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V V S - BROCHUREMogen wij liet in deze spiegeltijden ook 
eens over onszelf hebben ja ?
Enkele Taanden na Menachim Begin en 
kort voor Yasser Arafat is andermaal een 
groot leider van het toneel (maar niet ven 
het scherm) verdewenen.
Wat namelijk bij De Morgen niet lukte, luk-
te bij Schamper wel.
(Al een idee waarover het gaat ?)
En Wij treuren. Want ontslapen in een 
periode dat de chrysanten schaars en duur 
zijn, dat doet nabestaanden pijn, zoiets.
(Al een idee?)

Namelijk het volgende. Kort voor kerstmis 
schreed Frank Goetmaeckers het redactie-
lokaal binnen, keek om zich heen, zag ons, 
nam de lichtbak in zijn handen, reikte hem 
over aan Geert Joris en sprak de woorden: 
neemt e i lijdt hieraan, telkens wanneer gij 
dit doet tot mijn gedachtenis. Big brother 
is leaving you ! Waarop hij zonder veder

Het Taalminnend Studentengenootschap 
(TSG) *t Zal Wel Gaan verenigt sedert 
1852 (heuglijke datum) al wat zich vrij-
zinnig heet aan het hoge onderwijs te 
G eit en werd opgericht onder de ken-
spreuk Tüauwaart en Geus’. In de ro-
mantische geest van mensei als Julius 
Vuyisteke, Emiel Moyson, Tony Berg-
mann en zovele anderen, pioniers van het 
eertse uur, betekende dit steeds: ’Vlaams-
gezind en Vrijdenkend’.

Aan deze betekenis is na meer dan een 
eeuw niets veranderd. Deze traditionele ter-
men klinken sommige studenten vandaag 
misschien archaïsch in de oren. Skids meer-
dere jaren vertalen de *t zallers ’Klauwaart 
en Geus’ dan ook als Vlaams, Vrijzinnig a i 
Progressief.

’t Zal is een vereniging die vrijzinnigen van 
alle strekkingen samenbrengt. Het TSG wü 
een ontmoetingsgelegenheid bieden aan 
mensen die vrij willen denken over de ’din-
gen van de wereld’, over stellingen in de 
wetenschap, over maatschappelijke structu-
ren en evoluties via voordrachten, diskus- 
sies, enzovoort. De methode van het vrij 
onderzode staat hierbij centraal.

Tegenover de opgedrongen modellen en 
waarden kont het vrij onderzoek te staan. 
Het rationeel en emotioned onderzoek 
door elk individu van zijn omgeving en zijn 
persoon, in al hun samenstellende delen, 
creëert zijn eigen modellen en waarden. 
Vooroordelen, dogma’s, taboe’s, gezagsar- 
gumenten, drogredeneringen en autoritair 
optreden hoen niet thuis in de sfeer van 
vrij onderzoek in het algemeen en in deze 
van *t Zal in ’t bijzonder.

Diegenen die vrijzinnigheid verengen tot 
louter anti- klerikalisme beschouwen wij 
niet als vrijdenkers. Ook fascisten kunnen 
anti- klerikaal zijn (zie nazi- Duitsland). De 
anti- klerikale houding van *t Zal, gezien als 
verzet tegen de kerkdijke morde, sociale 
en politieke macht, is slechts een gevolg 
van het vrij onderzode en dus geen dod op 
zichzelf. Wij bestrijden elke groep van men-
sen die zich aaneensluit om hun gelijklo-
pende individuele inzichten via een leger 
van vrijgestelden (priesters bijv.) ’manu mi- 
litari’ op te dringen aan de ganse populatie.

Wijlen hoofdredacteur Frank Goetmaec-
kers, aan wiens voornaam Schamper jaar-
lijks miljoenen steun van de Nationale 
Bank te danken had: Exit, RJP. Nog twee-
wekelijks te bezichtigen op de Vlaamse te-
levisie, waar hij een jeugdprogramma ver-
zorgt en daarin jonge meisjes (dwz waarin 
hij oa warme gesprekken voert met kode 
Noorse meisjes) interviewt.

The day after kwam Geert Joris en daaro-
ver vertelt onze databank het volgende: 
student moraal, twee voornamen, geen fa-
milienaam, job van hoofdredacteur wad 
door Joris geGeert, zeer actief in student- 
(innjemniudens, grote parate kennis van ge-
ruchten, maneuvers en bureaukratie aan 
deze univ, Antwerpse tongval, minzaam je-
gens zijn schrijvend personed, perfect be-
horend tot de quasineosemilinkse minder-
heid die in haar vrije uren nog wd eens hef-
tig wil aan schoppen tegen de waterknieën 
van het svsteem, tegen de bulten en bo-
chels die onze ’rug’ begroeien.

Met deze nieuwe kapitein gaan wij weer de 
vuile zee in. En er is nog plaats aan boord: 
gewapend met scheemesscherpe pennen, 
verraderlijke weerhaken, kritische sleepnet-
ten, jounalistieke dumdumkogels: wie een 
cruise met deze vredelievende bende leuk 
vindt is elke vrijdagmiddag welkom in het 
nieuwe redactielokaal in De Brug.
Met onze verschrikkelijkst wensen voor 
1984!

Daarom zijn wij vrijzinnigen tegen een ge-
ïnstitutionaliseerd geloof (de kerk), tegen 
de gewapende ideologie (fascisme), maar 
niet tegen een individuele christen, niet te-
gen een individuele aanhanger van eender 
welke ideologie. Wij streven naar een sa-
menleving verdraagzaam is tegenover elke 
persoonlijke keuze van religieuze, ideolo-
gische, materiële of filosofische aard, van-
uit een diep respect voor de individuele 
vrijheid. Gezien deze individuele vrijheid 
vore van gerealiseerd is, moeten de vrijzin-
nigen er vader voor ijveren. Dit kan noch 
door de keuzes uit het verleden te restaure-
ren, want deze hebben aangetoond onvrij -

heid tot gevolg te hebben, noch door de 
huidige toestand onbekritiseerd te laten 
voortbestaan. De echte vrijheid kan slechts 
gecreëerd worden door voortdurend de 
maatschappij te hervormen, te hór- defini-
eren en te onderzoeken; te ijveren voor 
emancipatie en ontplooing van alle mensen 
zonder enig onderscheid van geslacht, 
huidskleur of taal in een wereld van maat-
schappelijke rechtvaardigheid.

Iemand die zich vrijzinnig heet, maar into-
lerant optreedt, dogma's verhoopt, zich re-
aktionäre opstelt en het vrij onderzoek laat 
vallen voor voorgekauwde modellen van 
Grand-Bazar allooi, kan bijgevolg geen 't 
zallerzijn.

Tekst opgesteld door Johan, Bert, Chris-
tophe en Georges en goedgekeurd door 
ae algemene vergadering van ’t Zal.

Voor de geïnteresseerden: ’t Zal Wel Gaan 
vogadert elke dinsdagavond on  20.00u in 
de St. Pietersnieuwstraat 202, naast café 
Den Artevelde.

Een aantal weken geleden bracht 
VVS een brochure uit over de 
Nationalistische StudentenVereni- 
ging(NSV), die brochure werd deze 
week aan de pers voorgesteld.
Zoals je w ellicht al zal gemerkt heb-
ben in voorgaande Schampers, is het 
NSV-probleem op dit moment een 
heet hangijzer, waarover in bijna elke 
vereniging een en ander aan bod 
kom t.
Zo ook in VVS. Zij brachten een 
brochure uit waarin getracht wordt 
de NSV door te lichten en enkele van 
hun ideeën op een rijtje te zetten  
waarop telkens een repliek gegeven 
wordt. Het geheel beslaat een vrij 
groot aantal Items, een te groot om 
ze hier allemaal te bespreken. Wij 
pikten er een aantal uit.

In ‘onze levensbeschouwing’ weet de 
NSV ais te vertellen dat ‘alle mensen 
in wezen ongelijk zijn, een onge-
lijkheid die altijd heeft bestaan en 
altijd zal blijven bestaan.’‘Daarom is 
ieder mens dan ook door zijn ver-
schijning een verrijking voor zijn 
m edem ens.’ ‘Demens heeft deze ver-
rijking nodig: we zijn allemaal afhan-
kelijk van elkaar.’ ‘Daarom zijn we 
wel gelijkwaardig aan elkaar.’
Als nationalisten zijn ze ‘voorstan-
ders van sterk afgelijnde grenzen, de-
wélke m oeten samenvallen m et de 
grenzen van de woongebieden van 
die volksgemeenschappen.’
Daarom menen ze dat de in Zuid- 
Afrika gevoerde ‘apartheidspolitiek, 
die aan elk volk zijn zelfbeschik-
kingsrecht w il geven, de best te 
voeren politiek is’.
Gastarbeiders m oeten eruit. ‘Ze wor-
den weggerukt uit hun eigen volks-
m ilieu en tegelijk vormen zij een be-
dreiging voor de eigen aard van het 
volk, door hetwelke ze worden ont-
vangen’.

In hun politieke beginselverklaring, 
van 22 /01/76  stelt de NSV.(punt 2): 
’Onze politieke levensbeschouwing 
vindt zijn grondslag in het aanvaar-
den van de empirische werkelijkheid. 
Om deze te kennen m oeten we 
voortgaan op de inzichten van de we-
tenschap’.

Na het lezen van wat voorafging aan 
dit punt, kan dit enigszins eigenaar-
dig overkomen. Op welke weten-
schap beroept de NSV zich immers 
om zo hart tegen rassenvermenging 
in te gaan?
Men kan even harde argumenten naar 
voren brengen om de bewering te sta-
ven dat interraciale konflicten slechts 
dan een oplossing zullen kennen, 
wanneer er een beleid gevoerd wordt 
in de richting van een verregaande 
rassenvermenging.

NSV gebruikt de wetenschap enkel 
wanneer die bepaalde inzichten ver-
werft die ze kunnen gebruiken. 
Probleem is dat zij zich beroepen op 
pseudo-wetenschappen. Zij beweren 
immers ‘dat het wetenschappelijk 
vaststaat’ dat verschillen in ras een 
fonetische bepaling is. D it is hoogst 
belachelijk, en wordt enkel neg 
verdedigt door reentse Diologen zo-
als bv. de amerikaan Jensen. Andere 
‘wetenschappelijkere* wetenschap-
pers, die enkel een oordeel wensen te 
vellen als er wat meer zekerheid 
omtrent deze kwestie zou bestaan, 
blijven zeggen dat ze het niet weten 
en als je er Ashley Montagu op 
naleest, zou je wel eens tot heel 
andere inzichten kunnen komen.
Het mag gezegd worden dat ook 
VVS zich in deze brochure beroept 
op de wetenschap, daar waar ze beter 
wat voorzichtiger zouden omsprin-
gen m et ‘wetenschappelijkheden’.

Als de NSV pleegt te beweren dat 
alle mensen gelijkwaardig zijn, maar 
je je in naam van ‘het volk’ (wat dat 
ook moge zijn) m oet behoeden voor 
rassenvermenging (idem ), is dat een 
logika waar ik niet bij kan. Of toch?

