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Z U IP E R S , F IL O S O F E N  E N  L E U K E R D S
’T ZAL HEEFT WAT U NIET HEEFT

In anti- klerikale optochten hekelt 't Zal Wel Gaan alles wat naar katho-
licisme ruikt, en probeert ze haar ideeëngoed aan de man te brengen.

Het Taalminnend Studentengenoot-
schap ’t Zal Wel Gaan is altijd al een 
veelbesproken vereniging geweest.
Op het politieke continuüm met 
links en rechts als polariteiten; zullen 
zij als groep wellicht nooit een al dan 
niet verdiende rust genieten. Wat 
’t Zal voorstaat, kon je een aantal 
weken geleden al lezen in Schamper. 
Een probleem met vele verenigingen 
is echter dat ze er langs de buiten-
kant dikwijls anders uitzien dan 
binnenin. OOk bij ’t Zal is deze dis-
crepantie duidelijk aanwezig. Het 
T.S.G . heeft namelijk de reputatie 
nogal wat ‘petites histoires’ in haar 
boegbeeld te dragen. Schamper legde 
haar oor te luisteren en trachtte uit 
te vissen hoe deze, ietwat eigenaar-
dige, filosofische vereniging, als dus-
danig lid van het P.K. en aldaar zor-
gend voor menig vrolijke noot, deze 
‘petites histoires’ weet te intrigeren 
in haar totaalfüosofie over mens en 
maatschappij.

Schamper: Aan het begin van dit 
academiejaar zijn jullie plots wegge-
gaan uit jullie aloude stamlokaal 
'Jekyl and Hyde'. In studenten-
middens deden hierover nogal wat 
verhalen de ronde ! ?
Johan Van De Maele: ah bon...!?
Is dat eigenaardig?
Schamper: Buitengegooid o f ... ?

Johan:(verontwaardigd gegrom)
Christophe Snoeck: Neen, neen, dat 
was gewoon om praktisch redenen. 
De huur was hoger dan we ons kon-
den veroorloven. We zijn dan gedu-
rende ongeveer 2 maanden op zoek 
gegaan naar een nieuw lokaal en...
Schamper: uiteindelijk in 'Den Arte- 
velde terechtgekomen?Vanwaar die 
keuze?
Christophe: Omdat de huur te beta-
len was...
Johan: We hebben dit lokaal toeval-
lig ontdekt, zittende in café ‘Den 
Artevelde’. We kwamen hierbinnen 
en het bleek dat het een opslagplaats 
was voor bouwmaterialen. In een 
echt negentiende eeuws salon dan 
nog, en gezien wij uit de negentiende 
eeuw stammen...
Wij hebben dan natuurlijk onmiddel-
lijk zoveel mogelijk ’t Zallers probe-
ren te verwittigen waarna we de 
bouwwerken die aan de gang waren 
hebben doen stoppen, (ze waren hier 
studentenkoten aan het maken). 
Christophe: We zijn ook nog op 
andere plaatsen geweest hoor! Recht 
tegenover ’t KUC (Katholiek Univer-
sitair Centrum, n.v.d.r.) bijvoorbeeld.

Johan geeft een schaterlach weg als 
intermezzo.
Christophe: In de kelder van ’t KUC 
schenken ze overigens goed bier. 
Redelijk goedkoop zelfs!
Maar dat is niet doorgegaan, die 
mensen bleken niet zo erg sympatiek 
te zijn!
Johan: Ja, ze waren niet zo erg 
‘student-minded ’.
Christophe: Neen, ze hadden liever 
wat oude pekes uit de buurt die in 
hun lokaal wat aan hun boog kwa-
men trekken, of zo!
Een ander argument voor Den Arte-
velde was, dat daar een zeer hetero-
geen publiek komt, uit verschillende 
fakulteiten, wat voor ons dan weer 
een goede bron betekent om leden te 
ronselen
Schamper: Op een bepaald moment 
stond één van jullie leden in Den 
Artevelde tegen den toog te pissen. 
Voor een vereniging die leden wil

ronselen en naar buiten uit een al 
niet te goede naam heeft...
Johan: Is dat rechts, tegen de toog 
pissen?
Schamper: Hoe bedoel je ?
Johan: Jij zegt dat ’t Zal geen goede 
naam heeft! Ik heb mensen op pnze 
affiches weten schrijven dat wij 
rechts zijn ! Ik kan zulks niet asso-
ciëren met iemend die ‘zatladderig’ 
tegen de toog staat te pissen.
Luc Chatelet: Dat was trouwens een 
individuele en geen kollectieve daad! 
Johan: Hij had daar inderdaad geen 
mandaat voor gekregen van ’t Zal. Ik 
meen trouwens dat ik die avond met 
een vrouw gecopuleerd heb die 
geen lid was van ’t Zal en ik had daar 
ook geen mandaat voor.
Schamper: Jan Pourquoi, een van 
jullie vroegere, vooraanstaande leden, 
is de deur gewezen! Wat was er aan 
de hand dat jullie genoodzaakt waren 
over te gaan tot zo'n beslissing? 
Johan: Hij is zelf buitengestapt! 
Schamper: Doch met enige druk van 
binnenuit, neem ik aan.
Johan: Met de blikken in de rug en 
met de bedenkingen van de verga-
dering erbij!
Schamper: Die waren ?
Christophe: Ik denk dat Jan op een 
bepaald moment heeft ingezien dat 
’t Zal niet meer voor hem weggelegd 
was. Hij is dan een aantal maanden 
uit ’t Zal gebleven. Hij vond avon-
den, georganiseerd door andere vere-
nigingen, blijkbaar interessanter dan 
de onze. Hij heeft de avond dat we 
over hem zouden praten, trouwens 
een brief laten af geven, waaruit bleek 
dat hij zich niet meer voor onze 
vereniging interesseerde en wij heb-
ben daaruit de nodige conclusies ge-
trokken.
Schamper: Was het omdat hij zich 
‘rechts' van ’t Zal opstelde?
Johan: Ja, min of meer.
Christophe: Ik denk dat Jan bij zich-
zelf een koerswijziging opmerkte en 
hier zijn plaats niet meer vond.
Johan: Er was ook dit: meer en 
meer ging hij bij het publiek door als 
vertegenwoordiger van ‘t Zal Wel 
Gaan, terwijl hij aan de toog eigenlijk 
zeer persoonlijke standpunten innam 
die vaak niet strookten met wat er in 
’t Zal leefde. Die vaak zelfs in tegen-
spraak daarmee waren.
En ik denk dat het op zo’n moment 
de plicht is van de vergadering zo 
iemand daar op te wijzen. Dat heb-
ben we drie jaar lang herhaaldelijk 
gedaan en Jan heeft zich daar nooit 
een fluit van aangetrokken.

Schamper: Is tegen de toog pissen 
dan wel iets dat leeft binnen 't Zal?
Johan: Kijk, urineren moeten we 
allemaal! Dat is niet alleen in ’t Zal 
Wel Gaan zo.
Luc: Hij (de toogpisser n.v.d.r.) 
heeft dat trouwens niet gedaan in de 
optiek van “Kijk, jongens ik ben een 
’t Z aller en daarom pis ik hier tegen 
de toog.” Het is dat wat Jan wél 
deed: Kijk ik ben een ’t Zaller en 
daarom doe of Zeg ik dit of dat.
Johan: Tegen de toog pissen is, denk 
ik, iets wat je doet als blijk van het 
hebben van een zeer ludiek karakter. 
Je doet zoiets niet vanuit een bepaal-
de functie binnen ’t Zal.
Schamper: Bestaan er bepaalde func-
ties binnen 't Zal?
Johan: Neen gelukkig niet. Er
bestaan geen functies alsdusdanig. Er
zijn alleen de verantwoordelijken 
voor de financies en de aankoop van 
drank.
Schamper: In het begin van het aca-
demiejaar is 't Zal Wel Gaan naar 
buiten gekomen met een promotie-
campagne d.m.v. affiches met het op-
schrift “ ’t Zal Wel Gaan is er voor 
vrijzinnige studenten". Op een aan-
tal daarvan werd door studenten het 
woord ‘vrijzinnig' vervangen door 
'rechtse'. Had dat iets te maken met 
de zaak Pourquoi en hebben jullie je 
beleidslijn daaraan aangepast?
Johan: Het heeft een zekere indruk 
gemaakt natuurlijk, maar het heeft 
ons niet geleid in het maken van een 
of andere beslissing,
Christophe: Je kan je inderdaad
moeilijk laten leiden door specu-
laties. Wie was die persoon die dat 
erop heeft geschreven? Wij weten dat 
niet en kunnen erdaarom geen reke-
ning mee houden.
Johan: Anderzijds is het zo dat de 
problemen met Jan niet van gisteren 
zijn. Ze doen zich al een aantal jaren 
voor en dateren zeker niet van het 
begin van dit academiejaar. Dat er 
mensen het woord ‘rechts’ op onze 
affiches schrijven, dat zal met de 
zaak wel iets te zien hebben. Het is 
in ieder geval een indruk die die 
mensen hebben van ’t Zal Wel Gaan 
dóór de figuur van Jan Pourquoi. 
Christophe: We hebben ook nooit de 
behoefte gevoeld om die affiche af 
te trekken. Er zijn natuurlijk mensen 
die denken dat ’t Zal rechts is, 
maar dat die mensen eens komen 
kijken, hé !
Johan: Het is trouwens ook zo dat in 
periodes dat de meerderheid van de 
bevolking min of meer rechts-gezind 
was, de ’t Zallers werden uitgemaakt

voor Bolsjevisten en dat in periodes 
dat de actieve studenten meestal 
links zijn, ’t Zal wordt uitgekreten 
voor ‘rechtse kloten’.
Luc: Ik vind het nogal gevaarlij k om 
te zeggen dat de meeste studenten 
links zouden zijn !
Johan: Het was trouwens vnl. in de 
Blandijn dat men op onze affiches 
heeft geschreven. Het had even goed 
mogelijk kunnen zijn dat men in de 
geneeskunde of bij de burgerlijk 
ingenieurs ‘bolsjevisten’ op onze 
affiches had geschreven.
Luc: Er zijn trouwens nog vereni-
gingen die door links ‘rechts’ ge-
noemd worden en door rechts 
‘links’.
Johan: Vanuit onze beginselverkla-
ring kunnen we trouwens niet ‘links’ 
zijn (haalt beginselverklaring boven 
en begint ijverig te zoeken, n.v.d.r.). 
Wij roepen al jaren op voor ‘progres-
siviteit’. Nu, wij geven daar een 
zeer klare definitie aan, denk ik, nl. 
het voortdurend herdefiniëren en 
heronderzoeken van de maatschappij 
Nu zijn er andere mensen die ook 
een eigen inhoud aan het begrip ‘pro-
gressiviteit’ geven. Zij denken dat zij 
een monopolie hebben op het begrip 
‘progressiviteit’.
Namelijk, een maatschappij kan 
bijvoorbeeld allen maar socialistisch 
zijn en daarnaar streven is progressi-
viteit.
Nu, als je het vrij onderzoek aan-
hangt, kan je het daarmee niet eens 
zijn, want dat is een dogma. Als wij 
dat niet aannemen en wij geven 
kritiek op die mensen, dan zeggen 
zij natuurlijk dat wij rechts zijn, 
omdat zij nu eenmaal uitsluitend in 
die polariteiten kunnen denken.
Christophe: Je hebt trouwens ook 
linkse liberalen die linkser zijn dan 
rechtse socialisten. Het is dus idioot 
om in zulke termen te denken.
Het zegt dan ook meer over die 
mensen die dat erop geschreven heb-
ben, dan over ons!
Schamper: In het voorlaatste 't Zalle- 
ke (tijdschrift n.v.d.r.) werd melding 
gemaakt van het feit dat 't Zal Wel 
Gaan buitengegooid is uit het Keetje 
(café in de St. Pietersnieuwstraat, 
n.v.d.r.). Wat is er daar gebeurd?
Füip Schütz: Als je nagaat welke 
studenten tussen nu en 10 jaar gele-
den afgestudeerd zijn dan zal je daar-
tussen een groot aantal mensen vin-
den die op dezelfde manier zijn bui-
tengegooid uit ’t Keetje. De patron 
is ervoor gekend.
Johan: ’t Zal is altijd geviseerd
geweest door mensen die eng-den- 
kend zijn omdat wij met ons ludiek 
karakter, inherent aan de ’t Zal-Wel- 
Gaanse-geest, altijd op ludieke wijze 
kritiek leveren op enggeestigen. Als 
wij dan bij zulke mensen moppen 
zitten tappen over hun enggeestig-
heid, dan zijn ze al gauw op hun pik 
getrapt, want zij vinden hun eng-
geestigheid breeddenkendheid. Wij, 
in onze ludieke manier van doen 
tonen keihard aan dat zij niet breed- 
denkend zijn en daar zijn zij dan zo 
woest over, dat wij natuurlijk overal 
buitenvliegen.
Nu moet je natuurlijk niet denken 
dat wij, wanneer we buitenvliegen in 
een café dat bekend staat als een 
aloud kommunistisch rendez-vous 
punt, wij daarom rechts zouden zijn. 
Integendeel, wij zijn in rechtse café’s 
evenveel buitengezwierd en met veel 
meer trammelant en nog veel sneller 
dan in ’t Keetje.
Schamper: Wat is er dan precies ge-
beurd ?
Johan: Oh, dat is een prettig verhaal. 
Op een gepaald moment maakte 
iemand van ons een opmerking over



