende week door een gastschrijfster besproken. Maar de actualiteit
gaat voor:
In deze oerdegelijke realistische film
staat de schuldvraag centraal: verantwoorEXTERIEUR NUIT - Calypso, 23u.
den de resultaten van de SIU hun corrupt
De love non-story van een mooi trio(twee
gedrag ?
Is Ciello een verrader of een
moeders mooiste jongens en een vaders mooiheld ?
ste meisje) in een nachtelijk Parijs, vibrerend op tango-muziek. Taxi’s, liefde en onbetêalde rekeningen. Maar wat hoestte die
mevrouw naast mij in de bios.

BLDOD OF HUSAIN - Blandijn, 10/03, 20u.
Een must van een Pakistaanse prent die wat
onopgemerkt bleef door het te grote aanbod
van het jongste Filmgebeuren. Over een soort
Zia, het conflict stad-platteland, en de
Ondeugende Westerse Vrouw. Prachtige fotografie, onwaarschijnlijk voor een off-Hollywoodproduktie)

Op de tweede vraag antwoordt de film zelf.
Regisseur Limet steekt zijn bewondering
voor Ciello immers niet onder de eerste de
beste stoel, maar doet het dan wel zonder
de agent wit te wassen,want uiteindelijk
liegt Ciello zelf er ook niét naast.

aantal scenes met die uit zijn eigenste
"VRIJDAG" . Met andere woorden een film
over kleinburgelijke karaktertrekken in
afschuwelijk ingerichte interieurs.
Vlaanderen op zijn smalst.
Maar Boon filosofeer’
en dagdroomt
in zijn Menuet, in de film
daarentegen wordt aan zoiets een mouw gepast via een met op oneindig starende
vent en via hallucinant-erotieketieketieke
tussengeworpen scenetjes.
Je ligt er plat
van. Zo rijk als het boek is, zo armtierig
de film.
"Menuet" van tandem Claus-Rademakers is zo
emotieloos als een kapotte ijskast en over
de acteurprestaties kun je het al helemaal
niet hebben omdat die er, op het keukenhulpje Akkemay na, in geen verten te bespeuren zijn.
De zoveelste Vlaamse film
die de bal niet alleen missloee maar hpf
geval zelfs niet eens raakte.

Awoert.

Wij hopen dat Schamper in de toekomst
hun informatie halen bij de jongeren
zelf en niet uit vage geruchten van
derden.

redetktie
Laten we twee dingen duidelijk uit
elkaar halen : allereerst de kritiek
op schamper :
') we mogen jullie geen autonomen
noemen. Prima, maar hoe dan wel ?
Jouw omschrijving 'werklozen, studenten,
scholieren, arbeidende jongeren, anarchisten, marxisten, autonomen,enz.'
is een beetje te omslachtig om 50 keer
in een artikel te vernoemen.
Laten we het bij 'jongeren’ houden ?

2 ) er was, volgens jou geen konsternatie in de zaal want de meerderheid reageerde positief.
Konsternatie betekent verwondering,
niet negatief reageren. Je mag je
vocabularium es oppoetsen.
3 ) Die 'vage geruchten van derden'
kregen we van Jef Demedts, NT G-directeur,
zelf. Trouwens, we hebben niet de indruk dat we de jongeren-acties onvoldoende belicht hebben.Lees de vorige
schampers maar eens na.
En dan ten tweede 'het verwijt dat
we voor besparingen zijn' en 'we zijn
ook niet tegen het feit dat de opera
er is'. Mooi, dat hebben we ook helemaal
niet gezegd. Dus tenminste daarover
zijn we het eens.
de redactie.

WOE 10/03/82 vanaf 19u in de St-Pietersabdij (op het St-Pietersplein uiteraard)
inkom:

voorverkoop: f 130 fr.
de avond zelf: 150 fr.

zaal 1: film en dia's (met o.a. de andere
film)
zaal 2: poëzie en Keastron Korps
zaal 3: symptoom, Ferre Grignard en Jazz
Combo
zaal 4: Lavvi Ebbel en De Kreuners
gangen: stands en free podium
tussendoor: fotoklas, GUST,GUT,MUG,koor ;
AR E N A 0 ° 000000000000000000000000000000000000
Dl 09/03/82 om 20.15u
"Tijgers en andere verhalen" door Jan DeCleir
DO 11/03/82 öm 20 . 15u
"Tijgers en andere verhalen" door Jan DeCleir
VRIJ 12/03/82 om 20 . 15u
"Tijgers en andere verhalen" door Jan DeCleir