Een arabische man houdt er knmers 
andere ideeën op na over de vrouw, 
en dat zou een gevaar kunnen 
betekenen voor onze blanke maagde-
kens. Kom ik nu te beweren dat de 
NSV racistisch zou zijn? Zover wil ik 
niet gaan. Het gaat er bij mij echter 
niet in dat je enkel niet EEG-ers 
gastarbeiders zou noemen, maar on-
dertussen Italianen over dezelfde 
kam zou scheren. En als je hun 
prentjes m bt gastarbeiders bekijkt, 
ach, wat maakt het u it, kijk zelf 
maar.

In punt 6 van hun politieke beginsel-
verklaring bestrijdt de NSV ‘iedere 
aanslag op de zelfrealisatie van de 
mens, zijn hoogste recht. Bijgevolg 
kanten wij ons tegen abortus, eu-
thanasie en iedere vorm van fysiek 
en moreel eew eld.’
Onze nationalisten houden er duide-
lijk een enge visie op na als het 
de menselijke zelfrealisatie betreft. 
Ook al eens gedacht dat een on-
gewenst kind soms een van de 
ergste vormen van beperking van 
de menselijke zelfrealisatie kari 
betekenen, en dit vooral voor de 
vrouw die het ongewenst kind 
m oet opvoeden!
We zouden zo nog wel bladzijden 
lang kunnen verdergaan, maar dat 
heeft VVS reeds gedaan in haar 
goed gedocumenteerde brochure.

Eén opmerking nog: VVS m oet 
oppassen m et het gebruik van het 
woord ‘fascistisch’; NSV-ers horen 
dit woord niet graag. Beter was 
geweest een nog meer uitgewerkte 
argumentatie naar voren te brengen 
om een aantal ideeën van NSV te 
weerleggen. Niemand wordt graag 
uitgescholden voor ‘fascist’, en je 
tegenstander overtuigen van zijn 
ongelijk doe je zeker niet door erop 
te beginnen schelden.
Een aanrader voor de Schamper- 
lezers: als je nog niet goed thuis 
bent in het ideeëngoed van de JNSV 
en /of je wil wel wat meer weten over 
dit hete hangijzer, voor 50fr kan je 
op het VVS-secretariaat in de Brug 
deze goed verzorgde, 70 pagina’s 
dikke, brochure aanschaffen.

(GJ)

ritueel Olijf- en Blandijnberg verliet.

VRIJE TRIBUNE



RECHTOP ANTWOORD
Geachte,

In het artikel ‘Beeld’ van Frank Goetmaec- 
kers, verschenen in Schamper nr. 179 van 
december 1983, pagina 6, wordt de N.S.V. 
(Nationalistische studentenvereniging) een 
neo-fascistische vereniging genoemd. Dit 
strookt niet met de waarheid en is daaren-
boven beledigend voor onze vereniging. Na-
mens de vzw N.S.V. moeten wij u erop 
wijzen niets met fascisme of neo-fascisme 
te maken te hebben.

Wij zijn, dat blijkt uit onze naam, nationa-
listen, wat betekent dat wij opkomen voor 
het zelfbeschikkingsrecht en voor het recht 
om zichzelf te zijn voor elk volk waar ook 
ter wereld. D.w.z. dat we ons kanten tegen 
elke totalitaire ideologie, dus dat we zowe 
zowel fascisme (of neo-fascisme) als mar-
xisme afwijzen.

Mijn stelling dat de NSV een neo-fascis-
tische ideologie aankleeft is gebaseerd op 
de NSV-visies die een strenge censuur voor-
staan op de media a i het vervangen van het 
parlement door een ehte-dictatuur. Naar 
uw zeggen zou dat niet correct zijn weer-
gegeven. Nochtans bewijzen geschriften die 
uitgaan van uw groep van het NSV  zelf het 
tegendeel. Reeds eerder werden die 
beschreven zowel in Schamper als in de 
dagbladpers. Toen was er geen reactie te 
bespeuren. En terecht. Wat zwart op wit 
staat valt moeilijk te weerleggen.

Ik verweet u  inderdaad niet zo frisse ideeën 
over ‘nikkers a i joden’. Daarover zijn we 
het gelukkig eens. De weinig frisse ideeën 
hieromtrent werden toegeschreven aan de 
Nederlandse extreem-rechtse Centrumpartij

U verwijt ons te dromen van een elitedicta- 
tuur a i van de media onder censuur. Ook 
dit strookt niet met de waarheid.
U verwijt ons niet zo frisse ideeën over 
‘nikkers’ (het woord is van u, niet van ons) 
en joden erop na te houden. Alhoewel deze 
zin veel aan duidelijkheid te wensen over-
laat, is de sfeer van verdachtmaking er niet 
minder om. U wil ons een racistisch kleed-
je passen. Nogmaals verwijzen wij naar ons 
principieel standpunt m.b.t. het zelf-
beschikkingsrecht van de volkeren. We 
voegen eraan toe dat voor ons elke kuituur 
een specifieke eigenwaarde heeft, die in 
geen enkel opzicht met een ander kwalita-
tief kan worden vergeleken. Die verschei-
denheid aan kuituren maakt de rijkdom 
van de mensheid uit. Die verscheidenheid 
verdedigen is een nationalistische opdracht, 
dracht.

die ondertussen kon doordringen tot in het 
parlement. Wat meteen de vraag doet rijzen

‘zet de democratie zichzelf niet buitenspel 
met de eigen principes. ” Deze laatste 
bedenking slaat wel degelijk op de NSV. De

NSV-liefde voor een dictatuur is inderdaad 
een bedreiging voor democratische 
beginselen en die bedreiging wordt door 
ons opgedist vanuit de buitenspelval ‘Als 
je ons niet aanvaardt ben je niet demo-
cratisch’.

Als journalist is het mijn plicht dergelijke 
stromingen aan het ücht te brengen indien 
deze zelf alles in het werk stellen om de 
ware eigen aard te verdoezelen. Het feit 
dat u mijn aanhalingen uit uw publicaties 
(pro- dictatuur en contra- vrijheid) bij ge-

Van de wereld een ‘melting-pot’ maken 
waarin alles en iedereen gelijkgeschakeld 
wordt, zoals het marxisme of het libera-
lisme het wensen, leidt tot kulturele geno-
cide waaraan wij niet medeplichtig willen 
zijn.

U dient onze mening in geen enkel opzicht 
te delen. Dit geeft u nochtans niet het 
recht onze standpunten, in naam van de 
democratie dan nog wel, te discrimineren. 
Ook deontologisch maakt u hierbij een 
inbreuk op de ethiek van de journalist.

U pleit tegen de eventuele subsidiëring van 
de N.S.V. Indien politieke studenten-
verenigingen recht hebben op subsidies, 
dan hebben ze dat allemaal. Wie vindt dat 
deze steun moet worden onthouden aan 
formaties die standpunten verdedigen met

brek aan tegenbewijs enkel kan tegenspre-
ken met ’nietes’ is een compliment. Geen

deontologische fout. Maar ik begrijp dat 
uw en mijn visie over journalistiek ’enigs-
zins’ uit elkaar liggen.

U mag me niet in de mond leggen datje op 
fascisten moet kloppen. In voodbije arti-
kels heeft schamper juist tot kalmte op-
geroepen. Het feit dat wij iemand anders 
standpunt weergeven (onder de hoofding 
’standpunten’ dan nog) was geen
oproep tot geweld maar niet meer dan een 
element in het totale overzicht van de 
tooi gepubliceerde standpunten.

Ik pleit inderdaad tegen de subsidiëring van 
de N.S.V. U ziet, we zijn het ova meer 
punten eens dan u dacht. Maar in hoeverre

dewelke hij onmogelijk akkoord kan gaan, 
is alles behalve donokratisch.

Dat je met ‘fascisten’ niet moet praten, 
maar erop moet kloppen, is niet alleen een 
zuivere oproep tot geweld, maar daaren-
boven een zeer gevaarlijk standpunt, ver-
mits iemand ooit eens ‘schamper’ op  
merkte dat wij in een tijd leven waarin 
iedereen wel eens de ‘fascist’ is van een 
ander.

Wat de grens van de democratie betreft, 
waarover u zich zorgen maakt, durven wij 
formeel stellen dat de democratie dezelfde 
grens heeft als de vrijheid en dat de vrijheid 
van het individu daar stept, waar zij die van 
de ander in het gedrang brengt.

Met de beklemtoning van dit fundamenteel 
N.S.V.- standpunt verblijven wij,

Edwin Truyens 
voorzitter vzw NSV 

wilgstukl2 
2550 Kontich

is dit ondemocratisch ? De NSV mag, van-
uit de democratischebeginselen, leden w a-
ven, meetings geven, recht op antwoord pu-
bliceren en stenciltj es uitdelen.

De R.U.G. is echter niet verplicht, vanuit 
democratische beginselen elk groepje 
te subsidiëren. De fondsen zijn beperkt en 
de kandidaten talrijk. Daartoe zijn al eerder 
criteria opgesteld. Ik pleit voor een bijko-
mend criterium dat staats-gelden enkel laat 
toekomen aan democratische verenigingen. 
Dit belet de werking niet. Dit ontneont 
alleen de R.U.G. van de bedenkelijke repu-
tatie neo-fascistische groeperingen te subsi-
diëren.

Ik trek hierbij niet een grens aan de demo-
cratie, ik trek enkel een lijn onder uw sub-
sidiëring. U durft het een met het ander 
een beetje te verwarren. Maar, nogmaals, ik 
begrijp ten volle dat u met deze terminolo-
gie enigszins last hebt.

Frank Goetmaeckers

OPRECHT ANTWOORD

POLISARIO
De weg naar een vreedzame oplos-
sing voor de oorlog in de Westelijke 
Sahara werd in detail in kaart ge-
bracht tijdens de top van de Orga-
nisatie voor Afrikaanse Eenheid 
(OAE) te Addis-Abeba in juni ’83. 
Die uitgestippelde weg verloopt in 
vier fasen:

- direkte onderhandelingen tussen 
Marokko en het Frente Polisario.

een staakt-het-vuren.

- de terugtrekking van de Marok-
kaanse troepen uit de Westelijke 
Sahara.
- een referendum over de toekom sti-
ge status van het gebied, en dit onder 
toezicht van de UNO en de OAE.

Aan de Algemene Vergadering van de 
UNO nan; in decem ber’83 een 
resolutie aan, die het Afrikaans 
vredesplan in zijn geheel bijtreedt.

In de praktijk blijft het schoentje 
echter knellen: de beide partijen in 
het konflict, het Marokko van 
Hassan II en het Frente Polisario, 
m oeten nu hun wil tot onderhande-
len tonen. Hassan II weigert echter 
om directe onderhandelingen m et 
het Frente Polisario te voeren, zodat 
de door de OAE vooropgestelde 
onderhandelingstermijn (nl. to t 31 
dec. ’83) zonder resultaat verlopen is 
Daarom verhoogt het Frente Polisa-
rio sedert vorige zomer de militaire 
druk op de Marokkaanse verdedi-
gingslinie rond Sm ara en Al Aiun 
(bezette Saharaanse steden).

Tegeüjk m et die aanvallen voert de 
Saharaanse bevrijdingsbeweging een 
diplom atiek offensief bij diverse 
internationale instanties.