een mooi meisje dat aan de toog 
stond. Deze opmerking is waarschijn-
lijk nogal seksistisch overgekomen 
hoewel ze niet seksistisch bedoeld 
was.
De baas is daarop naar mij gekomen 
en heeft gezegd: ‘Als ge uw bakkes 
niet houdt, dan gooi ik u buiten’.
Ik zei daarop: ‘Waarde ’t Zallers, 
luistert nu, ik ga hier buitenvliegen 
bij mijn linkse vrienden’; waarop 
de ’t Zallers het lied ‘A balla kaloten’ 
zijn beginnen zingen, een lied dat 
altijd wordt gezongen bij confronta-
ties met engdenkenden, vnl. t.o.v. 
kaloten (K atol ie ken nvdr.) natuurlijk 
Daarop is de baas teruggekomen en 
heeft ons vriendelijk verzocht zijn 
café te verlaten.
Schamper: Wat is de inhoud van dat 
lied ?
Christophe (tegen Johan): zing het 
eens!
Johan: Het is een oud arti -klerikaal 
strijdlied waarin o.a. voorkomt dat 
ze op hun smoel gaan krijgen.
Het stamt dus uit de niet-pacifis- 
tische periode van ’t Zal, uit de 
periode van de schoolstrijd.
Christophe: Wij zijn echter vredelie-
vend en beschouwen ‘op-hun-smoel- 
krijgen’ niet fysisch, maar eerder 
psychisch.
Johan: (richting bandrecorder) Maar 
wij zijn geen zuipclub hé bandopne- 
merke, wij zijn geen zuipclub!
Schamper: Nog een ‘petite histoire 7 
Vorig jaar werd door jullie een festijn 
georganiseerd waarbij ‘striptease
girls’ aanwezig waren, door jullie in-
gehuurd. Later op de avond, zo werd 
ons door een informant meegedeeld, 
zijn een aantal ’t Zallers op de tafels 
gaan staan, haalden een lichaamsdeel 
uit hun pantalon, en begonnen dit 
vrij ostentatief in hun bierglas te 
dopen!
Johan : Zeg maar piemel!
Hilariteit alom !
Christophe: In Brussel doen ze dat 
ook, maar daar worden de pinten 
nog doorgegeven aan de volgende !
Johan: Kijk, we kunnen toegeven dat 
zoiets niet hygiënisch is, maar het is 
wel plezant !
Schamper: Wat willen jullie eigenlijk 
bereiken met zulke akties? Ik kan me 
voorstellen dat je op die manier een 
aantal mensen afschrikt, die anders 
wel tot 't Zal zouden toetreden! En 
ik dacht trouwens dat er ook vrij-
zinnige studenten zijn die het met 
zulke acties niet helemaal eens zijn, 
worden die door jullie misschien niet 
als vrijzinnig beschouwd?
Filip: Je hebt gelijk ! ’t Zal recru- 
teert inderdaad rond vrijzinnigheid 
maar ook rond een bepaalde geest en 
mentaliteit, wat ’t Zal specifiek 
maakt. En dat drukt zich niet uit 
door piemels in bier te soppen, maar 
dat drukt zich meer uit door een 
geesteshouding en een manier van 
tegenover de wereld te staan.
De piemel in het bier soppen is dus 
niet de essentie van ’t Zal, maar het 
is er een onderdeel van.
Christophe: Je hebt de brave vrijzin-
nige studenten en je hebt de ’t Zal-
lers.
Schamper: Maar in wat verschilt 
't Zal dan van een door-de-weekse- 
studentenclub, aangesloten bij het 
seniorenkonvent ?
Luc: In een gewone studentenclub 
wordt er alleen gezongen en gedron-
ken. ’t Zal Wel Gaan is veel, veel 
meer dan dat. Het zingen gebeurt 
alleen op de tonzitting, en zelfs daar 
is het nog een klein onderdeel. Ande-
re aktiviteiten van studentenclubs 
berperken zich meestal tot een be-
zoekje aan een brouwerij, terwijl 
’t Zal een ernstige filosofische vere-
niging is, waar ook ludieke evene-
menten gehouden worden.
Schamper: Raakt het filosofische
niet wat op het achterplan ?
Luc:Neen, het filosofische komt 
zelfs tot uiting in het ludieke! Een 
piemel in je bier soppen, is niet

karakteristiek, maar het zegt iets 
over vrijzinnigheid. Wij willen niet 
shockeren, en willen ook dat anderen 
zich niet geshockeerd moeten voelen. 
Schamper: Je sprak over ‘tonzitting’ 
Wat mag dat voorstellen ?
Christophe: Er is de ‘Vendredi Treize 
dat is legendarisch in ’t Zal. Dat is 
een traditie. Elke vrijdag de dertien-
de geven wij een vleesmaaltijd. Dat
stamt uit 1852, waar het een grote 
zonde was vlees te eten op een 
vrijdag. Een kaloot zou dat nooit 
gedurfd hebben! Na de maaltijd gaat 
dat over op drinken en zingen. Er 
werden en worden dan anti-klerikale 
liederen gezongen, liederen waarin 
bepaalde taboes worden doorbroken. 
Gezien dat er in één jaar niet zoveel 
‘vendredi treize’s ’ zijn vinden die 
tonzittingen dan ook niet zo dik-
wijls plaats!
Johan: Je moet weten, wij zijn een 
filosofische vereniging’ Wij zijn een 
minderheid bij de minderheid. Wij 
verrichten dus in de eerste plaats 
zware filosofische arbeid. Als we de 
rector van de V.U.B op bezoek krij-
gen bvb. en wij zitten met die man 
tot een gat in de nacht te discussië-
ren over allerhande onderwerpen, 
dan vraagt dat natuurlijk een grote 
filosofische en intellectuele inspan-
ning. Als je nu als groep alleen maar 
dat zou doen, dan zouden die discus-
sies niet veel opleveren.
Als wij dan na die zware arbeid com-
pensatie gaan zoeken, kan dat na-
tuurlijk ook zeer zwaar worden. 
Als wij dus onze piet uit ons broek 
halen omdat we daar fier op zijn, 
want we zijn daar fier op, dan is dat 
omdat wij als compensatie die kick 
nodig hebben, om ook daar eens tot 
aan de limieten te gaan!
Het zwijn uithangen, gebeurt 
misschien éénmaal per jaar op café, 
maar meestal gebeurt het in gesloten 
kring. Wij zijn er niet op uit om 
mensen te shockeren, behalve dan 
kaloten, maar dat zijn geen mensen. 
Sorry bandopnemertje, veeg dat 
maar uit.
Christophe: Die avond waar jij het 
over hebt, had ook in gesloten kring 
plaats.
Johan: Ik moet de mensen wel af-
raden om stripteases te huren, want 
dat was een tegenvaller. Net dat dat 
duur was, maar wij hebben zeer 
lelijke vrouwen gehad. Maar wij zijn 
daar niet beschaamd om, geen 
complexen!
Christophe: Maar dat werd gecom-
penseerd door onze piemels, want 
die waren wel mooi!
Vóór die stripteases hebben we 
trouwens eerst een documentaire 
over Zuid-Frankrijk gezien.
Johan: Voor de maagdekens van 
Vlaanderen wil er nog wel aan toe-
voegen dat wij natuurlijk...., kijk 
wij zijn schone jongens en wij weten 
dat allemaal en zij zijn schoon en zij 
weten dat ook allemaal, maar ik vind 
dat wij toch één ding meer weten 
dan zij; en dat is hoe schoon wij wel 
zijn en dat tot het diepst van ons 
lijf, en dat zij dat nog niet weten!
Schamper: Er zijn opvallend minder 
meisjes dan jongens bij 't Zal. 
Hebben jullie daar een verklaring 
voor ?
Luc: In vergelijk met andere vereni-
gingen lijkt me dat niet zo opvallend. 
Misschien dat er bij bv. Dolle Mina 
meer vrouwen zijn dan mannen, 
maar soms twijfel ik zelfs daaraan. 
Als je trouwens naar de vrouwen-
commissies van politieke partijen 
kijkt, valt het op dat daar vaak 
evenveel mannen als vrouwen 
inzitten.
Christophe: Het is een fenomeen bij 
alle studentenverenigingen dat de 
vrouwen ondervertegenwoordigd 
zijn.
Schamper: Voelen jullie niet de
behoefte daar wat aan te doen.
Johan: Kijk, de theorie is de volgen-
de: Voor ons is de vrouw altijd gelijk 
geweest aan de man. Wij hebben de 
vrouwenemancipatie niet nodig

gehad om dat te weten te komen.
Ten tweede, als de vrouwen ons sek-
sisme verwijten, hebben ze het volle-
dig verkeerd voor, want wij zijn geen 
seksisten! Wat wij doen is wel een 
beetje de ‘macho’ uithangen, maar 
onze theorie is dat niemand hen 
verbied om een beetje de —ja, hoe 
heet dat dan— de vrouw uit te han-
gen. Want als zij dat provocerend 
vinden van onze kant —en wij gelo-
ven nog altijd dat provocatie aanzet 
tot denken— dan moeten zij maar 
even provocerend doen en dan 
zouden wij ook gaan nadenken. Maar 
seksisten zijn we zeker niet. Wij had-
den het feminisme niet nodig om te 
weten dat de vrouw gelijk is aan de 
man, dat is inherent aan de vrijzin-
nigheid zelf!!
Luc: Er zijn trouwens al activiteiten 
in ’t Zal georganiseerd door vrouwen 
en over de vrouwenproblematiek. 
We drukken hen dus zeker niet weg. 
Maar we gaan ook geen affiches op-
hangen met als opschrift: ‘Ben je 
een vrouw, kom dan bij ’t Zal.’ 
Wij richten ons tot iedereen, en niet 
specifiek tot de vrouw of de man!
Johan: Er is misschien ook dit. Wan-
neer wij activiteiten organiseren, 
doen wij dat niet in ons lokaal. Wan-
neer die vrouwens ons dan zien, dan 
zijn wij meestal bezig met die intel-
lectuele arbeid te compenseren. Als 
kandidaat-leden ons dan zien, dan 
denken zij natuurlijk dat wij een 
gewone zuipclub zijn. Maar ik nodig 
iedereen uit om eens te komen 
kijken ins lokaal. Wij hebben van-
avond bv. vier uur lang zitten dis-
cussiëren over Nietzsche en Schopen- 
hauer. Dat is dus wel wat anders! 
Schreeuwt luid in de microfoon: 
Kom dus maar af jongens en meisjes.
Schamper: laatste vraag: wat plannen 
jullie voor de toekomst?
Johan: In februari nog films en debat 
over het nazisme. Met inleiding door 
Prof. Dr. W.Prevenier.
Waarschijnlijk komt op 28 februari 
Gaus eens spreken.
In maart komt Balthazar spreken en 
laten Walter De Broek over de Vlaam-
se Beweging.
Waarschijnlijk gaat dit door hier in 
het lokaal.
Op vrijdag 18 april zullen de ’t Zal-
lers dan nog een zwarte mis opvoeren 
Daar zal ook gezopen worden en op 
die avond wordt het academiejaar in 
alle luister en eer afgsloten.

