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interview met
FRANK UYTTERHAEGHE
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Geen boeiender televisieprogramma dan 1 De
Nieuwe Orde 1 dat drie weken terug op de
Vlaamse televisie de champagne-fles tegen
de boeg kreeg. En de wind in de zeilen.
Schamper vond, zeker na de tweede aflevering, dat bredere maatschappelijke situering van het fascisme en de link met
'prachtig-tachtig' te weinig aan bod kwamen .
Juist daarnaar zijn we gaan informeren bij
FRANK UYTTERHAEGHE, docent aan deze universiteit, fakulteit nieuwste geschiedenis,
en co-auteur van het boek 'De Kreeft met
de Zwarte Scharen'(warm aanbevolen).
Ondanks enige vertraging vanwege zijn vaderschap (de eersteling én een zoon) en
de emotionele reaktie van onze bandrekorder op dit heuglijke nieuws, toch persklaar
geraakt:
HET'FASCISME-INTERVIEW...

Alle schoolverlaters, welk diploma ze ook
haalden, worden uitkeringsgerechtigd. Tot
hun 18° jaar loont stempelen nog nauwelijk'
de moeite want ze krijgen slechts een som
gelijk aan de kinderbijslag voor het tweede kind. 109 frank per dag.
Vanaf hun achttiende krijgt men een som
gelijk aan het OCMW-minimuminkomen :
279 frank per dag.
De opbrengst van deze besparingen :
1,5 miljard.
Nogal dramatisch voor de schoolverlaters.
Ironisch genoeg zou dit wel eens de grootste stimulans kunnen zijn die de regering
in jaren heeft gegeven aan de democratisering van het onderwijs...
Het grootste percentage van werklozen
vindt men onder de schoolverlaters. Met
een zekere do p-1carrière1voor de boeg
verlaten veertien tot achttienjarigen
het onderwijs.
Na de wachttijd te hebben opgetrokken moet
deze categorie een tweede slag slikken.
Tot 18 jaar 109 frank : trek daar al
36 frank voor de bus naar het doplokaal
af...
Nee, studeren mag dan duur zijn, de
brug tussen middelbaar en hogere school
is een stuk korter geworden.
Die meer studenten gaan dan wél 100.000
frank het stuk kosten aan de staat. Maar
dat is natuurlijk een argument dat véél
te ver gezocht is,om nog van tel te zijn
in een CVP-PVV regering.
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Malaise in het krantenland. Paradox, het
anarchistisch ("neenee, libertair", werpt
de verantwoordelijke op) maandblad zit nu
meer tijd te verprutsen in de gerechtszalen dan op de redactie.
De drukker heeft een schuldvordering van
33.000 frank.
"Nogal smerig, eerst zegt hij dat het
14.000 frank gaat kosten, dan komt ie met
een rekening van 33.000. En wij zien er nu
toch ook geen typen uit die met geld kunnen smijten."
Dat geld heeft men niet, dus maar naar
tante post gestapt ! Het zit de redactie
van paradox nogal hoog dat al hun post
ofwel 'verdwijnt', ofwel geopend wordt
in de post. Alweer een proces dus.
"Met een beetje geluk kunnen we onze
schulden door de post laten betalen."
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FIERS
Waarom slikken de gerechtelijke instantiet
die ten slotte moeten waken ever het gronc
wettelijke principe zoiets ?
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Het is allang geen geheim meer dat de scheiding van machten een fictie is.De rechterlij'
ke macht wordt meer en meer betrokken bij
de wetgevende en de uitvoerende macht.
Het abortusprobleem bevoorbeeld is een
et abortusprobleem is een duidelijk voorbeeld van die inmengina van de rechterlijke
macht:ze zetten het parlement aan snel een
beslissing te nemen op een oaenblik dat ze
kan vermoeden dat de zaak afaewezen wordt.
Op een ogenblik dus dat de zaak voor de CVP
onbespreekbaar is en dat de PVV meer conforme standpunten aaat innemen.
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De laatste, verki ezingen zijn in een tijd
van ekonomische krisis duidelijk ten
voordele van PVV en haar volmachtenpolitic
uitgevallen. Verreohtsing en vcImaohten,
is erenig verband ?

Volmachten vragen is geen verrechtsing van
een demokratie, maar de eliminatie van een
démocratie.Dat is een belangrijk onderscheid
Een regering cis volmachten vraagt zet het
parlement buitèrr spel met als enige bedoeling snel te kimne handelen.Je zou dit kunnene vergelijken met de jaren 30: men komt
in een Krisis terecht en men oordeelt dat
de democratie niet dynamisch genoeg is om
de problemen op te lossen. Met het argument
snelheid tracht men dan middelen af te dwingen waardoor de traagheid van de democratische spelregels omzeilt wordt.De uitvoerende
macht wordt dan absolute macht.
Wat mij het ergst verontrust bij het geven
en krijgen van volmachten op basis van araumenten als snelheid en efficiëntie is dat
de basis dit vrij gemakkelijk slikt.

Door die volmachten gaat ook de uitvoerende
macht mmer en meer naar zich toehalen. Als
de ■"egering het neit haalt met volmachten,
kunnen we wellicht een zakenkabinet verwachten en dan speelt het spel zich niet meer af
tussen de verschillende politieke partijen,
en is de stem van de kiezer volledia waardeloos : de democratische procedure wordt dus
totaal uitgeschakeld.

De eis van volmachten vind je in alle
partijen terug zeg je3 maar het is toch
opvallend dat de partijen zeis het RAD
en hët FDF de regering steunen hoewel ze
in de oppositie zitten.

Bij alle partijen zit de tendens van effigientie.van : we zullen nu even regeren zonder parlement en daarna willen we het er
,'el weer bij halen.
'.n daar zit hem het gevaar: als heel het
spektrum van politieke partijen deze ideeen
bijstaan wil dit zeagen dat er aan de basis
al veel verknoeid is en dat men daar die
volmachten heel makkelijk aanvaardt.
Vijf jaar oei eden bevoorbeeld zou het totaal
onmogelijk geweest zijn om vanuit een vakbeweging een voordtel te doen aan de arbeiders
om in te leveren.Vandaag is dit een voorwaarde van de regering om noo verder tussen
Zelfs het verzetvan de oppositie is inhoude- te komen met
lijk niet erg duidelijk: brult ze omdat ze
waarde van de regering om verder staatsteun
tegen het principe van de volmachten is, of te geven. Kijk maar naar Fabelta: 80% voor
juist omdat ze in de oppositie zit.
de inlevering.
Overigens beroept ook de oppositie zich op
Jet patronaat kan dus in een klimaat van
argumenten waarin snelheid en kordaat hankrisis de basis zaken opdringen die tegen
delen centraal staan.
hun belang in druisen.
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Iedereen weet nu intussen al dat in de
Ledeganck een grootscheepse en dure
verhuis aan de ganek is.
En dat allemaal rond de professoren
Fiers, Hoste,...
Prompt na het verslag over de lenteschoonmaak in de Ledeganck (zie vorige
schampers) begon men in allerijl de
werkzaamheden.
Eén van de gebouwen aan het Sterrecomplex (nl. S2) werd in alle stilte
ontruimt. Laatste nieuws :
* uit goede bron hebben we vernomen dat
onze kostenraming wat aan de lage
kant was. Men stelt nu al de ronde
som van 200 miljoen voorop (in plaats
van de vroeger vermelde 70 miljoen).
* de speciale kraan (om de toestellen
van de tiende verdieping te halen,
heeft plaats moeten ruimen voor een
duurdere en nog omsiachtigere oplossing.
Men vond het wetenschappelijk meer verantwoord de toestellen te laten demonteren door speciale deskundigen ; de
brokken dan maar naar de plaats van
bestemming te vervoeren en ze daar opnieuw in mekaar te knutselen. Een
delicate kwestie en een dure grap.