En om rond deze aktuele problema-
tiek informatie te verschaffen orga-
niseert de Oosters-Afrikaanse Kring 
(OAK) in samenwerking m et het Ko- 
iritee voor Steun aan het Sahraoui- 
volk een

INFO-AVOND OVER 
DE WESTELIJKE SAHARA 

m et gastsprekers ; waaronder
Rudy Doom , die het konflict 
zal situeren in een internationale 
en politieke kontekst. 

en de videofilm :
‘Blood and Sand. War in the Western 

(USA, 1982, 60 m in.)

De film toont beelden van de oorlog, 
langs beide zijden gefilmd. Ook ar-

chiefbeelden van de nu al historische 
veldslagen rond Guelta Zemmur en 
Lebonirate (Z-Marokko) zijn te zien.

Maar ook de Marokkaanse verdedi-
gingslinie rond de fosfaatm ijnen, en 
de bidonvilles waar de Sahraouis wo-
nen, in de nog altijd bezette Saha-
raanse hoofdstad Al Aiun.
Veel aandacht ook voor de Ameri-
kaanse betrokkenheid in het konflict 
Interviews m et hooggeplaatste 
US-verantwoordelijken, Marokkaanse 
militairen, en m et de Sahraouis 
uiteraard.
Dit gaat door op dinsdag 24 januari 
om 20 u in auditorium A van de 
Blandijn. Toegang gratis, voorkennis 
niet vereist en alle geïnteresseerden 
daarheen.
D e volgende dag, W oensdag 25 jan. 
vanaf 21 u fuiven O AK en POLITEIA  
in zaal K orenbloem , O ttergem se- 
steen w eg; inkom  30 voor leden en 
40 aan de kassa.
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Dit nieuwe jaar is een prachtige gelegenheid 
om het feit te vieren dat 100 jaar Marx vo-
rig jaar gevierd wad. We maken dan dank-
baar gebruik om nog een paar korte beden-
kingen op verre herinneringen te plegen; 
met name over het Marx- colloqiuir. aan de 
Vrije Universiteit te Brussel. Over dat col- 
loqrum zelf willen we het kort houden: wa-
ren we aanhangers geweest van een inten- 
tionalistische moraal, dan zouden wa alom 
lof gezwaaid hebben, niets minder was het 
dan een schitterend initiatief, waar wij, erf-
genamen van de langhaardragende Grieken, 
met stomheid door geslagen waren. 
Wanneer we ons echter aansluiten bij de 
consekwentialistische traditie (kijk naar de 
gevolgen) dan was dit collocpum er eentje 
meer in de rij van uitzichtloze disputen 
voor insiders waarvan het nut enkel moet 
gezocht worden in de narcistische bevredi-
ging van de sprekers. Er werd te weinig van-
uit cincrete vragen gedebatteerd en één van 
de grootste was dat er geen probleem was... 
We lieven er dus met veel zitten en legden 
die voor aan Koen Raes (hoofdredacteur 
Vlaams Marxistisch lijdschrift en ex-hoofd 
redacteur Schamper) en zonen (Wieter en 
Leander).

Schamper: We vallen met de deur in huis. 
Vind je Marx’ problemen nog relevant en 
is de verklaring die hij er voor gaf nog gel-
dig

Koen Raes: Ja ! Marx’ typologie van de 
maatschappij is nog steeds belapgrijk: als je 
bv naar de crisis kijkt krijgen begrippen als 
uitbuiting toch wel weer een fundamentele 
relevantie. Maar, Marx wedde met de tools 
van de negentiende eeuw. De problemen 
die hij analyseerde zijn nog steeds proble-
men maar de tods zijn verouderd terwijl 
de manier waarop hij ze trachtte te bena-
deren mij nog steeds efficiënt blijken.
De eerste die zich trouwens zou verzet 
hebbei tegen de idee dat hij een afgesloten 
doctrine heeft geformuleerd zou zou Marx 
zelf zijn geweest.

Schamper: Mij lijkt het nochtthans dat 
men teveel vruchteloze pogingen onder-
neemt om nieuwe problemen als bv ecolo-
gie in het marxisme te integreren... ?

Koen Raes: Het marxisme heeft een be-
paalde betekenis die ik koppel aan een spe-
cifiek vooruitgangsgeloof van de negentien-
de eeuw: iedereen geloofde in de aufhe- 
bung van het kapitalisme. Iedereen ! Ook 
de burgerij ! Ei was dus een totale iden-
titeit van solidariteit met een groep en re-
alisatie van een bepaald maatschappij type, 
en dat mechanisme is zeker te betwisten: 
er zijn vandaag de dag een heleboel proble-
men opgedoken die in het denken van 
Marx maar een oplossing zouden gekregen 
hebben NA de instalatie van het socialisme. 
Ik denk dan aan het feminisme en inder-
daad de ecologie waar een oplossing voor 
moet gezocht worden, ook binnen een ka-
pitalistisch systeem.

Schamper: Het ergert mij dat velen gooche-
len met de vier apocalyptische ruiters: de 
derde wereld, een dreigende oorlog, werk-
loosheid en milieuvervuiling en dat zou al-
lemaal opgelost worden door de revolutie. 
Is dat niet een simplistische manier om de 
werkelijkheid te benaderen ?

Koen Raes: daartegen heb ik mij altijd ver-
zet ! Dit is een erg eenvoudige manier om 
mens en maatschappij te beladeren. Zo 
van: hét socialisme is milieuvriendelijk, fe-
ministisch, euh anti-oorlog, anti-uitbuiting, 
kortom al het goede van de wereld en als 
je daarin gelooft dan is het evident dat alle
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problemen zullen opgelost worden in het 
socialisme want dan is dat je definitie zelf 
van het socialisme.

Maar het negeert het feit dat die problemen 
zich vandaag stellen en maakt iedere vorm 
van sociale strijd irrelevant: alle problemen 
van vandaag worden functie van iets waar-
van men geloofd dat het alle problemen op-
lost ! Het doet me denken - om grof te 
zijn - aan de manier waarop men in God 
gelooft: alle conflicten tussen mensen wor-
den opgelost in het hiernamaals. Maar daar-
mee beweer ik niet dat het niet belangrijk 
zou zijn te kijken naar de fundamentele 
oorzaken van maatschappelijke conflicten, 
ik wil die problemen alleen benaderen zon-
der dat eschaton van Marx omdat ik rela-
tief weinig bewijzen krijg voor zo’n escha-
ton , voor de opheffing van het kapitalis-
me.

Schamper: Veronderstelt dat dan een veel 
flexibelere aanpak van Marx'1 denken ? 
Veel flexibeler dan bv in Brussel ?

Koen Raes: Wel, ik ben veertien dagen 
daarna naar een colloqium in Parijs geweest 
met ondermeer de zgn ’analytische marxis-
ten’. Het viel mij op dat geen enkele van de 
mensen in Parijs (van de 100 specialisten) 
waren uitgenodigd aan de VUR Waarom 
niet ? Wel, ze zijn geen marxisten inde be-
tekenis van ligitimerende ideoloog voor een 
specifieke zaak, maar integendeel, ze ge-
bruiken Marx als een ’tooi for thinking’ een 
manier om mens en maatschappij te analy-
seren. Mijns inziens is dit de toekomst van 
het marxisme, nl een ’emancipatorische 
vorm van sociaal wetenschappelijk onder-
zoek’ waarbij m ei gebruik maakt van 
Marx’ analytisch apparaat en het vervol-
maakt met wat de zgn burgerlijke weten-
schappen opgeleverd hebben.
Opvallend daar was ook de totale afgang 
van het Franse marxisme waarvan ik altijd 
heb geponeerd dat het eerste plaats een le-
gitimerende rol speelde. Nu, dat is niet he-
lemaal een verwijt. Ik kan het begrijpen 
vanuit de Franse maatschappij die al sinds 
WO II keihard gesplitst is geweest tussen 
links en rechts e i waar iedere intellectueel 
partij moest kiezen: Iedere vorm van han-
teren van het denken van anderen dan 
Marx werd als klassevraag aanzien. Dat 
heeft een nefaste invloed gehad op het 
marxisme: men wilde telkens weer bewij-
zen hoe uniek het marxisme wel was en 
heeft daardoor geen aandacht geschenken 
aan resente wetenschappelijke ontwikke-
lingen. Ik begrijp waarom zoveel Fransen 
hét marxisme afzweren, want als dit het 
marxisme was dan zou ik de eerste zijn om 
dat ook te doen. N vlv

Schamper:Maar kan je dan niet blijven 
zeggen dat er altijd een ander marxisme is 
dan datgene wat er nu is ?

Koen Raes: Ja maar in Frankrijk is het zo 
dat men probeert een populistische legi-
timering te vinden voor het beleid van de 
kommurristische en socialistische partij. 
Daar merk je opnieuw hoe men zijn 
denken reproduceert in functie van de 
legitiemeringsvraag en dat moet enorm 
verzwakken: als het niet klopt in de prak-
tijk dan zoek m ei een nieuwe legitiemering 
en uiteindelijk stort het hele boeltje in.

Schamper: Zie je die legitiemeringstendens 
hier ook o f zijn er reeds linkse groeperin-
gen die zich aansluiten bij wat je het ana-
lytisch marxisme noemt ?

Koen Raes: Het is nog erg vroeg om daar-
van een kaart te maken. Ik denk trouwens 
dat het links utopisme slechts te verklaren 
valt vanuit het geloof en de overtuiging dat 
er een betere maatschappij kant, e i ont-
zettend veel waanzinnige discussies waar

wij ons af vragen: maar enfin wat hebben ze 
voor belang vandaag de dag : ‘zij n maar te 
begrijpen vanuit die utopie: de komst van 
het socialisme . Nu door de crisis is de 
steriliteit daarvan aan de oppervlakte ge-
komen en men vraagt zich af :Waar waren 
jullie mee bezig. Je instrumenten om de 
realiteit te beladeren zijn ineffectief 
gebleken! ’ En dan krijg je een keihard ka- 
terverschijnsel want men heeft meer zitten 
denken aan de toekomst dan aan de rea-
liteit. Daarom dat debacle van links. 
Daartegen verzette zich vanaf de jaren ze-
ventig nieuwe sociale bewegingen die zich 
bezighouden met specifieke concrete pro-
blemen en die juist daardoor engagerend 
kunnen werken.
Nu ik vind dit geen keuze van of-of : het 
is jammer dat het totaliteitsbesef weg is 
binnen links, ik geloof niet dat er een keu-
ze dient gemaakt worden tussen totaliteits- 
d enken of niet. Integendeel. Het totaliteits-
besef van de linkerzijde in de zestiger jaren 
was dat de ineenstorting van het kapitalis-
me maar één effect kon hebben, namelijk 
het socialisme, het was een vooruitgangsop-
timisme. Vanuit de noodzakelijke val van 
het kapitalisme kon de hele sociale reali-
teit worden benaderd (cfr Mandei). Dit 

heeft afgedaan, vandaag is men opnieuw 
aan het zoeken naar wat nu eigenlijk de 
mechanismen zijn van dit systeem en hoe 
de nieuwe opposities liggen . En goed... 
Dat zal een proces zijn van jaren. Maar ik 
ben er vanovertuigd dat er weer een nieuw 
perspectief komt.