(Geert Joris)

— VERLEDEN-- - - - - -
In de reeks ‘Uit het verleden van de 
R.U.G.’ (redaktie: Prof. Dr. Karei 
De Clerck) verschijnen deze maand 
nummers 14 en 15, respectievelijk 
handelend over Universiteit en 
Volksontwikkeling. Het Hoger 'On-
derwijs voor het Volk’ aan de 
Gentse Universiteit (door Dirk Van 
Damme) en Vijftig jaar Nederlandsta-
lig Diergeneeskundig Onderwijs aan 
de R.U.G. (door de fakulteit Dier-
geneeskunde).
Bestellingen en informatie : Archief 
R.U.G., Onderbergen 1, Gent.
(tel. 091/23.26.86).
Nummer 14 kost 160 fr., nummer 15 

‘ kan bij inschrijving vóór 15 februari 
verkregen worden tegen de prijs van 
600 fr. (nadien: 800 fr.)

—BASKET--- - - - - - -
De tweede training van de interfacul-
taire selekties basketball gaat door 
°p maandag 20 februari van 19 tot 
20u zaal 2 v/h GUSB komplex.
Alle goede basket(s)ters v/d RUG 
zijn welkom.

W A R R E N
‘Hartelijk dank voor de prettige aan-
dacht en de gezellige avond.’ Een 
beetje houterig rechtopstaand, be-
dankte Hans Warren alle belangstel-
lenden voor hun aanwezigheid. Een 
bedeesde mensenschuwe reiger die 
nog maar voor de vierde maal in zijn 
hele loopbaan een lezing gaf. Sinds 
reigers bij ons tot beschermde dier-
soort uitgeroepen zijn wegens hun 
zeldzaamheid, kon hij inderdaad rus-
tig en zonder angst de landsgrenzen 
overschrijden.
Maar hij kwam niet alleen: hij bracht 
met zich de hele zeeuwse eenzaam-
heid; op zijn schouders rustte de on-
rechtvaardigheid, niet in het bijzon-
der, maar zo heel in het algemeen, en 
in zijn schoenen lagen nog resten 
lood uit zijn kinder- en oorlogsjaren. 
Heel beleefd en voorzichtig, broos 
zelfs, een beetje, en steeds bewust 
van zijn ‘out-sideness’ - altijd mooi 
meegenomen voor een dichter. Het 
verhaal dat Warren (op uitnodiging 
van Germania in Gent) bracht was 
eigenlijk niets anders dan een psy-
chologische terugblik op zijn literair 
leven en voor het publiek tevens een 
(ongewild) wat voyeuristisch meebe-
leven van andermans isolement en 
de uitdrukking daarvan in literaire 
vormen.

Na deze briljante inleiding van Tom 
Lanoye (bijna Warren’s voordracht 
was daarop een uitleiding geworden) 
las Hans Warren de lotgevallen van 
een vereenzaamde jeugd ergens in 
Nederland’s kultureel en sociale 
eiland Zeeland. En de gevolgen daar-
van: een vlucht, eerst in de ornito- 
logie, en vervolgens in de schilder-
kunst en de muziek, die tenslotte 
alledrie hun sporen achterlieten in de 
literatuur (Warren’s laatste en defi-
nitieve toevlucht).
Er was ook -zakelijk beschroomd 
geakteerd- het verslag an zijn ontlui-
kende homoseksualiteit. Al deze fak- 
toren bij elkaar droegen ertoe bij 
dat Hans Warren zich werkelijk als 
een witte raaf voelde in een milieu 
van zeeuwse boeren, vissers en arbei-
ders en dat hij als het ware voorbe-
stemd was om, op z’n minst, dichter 
te worden.

Een bloemlezing uit zijn verschillen-
de poëziebundels illustreerde (en 
bevestigde) rijkelijk deze psychische 
introspectie : een jeugdliefde, de 
natuur, griekse mythologie, leven en 
dood ; thema’s met dezelfde warm-
bloedige en romantische expressie als 
de man zelve. Stylistisch, beeldrijk 
en technisch hoogstaand.
Zo is hij eerder een uitstekend vak-
man, eerder iemand die eer haalt van 
de rijmen en ritmes, van het be-
kwaam omspringen met woorden en 
metaforen als werktuigen van expres-
sie, dan een poëtisch zoeklicht. Hij is 
geen trendsetter en geeft dat ook toe 
Hij voelt zich veiliger bij het obser-
veren van kievieten en futen dan bij 
de gedachte ooit zelf eens te vliegen.

Zo laat die man je lekker zitten met 
een ver-warren-d gevoel. De ernst 
waarmee dit publiek voor volwassen 
werd gehouden stak schril af tegen 
de bombastisch-kommerciële manier 
waarop de auteurs in vroegere 
lezingen zichzelf en hun werk 
uitverkochtern. Wat je ook van zijn 
proza (Geheim Dagboek) en poëzie 
(verschillende bundels en bloemle-
zingen) vindt : Hans Warren kan je 
enkel met een slecht geweten de laan 
uitsturen. Prullemand of ereschavot ? 
Geen van beiden misschien.
De literatuur van Warren is ontstaan 
uit de polders van Zeeland en draagt 
daar de attributen uit mee: eenzaam 
en vlak, maar daarom niet minder 
mooi.
Je moet kieviet zijn om van het 
moeras te houden.

(KB en PDG)



g e s p re k  m e t lu d o  d ie r ie k x  (a g a le v ):

W IE  IS  G R O E N  E N  W A A R O M  ?
Ludo Dieriekx (54) is kamerlid van 
de groene partij AGALEV. Onlangs 
heeft hij iets gedaan dat tamelijk 
zeldzaam is in onze politiek, hij 
heeft namelijk een boek geschreven 
over zijn groene gedachten, angsten, 
verlangens: ‘Groen is de helling’ 
(Uitgeverij Soethoudt, 1983)
Een tweede aanleiding voor dit ge-
sprek zijn de naderende Europese 
verkiezingen. En omdat de groenen 
in Europees verband wel eens een 
belangrijke rol zouden kunnen spelen 
leek het ons niet slecht om een van 
de meest vooraanstaande Vlaamse 
groenen op voorhand eens aan de 
wijsheidstand te voelen. Bijvoorbeeld 
zo:

Storend in vele linkse redeneringen 
is de al dan niet bewuste verdoeze-
ling van het feit dat menselijk ge-
drag meestal individueel-psycholo- 
gisch gemotiveerd wordt en niet 
theoretisch-filosofisch. Zo kan je een 
beetje kwaadwillig stellen dat het 
Marxisme anno 1984 nog slecht een 
intellectuele zetoil is voor geconsti-
peerde academici, een theorie die
helaas is losgehaakt van elk praktisch 
politiek handelen. De groenen 
daarentegen komen vaak over als een 
ZUIVER psychologisch fenomeen: 
de meerderheid van de groepen is 
niet sroen als gevolg van een ratione-
le beschavingsanalyse, maar uit een 
persoonlijke, deels intuïtieve refleks. 
Omdat je toevallig onder de stinken-
de rook van een fabriek in Tessender- 
lo woont bijvoorbeeld, o f omdat je 
kinderen loodzwaar worden in een 
Hobokense school. Maar maakt het 
gebrek aan een filosofisch coherent 
en consequent groen wereldbeeld 
deze achterban niet ideologisch on-
betrouwbaar wanneer het er op aan 
komt langdurige, efficiënte politieke 
akties te voeren ?

LD: Ik geloof dat de groene bewe-
ging, voor zover zij een gedachten-
goed is en niet een aaneenschakeling 
van geisoleerde reflexen, in het 
verlengde ligt van het Kristendom, 
van de middeleeuwse solidariteits- 
beleving in de gilden in de steden, 
van de burgerlijke demokratie, in het 
verlengde van het utopische, het 
materialistisch-rationele en het 
ethische socialisme, en van het perso-
nalisme. De vraag is: gaat dat gedach-
tengoed in het denken van de aktie- 
voerende mensen de vorm van een 
richtsnoer aannemen of niet ?
Komt er een intellektuele inbreng die 
hun denken en handelen op een 
blijvende manier zal oriënteren of 
niet ? Ik vrees dat het samengaan van 
die spontane beleving aan de basis 
met die konsoliderende, oriënterende 
visie misschien niet zal plaatsvinden.

Vanwaar die vrees?

LD: Omdat ik vaststel dat de groene 
mensen er niet erg op uit zijn hun 
emotioneel-politieke leven te rationa-
liseren in gedachtenstrukturen die 
voor henzelf een steun kunnen zijn; 
dat is voor vele groenen mensen niet 
nodig. Pieter Leroy bijvoorbeeld 
noemt de groenen ‘lokalisten’: ze 
zijn allemaal zeer konkreet, erg be-
trokken op hun onmiddellijke omge-
ving. Sommigen vinden dat je hen 
geweld aandoet wanneer je geen 
analyse van hun straat- maar van de 
wereldproblemen wil maken. Als je 
tracht het groene gedachtengoed in 
een historisch perspektief te plaatsen 
is dat volgens hen al zwaar getheo-
retiseer.
Zelf denk ik dat de groene beweging

inderdaad aan de opgesomde his-
torische gedachtenstromingen een 
nieuwe sociale dimansie toevoegt. 
Daarenboven is (of zou moeten zijn) 
de groene beweging de beweging die 
de 'vernietigingsmachineziet aanko-
men: ozonlagen die worden aange-
tast, wouden die nu definitief aan 
het sterven zijn, dode meren en rivie-
ren, mastodontsteden, de woestijnen 
worden groter,... dat komt allemaal 
zo zachtjes op ons af, en dan —daar 
bovenop— zijn we nog specialisten in 
het maken van wapens waarvan de 
kans dat ze per vergissing gebruikt

LD: Zij doen natuurlijk aan politiek 
omdat zij op meerdere nieveau’s pro-
beren invloed uit te oefenen op het 
beleid. Maar zien zij deze akties in 
een breed strategisch perspectief? 
Dat geloof ik jammer genoeg niet. 
Er zou trouwens dringend een grote 
discussie in de beweging moeten 
gevoerd worden over het probleem 
van de kleinschaligheid. Ik ben mo-
menteel nogal onder de indruk van 
een dokument van de Nederlandse 
professor Schroevers, die stelt dat 
het aanpakken van deelgebieden uit 
de ekologie systeembevestigend is.

worden reëel is, en dat gebeurt alle-
maal...
Alle grote politieke bewegingen sinds 
Jezus Kristus hebben gestreefd naar 
meer gelijkheid; de groene beweging 
doet dat ook, zij eist een nieuwe 
gelijkheid (oa wat betreft de niet 
gemonetariseerde goederen) maar zij 
is ook een ahw wanhopige reaktie op 
die vernietingingsbedreiging. Langs 
alle kanten komt de sterfte op ons 
af...