F R IE N D ...

* wie kent niet de beroemde (beruchte?)
practicumtafels die de vijfde verdieping
van de Ledeganck sieren ? Wel, die zullen er niet meer zijn, ze worden namelijk gevierendeeld (getweeëndeeld in
feite, in twee delen gezaagd), • dredefd
om door de deur te kunnen. Deze stukken
worden naar beneden gedragen, getransporteerd naar S 2, en daar... misschien
aan elkaar gelijmd ?
Een andere, maar helaas goedkopere oplossing, was evenwel voorgesteld. Men
zou vier ruiten van de vijfde verdieping
eruit halen en zo de tafels (in hun geheel) met behulp van een kraan naar beneden laten. Na een uiterst vluchtige
oogopslag van een ingenieur op de M i s gewassen ruiten,werd dit voorstel
onontvankelijk verklaard; vandaar.
Wij vragen ons nu wel af waarom bij het
ontruimen van S2 dit procédé wel toe^
gepast mag en kan worden .
*Nog even uw aandacht voor een belangrijke rechtzetting. In vorig artikel
hadden wij lichtzinnig geschreven
dat in de gebouwendienst 70 man zit
(letterlijk), dit is een schromelijke
overdrijving waarop wij dan ook dadelijk reacties kregen. Er blijkt namelijk slechts 68 man (weer letterlijk)
te zitten.

B R I N G , R IN G G !
Het is geweten dat je in Gent als fietser
riskeert de vallende ziekte te krijgen.
De straten zijn gevaarlijk,slecht onderhouden en bovendien oververzadigd van andere voertuigen waaronder trams: een
slechte compagnon van de fietser.
Het is niet om te lachen om in Gent per
fiets de andere kant van de stad te bereiken .Eénrichtingstraten dwingen je tot omwegen zonder eind.
Even grappig is de vaststelling dat de
fiets van tussen je bene verdwenen is...
4000 fietsdiefstallen per jaar, troost je,
de jouwe is er vroeg o- laat bij.
Wat de politie ook beweert, er bestaat een
remedie tegen.Vooreerst moeten er fietsstalling^nkomen, want het is bekend dat op
die plaatsen veel minder gestolen wordt.
Vervolgens met er werk gemaakt worden van
een fiets-registratiesysteem, een misschien
administratief omslachtig, maar toch sluitend identiteitsbewijs voor de eigenaar
van de fiets.'

Wetsvoorstellen zijn in voorbereiding, maar
net zoals de andere fietsperikelen (zoals
het auto-inrijverbod waar de fietser hët
eerste slachtoffer van islis er een aktiegroep nodig die deze eisen kracht bijzet.
Zowel stadsoverheid als stadspolitie geven
toe momenteel niets te doen omdat geen
enkele instantie de fietsgebruiker vertegenwoordigt .
Het is een lange weg naar een globaal
fietsvriendelijk verkeersplan:fietsroutes
tot in het centrum, veilige straten met
verplicht langzaam rijdend autoverkeer...
Wie hieraan wil meewerken vindt alvast
steun in het radioprogramma 'Schots en schee-f
een programma om zonder slipgevaar de andere
kant van de week mee te bereiken, te beluisteren iedere woensdag 18-19 uur op Radio
Toestel 100 MH FM.
Je kan er het signalement van je gestolen
fiets kwijt. Je kan er ook bij mensen terecht
over verkeersperikelen- misschien komt hst
zo nog wel eens tot een aktieve groep ??
Schrijven naar postbus 456-9000 Gent.
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Wat gebeurt er nu als al deze maatregelen
niet helpen ?
"

Ik denk dat dit een verdere verrechtsing zal
veroorzaken.
De krisissfeer is, denk ik , de belanorijkste oorzaak van een verrechtsing aan de
basis: grote groepn werklozen gaan meer en
meer inzien dat hun toekomst niet kan Gerealiseerd worden binnen een normaal economisch klimaat. Daarom gaan ze ideeen aanvaar
den die niet de hunen zijn, men mikt op het
minste kwaad: inleveren of sterven.
De vraag is nu of het inderdaad in bepaalde
bedrijven zo erg is. De vraag is niet hoe
onze produktiecijfers liggen maar hoe ervaart iemend zijn inkomen.Iemand ervaart de
krisis pas als hij moet kiezen tussen inleveren of werkloosheid.
En dit klimaat kan men ook tendele artificieel kreëren.Tindemans zegt al jaren: het
land is bankroet, Belgie staat op de afgrond

Waar treden dan , binnen dit klimaat,
werkelijk faseistisehe partijen op ?

^ ^ allemaal lukt zal waarschijnlijk
afhangen van de kracht van
progressieve bewegingen en mensen en de manier waarop ze zich in de strijd gooien of rechtse
ideeën , die zich aan de basis voordoen,
kunnen inkapselen.

Maar, dit zijn toch oplossingen die geen
oplossingen zijn ? Wat doe je bevoorbeelc
tegen een apatische bevolking ?

Ja, er zijn natuurlijk veel beperkingen
voor zo'n bewegingen.
Je kan moeilijk te
gen apatie ingaan.. Ik heb daar ook geen
pasklare oplossing voor.
Als een bevolking totaal apatisch is , dan
blijven er bijna geen mogelijkheden meer
over. En dat is natuurlijk een winstpunt
voor de strategie van ekstreem-rechts: ze
hebben de politiek zó vuil gemaakt dat
niemand er zich nog mee wil bempeien.
Dan kan men er inderdaad nog weinig aan
doen. Maar dan nog moeten we er niet gaan
bijzitten en alles zijn beloop laten..
Het is nog altijd belangrijk dat de demokratische krachten hun mening laten horen,
en zo krachtig mogelijk. Wat daar echter konkreet binnen de superstruktuur kar
aan gedaan worden weet ik niet.