Schamper: Je kantje dus niet tegen een to-
taaIvisie.\&:~,\yyZ

Koen Raes: Nee, ik geloof dat je zonder 
een dergelijke visie de idee van een links- 
critische houding óók opgeeft, dan wordt 
je een popperiaan die wat wil sleutelen 
aan de rand... Als je dat niet hebt zijn veel 
van je bedoelingen tenopzichte van socia-
le veranderingen in vain.

Schamper: Vind je een totaalvisie niet in 
wezen conservatief, omdat ze de neiging 
heeft altijd achterna te hollen ?

Koen Raes: Nee, het waanzinnige is dat 
men altijd de neiging heeft een visie op de 
totaliteit te identificeren met een totalitair 
geloof.! Wat ik fundamenteel stel is als je 
kijkt naar de concrete mens in de crisis dan 
kan je nooit komen tot een ernstig alterna-
tief zonder te proberen het geheel aan 
mechanismen bloot te leggen dat er voor 
zorgt dat daar in de derde wereld X gebeurt 
en in de USSR Y en in het Westen Z. Dit 
heeft niets tenaken met een geloofsact 
maar met een wetenschappelijke noodzaak. 
Het is zo dat al die dingen op elkaar inspe-
len een specifieke dynamiek vertonen. Als 
je die dynamiek niet wenst op het spoor te 
kanen, ja goed, dat gaat je af, dan is je ge-
loofsact dat je niet gelooft in een totaal 
maatschappelijke verandering.

Schamper: Maar(epJï^nog wel een binding 
tussen theorie en praktijk, lijken vele van 
de akties die mensen nu ondernemen niet 
invain omdat er neg geen totaalbeeld is 
waarin ze passen ?

Koen Raes: De fundamenteel ideologisch 
functie van het marxisme eind 19e eeuw 
was dat iedereen geloofde in de ondergang 
van dit systeem e i niettegenstaande dat

was er toch een extreem voluntarisme om 
zich voor die nieuwe toekomst in te zetten 
er was dus een identiteit tussen theorie en 
praktijk. Vergeet niet dat Marx’ idee was : 
ik heb een ware theorie als de klasse waar-
van ik beweer toekomst in zich heeft, zich 
deze ware theorie eigen maakt dan zal zij 
de ware toekomst bereiken.

Nu vandaag is noch de ware theorie aan-
wezig en is noch het subject dat de drager 
zou kunnen zijn van die theorie aan te 
duiden. En daardoor valt dit soort identi-
teit tussen theorie en praktijk van een 
totaliteitsdenken weg.
Ik wil alleen maar benadrukken dat indien 
we een fundamenteel begrip willen hebben 
van maatschappijverandering we de basis-
mechanismen moeten op het spoor konen 
waardoor onze maatschappij vandaag 
functioneert. En dan pas kunnen we een 
alternatief vinden.

Schamper: En wat moet er dan intussen

Koen Raes: Ja nu vraag je me een norma-
tief standpunt alsof ik de recepten zou 
hebben.
Je kan natuurlijk beginnen — en dat ge-
beurt tegenwoordig veel ter linkerzijde — 
met analyses als: het is toch erg dat de 
mensen niet zijn zoals ze zouden moeten 
zijn. Men vertrekt dus van een bepaald ka-
der, het socialisme en och helaas men 
stelt vast dat de mensen dat niet willen! 
Inplaats van het te verwijten aa n het mo-
del verwijt men het de mens. Dat vind ik 
zeer gevaarlijk dat leidt tot totalitarisme. 
De andere tendens om je dan neer te leggen 
bij de manier waarop de mensen zgn zoals 
ze zijn lijkt mij even onwenselijk, want 
dan aanvaard je het bestaande.
Iedere kritische wetenschap zou, volgens 
mij moeten zoeken waar de reeèle onge-
noegens bij de mensen zitten, en daar een 
samenhangend beeld van maken of grof 
gezegd: geef morgen de mensen een 
overtuigend denkkader waarin ze een alter-
natief tegenover deze maatschappij kunnen 
zien, kunnen begrijpen en zich kunnen 
herkennen en ik ben er van overtuigd dat er 
weer een grondige sociale beweging tegen-
over het irrationele kapitalisme tot ont-
wikkeling komt. aSopQQC-

Schamper: Maar ook het fascisme heeft ge- 
appelleert op bestaande ongenoegens!

Koen Raes: Daarin herken ik - - en dat is 
een dominerende tendens binnen links 
intellectuele groepen - - je fundamenteel 
wantrouwen tegenover de massa. Nu ofwel 
wens je de maatschappij te veranderen uit 
puur eigenbelang, ofwel wens je dat omdat 
je op de een of andere manier meent dat 
er een wereld mogelijk is waar de mensen 
het beter hebben. Dan doe je het voor die 
mensen en dan kan je niet vertrekken 
vanuit een wantrouwen tegenover die men-
sen. En verder als je het hebt over fascisme 
maak dan toch een onderscheid tussen de 
verschillende vormen van ongenoegens 
waarop het fascisme geappelleert heeft.
Stel je met Gramsci bvb de vraag wat aan-
trekkelijk was in dit fascisme, want mis-
schien vinden we daar een basis o n  een 
links alternatief voor de crisis te vinden. 
Het is niet omdat de massa het fascisme 
aan de macht hebben gebracht dat de 
massa per definitie fasciserend werkt. 
Ik verwijs maar naar de rascistische en 
antisemitische gevoelens: hier werden
sociale en economische problemen ideolo-
gisch vertaalt maar met weinig zin voor de 
totaliteit.



M ARX
Schamper: Impliceert dit niet dat je  een 
onderscheid kunt maken tussen ware en 
valse belangen en volgens welk criterium 
doe je dat?

Koen Raes: Uiteraard. Je kan in ieder geval 
in erg veel conflicten aantonen dat mensen 
specifieke belangen hebben en er de vól-
kernen voteerde vertaling van geven. Een 
groot deel van de middenklasse vandaag 
voelt zich aangetrokken tot het neo-libera- 
lisme, welnu ik kan objectief wetenschap-
pelijk aantonen dat die ideologie de 
destructie van de middenklasse tot gevolg 
heeft: namelijk het klassieke idee dat door 
het neo-liberalisme op de eerste plaats de 
groot-financiegroepen gesteund worden en 
dat die groepen niet bepaald de belangen 
van kleine op middelgrote middenstanders 
in hun hart dragen. Integendeel.
EEn stuk fundamentele functie van iedere 
linkse criticus is telkenmale... de leugen 
aan de kaak stellen. En dat is weer Marx: 
de onverbiddelijke kritiek van het bestaan-
de. Indien er een alternatief is voor dit 
maatschappelijk systeem ben ik er vanover-
tuigd dat het meer waar zal zijn, meer op 
wetenschap zal gefundeerd zijn... Het is 
niet zomaar het poneren van een geloofs-
systeem t.o.v. een ander.

Schamper: Zal ook die sociale wetenschap 
de mens niet herleiden to t structuren?

Koen Raes: Waarom meent men altijd dat 
wanneer men sociale gehelen of maat-
schappijen benadert vanuit hun structuren

- pappie dat was leuk ze, we hebben het 
liegebeest gezien.

ja, Wieterke? (Intussen zijn de twee 
oudste telgen van de familie Raes aan 
komen donderen)

dat dit noodzakelijk de concrete maas ver-
waarloost. Ik begrijp die stelling niet. 
Het is niet de reductie van de individuele 
mens tot een structuur. Integendeel het is 
een grondige kritiek op deze maatschappij- 
vorm die alle mensen reduceert tot arbeids-
krachten tot loutere mechanismen die 
buiten hun macht, hun wil, hun bevoegd-
heid functioneren. Dat is het juist, je wenst 
de concrete mens in zijn bestaan te waar-
deren door aan te tonen dat hij functio-
neert door determinismen buiten zijn wil 
om. En hier haal ik graag Galtung’s voor-
beeld van structureel geweld aan: 
wanneer in de zestiende eeuw mensen door 
cholera bezweken kon je niet spreken van 
een vorm van structureel geweld. Want 
er was geen enkele methode aanwezig om 
de determinanten ongedaan te maken. Van-
daag kan je er in deze wereld voor zorgen 
dat niemand meer sterft aan cholera, indien 
dat wel gebeurt is dit een ofliefbare maat-
schappelijke determinant.
Ik vind trouwens niets zo vals als het idee 
dat je ‘Voor een echte humane wetenschap 
alleen maar kan vertrekken van het in-
dividuele subject met zijn vrije wil’.
De onzin van dit soort stellingen is bvb 
bewezen door de geneeskunde: de neurolo-
gie vertrekt toch niet van het individuele 
subject met zijn vrije wil enz. enz.?
Zijn daarom haar resultaten intrensiek in-
humaan, anti-mens? Dat is toch onzin.
Het is andermaal nakijken hoe mensen in 
elkaar zitten en van hieruit kah je een 
bevrijdingswetenschap opbouwen. De 
grote verdienste van Marx is de poging om 
binnen het kapitalisme die determinanten 
op het spoor te konen , en hij heeft er erg 
veel verwaarloost. Maar ik loochen dat je 
vanuit het a priorie van het individuele 
subject (en hier gaat de kerstboom eraan, 
Wieter en Leander maken er een autobus 
van) een bevrijdingswetenschap kan opbou-
wen ondat je dan noodzakelijk alles ont-
kent wat die concrete mens determineert.

Schamper: Jij vertrekt dan wel vanuit het a 
a priorie dat iedere mens gelijk is ?

Koen Raes: Ja men verwijt heel vaak de 
egalitarist dat hij niet kan bewijzen dat 
de mens alszodanig gelijk is. Maar de 
omgekeerde hypothese is, wat alle racis-
tische en elitaire theoriën ook mogen 
beweren, even onbewezen. Tooi mij eens 
aan dat de andere these plausibeler is.
Dan gooi ik de bal dus terug.

Schamper: Blijft ie dan gewoon niet in het 
midden liggen.

Koen Raes: Ah nee, dan ben ik konse- 
kwentialistisch: wat me interesseert zijn 
de gevolgen van beleidsbeslissingen, maat-
schappij ontwennen enz... Ik kan aantonen 
dat een meer egalitaire verdeling van ont-
wikkelingskansen van mensen allerlei voor-
delen biedt, ook voor diegenen die dan 
zogenaamd de meer bekwamen zijn. Ik 
kan aantonen dat vormen van een elitair 
beleid vormen van zelfdestructie in zich’ ? 
draagt, terwijl een egalitaire maatschappij 
die konsekwenties niet heeft. Stel dat er 
zou te  wezen worden door de sociobiologie 
dat er inferieure en superieure mensen zijn, 
en je weet iets af van de evolutieleer, dan 
moet je pleiten voor de maximale verdeling 
van de ontwikkelingskansen omdat dan 
pas de kansai hoog zijn dat er een maxima-
le kwantiteit superieure individuen wordt 
gecreëerd. Terwijl je nu in een hierarchisch 
ongelijke maatschappij de kans hebt dat 
zeer veel superieure individuen niet aan 
hun trekken konen omdat ze geboren zijriV'- 
in de zogenaamd kansarme milieus.