Hij heeft een wetenschapsfiloso-
fische kritiek op de praktische, 
kleinschalige aanpak. Doen alsof je 
een probleem oplost door één rivier 
schoon te maken, suggereert Schroe-
vers, is een technologische aanpak, 
terwijl er een antitechnologische aan-
pak moet komfen, gezien in een grote 
synthese.
Eer« ruime, politieke, maatschappe-
lijke aanpak.

klpin en 
internationaal

Het klinkt misschien paradoxaal 
maar zou er niet eerder een diepe 
kontradiktie dan een spontane ver-
binding kunnen bestaan tussen 
AGALEV als politieke partij en de 
groene achterban? Want de groene 
beweging komt voort uit authentieke 
irrationele o f  a-rationele impulsen 
van onbehagen, maar voor een ver-
taling in politiek handelen is ratio-
nalisatie nodig. Terwijl die rationali-
teit door de groene achterban 
natuurlijk geweigerd wordt, juist van-
uit een zeker wantrouwen jegens po-
litieke rationalisaties. Is die achter-
ban niet wezenlijk a-politiek?

Je hamert vaak op het transnationale 
karakter van de groenen. In je boek 
schrijf je zelfs de profetische woor-
den: ‘De groene beweging zal bestaan 
uit konsekwente en betrouwbare 
demokratische internationalisten o f 
ze zal niet zijn. ’ (blz. 100) Wederom 
mijn vraag: vermits', internationalis-
me niet vertaalbaar is in konkreet 
individueel gedrag, kan dit toch 
slechts eep intellektueel appél zijn — 
terwijl de groenen een allesbehalve 
intellektueel fenomeen zijn.

LD: Ik geloof niet dat internationa-
lisme een intellektueel appél is. Voor 
het individuele gedrag betekent inter-
nationalisme : supreme solidariteit. 
Als je grootste solidariteit de verbon-
denheid met de eigen natie is, dan

ben je geen betrouwbare internatio-
nalist. Want die weet dat hij in keu-
zesituaties de traditionele loyau- 
teitsbanden moet overboord werpen 
in dienst van de mensheid.

Maar ‘de mensheid’ is een abstraktie.

LD: Maar Vlaanderen is ook een ab-
straktie! En België ook en Europa 
ook! Een internationalist moet is 
staat zijn zich in krisissituaties te 
desolidariseren tov de normale loyau- 
teiten; konkreet wil dat zeggen dat 
én de wetenschapslui én de politici 
én de sportlui zich moeten organise-
ren over alle grenzen heen in een 
demokratische solidariteit en niet in 
die traditionele , verwerpelijke, mis-
leidende diplomatieke solidariteit. 
Het zal zeer moeilijk zijn maar ik 
zie geen andere mogelijkheid.

Maar zo'n internationale solidariteit 
veranderstelt toch wel dat je ‘in de 
tweede graad’ kan denken, dat je je 
ook kan identificeren met wat 
voorbij je tuinhaag gebeurt; dat is 
een intellektueel deliberatievermogen 
en dat vermogen ontbreekt nu juist 
bij vele groenen.

LD: Zeer juist. Maar we kunnen 
hopen dat dat bewustwordingspro-
ces er komt. En daarbij komt nog dat 
er in de groene beweging iets funda-
menteel altruistisch zit, het groene 
denken is met het korte termijn den-
ken; er zit een ethische laag in en dat 
maakt de zaken natuurlijk ontzet-
tend moeilijk. Het ethische socialis-
me —dat eigenlijk nooit een kans 
heeft gekregen— is naar mijn mening 
zeer sterk aanwezig in die groene 
beweging. Anders gaan leven 
betekent : als ik wil dat er een socia-
le rechtvaardigheid in de wereld is, 
dan mag ik zelf niet teveel morsen 
met water, met electriciteit, met het 
natuurpatrimonium. Dat is een zeer 
interessante idee, maar als die niet 
geplaatst wordt in een breed, stra-
tegisch denken, ja dan...

vaagheid
Vele ‘progressievelingen ’ en zeker 
linkse intellectuelen, staan nogal 
wantrouwig tov agalev, om dat ze het 
ideologisch te vaag vinden. Is die 
vaagheid niet precies een konstitu- 
tief onderdeel van AGALEV, waarop 
een deel van de groene solidariteit 
berust, juist omdat de ekologische 
familie zo heterogeen is? Als je de 
ideologie politiek zou uitklaren rom- 
dom konkrete, moreel geladen 
thema’s, zou dat de partij niet splij-
ten? AGALEV: een partij in groene 
broodsweken die nog moet ont-
maagd worden ?

LD: De mensen die zeggen: we 
hebben die of dat nog niet uitgedis- 
kussieerd, denken vaak aan zichzelf: 
zij hebben het nog niet uitgewerkt. 
Dat is een gemakkelijkheidsoplossing 
AGALEV en die Grunen in Duits-
land hebben over tal van dingen ge- 
nuandeerdere en coherentere stand-
punten ingenomen dan de traditione-
le partijen. Wat de verhouding 
natuur-stedebouw betreft bv, of de 
verkeersproblematiek, daarover heb-
ben de groenen een samenhangend 
gedachtengeheel. Je kan toch niet 
zeggen de de liberale of socialistische 
theoriëën daarvoor de oplossing bie-
den. Over werkloosheid zeggen de 
groennen dingen die nieuwe dimen-
sies kunnen bevatten.



ONDERWIJSRAAD
Wat ruist er in het struikgewas? Van-
alles zo te horen. Het bewuste struik-
gewas is de onderwijsraad. Volgens 
het FK-boekje is de onderwijsraad 
een adviesorgaan dat voornamelijk 
voorbereidend werk in verband met 
de meest uiteenlopende onderwijs-
problemen verricht. De doelstellin-
gen zijn volgens het ontwerp van 
voorstel de permanente evaluatie van 
het onderwijs, de coördinatie van de 
onderwijsvernieuwingen, advies aan 
de beheerraad en de faculteiten in 
verband met onderwijsaangelegenhe- 
den en tenslotte richting geven aan 
onderwijsstudie en onderzoek.
Tot zover deze leerrijke zinnen. Over 
nu tot de boodschap.

In de wandelgangen van de Brug vin-
gen wij kritiek op aangaande beslis-
singen en werkwijzen van de onder-
wijsraad. Het draait vooral rond een 
nota over de verandering van het 
examenreglement. Sinds verleden 
academiejaar doet de raad van beheer 
een poging om het puntensysteem te 
uniformiseren. Om te slagen moet 
men een 10 halen voor elk vak en 
een 11 als gemiddelde terwijl een 
vrijstelling voor tweede zit of voor de 
vakken van een bisjaar momenteel 12 
punten kost.
Er worden dan twee maatregelen 
overwogen in de nota zodat de stu-
dent het jaar van overzitten toch nog 
nuttig kan besteden. Ofwel kan hij 
aangemoedigd worden de lessen 
practica en oefeningen van het vol-
gend studiejaar te volgen als vrije 
student ofwel kan hij of zij toelating 
krijgen zich in te schrijven als regel-
matig student voor het volgend stu-
diejaar, dus in combinatie met de
Volgens de nota heeft deze reglemen-
tering voor gevolg dat studenten in 
een tweede examenperiode kunnen 
uitgesteld worden, buizen dus, met 
zoveel vrijstellingen dat zij in een bis-
jaar maar één of enkele vakken moe-
ten overdoen. Er wordt dan aan toe-
gevoegd dat deze vorm van overzit-
ten ‘eerder weinig zin vol’ zal zijn. 
Onze criticus uit de wandelgangen 
aan het woord: ‘Wat is hier de bete-
kenis van zinvol?'.
Misschien in het kort enkele cijfers 
uit de geneeskunde : op een totaal 
van 294 ingeschreven studenten uit 
de examens van de eerste kandida-
tuur kwamen er 11 in aanmerking

De tegenstanders van AGALEV 
situeren ons graag als: nuttig, sym-
pathiek, vroege verwittigers,... maar 
een beetje eendimensionaal, en 
verantwoordelijkheid nemen, nee — 
dat is ons prachtig etiketteren na-
tuurlijk.
Het succes van de groene beweging is 
juist dat zij meer vragen stelt en 
meer embryonale antwoorden geeft. 
De grote vraag sinds de Industriële 
Revolutie is altijd geweest: wie
produceert en wie verdeelt? De 
groenen stellen nog een paar vragen 
meer: HOE en WAT wordt er
geproduceert?

Is het niet zo dat de groenen moeten 
WEIGEREN antwoorden te geven en 
dat het hun taak is dwingende vragen 
te stellen? De groenen hebben niet 
de macht om welk wereldbeeld dan 
ook te realiseren. De wereld die zij 
voorstaan kan voorlopig slechts een 
maquette zijn. Zij hebben niet de 
hefbomen om van die maquette een 
werkelijkheid te maken. Men pro-
beert AGALEV te doen kapseizen 
door ze te laten antwoorden op 
vragen waarvoor zij niet de positie 
heeft om ze überhaupt te kunnen 
oplossen.

LD: Ik ben het daar lOOpct mee 
eens. Wij moeten onze mensen ervan 
overtuigen dat het stellen van fun-
damentele vragen zonder daarvoor 
pasklare antwoorden te habben even-
zeer ethisch en politiek verantwoord 
is. Denkend aan de noodzakelijke

voor kombinatie (een student moest 
minimum 55/100 van de punten be-
halen als algemene voorwaarde), en 
kreeg slechts één student de toelating 
om de lessen van de tweede kandida-
tuur te volgen. Welk de criteria hier-
voor waren is niet geweten maar het 
is duidelijk dat de examen jury alle 
wegen op kan.

Het criterium dat geen of slechts mi-
nieme overlappingen mogen voorko-
men tussen de uurroosters van het 
bisjaar en het volgend jaar is niet erg 
relevant omdat categorieën studen-
ten ook niet gecontroleerd worden 
op het al dan niet effektiel volgen 
van de lessen.

Nuttige opmerking bij de nota is dat 
de kombinatie van 2 studiejaren 
slechts mogelijk is binnen één en de-
zelfde studiecyclus, dus binnen de 
kandidaturen of de licenties. Men 
moet namelijk eerst het diploma van 
de vorige cyclus behalen om naar de 
volgende te kunnen overgaan.
Een nog nuttiger opmerking is dat de 
Raad van State het kombineren van 
2 studiejaren zal verbieden. Wij heb-
ben wel het raden naar de reden hier-
voor... Een student van de Universi-
taire Insteling Antwerpen heeft bij 
dit hogervermeld orgaan een zaak 
aanhangig gemaakt, waarvan de uit-
spraak binnen enkele maanden ver-
wacht wordt.