Rechtse partijen en groeperingen bestaan alRechts sluit dikwijls in haar rangen
tijd ook buiten ene krisisklimaat.Maar ik
denk wel dat een langdurige periode van re- een hoop stdenten en jongeren. Zijn
cessie nodig is en dit natuurlijk samen met jongeren meer vatbaar voor ekstreem rechtse ideeën ?
andere factoren: de sociale samenstelling,
de historische en nationale kontekst enz.
Of de hele sektor van sociale voorzieningen.
Vandaag is deze heel goed uitgebouwd wat
een krisiservaring langer uitstelt, alhoewel men nu streeft naar een afbraak van die
Rechts heeft in haar kielzog altijd een
sociale sektor.
René Remond stelt dat alles afhankelijk is massa jongerengroeperingen gehad. Dit apvan de ervaring met een democratisch bestel. pèl aan de jeugd is intrinsiek een element
Een land met een langdurige democratie zou van de rechtse ideologie: ten eerste omdat
minder ontvankelijk zijn voor een verrecht- deze jongeren een kleine politieke bagage
hebben samen met een groot idealisme en ze
sing.
dus makkelijk manipuleerbaar, makkelijk
De stelling dat het fascisme een produkt is indokrineerbaar zijn. Ten tweede:door de
van de grootburgeri j moet dan enigszins G e- economische krisis worden voornamelijk
relativeerd worden.
jongere mensen getroffen en dit gekombiHet is nogal evident dat een extreem rechtse neerd met een politieke apatie geeft dat
groepering , die beseft dat ze heel ver van deze mensen erg ontvankelijk zijn voor
de macht staat , haar steun gaat zoeken bij rechtse ideeën. Kijk maar naar de stutopgroepen in de financiële en economische dentenbeweging tien jaar geleden was het
wereld.
grootste deel van de studenten links georiDe Grijze Kat' , in Antwerpen bvb., wordt ënteerd terwijl we nu kunnen zeggen dat het
centrum is.
gratis verspreidt op 120.000 eksemplaren:
iemand moet dit toch financieren. Terzijde: Het beroep op het idealisme, belangeloze
inzet en altruisme van jongeren is dikwijls
Peeters uit de rechten heeft daar onlangs
een artikel ingeschreven over de ' demoni- misbruikt geweest. Bijvoorbeeld: de pastoor die in zijn parochiekerk ronselde om
sche bolsjevisten', waarin, echt waar, de
te gaan vechten tegen 'den bolsjivist, den
bolsjevisten afgetekend stonden als 'den
baarlijken du ivel'.
duivel' .
Dat die financieel en ekonomische topgroep- Redeneren met grote entiteiten is trouwens
en in die milieus ingang zoeken om hun ei- zeer typisch geweest in de jaren dertig en
gen ideeëngoed door te drukken is een andit vinden we ook vandaag terug : het verdere zaak. Is de burgerij, het grootkapi- schuiven van al het kwaad op één of andere
taal het fascisme erg toegewijd ? Ik zot'
vijand. Deze zondebok-theorie is makkelijk
eerder denken van niet. Zij zien dit waar- aanvaardbaar. In de jaren dertig was de
schijnlijk als de enige mogelijke laatste
grote vijand de judeo-maconieke bolsjevist.
oplossing. Hun kapitalisme is gebaseerd
De kommunisten, joden en vrijmetselaars zou
op een burgerlijke parlementaire demokratis den samengespannen hebben om de heerschapen slechts als het de enige mogelijkheid
pij te bemachtigen.
is om hun kontinuiteit van winsten te vrij- Deze koncepten zijn makkelijk kauwbaar.
waren zullen zij de hulp van ekstreem-recht- Nochtans hebben ze geen enkele waarde maar
se groeperingen inroepen.
ze laten toe op een eenvoudige manier in
kategorieën te verdelen.

Een konstante verrijking van de kapitaalbezitters, het verhogen van de winstvoet van
de ondernemingen en daartegenover een konstante verarming van de werkende bevolking,
dit is het beleid gevoerd door de monopolieburgerij en haar regeringen om de krisis te
bestrijden.
De afbraak van de index vormt het sluitstuk
van de huidige regeringspolitiek: vanaf 1
maart tot 1 juni 1982 wordt de binding van
de lonen opgeschort (behalve voor brutolonen
beneden de 26.821Fr.), vanaf 1 juni tot 31
december 1982 zullen forfaitaire aanpassingen volgen van 536Fr., vanaf 1 januari
1983 treedt het oude indexsysteem weer in
werking maar met als basis de wedden van
december 1982. Dit betekent voor de Belgischt
werkers een gemiddeld loonverlies van 5,4%
en een blijvende inlevering vermits de,
vertrekbasis lager blijft.
De doorgevoerde devaluatie is volledig gekoppeld aan de indexafbraak. De devaluatie
zal leiden tot prijsstijgingen. De indexafbraak moet verhinderen dat deze gepaard
gaan met loonstijgingen. De werkende bevolking zal de krisis betalen. De zogenaamde
prijsblokkering is een lachertje: voor eind
'81 waren er meer dan 100 prijsverhogingen
aangevraagd die als ’uitzonderingen’ zullen
behandeld worden.
De regering heeft de sociale zekerheid verder afgebouwd. De laatste reserves werden
opgebruikt, er wordt drastisch bespaard op
het kindergeld, mensen zonder kinderen moetei
een solidariteitsbijdrage betalen.
Het antwoord van de bevolking op deze afbraakpolitiek moet in verhouding staan met
de aanval van de kapitalistenklasse. Enkel
een algemene staking in de grootst mogelijke
eenheid en gekoppeld aan fabrieksbezetting
kan aan deze politiek een einde stellen.
Het zal echter niet voldoende zijn de intrekking van de maatregelen en/of de val van
de regering te bereiken. Een volgend kabinet
al dan niet met medewerking van de socialisten, zal immers fundamenteel dezelfde politiek voeren daar ook zij enkel de belangen
van de kapitalisten zal verdedigen.
Het enige reële alternatief is het socialisme, de onteigening van het grootkapitaal, de
ontbinding van de kapitalistsiche staatsmacht. De krisis leidt tot een nooit geziene
machtsconcentratie in handen van enkele holdings. Zo kontroleert de GenersfcLe Maatschappij dankzij een recente machtsverschuiving
het geheel van de nonferrosektor, de elek■’•riciteitssektor, de engineering en de voornaamste bouwondernemingen. Met de miljarden
verdiend op de rug van de staalarbeiders,
verovert Frêre-Copeba de groep BrusselLambert. De banken beheren 470Ü miljard in
België. Zij helpen de 200 miljard fiskale
fraude en de jaarlijkse kapitaalvlucht van
130 miljard te organiseren. Ze verrijken
zich aan de enorme schulden van de staat en
de ondernemingen.

Er is niets zo moeilijk als strategieën
uit te bouwen om verrechtsing tegen te gaan
en meestal mislukken die toch. Maar ik kan
wel een aantal dingen onderscheiden.
Er is bevoorbeeld het fascisme dat inderdaad
enkel steunt op het leger, het grootkapitaal en de ekonomische top: een putchistisch staatsgreep om maar iets te noemen.
Maar er is ook het fascisme dat een lannzaam
sluimerend probleem is. Waar dus bepaalde
fascistische partijen met een zeer duidelijk programma het ELEKTORAAL kunnen
halen, wat betekent dat een groot deel van
de bevolking achter deze ideeën staat.
Ik meen daarom dat de strategie tegen het
fascisme tweeledig moet zijn:
-1°: een poging tot het uitbouwen van
een strategie tegen degenen die zichzelf de
macht gaan toeëigenen op een bepaald ogenblik. Konkreet dus: een betere kontrole
op alle demokratische instellingen en op
de politiek-financiële top. Door middel
van wat nog rest van ons parlementair stelsel moeten we daar juist openheid eisen.
-2°: een poging om een anti-strategie te
bedenken voor het fascisme: als sluimerend
fenomeen. Voor bvb. het welig rondstrooien
van fascistische ideeën. En daar zijn
meerdçre mogelijkheden.
Ik denk aan de mogelijkheden van de straat.
Je kan je als bevolking gaan verzetten
tegen bepaalde rechtse maatregelen, je kan
er over waken dat racistische propaganda
niet zomaar rondgestrooid wordt, je kan ook
op één of andere manier individueel protest
laten horen.