Schamper: Om terug te kom en: is het niet 
zo  dat Marx teveel u ijtte aan de socio- 
economische organisaties terwijl hij elk 
engagement daaraan ondergeschikt maakte.

Koen Raes: Bij het Marxisme is het zo. Ja. 
Maar niet bij Mars zelf, want Marx was 
waarschijnlijk de meest optimistische liber- 
tarisehe profeet die je je kan voorstellen. 
Hij geloofde dat een maatschappij mogelijk 
was waarin de concrete mens totaal niet 
zou vervreemd zijn door moraal, recht en 
staat. Vandaar zijn anti-moralisme dat men 
dan spijtig genoeg geïnterpreteerd heeft als 
zou bij Marx het doel de middelen heiligen 
etc. Vandaar zijn hekel en gruwel tegen 
alles wat autoriteit was buitel de mens zelf

Maar zijn utopie was onzin, zou ik zeggen 
want een maatschappij zonder externe 
determinanten is hoedanook onmogelijk.

■ Jullie scheuren die toch niet? (De kaart 
van Gent van de redaktieleden wordt aan 
flarden getrokken)

Schamper: Maar als de konsekwenties van 
een leer een vergissing blijken te zijn moet 
men die dan niet opsporen in de bedoeling 
die men onder die leer ging plaatsen?

Koen Raes: Wel ik zou dan inderdaad 
zeggen dat we het bqgisetos van Marx moe-
ten behouden en moeten proberen een 
maatschappij te scheppen waarin de onder-
drukten van de mens door de mens maxi-
maal wordt geëlimineerd. Dan zullen we 
niet meer de transparante utopie van Marx 
uitkanen maar in ieder geval strategieën 
kunnen ontwikkelen en tot de slotsom 
konen dat wat het maatschappijontwerp 
betreft het kapitalisme aan weinig van dit 
soort criteria beantwoordfcwant het is een 
maatschappij waarin de mens gereduceert 
wordt tot een arbeidskracht, waarin twee-
derden van de wereldbevolking door de 
honger omkant en noen maar op...
Ook al vertrekt ze van de vrijhddsmythe. 
Mij lijkt het trouwens gruwelijk dat een 
maatschappij die zoveel behoeften van 
mensen kan bevredigen het niet doet. 
Als er raid de primaire behoeften van de 
mens al iets gerealiseerd kan worden dat 
lijkt me dat al zeer belangrijk.

Schamper: Dank U. KB+PD&

“ BOL EN DE VREEMDELINGEN
Als u tussen de pamfletten ook nog deze 
schamper vindt, (nee ! Schamper is geen 
pamflet), en u toevallig bezig bent met dit 
artikel te lezen, dan zullen wij u vertellen 
waar al die pamfletten moeten toe dienen.
Jean Gol, minister van Justitie in dit Bel- 
genland, Waal e i liberaal, (vrijzinnig) jood 
(en daardoor geen racist zegt a is alle 
Manu Ruys), heeft van zich laten horen 
door een wetsontwerp op te stellen. Dat 
doet ie wel m ee, horen we de geïnformeer-
de leze dolken en gelijk hebben ze. Alleen 
is dit een wetsontwerp dat de wet van 15 
dec 1980 wenst te wijzigen: de wet die de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen regelt. In het wetsontwerp zitten 
enkele bepalingen die handelen over de 
vreemde studenten. En wat Gol met die wil 
aanvangen, zullen we in dit artikel probe-
ren te belichten.
Eerste wijziging: Man of vrouw van vreem-
de studenten mogen voortaan hun echtge- 
no(o)t(e) niet meer achterna reizen: het 
recht op gezinshereniging wordt met ande-
re woorden afgeschaft. Tweede wijziging: 
de studies waartoe vreemde studenten toe-
gelaten worden, zullen beperkt worden. 
Dat zal als gevolg hebben dat stagejaren of 
inschrijvingen als doctoraalstudenten tot 
moeilijkheden leiden. Derde maatregel: om 
een vreemd student uit België te verwijde-
ren, is een Ministrieel Besluit niet meer no-
dig: de minister van Justitie of zijn gemach-
tigde (een ambtenaar dus) kunnen de stu-
dent verwijderen met een eenvoudig bevel 
het grondgebied te verlaten. Daarbij kont 
nog een KB van 8 juni 1983 dat zegt dat 
vreemde studenten voortaan moeten be-
schikken over middelen van bestaan met 
een minimum van 12.000 BF, voorheen 
6.000 per maand.

Er zijn natuurlijk nog andere maatregelen 
tegen de vreemdelingen in het algemeen 
die dus ode de vreemde studenten treffen: 
OCMW- hulp wordt beperkt tot het strikte 
minimum, Nols’ praktijken (weigeren in te 

. schrijven) worden gelegaliseerd, ... Lang 
leve de vreemdeling, maar niet bij ons...
Tegen dit wetsontwerp komt uit diverse 
hoeken protest: op zondag 22 januari gaat 
gaat te Brussel een betoging door voor een 
positief integratiebeleid en de intrekking 
van Gols wetsontwerp. Tot die betoging 
wordt opgeroepen door ABW, ACV, 
BRAX, Belgische liga ter verdediging van 
de Mensenrechten, VOCOM, studentenbe-
wegingen..

Wat het protest bij de Gentse studenten 
betreft: ook hier is de actie, na Leuven, 
Antwerpen en Brussel, op gang gekomen 
Sinds maandag 9 januari zijn er studenten 
in hongerstaking: men kan ze bezoeken in 
de Brug. Er wordt gehongerstaakt tot en 
met vrijdag 20 januari in ploegen, telkens 
drie studenten, die om de drie dagen af wis-
selen Op die manier poogt het anti-racis- 
tisch komitee studenten te mobiliseren 
voor de betoging. Naast deze hongerstaking 
is ook een petitie rondgegaan bij studenten 
en professoren In de petitie wordt de tota-
le intrekking van het wetsontwerp en posi-
tief integratiebeleid geëist. Er weiden prik- 
acties gehouden oa bij enkele professoren 
die nogal een naam hebben ivm liefde je-
gens de medemens van het ander ras. Zo ie-
mand is prof. De Stoet die oa politieke 
aardrijkskunde doceert in de rechtfaeulteit. 
Zwaar aandringen o n  de studenten van de 
racistische neigingen van hun prof te over-
tuigen zijn trouwens niet nodig: het ligt er 
vingerdik op, zo dik dat, ja, zelfs studenten 
het door hebben. Andere profs pakken het 
subtieler aan: prof. Senelle, eminent rechts-
geleerde zoals dat heet, is ook niet vies van 
enig racisme: zo getuigt zijn Vrije tribune’ 
in De Standaard van december 11.

Het politiek Konvent en het Werkgroepen- 
konvent hebben zich in een motie uitge-
sproken tegen het wetsontwerp Gol. Het 
F akulteitenkonvent getuigde nog maar eens 
van een typische houding. Wanneer ook 
daar een motie werd voorgesteld was er oa 
de reactie van M. Stevens (VDK en lid van 
de RvB): te t  FK houdt zich niet bezig met 
politiek, alleen met studentenproblematiek 
het wetsontwerp handelt niet alleen over 
studenten dus zwijgt het FK erover.’ An-

dere redenen lieten een gebrek aan infor-
matie te zijn waarop Politeia- voorzitter 
Rudy Van Linden repliceerde: ’wie leest, is 
geihformeerd’. Het antwoord: Tte Morgei 
zeker...?’ Rudy Van linden heeft als reac-
tie het wetsvoorstel uitgetypt en rondge-
deeld aan de leden van het FK Informa-
tie voor wie het leest... Ook de voorzitter 
van Chemica vond die motie allesbehalve: 
’Geef de vreemdelingen hier wat wij ginder 
ontvangen ! Een duidelijk politiek stand-
punt, me dunkt. Alleszins voldoende on  
de motie weg te stemmen. Vreemde stu-
denten zijn misschien geen studenten in het 
FK..

Ten slotte werd ook de rector a u  een 
standpunt gevraagd en als de RvB weldra 
samenkomt dan zullen ook zij hun mening 
gevraagd worden.

En daartoe dienen dus al die pamfletten.
FVenpH

I HORMONEN
In de moderne veeteelt wordt er 
intensief gebruik gemaakt van 
groeibevorderende en andere hor-
monen. Oorspronkelijk waren 
deze ongure praktijken vrijwel 
beperkt to t industriële batterij- 
fokkers, doch tegenwoordig wordt 
ook de doorsnec-boer gedwongen 
to t het aanwenden van hormonen, 
wil hij zijn concurrentiepositie o d  
de vleesmarkt handhaven. 
Nochtans kan hormonaal behan-
deld vlees heel wat nadelen berok-
kenen aan de consumenten:
- economische schade - thyreo- 

statica veroorzaken wateropsta- 
peling in het vlees zodat de ver-
bruikers eigenlijk water kopen
tegen de prijs van vlees;

- schade aan de gezondheid: groei-
stimulerende hormonen, waar-
onder DES (diëthylstilboestrol) 
kunnen borst- en geslachtskan- 
ker veroorzaken alsook ver-
vroegde puberteitsverschijnselen 
bij kinderen;

dit verklaart dan ook waarom de 
Belgische wetgeving het hormo-
nengebruik volledig verbiedt.

Echter maken het gebrek aan con-
trole en de laksheid van de be-
voegde overheidsdiensten dat de 
produktie, de handel en het toe-
dienen van hormonen aan het vee, 
meer dan oo it floreren; een 
misdaad tegen de volksgezondheid 
waaraan vooral de farmaceutische 
en bio-industrie alsook zeer vele 
veeartsen zich schuldig maken. 
Bovendien oefenen sommige agro- 
financiële lobbies en oon niet in 
het minst de Belgische Boeren-
bond druk uit op de betrokken 
m inisteries opdat het gebruik van 
hormonen zoniet volledig dan wel 
partiëel gelegaliseerd zou worden. 
Aan deze verontrustende proble-
matiek wdjdt de Kritische' Werk-
groep Landbouw (KWEL) een 
debat, onder de titel :

‘Hormonen in de vetmesterij, 
een noodzaak ???’ op woensdag 
25 januari om 20u in de feest-
zaal van de landbouwfakulteit 
(Coupure links 653) 
m et als ^prekers:
- Jos Mathiis (Boerenbond)
- R.Remy (Verbruikersunie)
- Dhr. Van Assche (Ministerie 

van Volksgezondheid!
- Herman Van Meervenne 

(WerkgroeD Hormonenvrii vlees!
- Luc Praet (idem) 
moderator is Jef G eldof



ST. JANSVEST
Dat Rome op één dag gebouwd zou zijn, 
daar gelooft niemand nog wat van. Dat 
God de aarde zou geschapen hebben op 7 
dagen, daar begint ondertussen ook wel ie-
dereen stede aan te twijfelen. Maar dat de 
Sociale Sektor een oud restaurant op veer-
tien dagen (tijdens de kerstvakantie) res-
taureerde en een nieuw kleedje gaf, is de 
pure waarheid.