Het werd pas echt de moeite toen 
onze criticus zich richtte naar het 
creditsysteem zelf. Hij kan zich 
namelijk niet ontdoen van de indruk 
dat de rector dit systeem in naam 
van het eigen trestige te vlug heeft 
doorgevoerd met het gevolg dat een 
aantal heren professoren niet geluk-
kig waren. Dit, volgens de wandel-
gangen, om dat deze proffen in hun 
machtsstreven het meeste baat heb-
ben bij een ongelijk puntensysteem 
en uniformiteit schuwen als de pest. 
De rector zou bijgevolg zwichten on-
der de druk van de proffen en van-
daar de vrijheid van een aantal O.P.- 
ers in de geneeskunde.
Tot slot doen we nog een dringende 
oproep tot een verhoging van het 
Schamperkapitaal zodat wij ook in 
de gangen van andere universiteitsge-
bouwen onze kunstmatige oren kun-
nen hangen. Het nut ervan werd hier 
duidelijk aangetoond.

J.A.

Met lezersbrieven zijn er altijd pro-
blemen : ze zijn meestal tijdsgebon-
den en vragen dadelijk gepubliceerd 
te worden.
Indien dat niet gebeurd, blijven de 
mogelijkheden open: er is plaats-
gebrek en ze worden verdaagd naar 
een volgend nummer, maar dan 
speelt dikwijls het formaat parten: 
te klein om op te vallen, dus 
verdwijnen ze in een kaftje van 
‘ nog-te-publiceren-artikels. ’dat d an
op haar beurt na één of twee maan-
den een grondige reinigingsbeurt on-
dergaat en wat vindt je dan: een 
enveloppe met daarin een lezers- 
brief.
Een ander nadeel is, dat achter die 
lezersbrief veelal geen redacteur 
schuilt, die in geval van uitstel van 
publicatie, wekelijks insisteert op een 
als nog laten verschijnen v/h artikel 
(of brief) in kwestie.
En toch, lezersbrieven zijn er om 
gepubliceerd te worden en dan doen 
we ook. Met al onse gemeende en 
oprechte excuses aan schrijver van 
volgende reactie:

BRIEF
Sta me toe even te reageren op Uw 
artikel i.v.m. de toekenning van 
subsidies aan de NSV (rubriek 
‘BEELD’).
Laat me vooraf duidelijk stellen dat 
ik zelf geen enkele binding met NSV 
heb: als politiek niet-geëngageerd
student tracht ik me zo neutraal mo-
gelijk op te stellen ( dit houdt in dat 
ik zowel linkse als rechtse publicaties 
lees).

Bij het lezen van Uw hogergenoemde 
bijdrage in ‘Schamper’ heb ik een 
zeker gevoel van onbehagen niet 
kunnen onderdrukken. In Uw lo-
gische redenering kan ik best inko-
men. Mocht die logika echter konse- 
kwent doorgetrokken worden dan 
vrees ik dat er nog een flink aantal 
andere studentenverenigingen voor 
de bijl zouden gaan, dwz uitgesloten 
zouden worden van sujsidiëring. Je 
kan toch bezwaarlijk een ‘Marxis-
tisch-Leninistische Beweging’ of an-
dere, anarchistisch-geihspireerde

verenignigen, die openlijk aansturen, 
net zoals het NSV doet, op de ver-
nietiging van ons demokratisch bestel 
om dit te vervangen door een ‘dicta-
tuur van het proletariaat’, als demo-
cratisch bestempelen! Ik zie niet 
goed in hoe anarchistische ideeën 
een (citaat) ‘bijkomende vorming 
(kunnen) geven aan de Gentse stu-
dent in de schaduw van de universi- 
teit’. Nochtans zijn het nu precies die 
extreem-linkse groeperingen die zich-
zelf het monopolie van de demokra- 
tie aanmeten en volgens HUN 
criteria bepalen wie demokratisch is 
en wie niet. Al te gemakkelijk wor-
den andersdenkenden dan ook als 
‘fascisten’ gedoodverfd, maar dit lijkt 
me ak te goedkoop en doorzichtig.
Overigens begint de huidige hetze 
tegen NSV in mijn ogen verdacht te 
worden in die zin dat ze zo eenzijdig 
is. Ze roept herinneringen op aan 
weinig fraaie dingen als inquisitie 
en kettervervolging. Ook de Kerk 
trok vooral van leer tegen precies 
die ‘ketterse’ sekten (type voor-
beeld : de Albigeuzen) die voor 
haar onaantastbaarheid de grootste 
bedreiging vormden, m.a.w. die hen 
het meest compromitteerde door 
wantoestanden aan de kaak te 
stellen.
Ik krijg dan ook stilaan de indruk dat 
heel wat linkse verenigingen meer en 
meer beducht worden voor het 
spookbeeld dat ook Hun fundamen-
tele anti-demokratische gezindheid 
gaandeweg ontmaskerd wordt ! De 
anti-NSV hetze lijkt dan ook een 
onderdeel van hun taktiek om de 
aandacht af te leiden!

Ik zou het erg op prijs stellen mocht 
U, in het raam van een ‘demokra-
tisch forum’ mijn brief in Schamper 
willen publiceren. Dank bij voorbaat.

Hoogachtend 
Johan De Smet, Brugge

Mijnheer De Smet, uw briefje is een 
tijdje zoek geraakt maar alle grote 
waarheden steken vroeg of laat wel 
terug de kop op, zodoende...
Alleen vind ik het weinig aardig dat 
u me vergelijkt mt de inquisitie, maar 
als boetedoening voor dit laattijdig 
verschijnen wil ik mijn reactie wel 
voor één keertje inslikken. U weet 
niet waar U aan ontsnapt bent.

(f.g.)

grote hervormingen, mogen wij niet 
systeembevestigend werken door 
kleine antwoordjes te geven, en 
mogen wij evenmin antwoorden 
geven die we zelf niet kunnen dragen 
Maar binnen onze beweging en met 
de deskundigen waarop wij een 
beroep kunnen doen, moeten we 
natuurlijk wél bouwen aan een visie, 
een strategie en een wereldbeeld uit-
stippelen.

arbeid en rijk m
Belangrijk in dat wereldbeeld zal het 
arbeidsethos zijn. Ekologisten die 
arbeid als een noodzakelijk kwaad 
beschouwen slaan de deur dicht 
voor vele marxisten en uiteraard de 
vakbeweging. De samenwerking 
tussen groene beweging en arbeiders-
beweging zal afhangen van dit ethos.

LD: Ofwel scheppen wij werk en dit 
veronderstelt een visie op te ver-
wezenlijken en te behouden rijkdom, 
ofwel leren wij de mensen trots 
werkoos te zijn. Wij kunnen als 
groennen niet strijden voor de werk- 
gelegendeid zonder een visie te heb-
ben op het soort arbeid en het soort 
rijdom dat wij willen in stand 
houden en produceren. Zoveel 
mogelijk beton en zoveel mogelijk 
auto’s, dat is een andere visie op rijk-
dom dan zeggen: wij willen die rijk-
dom produceren waar iedereen naar 
snakt in de vakantie.

Maar de vakantie is toch ook geïn-
dustrialiseerd. Op een Riministrand 
liggen allemaal bruinen, 
geen groenen...

LD: Nee, maar veel mensen snakken 
naar de bossen, de bergen, de zee,... 
In een groene ekonomie kan het 
ambachtelijke, het kleinschalige in 
de handen blijven van gezinnen, 
kleine groepen, zelf beheerde bedrij-
ven, en de grootschalige dingen zoals 
de energiesektor moeten in handen 
komen van de maatschappij. Een 
groene ekonomie is een systeem
waarin op demokratische wijze niet 
alleen gediskussieerd wordt over 
WIE er produceert, maar ook over 
WAT er geproduceert wordt. Een 
systeem waarin niet alles wat kan 
geproduceert worden, ipso facto 
rijkdom is. Niet de diktatuur over de 
behoeften, maar het ipermanente 
demokratische debat over de behoef-
ten.

raketten
Over behoeften gesproken... Je hebt 
nav het rakettendebat gepleit voor 
het houden van een referendum. In 
De Nieuwe heeft Piet De Moor gewe-
zen op het gevaar van zo'n procedure 
door te stellen dat ’n dergelijk 
referendum over het immigranten-
probleem allicht zeer hachelijke 
resultaten voor de vreemdelingen zou

opleveren. Wat denk je van deze vlg. 
mij terechte opmerking?

LD: Ik ben het met die kritiek niet 
eens. Als je besluitvormingssystemen 
gaat afwijzen omdat er iets mee kan 
mislopen of omdat er in het verleden 
iets mee misgelopen is, dan kan je 
natuurlijk ook de demokratie afwij-
zen. De demokratie heeft Hitler aan 
de macht gebracht.
Ten tweede: in mijn voorstel houdt 
het parlement de zaken in handen. 
Het referendum in konsultatief. Er 
wordt om advies gevraagd. Het parle-
ment beslist.
De demokratie is gebaseerd op het 
geloof in de rationaliteit van de 
mensen en gaat ervan uit dat de 
gewone man enorm intelligent is. 
Anders zou men met iedereen dat 
stemrecht geven. Nu, als de demo-
kratie gelooft dat de burger zich 
om de vier jaar kan uitspreken over 
de te volgen richting in de politiek, 
op basis van de moeder- en vaderfi-
guren die hem vanop grote affiche’s 
toelachen, dan kunnen de mensen 
ook, na een voorlichtingskampanje 
en een debat, zich uitspreken over 
het al dan niet plaatsen van kern- 
raketten.

Frank Albers



Gisteren, donderdag, ging een Rus-
sische filmcyclus, georganiseerd door 
Slauia van start. Een absoluut mees-
terwerk uit de filmgeschiedenis beet 
de spits af: Pantserkruiser Potemkin 
van Serge Mikhailovitch Eisenstein. 
Naar aanleiding hiervan, een korte 
beschouwing bij cineast en de film.

Eisenstein werd in 1898 geboren te 
Riga. Reeds als kind gaf hij blijk van 
een grote intelligentie en een ver-
bluffend visueel talent. Toen reeds 
maakte hij fantastische tekeningen 
en karikaturen. Door zijn moeder 
werd hij in een culturele richting 
geduwd en ontwikkelde hij een 
interesse voor de dramatische kunst 
(toneel, circus). Met zijn vader klikt 
het niet al te best en zijn verzet 
tegen hem uit zich op breder vlak 
in het verzet tegen het despotisme 
van de Tsaar. Hij breekt met zijn 
ouders en wordt artiest. Deze breuk 
volstrekt zich bij het uitbreken van 
de oktoberrevolutie van 1917. Hij 
neemt dienst in het Rode Leger. Als 
designer en costumiër werkt hij mee 
aan diverse produkties van het thea-
ter Proletkult, waar hij zijn eerste 
montage-ideeën uittest. In '23 vindt 
zijn eerste experiment op filmge-
bied plaats: vooréén van de produk-
ties last hij een stukje film in. In '24 
begint zijn filmcarrière met de film 
DE STAKING die een hulde wil zijn 
aan de arbeidersklasse als echte 
macht. Interessant om op te merken 
is dat op dat ogenblik er twee rich-
tingen zijn in de Russische film. 
Een realistische wordt vertegenwoor-
digd doorGigavertov volgens wie (in 
de lijn van Lumière) de camera een 
oog is die alles registreert. De fantas-
tische richting is die van Eisenstein 
met nadruk op het dramatische, het 
fictieve (dat evenwel aan de reali-
teit refereert, met name de grootste 
arbeidersklasse), het satirische (be-
treffende de aristocratie, de indus-
triële kapitalisten). Voor hem is de 
camera een vuist, door confrontatie 
wordt een shock-effekt bereikt. 
'De staking' is de eerste revolutio-
naire film. De scenes zitten vol dyna-
miek, menselijkheid en werkelijk- 
heidsindruk. Voor de 20st verjaar-
dag van de Russische revolutie rea-
liseert Eisenstein in 1925 PANTSER-
KRUISER POTEMKIN, waarover 
straks meer. In 28 volgt OKTOBER 
over de oktoberrevolutie met de in-
name van het Winterpaleis. Hier 
maakt hij een satire op de vijanden 
van de revolutie (Kerenski. Menche- 
vik) en baseert zich op 'Ten Days 
That Shook The World' van John 
Reed. De censuur werkt reeds in 
op deze film, méters pellicule met 
Trotsky werden geknipt.