Guy Verhofstadt en de socialistenhaat ?

"Samen met Nederland (59,3%) behoort
België tot de kampioenen van de overheidsuitgaven" (1)

Het artikel laat een wrange nasmaak
achter. Zoals we vorige week schreven
betrapte het Rekenhof (=kontrole-instantie van de overheidsuitgaven)
twee gentse proffen erop een wedde
te trekken van de antwerpse universiteit, zonder daar ook maar les te
geven, zonder er ook maar één student
te hebben. Spookproffen dus.

Ja, ik denk dat bepaalde facetten binnen
dat neo-liberaal denken vandaag teruggrijpen naar deze ideeen.
Zo beweren zij de laatste tijd dat de fout
van alle moeilijkheden ligt bij de verstaatsing. Als reaktie tegen de socialisering in de sociale sektor en het economisch
leven, grijpen zij terug naar het vroegere
liberale standpunt:een kreet om vrije
konkurrentei die de staat overal buiten
houdt. Niets is zo makkelijk om een krisis
op te lossen als we maar een einde maken
aan de verstaatsing en de macht van Je vakbonden nu eindelijk eens gaan beknotten,
want ook daar ligt de grote fout.
Zo gaat men terug naar het plat-radikale
19e eeuwse liberaal systeem om, volaens
GUY Verhofstadt , de krisis aan de hand van
volmachten zélfs binnen het jaar op te lossen.
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Om de lasten van de krisis te verlichten
voor de werkende bevolking en de rijken te
doen betalen dienen een aantal maatregelen
afgedwongen te worden: invoering van een
fortuinenkadaster en progressieve belastingen op de grote fortuinen, hogere belastingen op de inkomens boven de 1 miljoen.
Oe invoering van de 32uren week met loonsbehoud en verplichte nieuwe aanwervingen zal
de werkloosheid verminderen.
Het is duidelijk dat dergelijke koerswijzigingen niet als een geschenk uit de lucht
zullen komen vallen. De monopolieburgerij
zal niet goedschiks dulden dat aan haar
macht getornd wordt. Ook de socialisten van
Van Miert zullen met hun politiek van het
minste kwaad het kapitalisme mede blijven ir
in stand houden. Ze zullen de scherpste
kantjes afronden. Een echt alternatief zal
slechts veroverd kunnen worden door een
langdurige strijd van de arbeidersklasse
die zal uitmonden op een definitieve konfrontatie met de kapitalistische machthebbers .
Het is echter duidelijk dat om deze definitieve strijd te kunnen winnen het nodig is
dat alle revoltionaira krachten zich verenigen in een organisatie die een werkelijke inplanting en een konstante werking onder de werkende bevolking heeft. De recente
hetze tegen de PvdA toont aan dat de burgerij dit begrepen heeft.
Wanneer we met MLB een kampagne voeren voor
de solidariteit met de arbeidersstrijd, dan
willen we in de eerste plaats de Partij van
de Arbeid versterken. We roepen dan ook
alle studenten die voor een revolutionair
alt-rnatief kiezen op om mee te werken met
MLB in de huidige arbeidersstrijd.

Konkreet roepen we op om:
-dinsdag 16 maart mee te gaan naar de
24uren staking in Charleroi.
-donderdag 18 maart (24uren staking Gent)
mee propaganda te maken met de PvdA aan
de piketten en koncentraties.
-op dinsdag 25 maart organiseren we een
vergadering voor iedereen die hieraan wil
meewerken, om 20uur in De Brug.
Donderdag 18 maart:ANTI-RACISME DEBAT,
om 20uur in Blandijn,AUD.C.
Sprekers: Prof. Van Spaandonck
Luc Walleyn(advokaat van PvdA)
Christien Vanderheyden(VDCOM +
BAREEL)
Dnnny Claes

MLB .-studentenorganisatie van de Parti 1 van
de Arbeid

mag.

GOUOE HAND
Professor M.A.G Van Meerhaeghe kwam in
't meest recente nummer van het weekblad 'Trends' tot de volgende uitspraak :

Is er een mogelijkheid om die tendens
naar verrechtsing tegen te gaan cf een
strategie uit te bouwen ?

Enkel een nationalusatie zonder schadeloosstelling van de holdings en banken kan’die
machtsconcentratie breken.
In krisistijd grijpt de burgerij naar meer
autoritaire vormen van overheersing. De
rijkswacht is uitgebouwd tot een kapitalistisch leger dat het privebezit van de produktiemiddelen moet verdedigen en radikale
arbeidersstrijd moet neerslaan. De rijkswacht dient dan ook volledig ontbonden te
worden.

Deze week bekijken we één van die
twee : Professor dr. M.A.G. Van
Meerhaeghe van een beetje dichterbij.
Hoe is het zover kunnen komen ? Voor
de oprichting van het RUCA stonden er
in Antwerpen een stuk of wat hogere
scholen die samensmolten. Die fusie
zette meteen een aantal proffen 'op
straat'. Maar omdat je zo'n slag van
mensen nu eenmaal niet op straat zet,
kregen ze hun wedde doorbetaald, als
overgangsregeling. Die 'overgangsregeling' sleepte zich van de ene ijskast
naar de andere doofpot, zodat we nu
nog steeds (vijftien jaar later)
professor Van Meerhaeghe maandelijks een
cheque zien innen voor een leerstoel
die niet eens bestaat, in een universiteit die al lang opgeheven is.
Nu heb ik wel al eens gehoord van opzeggingstermijnen en 'gouden handdrukken'
maar vijftien jaar lang, elke maand o p nieuw : we komen in de orde van een getal met 7 nullen.
"Dat alle overheidsdiensten veel geld
verkwisten, ontkent niemand. Slechts een

paar gewone voorbeelden. Hele ministeries
zijn op klaarlichte dag a giorno verlicht
en men troost zich zelfs de moeite niet
tijdens de middagpauze het licht uit te
draaien” . (2 )

Tot zover Van Meerhaeghe zelf. Hoe
rijmt hij zoiets met zijn miljoenenwedde voor een leerstoel die enkel
op papier bestaat ? Geen nood, Van
Meerhaeghe zelf heeft een oplossinq
achter de hand : een bond van belastings
betalers.
"Omdat België inzake de verkwisting van
de overheidsinkomsten voor weinig landen
moet onderdoen (...) zou een pressiegroep om (de overheid) minder te doen
uitgeven nuttig werk kunnen verrichten"
(2 )

TALES
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BLOW OUT (De Palma)