Vooral in tijden van besparingen en een 
zich steeds uitbreidende crisis, lijkt het 
openen van een nieuw restaurant een idee 
dat afkomstig is van een andere wereld. Ve-
le studenten zullen zich dan ook al met ver-
wondering afgevraagd hebben hoe en van-
waar de idee afkomstig was om neg een 
studentenrestaurant te openen. Om daarop 
een antwoord te kunnen geven, moeten we 
teruggaan naar het verleden.. Het is name-
lijk zo dat de Sociale Sektor (SS) al sinds 
jaar en dag maaltijden verkoopt aan scho-
len. De SS speelt dus als het ware traiteur. 
Nogal wiedes dat de privéondememingen 
dit niet namen en er werd promt een zaak 
aanhangig gemaakt tegen de SS wegens on-
eerlijke concurrentie. In 1971 kwam dit 
voor in eerste aanleg en werd toen gewon-
nen door de universiteit. Geen vuiltje aan 
de lucht dus en men kon rustig doorgaan 
met het leveren aan scholen. In 1983 ech-
ter kwam dezelfde zaak terug voor, ditmaal 
voor het hof van beroep en hier verloor de 
inief zijn slag. Dit betekende meteen dat de 
SS ongeveer 160.000 maaltijden per jaar 
verfoor. Er moest dus naar een middel ge-
zocht worden om dit verlies op te vangen, 
en dat hoopt men gedeeltelijk te kunnen 
doen dmv het nieuwe restaurant in de St. - 
Jansvest.
Enkele slimmerikken zullen natuurlijk op-
gemerkt hebber dat in de St. Jansvest vroe-
ger (tot eind *83) op dezelfde plaats ook 
een restaurant was, nl van het personeel, 
Dit had echter niets te maken met de SS. 
Datzelfde gebouw werd namelijk door de 
universitaire overheid in 1972 aan de 
Koninklijke Personeelsbond in consessie ge-
geven, wat zoveel betekent als dat de Perso-
neelsbond voor het gebruik van het gebouw 
geen huur, nog verwarmings-, electriciteits- 
of ondere kosten moest betalen.
Nu dus, in 1984 is het gebouw in gebruik 
genomen door de Sociale Sektor die dit op 
veertien dagen tijd ombouwde tot een ge-
zellig, modem restaurant.

MODERN

Hen jaar personeel op bezoek in dit prach-
tige gebouw, heeft de binnenkant ervan ze-
ker geen goed gedaan. Je nl weten dat men 
in ’72 bij de inrichting, een ’moderne’ aan-
pak voor ogen had en met de laatste Expo 
nog vers in het geheugen, begon men alles 
wat er maar enigszins antiek uitzag, te ver- 
doeselen. Een overblijfsel van deze ’moder-
nisering’ is nog terug te vinden op de eerste

verdieping, in het cafetaria dat nog steeds 
toebehoord aan de Personeelsbond en ook 
gebruikt kan worden door studenten 
Het summum van .vermodemi sering’ was 
wel de mooie trap die bij het binnenkomen 
onder je voeten voorbijgaat. Deze was be-
plakt met dikke rubberen matten, met 
daaronder maar liefst vier verschillende la-
gen lijm, die de hardheid hadden van be-
ton

DE PLANNEN

De refter zelf is een grote zaal, die er, wan-
neer leeg, uitziet als een protestantse kapel, 
en juist daaraan wilde men wat veranderen 
De bedoeling die reeds van bij het begin be-
stond, was te werken met twee verdiepin-
gen De idee hiervoor was afkomstig van 
Prof. Dr. Ir. De Leye en had als oorspron-
kelijke bedoeling in het midden van de zaal 
betonnen pilaren (in de grond) te plaatsen 
en daaraan een terras te bevestigen De re-
den waarom dit niet doorging was twee-
voudig: ten eerste zou dit teveel kosten, 
iets wat men zich in tijden van crisis moei-
lijk kan permiteren Een tweede en ook be-
langrijke reden, was het te korte tijdsbe-
stek. Om het restaurant rendabel te maken, 
moest het zo Mug mogelijk geopend wor-
den, wat met de oorspronkelijke plannen 
zou betekent hebben dat in een eerste fase 
het restaurant slechts een voorlopige veran-
dering zou krijgen (tijdens de kerstvakan-
tie), om dan tijdens de grote vakantie over 
te gaan tot de tweede en definitieve fase 
die dan een grondige verandering van het 
interieur voorzag.

Dit en de te grote kosten leidden tot de 
idee (van dhr. W. Van Espen) om met iets 
anders dat tegelijkertijd én goedkoper én 
minder tijd in opbouw zou vergen, qp de 
proppen te komen. En wat kan dat anders 
zijn dan die dingen die de meeste grote ste-
den voor jaren kunnen ontsieren, die een 
vast patroon hebben gekregen bij het aan-
schouwen van de OLV kathedraal van 
Antwerpen, en die ook niet weg te denken 
zijn uit het Gentse stadsbeeld: DE BUI 
ZENs I Ei JINGEN, in de volksmond ook 
wel eens travhydro genoemd. Een geluk bij 
een ongeluk hierbij is de slechte toestand in 
de bouwnijverheid die ervoor gezorgd heeft 
dat bij vele ondernemers hier en daar nog 
wel stapels van die dingen liggen te roesten, 
en als er dan niet een of andere schroothan- 
delaar is langsgekomen, kan het altijd wel 
blijken dat er een of andere universiteit in-
teresse vertoont om die dingen dan in een 
of ander restaurant neer te plaatsen met 
God weet welke bedoelingen. Feit is ech-
ter, dat men het hier wil gebruiken als 
middel om een moderne ’design’ te creëren.

DE ANDERE KANT

Aan een mooi liedje blijkt altijd wel een 
keerzijde te zitten. Dit is ook hier het 
geval.
De gemiddelde student zal zichzelf wel al 
de vraag gesteld hebben hoe het komt dat 
de Koninklijke Personeelsbond zijn toch 
steeds in ‘the run’ gebleven restaurant 
zomaar overgegeven heeft aan de Sociale 
Sektor. Een constellatie van factoren heeft

hier ongetwijfeld een rol gespeeld. 
Er is oa het feit dat op het einde van de 
jaren zeventig een fraudezaak aan het 
licht is gekomen, waarbij de vrouw die 
instond voor de boekhouding een bepaalde 
scan achterover gedrukt heeft. Over het 
hoe en waarom van deze zaak zijn wij 
echter niet veel te weten gekomen. Een feit 
is echter dat dit de boekhoudkundige 
cijfers niet in een al te gunstig daglicht 
heeft gesteld. De Personeelsbond eist nu in 
ieder geval zo’n slordige 1,5 miljoen 
schadevergoeding van deze dame. En als 
dit proces een even lange nasleep krijgt als 
dat van de oneerlijke concurrentie... een 
uitspraak over 12 jaar.

Een ander feit is, dat in 1980 Luc Schotte, 
totdantoe tweede kok in rang, de plaats 
van hoofdkok innam en hiermee zijn 
vorige baas naar het stempellokaal zag 
verdwijnen. Er bleek immers wel wat mis te 
lopen met de smaak van de maaltijden, de 
kwaliteit van het eten in het algemeen. Het 
gevolg was in ieder geval, dat het aantal 
maaltijden dat per dag geconsumeerd werd, 
zodanig gedaald was, dat er niet veel meer 
overbleef van de goede faam van het res-
taurant. Her kwam duidelijk verandering 
in tooi L. Schotte de scepter overnam. Het 
aantal maaltijden steeg gestadig, tot zo’n 
goeie 400 a 500 per dag. Edoch, aan alle 
dingen kant een eind, want nog steeds 
werd er meer uitgegeven dan dat er 
inkomsten waren. Een laatste schuchtere 
poging om de cijfers boven de rode streep 
te krijgen werd geleverd door het personeel 
zelf, dat gedurende een aantal dagen gratis

kwam weken. Maar ook dit mocht niet 
baten. Het liedje was dus afgelopen.

Het huidige personeel bestaat uit mensen 
die geronseld zijn uit zowat alle universi-
taire retaurants en het vroegere personeel is 
bij deze overgeplaatst naar andere resto’s 
en diensten van onze unief .

HET BOUWEN

Op 22 december werd dus gestart met de 
veranderingen. En dan nog wel stipt op 
tijd ook. De klanten waren nog niet alle-
maal naar huis, of m oi was al met de af-
braak begonnen. Eén dag werk om alles 
buiten te gooien en het schilderen kon 
beginnen.
Met 15 jobstudenten en een tiental 
personeelsleden van de technische dienst 
kolden de werkzaamheden gestart worden. 
Ook hier schoot de praktijk voorbij aan het 
oorspronkelij ke plan. Het vooropgestelde
werken in twee ploegen (een van 7.00 tot 
15.00u en een van 15.00u tot 23.00u) 
werd al van de eerste dag verlaten , omdat 
het zinvoller bleek on  door te werken. 
Zo werden er dus dagen geklept waarin 
door dezelfden 15 tot 16 uren werden 
gewerkt. Her heeft werkelijk iedereen zijn 
steentje bijgedragen o n  tot een goede af-
loop te komen. François Mussche, in het 
normale leven loodgieter aan deze univer-
siteit, was in zijn nopjes toen eindelijk 
begonnen werd met de oprichting van de 
stellingen, die, zo mag gezegd worden, door 
hem ontworpen en berekend werden. En

als zoiets geschilderd moet worden^., begin 
er maar eens aan. Maar dat was het werk 
voor de jobstudenten, die zoals iedereen 
zei, erg hun best gedaan hebben.
Midden tijdens de werkzaamheden mocht 
de timmerman, net op het moment dat hij 
het meest nodig was, ziek vallen, zodat 
dringend naar een andere oplossing moest 
gezocht worden.

En als je nu ooit een groot werk gezien 
hebt, waar veel improvisatie bij te pas 
kwam, dan is het wel hier. De trap in de 
inkomhal was zoals gezegd met anti-slip 
rubber beplakt. Om deze en de onderlig-
gende lagen lijm te verwijderen werd on-
geveer alles geprobeerd. Zelfs E. Van 
Assche, scheikundige en tot vorig jaar 
studentenbeheerder, kwam eventjes over-
gewaaid uit het leger on  een assortiment 
scheikundige produkten waaronder 
koningswater en salpeterzuur over de vloer 
te gooien, waarbij dhr. Van Espen het zo 
op zijn adem kreeg, dat men hem uren niet 
vond. Toen ook dit niet mocht baten 
(het werkte eigenlijk te goed, zelfs de 
onderliggende stenen verdwenen in het niet 
werd er besloten een snijbrander te gebrui-
ken.

Het was toen trouwens al oudejaar en als er 
niet twee studenten waren die per sé voor 
het nieuwe jaar de trap klaar wilden 
hebben aan de buizensteUingen, dan was 
men het nieuwe jaar niet binnengetreden 
over een schone inkomhal.
Een staaltje van improvisatie, of noem het 
samenwerking, was de ijzeren constructie 
zelf. Het oorspronkelijk plan was immers 
dat deze Wauw zou geschilderd zijn. Het 
was echter alweer een student die opperde 
dat geel beter zou zijn, en zo geschiede. 
Maar alle problemen en andere moeilijkhe-
den, op acht januari, dag voor de opening 
was alles klaar om van start te gaan. En het 
was qp dat historisch manent dat dhr. Van 
Espen en werkleider RSpruyt spraken : 
‘Wij kwamen, wij bekeken het en we 
hebben het klaargespeeld.” (GJ)



VOORSTELLINGEN
Wie dacht dat er ondanks de jaarwende 
niets zou veranderen in het Gentse theater- 
gebeuren, heeft het verkeerd voor. Evenzo 
diegene die dacht dat alles zou veranderen.. 
Hoe je tot zo een ogenschijnlijk tegenstrij-
dige vaststelling kunt komen, de volgende 
uitleg.