In zijn volgende film, DE GENE-
RALE LIJN, over de sociale hervor-
mingen op het platteland, stelt hij 
het oude systeem tegenover het 
nieuwe. Hij tekent een contract met 
Paramount en vertrekt naar de 
Verenigde Staten, samen met zijn 
vaste cameraman Eduoard Tissé 
en zijn assistent Alexandrov. Daar 
werkt hij aan de realisatie van 'De 
Amerikaanse Tragedie' volgens Drei- 
ser. De film  wordt door de maat-
schappij niet aanvaard. Een laster-
campagne doet hem naar Mexico 
uitwijken. Hij begint er de film 
'Que viva Mexico' met als onder-
werp het leven van de mens, die 
geboren wordt, de vrouw ontmoet 
die van hem houdt en de uitbuiter 
verjaagt. De realisatie van de film 
werd voor zijn beëindiging afge-
broken. In 1934, terug in de U.S.S.R 
begint hij de film DE WEIDE VAN 
BEJIN, met als thema de klassen-

P O T E M K IN ,E E N  D IA L E K T IS C H

strijd in de dorpen. (Jok deze film 
wordt niet afgewerkt. Zijn volgende 
prent, ALEXANDER NEVSKI over 
de held in de 14de eeuw die de Rus-
sische bodem vrijwaarde van de 
verderfelijke Teutoneni,staat inhou-
delijk zeer sterk onder de druk van 
het socialistische realisme. Hierna 
begint hij de aanvang van de trilo -
gie IWAN DE VERSCHRIKKELIJ-
KE die als geschiedenis de eenmaking 
van alle Russische gebieden onder de 
heerschappij van de eerste tsaar 
heeft. De muziek wordt toever-
trouwd aan Prokofiev. Twee delen 
voltooi.' hij doch ziekte verhindert 
kern het derde deel af te werken. 
Hij sterft begin 1948.

Alvorens over te gaan tot een analyse 
van POTEMKIN is het misschien in-
teressant kort een aantal principes 
van Eisenstein aan te stippen. Vol-
gens hem moet men de essentie 
van film niet zoeken in beelden 
maar in de onderlinge betrekkingen 
tussen beelden. De beelden moeten 
van hun letterlijkheid ontdaan wor-
den en niet langer verwijzen naar de 
werkelijke objecten waarvan ze de 
voorstelling zijn, maar fungeren als 
abstrakte elementen die tot nieuwe 
proposities gecombineerd kunnen 
worden (bemerk de parallel met

Sjlovskij's theorie van de vervreem-
ding — Eisensteins denken werd 
mede bepaald door de Russische 
Formalisten). Zoals in de haikoe 
waar door combinatie van een aantal 
figuratieve elementen iets getekend 
wordt wat grafisch niet af te beel-
den is.

Bij Eisenstein wordt een handeling 
opgesplitst in haar meest krachtige 
momenten, ze worden na elkaar 
getoond maar door de montage 
tot een nieuw geheel gecombineerd 
waarin de factor tijd geen wezenlijke 
rol meer speelt. De beelden worden 
diachronisch na elkaar getoond maar 
worden ervaren als iets gelijktij-
digs, synchronisch.
(Dit is duidelijk tegengesteld aan wat 
we in de Amerikaanse cinema 
gewoon zijn; waar het segmenteren 
van tijd eenvoudigweg een middel 
is om door versnelling van de tijd 
de emotionele spanning op te voeren 
en ellipsen in te voeren).

Belangrijk in d it verband is de 
close-up, hier gaat het niet zozeer om 
het tonen en uitbeelden van objecten 
maar om het geven van betekenissen 
aan de objecten, om het betekenen 
en het benoemen ervan. Door in 
het beeld éénzelfde reeks van beel-
den in beweging te brengen en 
te combineren ontstaat een nieuwe 
totaliteit. Door het verschuiven van 
betekenissen komt men tot de hoge-
re idee, de kennis van de werkelijk-
heid •

Voor Eisenstein kunnen kennis en 
begrip zcih slechts via emotionele en 
affectieve weg duidelijk maken. Bij-
gevolg moet de toeschouwer niet het 
afgeronde beeld van een gesloten 
concept en naturalistische werkelijk-
heid worden geboden, maar moet 
het beeld daarentegen als een rebus 
kunnen werken, waarin het getoon-
de object alle mogelijke betekenissen 
op zich kan nemen, die er associatief 
en affectief mee verbonden kunnen 
worden. Bijgevolg moet het gladde 
beeld verscheurd worden, moeten er 
breuken in het beeld worden gecre- 
eerd en aldus het vertrouwde vreemd 
gemaakt worden.
De kijker wordt emotioneel geraakt 
maar toch gedirigeerd in de richting 
van het beeld dat Eisenstein voor

ogen stond,de socialistische broeder-
lijkheid. Het gaat er hier om dat de 
toeschouwer als het ware zelf de 
idee schept en meebeleeft.

Deze zeer korte en onvolledige schets 
is zeker van toepassing voor OKTO-
BER, de prent volgend op de 
POTEMKIN Toch zijn de hierboven 
geschetste elementen reeds in zekere 
mate van toepassing op de POTEM-
KIN, die een etappe is in Eisensteins 
evolutie naar de intellectuele film.

POTEMKIN is geconcipieerd als een 
drama in 5 bedrijven en verhaalt 
de geschiedenis van de muiterij in 
de tsarische vloot in 1905.

In het eerste bedrijf zien we de situ-
atie op de kruiser met het bedorven 
vlees en de wormen. De misnoegd-
heid bij de bemanning stijgt.
In het tweede bedrijf moet ‘alle man 
aan boord.’ De matrozen weigeren 
van de borcht te eten. Onder een

zeildoek wachten de opstandelingen 
op de executie. Op de roep ‘broe-
ders’ volgt een weigering tot schieten 
en een opstand waarbij de officieren 
overboord worden gegooid.

Het derde bedrijf begint met een 
mistscène van de haven van Odessa. 
Het lijk van Vakoulinchouk, de 
leider van de opstand en de enige die 
er het leven bij verloor, ligt opge-
baard in de haven van Odessa. Er is 
een dodenwake gevolgd door een 
meeting waar de ideeën overslaan 
op de bevolking van Odessa.

In het vierde bedrijf verbroedert de 
bevolking van Odessa met de beman-
ning van de Potemkin en levert hen 
voedsel. Op de trappen van Odessa 
wiuft de bevolking naar het slag-
schip. Plots weerklinkt geweervuur 
en naar beneden marcherende solda-
ten schieten op de vluchtende bevol-
king in. Enkele kanonschoten van de 
Potemkin doen de slachtpartij 
ophouden.

In het vijfdet bedrijf zien we de beman-
ning van de Potemkin, in een nacht 
van afwachten. Er duikt een tsaris-
tisch eskader op. Kanonnen worden 
langs alle zijden gericht. Plots op-
nieuw ‘Broeders!’, het eskader wei-
gert te schieten en de Potemkin kan 
vrijuit doorvaren.
Deze vijf bedrijven zijn doordrongen 
van een in crescendo gaande revo-
lutionaire broederschap. In het twee-
de bedrijf roept de kleine groep van 
de opstandige matrozen, ‘Broeders!’, 
en dit in het gezicht van de lopen der 
geweren op hen gericht. De lopen 
neigen hierop naar de grond. Orga-
nisch wordt hierdoor het hele slag-
schip één met de opstandige matro-
zen. In het vijfde bedrijf lanceert 
het opstandige schip dezelfde kreet 
‘Broeders!’ in het zicht van de op 
zich gerichte lopen van de kanonnen 
van het eskader. Ook die lopen nei-
gen neer. Organisch is weer de hele 
vloot één met de Potemkin. Dus, van 
de één organische cel van het slag-
schip naar het organisch geheel van 
het slagschip; van de ene organische 
cel van de vloot naar het organisch 
geheel van de vloot. Ook slaat binnen 
de film het gevoel van broederschap 
over van het schip op de inwoners 
van Odessa. Verdergaand nog slaat 
dat gevoel over van de film op de 
toeschouwers in de zaal.
Dus, samengevat, een perfect logische 
inhoudelijke opbouw: Van Vakoul- 
nitchouck naar de bemanning, van de 
bemanning naar Odessa, van Odessa 
naar de zaal, van de zaal naar de hele 
wereld.
De revolutionaire vonk moet van het 
doek op de toeschouwer oversprin-
gen die de revolutie moet uitdragen.

Vormelijk gezien is ieder bedrijf in 
bijne 2 gelijke delen geleed, In het 
eerste deel, het afwassen van de bor- 
den/het kapotslaan. In het tweede 
deel, de scène van het zeildoek/ de 
opstand. In het derde deel, de doden- 
hulde aan Vakoulintchouk/ de mee-
ting. In het vierde, de verbroedering/ 
het geweervuur. En tenslotte, de 
angst tijdens het afwachten van de 
triomf.
Telkens is het keerpunt tussen elk 
van die twee delen gekenmerkt 
door een zekere stilstand, een 
cesuur.
Zo is het in het tweed en vijfde be-
drijf de roep ‘Broeders!’ die het mo-
ment van aarzeling doet omslaan in 
een uitbarsting van broederlijkheid 
en de bewegingloze geweerlopen en 
gapende kanonnen doet afwenden.
In het derde bedrijf doet de uitroep 
‘Voor een bord soep’ de emotie bij
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de opgebaarde Vakoulintchouck om-
slaan in het maken van een vuist.
Er is een dgl. cesuur in elk van de 
deeltjes doch ook een cesuur over 
het hele werk, nl. de mistscène bij 
het begin van het derde bedrijf. Daar 
slaat de revolutie over van de Potem- 
kin naar de stad Odessa. Dit werk is 
perfect organisch één, én in het ge-
heel én in de onderdelen.

Belangrijk bij Eisenstein zijn de 
dialectisch omslag en de ‘twee-
slag’. Als voorbeeld voor de dialec-
tisch omslag zien we in het derde 
bedrijf dat uit de emotie omwille 
van de dood van Vakoulintchouk 
enerzijds en het maken van vuisten 
anderzijds de sprong volgt naar een 
hogere waarde, de verbroedering. 
Ook in de andere scènes komt zoiets 
voor. Deze omslag is emotioneel 
geladen.
De twee-slag of meer-slag komt 
zowel op macro- als op microniveau 
voor. Hij bestaat uit een thema dat 
meerder malen herhaald wordt, Op 
microniveau zien we dat wanneer de 
borden kapotgeslagen worden, ze 
niet één keer maar verschillende 
malen kapotgeslagen worden, Ook de 
geweren op het dek worden meerde-
re malen aangelegd, evenals ze meer-
dere malen worden neergezet. Op 
macroniveau wordt wat met de 
borden gebeurt, hernomen en
versterkt in het neerzetten van de 
geweren, (Dit heeft dus te maken 
met het breken van het beeld, zoals 
hierboven uiteengezet.)

