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Zwans Eenzaam
Vooruit dan maar. Noeste kringbladwer-
kers aller landen, het Uur van de Waarheid
is weer daar. Na een broedperiode van
53 dagen, heeft Van Zwans trots gekakeld,
en elf mooie kuikens zijn het resulfaat. Tok,
tok, tok, naar pagina 7.

Het is eigenlijk godgeklaagd. Alleen hier
voor ons typmachien. Het gevecht met de
toetsen, en telkens springen ze terug. Weet
u waar we aan toe zijn? Weet u? Aan een
goeie, ouwe, eerlijke, voor beide partners
even bevredigende relatie. Zo eentje met
heerlijke, rustgevende massage. Met een
zoen voor, en een zoen na, ach ... pagina 2.

Ave, Brian
Iedereen speelt in zijn leven wel eens
vadertje of moedertje of doktert je of weten
wij veel, maar zo gek als Monty Python
zullen het er wellicht nog maar weinig
bedacht hebben. Want geef toe, Drie-
koningen, dat is nog tot daar aan toe, maar
wie kan er zich op beroemen ooit nog
Jezus himself geweest te zijn? Wie, zegt u
ons eens, wie? Wie anders dan Graham
Chapman? Pagina 4.
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Een stukje geschiedenis

Spanningen tussen
pers en gerecht

nat de rechterlijke macht op gespannen voet leeft met de pers
werd op 21 februari andermaal bewezen door de gerechte-
lijke raid bij een 20-tal joernalisten en op de redaktie van De

o gen. Interessante vraag hierbij is welke rol de uitvoerende macht
in dit alles speelt. In het verleden werd immers reeds herhaaldelijk
aangetoond dat de politici in de diskussie rond gerecht versus pers
niet zomaar vrijuit gaan. De recente voorbeelden liggen nog vers in
het geheugen: de zaak Pour, het geval Buyle en Coenen. Maar ook
ten tijde van Napoléon en Hitier kreeg de pers het hard te verduren.
Voorwaar geen lovende referenties voor de huidige regering.

Voor zover we konden nagaan dateert
het allereerste incident in België tussen

werden drie Belgische
joernalisten door het Hof van Assisen
in Brabant veroordeeld tot respek-
tievelijk 13, 15 en 18 maanden ge-
vangenisstraf omdat ze naar aan-
leiding van de mislukte aanslag op
Napoléon III geschreven hadden dat
dit minder erg was dan de aanslag door
de keizer gepleegd op het Franse volk.
Het Hof steunde haar vonnis op de wet
van 20 december 1852, die tot stand
kwam onder druk van de Franse keizer
Leopold-Napoléon III die sankties
eiste tegen Franse ballingen en Bel-
gische joernalisten die zijn regime
bestreden.

Beledigen
In 1937 beriep Hitier zich op diezelfde
wet van 1852' om regime-onvriende-
lijke publikaties in Belgiè onmogelijk
te maken. Op 22 april 1937 verscheen
op de tweede pagina van De Vooruit
een allesbehalve vriendelijk artikel
over het staatshoofd van Nazi-Duits-
land. Onder de titel "Kanselier,- Füh-
rer, beul en opperrnensch" verscheen
die dag een kommentaar dat de Duitse
ambassadeur in Brussel naar de pen
deed grijpen. Op 23 april schreef hij
een brief naar Berlijn. Daaruit volgend
citaat: ..... Tegenover dit herhaalde
optreden van een krant, waartegen de
Duitse' regering steeds vaker heeft
geprotesteerd, kan men overwegen of
in dit geval niet kan aangedrongen
worden bij de Belgische regering om de
wet van 1852 toe te passen, die
beledigen van buitenlandse staats-
hoofden strafbaar stelt ..." Met dit
laatste wordt de bedreiging van de
persvrijheid rechtstreeks verbonden
met de politisering van de rechterlijke
macht.
Dit verband was ook het centraal

tema van de afscheidsles van de
Mechelse advokaat en auteur Frans
Van Isacker toen hij zijn loopbaan als
hoogleraar aan de Gentse rechts-
fakulteit afsloot. "Met pers en om-
roep, met magistraten en advokaten
gaat het heel wat minder goed", zei hij,
"ze komen herhaaldelijk ·in opspraak
en er ontstaan twijfels bij de recht-
geaarde burgers omtrent hun on-
afhankelijkheid en integriteit". Zijn
uitspraak illustreerde Van Isacker met
drie recente aanvaringen tussen de
rechterlijke macht en de mediawereld.
Vooreerst was er de zaak Buyle. In

de nacht van zondag 13 op maandag
14 december 1981 ging Martens met de
iberalen scheep en nam BRT -verslag-
gever Daniël Buyle een 'kritisch'
interview af van de kersverse premier.
In dit gesprek konfronteerde Buyle de
premier met uitlatingen die hij destijds
als cvp-jongeren voorzitter had uit-
gesproken en volledig haaks stonden
op de pas gevormde rooms-blauwe
koalitie. Het interview was de aan-
leiding voor een ganse diskussie over
de objektiviteit van de BRT. De Raad
van State behandelde de zaak en
sanktioneerde Buyle op basis van een
dokument van de cvr-studiedienst
(Cepess). "In het arrest vind je hele
zinssneden terug uit een propaganda-
brochure van een politieke partij. Dit
is één van de vele voorbeelden die
bewijzen dat men in plaats van de
echte gebreken van de justitie te

ledigen, namelijk haar traagheid en
voor de meeste burgers onbetaalbare
prijs, verkozen heeft haar onafhan-
kelijkheid als derde macht te onder-
mijnen en aan de machtswellust der
politieke partijen te onderwerpen",
aldus Van Isacker.