Het nieuwe jaar bracht geen optimisme in 
Arena en Vertikaal, want beide gezelschap-
pen kregen een flinke opdoffer te verwer-
ken: door een ongeval van de hoofdakteurs 
dienden zowel ’Mama’ als de ’Rocky Hor-
ror Show’ afgelast te worden. De moeilijke 
situatie zette zich dus voort, wat de plan-
nen voor de rest van het seizoen niet aange-
namer maaktal.

Een verandering, die in het licht van de 
hierboven geschetste tegenkantingen zo op-
vallend is, komt dan ook uit een haast on-
verwachte hoek, of beter hoeken.

En onverwacht ook weer niet, want wie 
vertrouwd is met de werking van de twee e- 
nige kulturele centra die Gent rijk is, kon 
verwachten dat PROKA en VOORUIT de 
irjgeslagen wegen zouden voortzetten. 
Proka met het programmeren van eenma-
lige voorstellingen, die steeds de moeite lo-
nen om ze te bekijken (deze week nog de 
Janus- groep uit Aalst met ’Geen begrafenis 
in het koren’, geïnspireerd op Vincent van 
Gogh; en op 30/1 een spectakel van een 
Brussels mimespeler). Vooruit doet het ook 
schitterend door op tijd in te haken in het 
aanbod van vernieuwende theatervoorstel-
lingen (noteer alvast op 25,26, 2 7 / 1  het 
figurentheater Triangel; op 1, 2, en 3/2 
Mannen van den Dam *Gat in Kop’ en op

8/2 het internationaal gezelschap ’Shusa- 
ku de Domui Dance Theater’ met ’Oblique’ 
Info over deze twee laatste voorstellingen, 
evenals de de kortingen die je kunt krijgen 
via het GeSTuT, in Schamper volgende 
week.

Onverwacht kan je de verandering in het 
NTG ook niet noemen, voor een zo rijk en 
boeiend gezelschap zat man op een peil dat 
niet lager kern. De frisse bries die kwam 
door de herwerking van ’Hamlet’ en het 
programmeren van Freek de Jonge, zet zich 
voort in het aanbod van de gastvoorstelling- 
en in februari (oa Radeis met ’Echafodages’ 
op 1/2) en ook in de nieuwe produktie van 
Anton Tkieehoc (1896).

Anton Tsjechov (1860 -1904) is met to-
neelstukken als Tte Meeuw’, T)e kersen-
tuin’, T>rie Zusters’ of ’Oom Wanja’ een 
boeiend auteur, die uitblinkt in de beschrij-
ving van het Russische leven op het eind 
van de 18e eeuw en in de scherpe analyse 
van de mensai uit zijn eigen milieu. Dat 
milieu was zowel de intelligentia van de 
grootsteden als de landadel uit de provincie 
die zich onledig konden houden met reizen 
filosofie, feesten,... Tsjechov was zelf arts 
en kon dus de personages voor zijn toneel-
stukken zo nonen uit zijn omgeving, karak-
teristiek is dan ook dat vaak een arts mee-
speelt...

Nu kon men met dit tragi- komische stuk 
alle kanten uit, een nieuw- experimentele 
vorm theater Globe (Ndl) vorig jaar deed 
met Drie zusters’, of op een heel speelse 
wijze zoals Werkteater A’dam met ’Oom 
Wanja’ twee jaar geleden. Jean-Pierre De 
Decker koos echter voor een naturalistis-
che aanpak en het NTG- gezelschap leent 
zich daar ook toe; sommige passages (voor-
al wanneer Sorga aan het woord is) kranen 
dan ook qp een gekke mania- over, maar 
anders wordt er goed tot uitstekend geak-

teerd. Hierbij vielen Jef Demedts (Oom 
Wanja), Nolle Versijp (Astrov, de arts) en 
Els Magerman (Jelena, de jonge vrouw) 
duidelijk op. Er wordt met zorg a i zin voor 
het detail gespeeld, en het grote speelplan 
krijgt zelfs een symbolische waarde mee.

De zorg voor het stuk zetten zich ook door 
in de mooie maar sobere kostumering en in 
het schitterende dekor, dat heel suggestief 
werkte met grote panelen. Een pluim voor 
Luc Goedertier. Zowel het tijdsbeeld als de 
verscheurdheid die zich uitte in de persona-
ges kwamen tot uiting in het decor.

’Gom Wanja (of scènes uit het leven op het 
land) is dan ook de inkijk op een bonte 
groep van marsen, een mini- maatschappij 
die door de kranst van een gepensioneerd 
professor met zijn tweede, en jongere 
vrouw voor een korte maar hevige periode 
plots uit het dagelijkse patroon gelicht 
wordt. Haast iedereen is ten prooi aan pas-

sies, aan gevoelens van liefde en haat, aan 
bezmningen over zijn eigen bestaan; Maar 
eenmaal dat de gasten terug weg zijn, valt 
alles in z*n oude plooi en worden liefde, 
haat, ontgoochelingen en idealen wegge-
stopt achter het oude behang van het dage-
lijkse leven.

Dit stuk is dan ook een aanrader, voor wie 
een avondje rustig toneeUöjken wil meema-
ken. Nergens zwaar op de hand of hoogdra-
vend, maar gewoon goed. Oom Wanja nog 
tot 6 februari in NTG.

En voor wie de boeiende soloproduktie 
’Honger’ van K. Hamsun door Lucas Van- 
dervost (schitterend als tragisch figuur, die 
zijn publiek goed bespeelt) nog wil zien, 
kan dit in Vertikaal op vrijdag 27 februari.

(JVW)

OFFERMANS
Onwennig, verdwaald als een eskimo in de 
Sahara: ziehier één boekbespreking één in 
Schamper. (Alle eskimo’s zijn zeer welkom 
overigens)
De Nederlandse essayist Cyrille Offermans 
heeft een bundel essays over literatuur en 
maatschappij gepubliceerd (T)e kracht van 
het ongrijpbare’, 397 blz., De Bezige Bij, 
1983).

Geïnspireerd door de kritische filosofie van 
de Frankfurters Horkheimer en Adrano, 
schrijft Offermans een lang verhaal over de 
evolutie van literatuur en maatschappij in 
West- Europa, beginnend bij het einde van 
de feodale tijd en eindigend bij het moder-
ne Nederlandstalige proza anno 1982.

Het Droces dat doorheoi dit verhaal zicht-
baar wordt is er een van toenemende iso-
lering en vertwijfeling: de literatuur die 
steeds reflexieve-, ’ta lige’ wordt, m.a.w. 
zich steeds m ee  terugtrekt in zichzelf, om -
dat het haar in de moderne utilitaire maat-
schappij aan elke bestaansreden ontbreekt. 
Maar deze terugtocht, deze ballingschap is 
naast dwang ode keuze: de schrijve wei-
gert zich te la te i opsloipen door een alles 
en enkel kwantificerende wereld, hij zet

zich schrap tegen de maatschappij die 
steeds m ee eoi grote disciplineringsmachi- 
ne wordt, een perfect georganiseerd en ge-
controleerd Panopticon (Bentham), tegen 
1984 dus. Offermans geeft een helde beeld 
van de wijze waarop schrijvers en filosofen 
zich tegen de toenemende Verdinglichung 
hebben vezet. Voorbeelden daarvan zijn 
oa Van Ostaijens organisch expressionisme 
a i Ivo Middels’ Alfacydus.

Offermans behandelt ook enkele Hollandse 
dichters, die mij op basis van de gedteerde 
fragmenten echter veel minder betekenisvol 
en representatief lijken voor de problema-
tiek literatuur - maatschappij, dan Offer-
mans wil laten uitschijnen. (Het is overi-
gens in het algemeen opvallend hoe welwil-
lend en inschikkelijk Nederlandse critici te-
genover de poëzie van landgenoten staan, 
in tegenstelling tot de - terecht - kritische 
benadering van Vlaamse poëtasters.) Het 
slothoofdstuk over moderne proza is veel 
degelijker en bevat interessante introduc-
ties tot in Vlaanderen relatief onbekende 
Hollandse schrijvers als Beurskens en Schip-
pers.

Offermans’ boek heeft de verdienste lite-
ratuur op een hier ten lande ongebruike-
lijk grondige, literatuursodologische wijze 
te benaderen, maar lijdt anderzijds aan een 
schijnbaar ongeneeslijke ziekte in dergelijke 
essays: een totaal gebrek aan methode-hy- 
giëne. Offermans poogt niet eens te precise-
ren HOE nu eigenlijk literaire expressies en 
maatschappelijke toestanden zich tot el-
kaar verhouden. Stellen: 'Het abstracte, on-
persoonlijke karakter van de Alfa-cyclus is 
de adequate uitdrukking van een abstracte, 
onpersoonlijke maatschappij.’ (blz. 171), 
en dan hard weglopen, is heel gemakkelijk, 
maar filosofisch onzindelijk, omdat enigs-
zins te bewijzen, aanvaardbaar, dus zicht-
baar te maken. Zulke beweringen zijn of-
wel zuiver spekulatief ofwel zo evident als 
twee en twee vier is en dus triviaal.

Waarom Offermans geen aandacht heeft 
besteed aai de vele, vaak interessante po-
gingen die in het verleden reeds onderno-
men werden, om de relatie literatuur - 
maatschappij op theoretisch vlak nauwkeu-
riger te beschrijven, is mij niet duidelijk.
Zij constructie is tamelijk schede, maar 
mist scharnieren. Ook tussen de twee ni-
veau’s in het boek, de maatschappij en de 
literatuur, heerst de kracht van het ongrijp-
bare.

Het huis is knap, maar er is geen trap.
Frank Albers
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MEDEDELINGEN
Het ROZE AKTTEFRONT organiseert 
in samenwerking met de ANDERE 
FILM een filmfestival in Antwerpen, 
Gent en Kortrijk.
In het kader van dit filmfestival ver-
toont het ROZE AKTLEFRONT GENT 
volgende films in filmzaal Studio Skoop, 
Sint-Annaplein te Gent. 
vrijdag 20 januari 1984:

20.00u Je bent niet alleen 
22.30u: Sebastian 

zaterdag 21 januari 1984
20.00u: La race D’ EP 

22.30u: Johan 
De inkom bedraagt 120 Fr.

Inhchtingen: Roze aktiefront, p/a Hui- 
devetterskaai 40,9000 Gent

25 januari : IN NAAM VAN DE 
FÜBRER

film van Lydia Chagoll over de 
nazi-terreur op jongeren.
Om 20.30 stipt in Zwabber, 
Kon. Elisabethlaan 51 Gent.
Inkom 80/60 fr.

1 februari : Beau Geste
Belgische funk

om 21u in Zwabber. Kon. Elisabeth-
laan 51, Gent.
Inkom gratis.