Decascoop

Brian De Palma Is een virtuoos wat betreft
het maken van een 'nieuwe', stijlvolle
film aan de hand vanscenes uit andermans
en eigen werken. Lijstje van diefstallen:
de douche-moord uit 'Drssed to kill’ en
'Psycho', het dubbelbeeld uit 'Phantom
of the paradise’, de mikrotruuk uit
'Prince of the C i t y . s t o p , eerlijkheid
duurt 108 minuten. Maar de kleptomaan
doet dat op zo'n elegante manier dat je
het niet waagt hem met de vinger, eender
welke, na te wijzen. Zijn kamera doet aan
superdelukse tangodansen, de beeldkeuze is
sensueel imponerend,m.a.w. BLOW OUT is een
kobra, je kent dat beest al jaren van zien
op tv maar steeds meer doet het je huiveren
en zit je er versteend gefascineerd naar te
staren. Ik ben jullie nog de bleke plot
verschuldigd, bleek schrijf ik, gelukkig
zijner nog wat wendingen die iets verder
dan de voordeur gezocht werden. Luister.
Technisch warhoofd Travolta John neemt
snachts geluiden op voor een of zelfs ander
zevende knoopsgat pornofilm. Vangt hij nu
toch geen Schot, een klapband en een in het
water duikende auto in zijn koptelefoon op,
zeker? Edoch, hij v angt het op. Hij spurt
zich alle linkerbenen uit het onderlijf,
recht naar de plaats des- onheils alwaar hij
juist op tijd een knappe jongedame uit de
natte plas, jazeker, opvist. De man achter
het stuur, een presidentskandidaat, verdrinkt volop tot hij dood is. De politie
zwijgt het verhaal, een ongeluk beweert zij,
ook al doodmaar de killer wil kost wat kost
dat bezwarend bandje in de 'vuile handen
krijgen. 0 gruwel!
Voor wie de andere De Palma’s miste, lijkt
deze BLOW OUT spannend en origineel. De
anderen weten beter. Willen betweters op-

DER AUFSTAND. (P. Lilienthal) Scoop
Premiere voor Gent, dat we dat mogen meemaken! Revelerende film over de volksopstand in Nicaragua en dat aan de hand van
de konfrontatie tussen ene kontesterende .
vader en zijn weifelende zoon, soldaat in
het Somozaleger. Ik hou van Nicaragua, zijn
volk, zijn leiders.Van de film ook.Origineel,niet ?
CL0CKW0RK ORANGE. (S. Kubrick) Scoop.
Naar het strot grijpende film van de^
maestro met in de hoofdrollen agressie.,
sex , huurkazernes en Ludwig Von. Wie dit
nog niet gezienheeft, wel, die heeft waarschijnlijk een andere gezien. Aanbevolen
voor gevoelige zielen.

Nuttig werk ? En ondertussen jaarlijks
iets in de buurt van het miljoen binnenrijven ? Cynisme op zijn hardst.

Wat denkt de heer Van Meerhaeghe zoal
van de universiteit ? De heer Van
Meerhaeghe verdient er niet alleen
een dubbel belegen boterham, hij heeft
er zowaar nog ideëen over ook !
"De universiteiten zijn er om een elite
te vormen en niet om aan zoveel mogelijk
(...) studenten een diploma te bezorgen'.’

(3 )
Daar gaat de democratisering.Want ...

"Het gemiddelde IQ (...) van de middenklassen bedraagt 120, dat van de arbeidersklasse 90." en verder...
"... het IQ bepaalt tot welke sociale
klasse men behoort. "
"Dat men vier a vijf maal meer kinderen
aantreft is dan ook -nog steeds volgens
H.J.Eysenck- een normaal verschijnsel
en heeft niets met discriminatie te
maken.” (3 )

Geloof het maar. Dure universiteiten,
niet-uitbetaalde studiebeurzen, dure
studieboeken (Van Meerhaeghe vraagt
465 frank voor een boekje van 160 blz.),
dat doet allemaal niets ter zake. De
arbeiderskinderen komen niet naar de
unief omdat ze te dom zijn. Diezelfde
elite-trek vinden we ook terug in zijn
visie op onze democratie, aan de hand
van de stelling van Arrow velt hij het
parlement :
"De beslissingen van het parlement geven
dus niet zonder meer de wil van het volk
weer. De stelling van Arrow rechtvaardigd derhalve een sterk wantrouwen ten
opzichte van de staat (echte democratie
is onmogelijk)... maar men kan er eveneens de rechtvaardiging van een dictatuur of een olichargie (elite) uit
afleiden." (4, onderlijning van de red.)

Fundamentele kritiek op het Arrow-systeem
loopt hij rietjes uit de weg. Kritiek op

OF ORDINARY MADNESS.(M.Ferreri)
Decascoop

Ferreri, de onsmakelijke,verfi]md een boel
van C. Bukowski, de walgelijke, namelijk
'Erections,Ejaculations,Exhibitions and
General Tales of Ordinary Madness’.
Duidelijk ?
Een blauwe mmandag film over een dichterzuiplap, die na een ultieme ontwenningskuur,
een volle fles gepresenteerd krijgt en ver
geet te weigeren. Out of the Bleu !
Vergeet het, jongens. En meisjes.
TIME BANDITS. CT. Gilliam) Decascoop.
Werkstuk van de helft van het uit halvegare bestaande Monty-Python.En dus ook
maar half gaar.Een feërieke reis door de
tijd met af maar eerder toe een goede gag.
'MAN VAN IJZER’ (A.Wajda)

Majestic

In Oost-Europa houden partijtechno- en
bureaukraten de filmindustrie zodanig in
hun greep dat regisseurs die kritiek willen
lozen, hun heil moeten zoeken in toespelingen tussen de regels door.
De Poolse school getuigt wat steken onder
water betreft van kreativiteit. Zo ook
Adrej Wajda, die na • enkele intimistische
films in 1976 met zijn 'Man van marmer’
zwaar en vooral overduidelijk uithaalde
naar het Poolse stalinisme en stachanowisme
Geen symboliek meer, maar een realistisch
portret van de jaren vijftig, een lel
recht op de partijbek.
'De man van ijzer' is het al even politieke vervolg op die van marmer. Een historisch dokument over tien recente, lekker
woelige jaren van strijd tussen individuele vrijheid en bureaukratische onderdrukking. De film vangt aan met de onlusten in
Gdansk [19703 en eindigt kwasi euforisch
bij de ondertekening van de akkoorden
tussen Jagielski (KP) en WalesatSolidariteit),anno 1980.
Deze Wajda is verhitter en dat merk je
niet alleen aan de broeiierige tempera-^
tuur maar al evenzeer aan de kortaf manier
van filmen. 'De man van ijzer' is rauw
ruwer, in zeven haasten gemaakt en logt
meer de nadruk op het dokumentaristische.
Verhitter ook kwa idee,Wajda voelt zich
lijfelijk betrokken, krijgt het bijwijlen op de heupen en gaat meteen demagogischer filmen.
'De man van ijzer' is een metaalsterke ij 1
film die via fictie en archiefmateriaal,
de individuele en kollektieve [wan]hoop
van het Poolse volk en het failliet van
de Poolse gemeenschap tracht duidelijk te
maken.
.
Door de coup van sabelbijter Jaruzelski
krijgt Wajda zomaar het scenario van deel
drie in de vaderschoot geworpen, 'de
man van Pravdapapier'.
PVDE