ARCA
Das Boet ist Voll
Schitterende in zakformaatfilm over Zwitsers die anno 43 de ogen sluiten voor het
de Joden aangedane onrecht, en zelfs meer
dan dat ze onschuldig zijn.
Een film over een Zwitsers wet die de Jodei
terugstuurde naar Nazi-Duitsland en dat betekende in één richting naar Treblink'a.
Op de vraag ” Waarom zijn jullie Joden zo
trots ?” antwoordt de grijze grootvader
"Als ik een JOod, niet trots zou zijn, zou •
ik toch een Jood blijven. Dus waarom niet
trots zijn ?” Het type waarvan er miljoene
de gaskamers inliepen zonder ook maar één
woord van protest.

$\/0ë

Ook was er geen konsternatie in de zaal
van het NTG. De meerderheid van het pu bliek reageerde positief, buiten enkele
uitzonderingen waar iemand riep 'snij
je haar af'. Ook NTG-direkteur Jef
Demedts reageerde positief op de jo ngereneis voor eBn autonoom centrum.

Graag zou ik willen reageren op het
artikeltje "zwart" over het autonoom
centrum in Gent.
Een eerste opmerking is dat wij geen
autonomen zijn. De jongeren die een;
centrum willen komen uit verschillende
milieus (werklozen, studenten, scholieren, arbeidende jongeren) en verschillende politieke stromingen (anarchisten,
politiek daklozen, marxisten, autobomen e n z . )
Wij zijn in die zin autonoom dat wij
niet afhankelijk willen zijn van partijof gemeentepolitiek.Maar met bv. de Parijse autonomen hebben de meesten niets
te oiafeenï
Een tweede opmerking: de ideeën stoelen
niet op Duits voorbeeld (Zlirich ligt
trouwens in Zwitserland) omdat toevallig
de opera vermeld is als kultuurpaard.
Wij stelden dit voorbeeld om aan te tonen dat het kultuurbeleid van de o v erheid nogal eenzijdig is en weinig of
geen aandacht besteed wordt aan kuituur
van ongeorganiseerde jongeren.
Wij zijn ook niet tegen het feit dat
de opera er is, iedereen heeft recht op
eigen kultuurbeleving - en dit is voor
ons ook het ge v a l .
Ook het verwijt tegen ons dat we voor
besparing zijn voor het Museum van
Schone kunsten telt niet. Wij zijn wel
tegen wansubsidiëring en prestigeprojekten zoals in Vlaanderen meermaals g e beurt (men herinnere het gebouw in
Amsterdam 'de BRAKKE GROND', opgekocht
door de Belgische staat)

We gaan het kort houden. Het boek van
Boon bestaat uit drie monologen gekruid
met boven op de pagina’s prijkende faitdivers over verkrachtingen en hun debiele
zonen neerschietende vaders,
slagzinnen 'gaat er al spelend in maar 't
't komt er wenend uit.” Boon's samenvatting van erotiek, leven en weemoed.
Z o ’n
knap intimistisch boek smeekt er dus niet
om verfilmd te worden.
Lili Rademakers doet dat toch en wij zitten ermee. Hugo Claus schreef het scenario
en zoiets als dialogen maar verward een

Maar ja, wie zonder zonde is gaat stenen
zoeken. Vakwerk en een sublieme brok
cinema.

fcCLS.

1.

Menuet (Select) 20u30

2.