Sinds enige tijd ondervinden we steeds 
opnieuw dat een avondje uit naar de 
bioscoop te duur wordt voor de door-
snee student. Vooral als men gewoon is 
de Decascoop te bezoeken Voor bepaal-
de films is de korting voor studenten 
gewoon weggevallen, voor andere films 
is de prijs zelfs tot 180 Bfr gestegen ! 
En dit geldt evengoed voor zeer goede 
als voor zeer slechte films.
Wij betreuren het dat in een kompleks 
met zeer mirre mogelijkheden de vrij-
heid tot kiezen van een film weer wordt 
beperkt, enerzijds door de prijs op te 
trekken, anderzijds door het (volgens 
ons) niet steeds gelukkige aanbod. Als 
men verder gaat op de ingeslagen weg, 
zien we het einde van de Decascoop 
reeds in zicht. Ook voor vele studenten 
begint de crisis voelbaar te worden, en... 
de Decascoop leeft toch grotendeels van 
studenten, of niet soms ?
Wij nodigen iedereen die hierover het- 
zelfde denkt uit om eens een kritisch 
brielje te schrijven naar de directie van 
de Decascoop, en om in de Decascoop 
zelf steeds korting voor studenten te 
vragen. Hopelijk blijft het niet bij dro-
men van die goede oude tijd van 90 fr 
voor een film ...

Deze tekst werd ons toegestuurd door 
IIILOK (fakulteitskring van het hoger 
instituut voor lichamelijke opvoeding)

TE GAST IN

Belgiës kleinste theatergroep, ook de meest internationale, beroemd door zijn 
"onnavolgbare humor" brengt met de nieuwe versie van "ECHAFAUÜACES" een onweer- 
staanbaae grappig spektakel over de haat-liefde verhouding tussen enkele arbei-
ders en het gereedschap in hun fabriek.
Wilde, onvoorspelbare theaterhumor, visuele grappen en emotionele betrokkenheid. 
Een "heerlijk-amusante belevenis, een levenslustige ode aan de menselijke fanta-

sie" (De Nieuwe)

RADEIS
ECHAFAUDAGES'

Plaatsbespreking van 16 januari 84 Voorstelling buiten abonnement
tel. 091/25.32.08 (elke dag vanaf 12u)

ANTONIONI
Wegens het uitermate zwakke aanbod van 
de Gentse bioscopen gaven we er de voor-
keur aan een herneming te bespreken. E- 
nerzijds omdat we in Gent niet veel de kans 
krijgen om een film van Michelangelo 
Antonioni te zien, anderzijds omdat het 
zijn eerste Italiaanse film is in ongeveer 
twintig jaar.

Medio Farra (Tomas Milian), een geschei-
den filmregisseur, is qp zoek naar een ac-
trice die zijn voorlopig scenarioloze film 
ram  en inhoud moet geven. Hij gaat een 
relatie aan met Man (Danielo Silverio), een 
jonge aristocrate, die door een andere le-
vensstijl (vrije liefde, enz.) met haar be-
krompen milieu probeert te breken. Mari 
verdwijnt plots uit zijn leven, waarna hij 
haar probeert terug te vinden. Daarop volgt 
een verhouding met Ida (Christine Boisson) 
een jonge actrice, doch ook deze relatie 
biedt geen enkel perspectief.

In deze film vallen zowel de uitzonderlijke 
gestileerdheid als het treffend evenwicht 
op. De pasteltinten onderstrepen Anton— 
ioni’s beheerste regie. Ze kleuren de breek-
baarheid en vluchtigheid van de personages, 
die zich bewegen in overwegend sobere en 
stilte uitademende decors. Door de knap 
aigdijnde fotografie is deze film mooi om 
naar te kijken. Deze film heeft geen drama-
tische structuur, Antonioni bouwt geen 
spanning op werkt niet toe naar een cli-
max; integendeel, van het begin tot het ein-
de ademt deze prent een gestileerde onze-
kerheid uit. Met de gegevens die ons als 
toeschouwer worden voorgeschoteld kan je 
vele richtingen uit. Ook wordt de toeschou-
wer, op enkele hints na, elk tijdsbesef ont-
nomen; zo blijft het een open vraag hoe-
lang de relatie met Ida duurt.

We kijken naar een film waarbinnen de re-
gisseur kijkt naar de vrouw. De vrouw staat 
centraal maar wordt voor een stuk geobjec-
tiveerd door haar bij wijlen overbodig te 
exposeren, aan de blik van de regisseur en 
bijgevolg ook aan die van de kijkers. Dit 
gebeurt evenwel niet met een intradiëge- 
tische camera, waar de camerablik de Wik 
van de protagonist is, doch de cineast blijft 
in de lijn van de soberheid van deze film 
zgn objectie en dringt, zich niet echt op.

Al de vrouwen in deze film zijn zelfstan-
dig en geëmancipeerd. Zowel Mari als Ida 
doen zich vrijgevochten voor met een vrije 
seksuele moraal. Ook de twee vrouwen in 
de bijrollen leiden een eigen leven. 
McoUo’s zus is een bekwame gynaecologe 
en zijn ex- vrouw heeft zich op het platte-
land een eigen bestaan opgebouwd. Tussen 
deze vrouwen door beweegt zich Nïcollo, 
een regisseur (helemaal niet toevallig, 
Mcollo kijkt met de ogen van Antonioni) 
die de vrouwen observeert en poogt te 
doorgronden. Hij heeft nog geen scenario 
voor zijn film maar eenmaal hij de vrouw 
gevonden zal hebben, zal die al de rest op-

A ï) F Ü N D U M  B I S T R O  is totaal vern ieuwd terug open te
Gent! Onze nieuwigheden swingen de deur uit :

NIEUW is onze D I S C O - B A R  om de late u urtjes gezellig op 
te vullen; en dit kan op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagavond vanaf 20 u.

NIEUWE speciale voorwaarden voor de Gentse S T U D E N T E N  
C L U B S ,  want wij hebben onze reputatie hoog te houden 
sinds achttien jaar zijn we het trefpunt van studenten. 
En dat willen we blijven. Voor meer inlichten neem vrij-
blijvend contact met ons op :

AD FUNDUM BISTRO
OVERPOORTSTRAAT 76 

9000 GENT

W A R M E  S N A C K S  ondersteunen de pret in Ad Fundum 
Bistro. En de prijs? Helemaal niet duur?
SPAGHETTI 100 fr.
elke dag VERSE SOEP 30 fr.
SATÉ—PROVENCIALE 120 fr.
en dan hebben we nog sandwiches, martino’s, uitsmijters, 
croque monsieur, toasten . . .  en nog veel meer om op te 
knabbelen . . .

AM I ' S E M E N T S P E L E N  de klok rond. Een zeer grote varia-
tie caféspelen : biljarten, flippers, video games, speelkassen

lossen. Dit komt ook tot uiting in zijn hu-
welijksaanzoek tot Ida. Hij wil met haar 
trouwen omdat hij dit als enige mogelijk-
heid ziet om zijn problemen qp te lossen. 
Hij zoekt een ideale vrouw die uiteraard 
onvindbaar is en hij kan de vrouwen in zijn 
leven dan ook niet helemaal begrijpen om-
dat hij poogt hen te identificeren met dat 
ideaal. Hij kijkt constant maar begrijpt niet 
veel. Antonioni filmt de vrouwen opval-
lend veel door openstaande deuren heen 
(het eerste beeld zowel van Mari als van 
Ida, is door een open deur gefilmd). Dit 
wijst erop dat de vrouwen van buitenaf 
worden bekeken en dat Mcollo er nauwe-
lijks in slaagt hen te doorgronden. Belang-
rijk in dit opzicht is de scène waarbij Mari 
hem vanuit haar kamervenster bekijkt, na-

dat hij haar gevonden heeft zender met 
haar in contact te zijn getreden. Het is de 
enige keer dat Nicdlo bekeken wordt van-
uit de wereld van de vrouw en hier wordt 
sterk benadrukt hoe ver hij af staat van hun 
werkelijke ik.

Het belang van de blik wordt ook geillus- 
treerd in een andere cruciale scène in de 
film, nl. deze in de mist. Mari is door het 
dolle rijden van Nicdlo over haar toeren 
terwijl Medio kalm blijft. Hij bekijkt haar 
angst die door de beelden zeer sterk bena-
drukt wordt. Ze dwingt hem tot stoppen 
en loopt weg door de dichte mist. Vanaf 
dat moment kan Nicollo Mari niet meer 
zien- Hij kijkt uiterst gespannen om zich 
heen maar ziet niets. Hij zoekt en vindt 
niets in zijn tocht door de mistige droom-
wereld terwijl in de realiteit Mari al lang 
terug in de auto zit.

Mcollo begrijpt de realiteit niet voldoende, 
daarom vlucht hij. Met Mari gaat hij naar 
het rustige, zij het wat triestige landgoed. 
Ze volgt hén op zgn vlucht maar eens daar 
gekomen blijft ze niet, ze verdwijnt. Kan 
ze hem niet volgen in zgn vlucht ? Is ze te 
realistisch ? Of houdt hij teveel vast aan 
zijn ideaalbeeld waarin zij ten langen leste 
niet meer in kadert ? Evengoed kon ze 
met hem hebben gebroken omwille van de 
druk van haar milieu ofwel omdat ze meent 
niet bij hem te kunnen blijven en haar sek-
sueel anders zijn (in de film zijn er regelma-
tig verwijzingen naar het feit dat ze even-
tueel lesbienne zou zijn).

Met Ida vlucht hij naar de lagune in Vene-
tië, vreedzaam hobbelend, doch triest, 
doods. Ook daar komt een onverwachte 
wending van de relatie door de plotse 
zwangerschap van Ida. Is ze zwanger van 
hem of van haar vaste vriend ? Ze laat hem 
in het ongewisse. Ze oefent op die manier 
misschien druk op hem uit om er van af te 
zien met haar te trouwen.
Na deze ervaringen laat Mcollo het plan 
varen om een film te maken over een 
vrouw en gaat een SF- film maken zoals 
zijn neefje hem op een bepaald moment in 
de film heeft gesuggereerd. Hij begrijpt de 
vrouw niet en geeft zijn zoektocht op.

Antonioni geeft ons een beeld van onze 
maatschappij aan de hand van beide vrou-
wen, die als kinderen van hun tijd vrijge-
vochten zijn, ook op het gebied van rela-
ties. Maar in de film blijkt dat ze hun ge-
voelens moeten onderdrukken om hun vrij-
heid te behouden, (cff. de gepijnigde blik 
van Mari als ze Nicollo vanuit haar venster 
bekijkt). Dit is uiteraard slechts een inter-
pretatie, voor Antonioni is het vooral be-
langrijk ons een beeld van onze tijd te to-
nen, oi op een lichtjes moraliserende toom 
In de film wordt ons de werkelijkheid aan 
de hand van een aantal fragmenten getoond 
en juist door dit gebruik van fragmenten 
krijgen we een vrij scherp beeld van onze 
maatschappij met al haar onzekerheden en 
vervreemding.
Identificazione di una donna speelt in Ca-
lypso- Qub dagelijks om 23.00u 

Jan Van Ryckeghem