Het gaat niet om de intrinsieke kwaliteiten
van het bekroonde boek maar om de geloofwaardigheid van het (pseudo?) engagement,
aap uit zijn mouw schudt.
dat de Wispelaere, zoals een goed Manteaudiscipel betaamt, zo nadrukkelijk etaleert.
Het weigeren van zo'n duffe erkenning zou
natuurlijk veel konsekwenter geweest zijn.
DERTIG ZILVERLINGEN VOOR EEN SCHRIJVER
Kritische schrijvers horen geen staatsprijzen te accepteren. Als je tenminste gelooft
Paul de Wispelaere heeft voor zijn roman
in een kritische opdracht voor de literator.
"Tussen tuin en wereld" de staatsprijs geHet feit dat de Wispelaere zoveel bewonderin
kregen. Nu stelt zo’n prijs niks voor
koestert voor Boon, verergert alleen maar
(iedereen is om beurt laureaat en jurylid]
deze sentimentele toegeving aan een publimaar het feit dat een zogenaamd progresciteitsgeil narcisme, waardoor helaas reeds
sieve auteur voor een uitgesproken maatal te vaak de integriteit van de schrijverschappijkritisch werk toch een dergelijke
officiële bekroning accepteert, is een droe- kritikus in het gedrang komt. de Wispelaere
kan de jeansvest nu wel in de kast hangen.
vige zaak. de Wispelaere behoort tot de
Het konfektiepak ligt klaar.
Manteaustal: een kudde afgedankte kosters,
Frank Albers
weggelopen misdienaars en geflipte mei '68
ers. Dit wil zeggen: zogenaamde linksen die
\ belooft ons een heel interreshun progressief engagement niet zozeer haïzing:W.F.Hermans stelt op do . 18
len uit een bepaa-lde vooropgestelde ideoichzelf voor.Z'n werken waaronder
logie, maar wel uit wraak op het katolieke
<ere kamer van Damocles","Nooit
harnas waarin zij gedoemd waren op te
apen","Onder professoren",enz1n
groeien. Het is een engagement vol haat en
acente "Uit talloos veel miljoene
rancune (Geeraerts,Ruyslinck,de Wispein ieder geval o.a.Vrij Nederland
laere e.a.), heel anders dan bijvoorbeeld
thousiast gemaakt.Zelfs onze liede progressiviteit van Agalev.
ng stak z'n interesse niet onder
de Wispelaere,prof Nederlandse literatuur
en banken en leverde hem prompt
aan de UIA, het alternatieve jeansvestje en
s der Nederlandse Letterkunde,
het snobistisch Hollands accntje, knielt nu
s de enige onderscheiding die hij
voor het applaus dat hem wordt toegezonden
igerde.Onze schrijver is speciaal
door een officieel organisme(lees:Poma, die
omen uit Parijs,onthou dus do. 18
kuituur beheert] waar hij zich in en buiten
n zgal E van de Blandijn om 20u3Q
het boek zo nadrukkelijk van distantieert.
vanaf 19/3 in studio skoop,
"Rêve de Singe" waarin M . M a s t r o a n m een
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de dictatuur eveneens. De enige kritiek
is die op de democratie. Trouwens :
"Bovendien verliest men uit het oog dat
de politici in de eerste plaats hun eigen
belang behartigen." (4)

En jawel hoor, daar komt de pleitrede
voor het referendum en voor 'nieuwe
partijen'.
Terug naar het onderwijs : professor
dr. M.A.G. Van Meerhaeghe lijkt niet
te sterk zijn eigen cursus te kennen.
Toen ik vorig jaar een vraag stelde over
een technisch probleem uit zijn cursus
kon de heer professor mij geen antwoord
geven. De uiteindelijke uitleg kreeg ik
tijdens de practische oefeningen... van
een assistent. We moeten de oorzaak
daarvan niet te ver gaan zoeken. Van
Meerhaeghe zelf schrijft :
"Het is een publiek geheim dat de productiviteit van het overheidspersoneel bijzonder laag ligt.” (1)

Maar dat is geen smet op onze neo-liberale
economische orde want ...
"In de Sovjetunie komt de waarde van de
overheidsdiensten niet eens in aanmerking
voor de berekening van het sociaal product." (1)

Wie de cursus al eens grondig heeft doorgenomen heeft ook al door dat telkens
als de westerse liberale economie een
zwak punt vertoont, dit telkenmale
vergoelijkt wordt met 'maar in rusland
is het nóg erger...'
Met dergelijke argumenten worden de
gentse economen opgeleid.
Toch mogen we professor dr. M.A.G. Van
Meerhaeghe niet verwijten dat hij alles
aan zijn assistenten overlaat. Hij is
persoonlijk wel degelijk erg werkzaam
buiten de universiteit van Gent.
1) hoogleraar aan de RUG in verschillende
faculteiten.
2) Wedde voor zes uur/week aan de RUCA
voor de spook-leerstoel "Economisch
stelsel van Belgisch Congo, m.b.t.
handel en nijverheid."
3) lid algemene raad Algemene Spaar
en Lijfrente Kas (ASLK).
4) lid raad van beheer van het BelgischLuxemburgs Instituut voor de Wissel.
5) lid van de redactieraad van het weekblad 'Trends (roularta)'.
Tot zover wat wij konden nagaan.

Nu moeten de hoogleraren van de RUG hun
kumul-lijst ter goedkeuring voorleggen
aan de raad van beheer.
Professor Van Meerhaeghe heeft dit niet
gedaan. Officieel is hij dus, wat de
RUG betreft, enkel prof in Gent. Voor
de RUG is de rest doodordinair zwartwerk.
Typerend voor de sympathie waarop
Van Meerhaeghe mag rekenen bij studenten
en collega's.is de degradatie die hij
in de geschiedenis-faculteit moest slikken. Na een rumoerige campanje werd hij
door zowel de studenten, als door de
andere professoren, in de raad van beheer gedegradeerd tot keuzevak.
Geschiedenis-studenten zijn nu niet meer
verplicht hem te trotseren, ze kunnen
rustig een ander vak kiezen.
Nee, Van Meerhaeghe heeft zichzelf niet
geliefd gemaakt aan deze universiteit.
Niet bij de studenten (vooral door de
onzinnige mondelinge examens) alleen,
maar ook (en dat is meer verrassend),
bij zijn collega's professoren.
Deze laatste affaire zal daar geen
goed aan doen. Jarenlang vaart Van
Meerhaeghe uit tegen staatssubsidiëring,
staatsverspi11ing en staatsfraude. Tegelijkertijd blijkt hij vijftien jaar lang
een staatswedde te trekken, voor niks,
noppes, niemendal.