In de Potemkin zien we ook een 
beginnende verschuiving van profes-
sionele acteurs naar types. Eisenstein 
bestudeerde de fysionomie en de 
gedraging van bijvoorbeeld en
scheepsdokter en liet dan, zoals hier 
het geval is een anonieme kolendra-
ger die volgens hem aan de criteria 
voldeed optreden als scheepsdokter.

Als laatste punt is het van belang nog 
even stil te staan bij de trappen- 
scène, die bij iedereen die ze gezien 
heeft onuitwisbaar in het geheugen 
gegrift blijft. Hier gaat alles constant 
‘op en neer’. Er is het neerdalen van 
de vluchtende bevolking geritmeerd 
door de afdalende soldatenbotten. 
Dan is er een omslag in een opwaart-
se beweging van het groepje smeken-
de mensen en de vrouw met haar 
dode kind. Dit wordt zeer vaak 
herhaald: neergaande botten,
opwaartse mensen. Het op- en 
neergaan wordt binnen de grootst 
opgezette handeling van de menigte 
individuen geconcentreerd in de 
scène met de kinderwagen. De 
moeder is neergeschoten en de kin-
derwagen dondert naar beneden. 
Doch alvorens zich in beweging te 
zetten twijfelt de wagen. In een 
uiterst moment van spanning be-
weegt hij alsmaar heen en weer, 
steeds heviger, tot uiteindelijk de 
fatale val volgt.

Om af te ronden kunnen we nog 
even stilstaan bij de geschiedenis. In 
werkelijkheid is de Potemkin nooit 
de vloot doorgevaren, de muiterij 
eindigde met de tragische ontmante-
ling in de haven van Constanza. 
Eisenstein verklaarde zijn verdraaien 
van de werkelijkheid door een 
vergelijking te maken met de Parijse 
Commune. De Parijse Commune is 
neergeslagen doch betekent in histo-
risch perspectief één van de schit-
terendste overwinningen op weg naar 
de dictatuur van het proletariaat. 
Voor hem betekende de opstand van 
de Potemkin in de tsaristische vloot

in diepere zin evenzeer een gigan-
tische overwinning. Door zijn manier 
van omspringen met de historische 
gang van zaken wordt de diepere 
historische verklaring van deze 
gebeurtenis onthuld. En in deze zin 
wordt POTEMKIN een film over 
DE revolutie tout court.
Zoals gezegd is de Potemkin voor 
Eisenstein slechts een etappe in zijn 
evolutie. Doch om alle andere films 
die volgden (behalve Alexander Nev- 
sky), werd hij aangevallen door de 
overheid en censuur. Telkens werd 
hij eraan herinnerd dat hij de Potem-
kin ontrouw was geworden. Bijge-
volg greep Eisenstein zijn leven lang 
terug naar de Potemkin om die 
als pleidooi te gebruiken tegen de 
bemoeienissen van partij instanties en 
-dogmatici, om aan te tonen dat alles 
wat hij later deed, reeds in de Potem-
kin aanwezig was.
Een logisch gevolg hiervan was dat, 
waar hij het werk in het begin rela-
tiveerde t.o.v. zijn later films, na 
het invoeren van de harde lijn in de 
filmpolitiek dit werk in zijn geschrif-
ten tot een quasi verafgoding leidde.

Wie PANTSERKRUISER POTEM-
KIN éénmaal heeft gezien wil die 
terugzien en wie dit nog niet heeft 
gezien zal, naar ik althans met een 
zekere dosis naïviteit verhoop, bij 
een volgende vertoning alles laten lig 
liggen' en hollen naar de filmzaal. 
Voor de filmcyelus van Slavia is 
dit alvast te laat, wat niet betekent 
dat deze cyclus nog veel moois 
voor u in petto heeft.
Op 14 februari wordt VLAMMEN-
DE PAARDEN van Paradjanov 
gedraaid.
Op 16 februari ALS DE OOIE-
VAARS VLIEGEN van Kalatozov, 
en op 21 bebruari ANDREI ROE- 
BLEV van Tarkovski, een prent 
waarover volgende week meer, zij het 
dan wel binnen een korter bestek. 
Al deze projekties gaan door in 
Auditorium D van de Blandijn, 
telkens om 2üu.
Per film betaalt u de spotprijs van 
70 fr.

Jan Van Ryckegem.

Russisch filmforum
Slavi is in februari met een nieuw ini-
tiatief van start gegaan: vier authen-
tieke sovjetrussische films worden in 
de loop van de maand vertoond. Bij 
het ter perse gaan van deze ’Scham-
per’ zal de eerste film reeds een 
goede opkomst hebben gehad (naar 
wij allen hopen).
De yweede film is ’Vlammende Paar-
den' van Sergej Paradjanov. In deze 
prent wordt het verhaal verteld van 
twee strijdende families in een kleine 
Karpatengemeenschap. De haat die 
zij voor elkaar koesteren is intens, 
zinloos, en leidt meer dan eens tot 
bloedvergieten. De jongste telgen 
van de families Ivanko en Maritsjka, 
begrijpeg deze haat niet en (hier ko-
men Romeo en Julia) houden van 
elkaar.
De ontknoping van het verhaal, dat 
zich in het wilde en woeste land van 
de Karpaten af speelt, laten we maar 
tot op de avond van de film zelf.
De cineast heeft heel wat aandacht 
geschonken aan de karpatische sfeer, 
de natuur en het gevoel van oneindig-
heid. Van hemzelf is overigens weinig 
meer bekend dan dat hij op dit ogen-
blik wegens homofilie in een krank-
zinnigengesticht opgesloten zit.
De volgende film is ’ Wanneer de 
ooievaars voorbijvliegen' van Michail 
Kalatozov - een door het filmfestival 
van Cannes bekroonde prent. Het is 
een oorlogsfilm, die niet als propa-
gandamiddel is bedoeld, met de 
onvermijdelijke liefdesintrige. Het 
mannelijke hoofdpersonage, Boris, 
neemt dienst als vrijwilliger als de 
oorlog uitbreekt, terwijl zijn geliefde 
Veronica op hem wacht.
Beide maken ze er de gruwelen van 
de oorlog mee en het eindeloze, 
hopeloze wachten. Veronica houdt 
zich als verpleegster bezig met de 
oorlogsslachtoffers , en weigert te ge-
loven dat Brois omgekomen is. 
Opnieuw een meeslepend verhaal, ge-
dompeld in Russische melancholie en 
de tragiek van de oorlog.
Alle geïnteresseerden zijn welkom en 
geen angst : bij alle films zijn er Ne-
derlandstalige ondertitels. Tot dan !

L.Debisschop

STUDIO SKOOP PROGRAMMAT IE

Programma voor de week van vrijdag 
10 februari tot en met 9 februari 84.

Om 20.00u: The World according to 
Garp’ van George Roy Hill. 
met Robin Williams, Mary Beth Hurt 
en vele anderen.
Naar de roman van John Irving.

om 22.3Qu: ’Le voyage en Douce” 
van Michel Deville. 
met Geraldine Chaplin, Dominique 
Sanda, ea.

Op woensdag 15 februari in het caié 
om 20.30u: SKOOP-KLASSIEK’
met ’Ensemble van de musicologie’. 
Programma: Trompetduo’s met oa 
werk van P. Matthez 
Dwarsfluitduo’s met oa werk van 
J. Haydn
Repetitieve pianomuziek door Fre- 
derik D’Haene, die eigen komposities 
speelt.

EtfHcatini Rib
Een eenvoudig meisje dat wil stude-
ren, door de studies een metamor-
fose ondergaat; en uiteindelijk in 
haar opzet slaagt.
Nieuw is dit thema niet. Al wordt 
het hier wel wat uitgediept: niet 
het vergaren van encyclopedische 
kennis blijkt het belangrijkste, maar 
de zelfkennis en het inzicht die het 
leerproces meebrengen.
Ook het scenario is niet echt nieuw: 
Willy Russell schreef voor de film 
zijn succesrijke toneelstuk, dat 
meer dan 800 voorstellingen beleef-
de in het Picadilly Theatre. Regis-
seur van de film is Gilbert Lewiss. 
Rita (Julie Walterton), kapster en 
gehuwd met een jonge arbeider 
komt in opstand tegen haar milieu. 
Uiting daarvan is oa haar weigering 
om een kind te krijgen alleen omdat 
dat van haar verwacht wordt. Ze wil 
wachten tot ze er bewust zelf voor 
kiest; eerst wil ze zichzelf beter 
kennen (ruiken we hier soms femi-
nisme ?). Om dat te bereiken gaat 
ze aan de Open University litera-
tuurkritiek studeren. Aanvankelijk 
raakt ze erg onder de indruk van ie-
dereen die een beetje geleerd is (of 
doet): bv de studenten, haar eigen 
prof. De prof, Frank (Michael 
Caine) is gecharmeerd door Rita’s 
nai’eve spontaniteit, die fel in con-
trast staat met zijn cynisme, zijn ne-
gatieve houding. Een voorbeeld ? 
Hij raadt zijn studenten aan naar 
buiten te gaan, te vrijen bv, in 
plaats van oude poëten te bestude-
ren. Autoriteiten blijken echter 
overal gelijk en ze zijn met derge-
lijke wijsheden niet erg ingenomen. 
Frank is ontgoocheld in de litera-
tuur, het intellectuele milieu, en 
vooral in zichzelf. Hij heeft het 
schrijven opgegeven en is beginnen 
zuipen.
Rita’s ontwikkeling is te omschrij-
ven als een evolutie in haar waarde-
ring van literatuur: van het feminis-
tische Ruby Fruit Jungle naar 
Shakespeare, Blake, Tsjechov, For- 
ster. Een andere omschrijving zou 
zijn: de evolutie van ’Rita’, de naam 
die ze aanneemt omwille van Rita 
Mac Brown, schrijfster van Ruby 
Fruit Jungle, naar ’Susan’, haar ei-
gen naam. In een discussie met 
Frank wijst ze er hem op dat hij de 
enige is die haar Rita noemt: ’Ik 
ben Susan’, zegt ze. Diepzinnigen 
zouden zeggen: ’Ze heeft zichzelf 
gevonden.’
Maar Rita is niet de nige die een 
ontwikkeling doormaakt. Tijdens 
het laarproces ontstaat een - zij het 
moeilijke - vriendschap tussen Rita 
en Frank. Door de belangrijke func-
tie die hij in Rita’s ’education’ heeft 
wordt Franks zelfmedelijden en zijn 
gevoel van nutteloosheid (ten dele) 
doorbroken.
De Britse humor - soms cynisme- en 
de dialogen maken het gebeuren 
veel boeiender. Ook het akteursspel 
loont de moeite: Michael Caine als 
Frnak en Julie Walterton in haar 
filmdebuut als Rita (een rol die ze 
al op het toneel bracht) zijn schit-
terend. Een plezante film, zoals het 
voor een comedie hoort. Niet direct 
’s werelds problemen beroerend, 
maar boeiend, wat in deze krisistij- 
den ook al lovenswaardig is.
Te zien in Calypso 1 om 14.00 - 
16.10- 18.20- 20.30 uur.