Krijgen alle kinderen in ons onderwijs
gelijke kansen, om hun mogelijkheden
normaal te ontwikkelen. Dat is toch de
pretentie van onze scholen. Men heeft
sterk de indruk van niet.
Vooral als men kijkt naar de redelijk
grote groep gastarbeiderskinderen. Hun
begaafdheden worden zeker niet met de
nodige hulpmiddelen en aangepaste begeleiding tot ontplooiing gebracht.
Een fundamenteel probleem van de tweede
generatiekinderen (hier geboren of gekomen voor hun 14°jaar) is dat ze gevangen
zitten tussen kuituren. INfeiten hebben
ze te maken met fragmenten uit beide.
Op school komt dit het duidelijkst tot
uiting. De school en het gezin vormen
immers twee polen waartussen het kind
balanceert. Vaak zijn die beide werelden
dan nog totaal tegenstrijdig. Bovendien
heeft de school soms verwachtingen die
thuis onmogelijk kunnen ingelost worden.
Zowel de morele steun als de feitelijke
mogelijkheden ontbreken om de kinderen
te helpen. Nogal wat ouders (1“generatie)
zijn immers ananfabeet en kunnen dus
moeilijk de huistaken van de kinderen
volgen. Ook het gebrek aan ruimte thuis
en de gezinsgrootte maken in de meeste
gevallen die opdracht hopeloos.
De lessen zelf zijn zowel inhoudelijk als
naar de vorm wereldvreemd, en onvoldoende
aansluitend bij hun bi- of multiculturele
wereldervaring. Zolang in het onderwijs
het volle gewicht uitgaat naar het ve rbale intellectualistische zullen migrantenkinderen al was het maar omwille van d<
taalmoeilijkheden blijvende handicaps
ondervinden. Hun lage schoolresultaten
zijn hierdoor helemaal niet representatievoor hun intelligentie, evenmin als de
psychologische uitslagen waarbij eveneens
de nadruk wordt gelegd op het verbale.
Onderzoeken naar niet-verbale expressei
bij vreemdelingen-kinderen hebben echter
verrassende resultaten opgeleverd. Hier
scoren de buitenlandse proefpersonen
veel hoger dan de Belgische jongeren,
als men stucturatie, integratie en
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VRIJ 05/03/82 om 20u
"De Wereldverbeteraar"
ZA 06/03/82 om 20u
"De Wereldverbeteraar"
concert“ 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
collegium vocale gent en choeur de la
chapelle royale paris -vrijdag 19 maart
om 20.30 in de karmelietenkerk, burgstraat 46 te gent (200fr en 100fr stud.)
"film000000000000000000000000000000000000
capitole : crazy history of the world
century : maniac
majestic de man van ijzer
le professionel
de schande van de jungle
savoy : verhaal van alledaagse waanzin
select: menuet
calypso : prins van New York
voor het leven van een klabak
de huid
extérieur nuit
de laatste vrouw
amarcord

gedetailleerdheid van de gemaakte tekeningen als eenmaat voor intelligentie
beschouwt.
De houding van de leerkrachten is verder
ook zzer bepalend. Die varieert sterk,
gaande van latent racisme tot goodwill,
al of niet gekoppeld aan moedeloosheid of
machteloosheid.Dat laatste houdt o.a.
verband met de ontoereikende opleiding
bijscholing en begeleiding die de leerkrachten krijgen om op een deskundige
en aangepaste wijze de specifieke problemen van de migranten aan te pakken.
Daardoor dragen de onderwijzers bij tot
het Pygmalioneffect, een bijzonder me rkwaardig fenomeen in de pedagogische
wereld, ontdekt door Rosenthal. Het is
n l . zo dat kinderen uit lagere sociale
groepen onderschat en kinderen uit de
hogere groep overschat worden. Het
Pygmalion-effect is dus het verband
tussen de verwachtingen van de onderwijzers en eigenlijke schoolresultaten.

Last but not least telt ook de mentaliteit van de autochtone bevolking. De
2°-generatie kinderen raken vervreemd
van thuis. Die wereld is immers sterk
verschraald, het gezin is losgerukt uit
zijn oorspronkelijk milieu,de taal
veramt, enzovoort. Als reactie daartegen
worden de ouders vaak heel formalistisch
reglementeringen die in het huisland met
een korrel zout genomen worden , daar
klampt men zich hier aan vast. Met het
gevolg dat de kinderen daarentegen in
opstand komen of er een afkeer van krijgen. Doch elke mens heeft nood aan
zelfbevestiging. Wanneer ze dan buitenhuis niet geaccepteerd worden, niet als
gelijke behandeld, geraken deze jongeren
in een diepe identiteitscrisis.
Nochtans is de hele situatie niet
totaal uitzichtloos. Dat bewijzen een
aantal interessante initiatieven op
onderwijsvlak, zoals bv. deze van het
stedelijk pedagogisch centrum van gent.
kathlijn schrooyen