We mogen het rekenhof dankbaar zijn.
En ironisch genoeg is het zelfs niet
nodig dat we dat hof een opendoekje
geven, Van Meerhaeghe doet dat zelf
wel :
over verslag rekenhof 1978-79 : "Het

Hof
brengt kritiek uit op de aanwerving van
dertien Nederlandstalige burgerlijke

hoogleraren aan de Koninklijke Militaire School. (...) Bovendien was niet altijd
met de diplomavereisten rekening gehouden"
"In 1972-1973 had de minister van
Nederlandse cultuur 5 personeelsleden
onwettig aangeworven (...). Drie van
deze personeelsleden zijn nog steeds
in dienst !" (5)
"In de verscheidene instellingen van
het 'vrij' hoger onderwijs heeft het
Hof talrijke onrechtmatigheden inzake
de wedde-bepaling vastgesteld." (5)
"De jaarlijkse publicatie van het
Rekenhof ten behoeve van het Parlement
stelt de belangrijkste nalatigheden,
verkwistingen, onregelmatigheden en
onwettige beslissingen van de overheid
in het licht.” (5)

Dat schreef hij in 1979. Drie jaar voor
zijn affaire, verkwisting, onregelmatigheid... het parlement ter oren kwam.
Wat gaat het parlement daarmee nu doen?
We laten alweer de Van Meerhaeghe van
drie jaar geleden aan het woord :
"Het Hof heeft zich nooit in de bijzondere
sympathie van de regeringen mogen verheugen."
"De gegrondheid van de uitgaven zou het
parlement moeten onderzoeken, maar daar
komt helaas weinig van in huis.”

Inderdaad, helaas. Terwijl hij dit
schreef trok hij al meer dan tien jaar
een spook-wedde.
In de drie jaren dat ik hoofdredacteur
van schamper ben, heb ik in vele potjes
mijn neus mogen steken. Maar nog nooit,
nooit, heb ik een dergelijke schaamteloosheid meegemaakt.
Cynisch en bewust alle principes negeren
die men tegelijkertijd met veel rethoriek
te boek stelt.
Een dergelijk man besmet de ernst van deze
unief, om nog maar te zwijgen van het diploma van de ekonomie-studenten en de beroepseer van z'n kollegas-professoren !
frank goetmaeckers
voor de redactie.
1 ) trends : 1 maart 1982 (MAG V.Meerh.)
trends : 1 maart 1979 (idem)
)
(3) trends : 1 januari 1978 (idem)
(4) trends : 1 oktober 1978 (idem)
VAN MEERHAEGHE,M., de vakbondsstaat,
( 5)
Leiden, Stenfert Kroesen, 1980,49.

(

(

2

Het NTG heeft weer zijn succesproduktie
voor dit jaar."Breek Ze" zal ongetwijfeld
veel publiek lokken.Uit een bepaalde hoek
wel te verstaan. Of de doelgroep van deze
produktie.de arbeiders,naar deschouwburg
zal trekken blijft zeer de vraag.
"Breek Ze" (Line ’em 1980) is een stuk van
Nigel Williams , één van de beloften der
britse toneelschrijverij.Vooral de opvoeringen van ‘Claas Enemy ’ in New York en
Berlijn (regie: Peter Stein) bezorgeden hem
nogal wat publiciteit.
Het tema van 'Breek Ze ' is brandend aktueel
stakingen. Zoals u weet wordt er ook in
dit land af en toe gestaakt, dus zette
Frans Redant zich aan het vertalen en worstelde zich samen met D. Read door de in
het dialekt opgestelde tekst van Williams.
'Line 'em' is een stuk dat in Belgie moet
gespeeld worden oordeelde men in het NTG,
en aldus geschiedde.
Men hee-n: net stuk van Williams verplaatst
naar Vlaamse situaties. De vrachtwagenchauffeurs in de gentse kanaalzone zijn al
10 weken in staking. Zij staan piket voor
de poort van hun fabriek. De rijkswacht
is echter op komst, vermoeidheid en twijfel
doen zich gelden en er komen barsten in
hun strijdvaardigheid. Het komt tot onderlinge konfrontaties waarbij geen blad voor
de mond wordt genomen.Dan komt de konfrontatie tussen de stakers en de rijkswacht.
Van beide zijden wordt er geintimideerd om
eikaars solidariteit op de proef te stellen .
Williams tootnt hoe de stakers eigenlijk
een heterogene groep vormen en neemt het
begrip 'solidariteit'onder de loep. Er ontstaat een konflikt tussen twee stakers
met verschillend temperament en een andere
background.
Jef van Damme is een traditioneel Syndikalist die zweert bij de vakbond en de daarin
gemaakte afspraken. Bij hem primeert het
gezond verstand. Hij is bekommert om de
dagelijkse praktijk omdat hij beseft wat
erop het spel staat.
Goeman daarentegen is de rebel die van niemand- ook niet van de vakbond- bevelen wenst
te ontva.gen. Hij is de revolutionair, de
extremist met een grote mond , die daarmee
infeite vooral zijn persoonlijke kwetsbaarheid en gemis aan affektie wil verbergen.
Tenslotte zullen Vandamma en Goeman zich
solidair aaneensluiten om zich tegen de
nieuwe autoriteit ( de rijkswacht)te kernn.

onder de

vervolg
Leent een bepaalde, bestaande traditie
zich makkelijker tot rechtse theorieEn ?

Williams heeft gepoogd geen geidealiseerd
beeld van de arbeider op te hangen.
We zien eenvoudige mensen, ongekultiveerd
maar eerlijk. Zij halen meedogenloos eikaars priveleven, dromen en mislukkingen
door het slijk. Toch maakt de auteur noch
de arbeider noch de arbeidersstrijd
belachelijk. Integendeel. Hij heeft gepoogd
de realiteitsgraad zo hoog mogelijk te
houden, al is hem dat niet over de hele
lijn gelukt. De rijkswachters lijken mij
als personages niet overtuigend. Kapitein
Matthijs gedraagt zich als een geduldig
intellektueel op jaren die gezwind termen
als 'historisch materialisme' hanteert en
ideologische discussies met de stakers niet
lijkt te schuwen. Nog niet veel meegemaakt
zoiets.

Het is wel zo dat de katolieke moraal en
ideologie zich vepl gemakkelijker leent tot
extreeem rechte ideeengoed dan een neit
gebonden moraal.Sommige onderdelen van deze
katolieke ideologie zijn namelijk beter
vatbaar voor een rechtse indoctrinatiestroom.
Er is een uitspraak die beweert dat niet
alle katolieken fascisten zijn, maar wel
alle fascisten katoliek.
Ik denk dat daar een groot deel waarheid
in zit: in de jaren 20 en '30 is alvast
het grootste deel van extreem rechts gerekruteerd uit de katolieke partij en haar
aanhangers.

De verschuiving bij de verkiezing van '36
is er een naar rechts maar dan wel ten nadele van de katolieke partij.
De verschuiving die zich bij de laatste ver
kiezing heeft voorgedaan is eveneens een
verschuiving ten nadele van de katolieke
partij maar een duidelijke ruk naar rechts
(RAD, VU, PVV die op sociaal-economisch
gebied rechtse standpunten verdedigt.De
roep naar volmachten en een sterk regime
spreekt voor zichzelf ).
Als je kijkt naar koncepten waar de katolieke kerk nog steeds achterstaat (tegen
abortus, tegen antikoceptie en echtscheiding) dan is het ook begrijpelijk dat de
katolieke ideologie zich makkelijker leent
tot rechtse ideeen dan de niet katolieke.
Er blijven dus nog massa's braakliggende
terreinen voor wat betreft de anti-fascistische strijd in de superstruktuur.