(A.G.)
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K R A S S E  B O U D E W IJ N
Op een goeie dag waaide het in de 
Verenigde Staten van Amerika, dat
land aan de andere kant van de plas 
met die cowboys, in het bijzonder
één. Het waaide zo hard dat er iets 
overwaarde naar onze contreien. Dat 
iets hangt hier nu al een hele tijd in 
de lucht en het heet ‘LIBERTARIS 
ME’.

Prof. Boude wijn Bouckaert, plaatse-
lijk profeet van het Libertarisme, 
waagde zich in het hol van de leeuw 
en kwam een lezing houden in de 
BRUG, uitgenodigd door KRASS: 
de Kritische Aktiegroep van de 
Staats- en Sociale. In het hol van de 
leeuw of de leeuw op bezoek ? Wij 
dachten het laatste,

Op de affiche stond ‘Lezing over het 
neo-Liberalisme’ en dat was het 
eerste wat prof. Bouckaert recht(s)- 
zette: hij zou het niet hebben over 
neo-liberalisme: ‘een vage term die 
verschillende politieke filosofiën 
dekt en graag als scheldterm gebruikt 
wordt. ’ Neen, het ging over Liberta-
risme:'een volledig coherente, poli-
tieke filosofie’. Een filosofie waarvan 
de grondslagen deftig uiteengezet 
werden.

Vooreerst gaat het libertarisme uit 
van 2 antropologische gegevens: 
1/ alle mensen zijn uniek, de mense-
lijke variëteit is oneindig, 2/ de mens 
is rationeel: wij hebben een logische 
basis gemeen. Daarbij komt een der-
de gegeven: we leven in een wereld 
van schaarse middelen. Begrepen? 
Dan komen nu de gevolgtrekkingen. 
Schaarsheid impliceert een keuze, 
een keuze waarover gedialogeerd 
wordt, dialogen die tegengesteld 
kunnen zijn en die niet eerlijk verlo-
pen als één iemand macht uitoefent: 
er is dus geen gemeenschappelijke 
oplossing mogelijk: we moeten do-
meinen onderscheiden, er bestaan 
subjectieve rechten. Die rechten zijn: 
recht op eigen oordeel, leven, be-
schikking van eieen lichaam, eigen 
tijd, produkten van eigen arbeid, 
vervreemding van eigen produkten, 
verdediging van eigen rechten, zelf-

verdediging. Gesnopen? Dit zijn de 
filosofische vooronderstellingen van 
het libertarisme met als conclusie 
dat het hier niet gaat over een eco-
nomische theorie maar over een 
rechtstheorie. Opgemerkt moet wor-
den dat de replieken op de meeste 
opmerkingen achteraf steunden op 
economische theoriën en denkers.
Uit deze filosofische uiteenzetting 
trekt het Libertarisme zijn politieke 
conclusies. Zij stellen vast dat de 
Staat een instantie is die binnen een 
bepaald territorium over het mono-
polie van geweld beschikt: de Staat is 
niet te legitimeren, Staat en recht 
zijn onverzoenbaar. Immers, de Staat 
berooft rechten.
De burgerlijke Staat beveiligt de pri-
vileges van de ‘burgerlijke kaste’, de, 
socialistische staat die van de bureau-
craten, de welvaartstaat die van 
drukkingsgroepen ... Een staat oefent 
dus geweld uit, deels door de fiscali-
teit, deels door het monopolie op 
handel en investeringen, deels door 
zijn reglementeringen op allerhande 
terreinen. Dit is een vorm van crimi- 
nalitiet in de Staat zelf die gelegiti-
meerd wordt en daarom wil de leber- 
tair-anarchistische visie dat de Staat 
zoveel mogelijk weggedrongen wordt 
De kritieken die geponeerd werdeni 
op de negatieve effekten van de Staat 
zijn niet typisch libertarisch! Eigen-
lijk hebben heel wat marxistische au-
teurs evenveel kritiek geopperd tegen 
de (kapitalistische) staat. Wat met 
die kritiek gedaan (of beoogd) werd, 
verschilt echter nogal.
Na dit betoog volgde een overzicht 
van de oorsprong en de evolutie van 
het libertarisme. U staat er misschien 
van te kijken, maar ook Aristoteles 
lag aan de basis. Had die man gewe-
ten van wat hij allemaal de basis 
vormde, hij zakte waarschijnlijk in de 
grond... In ieder geval volgden nog 
rijen en rijen namen, titels, theoriën.. 
Meer recent situeert het libertarisme; 
zich in een kombinatie van positieve 
elementen uit het Amerikaans Con-
servatisme en de New Left-stromin- 
gen. Van het Amerikaans Conserva-

tisme namen ze de voorkeur voor de 
vrije markteconomie over, van de 
New Left de visies over defensie, de 
kritieken op sommige aspecten van 
de ‘Staat’. Dit groeide dus tot een 
nieuwe politieke filosofie die in 
bepaalde gebieden in de USA reeds 
tamelijk sterk staat. Het sterkst staan 
de Libertariërs in Alaska ! Russen, 
opgelet!!!

Tenslotte had Bouckaert het nog 
over de tegenstellingen tussen Liber-
tarisme en Nationalisme enerzijds, 
Libertarisme en Socialisme ander-
zijds. Hij noemde de enen ‘rechts- 
collectivisten’, de anderen ‘links- 
collectivisten’. De uitgangspunten 
v&n het nationalisme zijn totaal ver-
schillend: zij stellen de natie als 
uniek voor. De kritiek van de liberta-
riërs (en zij niet alleen, dachten we) 
zegt da? dit een mythe is. Ook het 
socialisme steunt op een dergelijke 
mythe, zeggen zij, namelijk de mythe 
van de economische klassen. Volgens 
de aanhangers van het libertarisme 
bestaan er geen tegenstellingen tus-
sen verschillende klassen.
De ware aard van het Libertarisme 
kwam slechts naar boven tijdens het 
stellen van de vragen. Alle problemen 
die de huidige staten kennen zouden 
immers opgelost worden wanneer het 
Libertarisme zou zegevieren. Geen 
regels meer: alles komt vanzelf wel 
tot stand. Urbanisatiewetten? Niet 
nodig: de mens handelt rationeel
genoeg om dat zelf op een optimale 
manier uit te werken. Misdaad? De 
mens is fundamenteel goed en de cri-
minelen die blijven rondlopen wor-
den moreel afgekeurd : zij zouden 
geen kans zien om geweld uit te 
oefenen. Zijn er toch problemen, dan 
kan men zich aansluiten bij een 
privé-rechtbank die de zaak wel zal 
regelen. Wil je een afdoende verdedi-
ging? Huur een privé-militie ! Die 
kan zich inzetten om U te bescher-
men tegen alle gevaar. Dat deze anar- 
cie kan werken, wordt bewezen door 
te verwijzen naar de relatie tussen 
Staten nu, die ook ongecontroleerd 
verdragen zoals het Internationaal 
verloopt. Toch ontstaan efficiënte

Privaatrecht, aldus Boudewijn Bouc-
kaert. Dat die wanorde op internatio-
naal vlak ook leidt tot waanzinnig-
heden zoals een absurde wapenwed-
loop wordt er niet bij verteld. Dat 
kernwapens niet zullen verdwijnen 
als de staten zouden verdwijnen, 
meer zelfs: dat die tuigen dan in han-
den komen van private verdedigings- 
apparaten wordt evenmin belicht.

‘Dat zal wel vermeden worden ..!?!’ 
Dat ook een gewone ordinaire straat 
in privéhanden komt en dat daardoor 
misschien toelatingsbewijzen voor 
één of andere blok nodig worden, 
is misschien één van de gevolgen van 
dergelijke praktijken maar dat speelt 
toch geen rol, of wel?
Werk? Dat zal er in overvloed zijn. 
Geen enkel bedrijf zal zich geremd 
voelen, zijn lonen zeer hoog leggen 
om zijn arbeiders veel geld in de han-
den te stoppen opdat zij genoeg zou-
den consumeren en produceren 
natuurlijk ... Overproduktie ? Kom 
nou : Namen en theoriën genoeg om 
dat tegen te spreken, zegt prof. 
Bouckaert. En wij dan maar eten, 
drinken, T.V.’s kopen, 20 auto’s 
besturen, 50 koffiezetmachines in 
onze 10 villa’s, 100 uurwerken, 500 
broeks, 1000 ....

Dit alles natuurlijk, wanneer we van 
een ‘schone lei’ vertrekken.
En daar zit een nogal grote angel 
onder het gras. Alle libertarische 
sprookjes worden eventueel slechts 
de waarheid als we een volledig 
nieuwe start nemen. Maar vooraleer 
het zover is, moeten er overgangs- 
maatregelingen getroffen worden. En 
de zekerheid dat de situatie niet 
blijft steken in die overgangsperiode 
is er helemaal niet. Een overgangspe-
riode waar alleen zij met vroeger ver-
diend geld trouwens voordeel hebben 
van hun ‘nieuwe vrijheden’. Hoe be-
taal je anders je privé-rechtbank, 
je privé-militie, je privé-zekerheden,.?

Echt vinnig kwamen de ‘Krassers’ 
zelden uit de hoek. Eerder braaf luis-
teren en nu en dan makke opmerkin-
gen. De ‘moderator’ maande trou-
wens hen die een stille discussie be-
gonnen aan tot kalmte ...
Geen confrontatie dus, wel een for-
meel appaus om de leeuw te be-
danken. , TJV

je kan er maar goed bij 
varen dit te weten...

RESTAURANTS CAFETARIA SNACKBARS SANDWICHBARS KOFFIE- EN PANNEKOE- 
KENBAR

De Brug 
Overpoort 

Fac. Landbouw 
Astrid 

St. Jansvest

De Brug
Overpoort
Astrid

De Brug 
Overpoort

De Brug
Overpoort

De Brug 
Overpoort

Dagelijkse keuze tussen 2 
of 4 warme en 2 koude 

schotels

Koude dranken: 
chokomelk, melk, youghourt 
coca, sprite, fanta, fruitsap 
rodenbach, geuze, pils, pale 
ale, loburg, liefmans

Warme dranken:
koffie, the, expresso, capucino
chocolade

Dagelijks keuze tussen 
pizza, pizza trattoria 

cordon bleu 
spaghetti

hamburger ’Brug’/hawaiënne 
koninginnesnack 

steak: natuur, béarnaise, look- 
boter, archiduc, peper, proven-

çale

Ijskreem (2 of 3 bollen) 
milkshake

Gebak, koffiekoeken

Afwisselend keuze tussen: 
schnitzels: koninginne, peper, 
kuiken, kalkoen, champignon 

hamburgers: kip, cheese

Belegde broodjes met: 
hesp, salamie, kaas, eiersla, 

vleessla, lentesla, parijse sla, 
kipsla, wienersla, haringsla, 

champignon a la grèque, 
makreel, boerenhesp en 

-paté, vissla, kip hawaiënne, 
filet amercain, krabsla

Belegde franse broden met: 
filet americain 

boeren hesp en -paté

croque monsieur

koffie
capuccino
Expresso
Pannekoeken met:
slagroom
fruit
boter
confituur

VRIJ PODIUM TER BESCHIK-
KING IN CAFETARIA DE BRUG

COPY SERVICE IN RESTAU-
RANT BRUG EN OVERPOORT

MARKTJE VOOR ALLERHANDE 
GEBRUIK IN OVERPOORT

OPENINGSUREN :
BRUG: 9.00u tot 19.30u

Snack: 11.30u tot 19.30u 
OVERPOORT: 11.30u tot 14.30u