NTG bedient zich van een halfslachtig realisme dat merkbaar is in het dekor van Etienne
Hublot en vooral in de wijze waarop de
schermutselingen tussen rijkswachters en
stakers worden gespeeld. Regisseur De Smet
is er niet ten volle in geslaagd de dramatische spanning tot het gewenste niveau op te voeren. Vanaf halfweg het stuk
zit je te wachten naar iets dat toch niet
komen zal.
Dat er nogal wat af geschreeuwd wordt in
deze produktie kunnen we de regie ook niet
ten goede duiden. Daardoor verspeelt De Smet
de gelegenheid om de personages echt menselijk te maken. Nu blijven het nog te veel
los van elkaar staande typetjes.
Storend is ook het al te schematisch verloop van de handeling. Na vastberadenheid
komt intimidatie, twijfel, gevolgd door een
opflakkering van solidariteit, zowel bij
stakers als bij rijkswachters. Nogal dunnetjes.
Toch een produktie om te gaan zien, deze
'Breek Ze'. De transponering van de situatie:
naar de Gentse kanaalzone is overtuigend,
mede dankzij de verbale hardheid in de
dialogen en het gebruik van dialekt. Er is
duidelijk en niet zonder sukses naar herkenbaarheid gestreefd.
Er wordt in deze produktie bijwijlen zeer
sterk geakteerd: wij. onthouden de vertolkingen van Cyriel Van Gent, Raf Reymen
en vooral Mark Willems.
Gaat en ziet!

Jo Van Damme
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The principle cities are Algiers ( seat of
government ), Oran , Constantine, Annaha,
Sidi Bel Abbas. In Arabic i t ’s written like
this : dj\ixs <
4 o j
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FRANS ZWARTJES00 oooooc>oooooooooo°°°ooooo
zwarte zaal proka
retro frans zwartjes
17 maart om 20.30
it's me
pentimento
18 maart om 20.30
mensen 74
in extremo
19 maart om 20.30
kortfilms
voor ennamiddag lezing door de cineast,
géén reservatie
academiestraat 2 ten gent

SK00P°000 0 0 00 0 00 0 0 0 0°0000000 00 0 0 00 0 0 00 0 0

19.30 u : film in verlending
20
:molière (deel 1)
22.u
: der aufstand
22.30 u : clockwork orange

CAPIT0LE°°
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?
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °00 0 0 0 0

ik ben joep meloen
14.30 16.40 18.50 21.00

CENTURY0000000000000000000000000000000000
crazy history of the world
14.30 16.40 18.50 21.00

dag tegen fascisme00000000_ 00000000000000
alvast reserveren : 8 mei '82
van 11 tot 20 u
info-stands, films, debatten
om 14 u : betoging
om 20 u : optredens, fuif
alles in en om de blandijn.

MAJ ESTic000000000000000000000000000000000

GELIJKHEDEN IN b EWEGING00000000_ 000000000
door prof dr M.G. Rood
dinsdag 16 maart om 15 u
academieraadzaal volderstraat 9
te gent
ARCA 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

le professionel
*
14.00 16.20 18.40 21.00
SAVOY oooooooooooooooooooooooooooooooooo°o

im schranke : ma, di, 21 u
st. widostraat 4 te gent
140 frank voorverkoop
HERMANS000000 O O O O O O O O O O O O O O O O O O OOOOOOO
niet toon maar W.F op donderdag 18
maart in auditorium E van de bïandijn.
ARCA° 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
teaterwerkaroep tentakel brengt op 23
maart : de laatste strohalm met inleiding
door dr. Morael van medici tegen atoonwapens.
voorverkoop 120 frank, 150 frank deur
organisatie : frans masereelfonds, MJA,
CSC? braak 82, medici tegen atoomwapens,
in arca st.widostraat 4 te gent : 20u.

tales of ordinary madnes
14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
absence de malice
14.00 16.30 19.00 21.30
CINE

***
*
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Direct when you drink a gcPvd glass of red
wine, with an black fresh olive with a piece of white cheese, you will know that you
are in an Algerien town. That's in Africa
between the Mediterranean See and. the lovely sun shining. The population of Algeria ( 18,2 million ), people's republic
dinided into 15 ' wilayas ' (
cKJj)3 )>
2381741 krn .
2

In the North of Algeria 44 km mixed population of Arabs and Berbers (30% Berbers).
You don’t love and you don't tickle your
friend if I ’m gonna tell you when you are
in the Berbers' town, you will not understand anything from their language, even
when you are with an arahean friend. Because theirselfes, they don't understand
each other. But the nice thing you will
understand , they have nice berberean music and dancing.
The official language there is Arabic, but
some of the Algerians use the French language as a commercial language. That's
because the French colonialisme stayed a
long time in Algeria. It's very funny if
I tell you still some Algerians use some
french words in the moskes. Some Algerians
have difficulties to find the words they
need in Arabic.

erotic passion
14.40 16.50 19.00 21.10
SELECT00000000000000000000000000000000000
menuet
14.35 16.45 18.55 21.05

This sunny country ( the country of the
wheat, vegetables, fruit, sheepfarming,...
and of course, we don't forget the good
stuff of wine ), the other face of it's
economy is the exploitation of petroleum,
natural gas, iron ere and phosphates, found
by growing industry.

PUBLICATIES0000000 ' O O O O O O O O O O O i OOOOOOOOO
scientia paedogogica experimental is
(internationaal tijdschrift voor experimentele pedagogiek)
liber amicorum prof.dr.R. Verbist
(pedagogische perspectieven en vlucht1ijnen)
contactadres voor beide : H.Dunantlaan 1
te Gent : tel 25 66 50

At eight a'clock p.m. with the echoes of
the children and y*u are walking beside the
quiet beach of Oran, you forget, I'm sure
of it, all the noises of the world.
The communications in Algeria, network of
railways, roads and air traffic, well developed in the North, in the South desert
ai-'feelds and network of air-service, anyway you don't need the aeroplane;if you
don't find it, you are lucky if you find
a gentle camel or a clever horse, to take
you over that sunny land.

D on’t be supprised when you find the price
of one sandwich in some places enormously
high ( 55 to 60 bf ). The monetary unit:
1 Algerian dinar = 100 centimes, but that
don’t mean you w o n ’t have to think of a
journey to Algeria; you will find meany
other things are cheap and the people overthere will like you.
The most interesting for the students and
other people are politics. The Algerian
government is not capitalistic, nor communistic, but special community. Maybe we
can say about it they 're going in- the same
way of the Yugoslavian community. Every
year the youth and studentsorganisations
in Algeria organise a nice festival of
political songs.
Algeria have strong and important relations
with communist, African countries, especialy with the Soviet-Union. Algeria ha<
gr t economical and armement corcords.
The Algerian president now is Shathly Ben
Jdid.
With my best wishes, I hope you will spend
a nice and pleasent time in Algeria,

A. H. NABIL