Onwaardig
Als tweede voorbeeld haalde Van
lsacker het proces van het linkse blad
Pour aan. Daarbij werd hoofdredak-
teur Jean-Claude Garot veroordeeld
wegens "heling" omdat hij een foto-
kopie had gebruikt van een geheime
Interpol teleks, die hem was door-
gespeeld door een vertaler van het
Brusselse parket. Die vertaler had
volgens het Hof van Assisen het
dokument "verduisterd". Voordien
beschouwde men zoiets als een schen-
ding van het beroepsgeheim. Volgens
Van Isacker een kompleet nieuwe
teorie "waardoor men de schender van
het beroepsgeheim een verduisteraar
maakt om de hoofdredakteur als heler
te vervolgen en aldus beiden te kunnen
veroordelen zonder dat het Hof van
Assisen er bij te pas komt".
Nog steeds volgens Van Isacker

werd hetzelfde maneuver gebruikt in
de zaak Martin Coenen. Onder de titel
"Gangsterpraktijken" drukte free-
lancejoernalist Martin Coenen in het
weekblad Humo (februari 1984) een
procesverbaal van de BOB afwaarin te
lezen stond dat bij het in Antwerpen
gevestigd bedrijf Amoco Fina op grote
schaal gesjoemeld werd met giftig
afval. Amoco Fina legde klacht neer
en er kwam een gerechterlijk onder-
zoek. Aan Coenen werd gevraagd om
de "waarachtigheid" van het PV te
bewijzen. Hij deed dit door het PV
(met naam en toenaam) aan onder-

vervolg op p. 3

Benelux
De Hoeksteen

De Benelux wordt door velen -
terecht - aanzien als een van de
belangrijkste fundamenten van de
Europese Ekonomische Gemeen-
schap.
Reeds tijdens wo II hadden de

regeringen in ballingschap van Bel-
gië, Nederland en Luxemburg een
douaneovereenkomst gesloten, die
na de oorlog werd bevestigd.
Vanaf I januari 1948 bestond er

een douane-unie tussen de drie
landen, die in 1958 werd omgezet tot
een volledige ekonomische unie.
Het was dan ook niet meer dan

logisch dat de Beneluxlanden, sa-
men met Frankrijk, Duitsland en
Italië, van bij het begin aanwezig
waren op de besprekingen die in
1951 zouden leiden tot de oprichting
van de EGKS (Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal). Luxem-
burg werd trouwens de hoofdzetel
ven de Gemeenschap omdat de
andere landen het niet eens werden
over een andere vestigingsplaats.
In 1955 werd door de Benelux-

partners een plan uitgedokterd dat
de ekonomische integratie van Eu-
ropa moest bevorderen. Het memo-
randum stelde dat men de vorming
van een verenigd Europa 'moet

trachten te bereilp(:n door de ont-
wikkeling van gemeenschappelijke
instellingen, de geleidelijke versmel-
ting van de nationale ekonomieën,
de totstandkoming van de grote
gemeenschappelijke markt en het
geleidelijk met elkaar in overeen-
stemming brengen van de sociale
politiek'.
Het Beneluxmemorandum werd

door de overige EGKS-landen goed-
gekeurd, en een comité onder voor-
zitterschap van Paul-Henri Spaak
moest de passende verdragen uit-
werken.
Die verdragen werden in 1956

door de zes goedgekeurd, en op 25
maart 1957 werd het verdrag van
Rome dat voorzag in de oprichting
van de EEG en Euratom goed-
gekeurd. De douaneunie tussen de
zes werd op I januari 1968 een
feit.
In 1973 traden ook Groot-Brit-

tannië, Ierland en Denemarken tot
de EEG toe. In 1981 werd Grie-
kenland lid, en Spanje en Portugal
werden in 1986 in de gemeenschap
opgenomen. Het Europa van de zes
is in 35 jaar het Europa van de
twaalf geworden, en dit mede dank-
zij de Benelux. (LP)

Schrijf!!!
Kijk mensen, we zijn vol begrip, natuurlijk,
u kent ons, we weten immers dat u
hoogzwanger bent. Maar wilt u nu eindelijk
eens een begin maken met dat bevallen.
Kan het in godsnaam een beetje op-
schieten? Want we zijn het wachten meer
dan moe. Als er volgende week geen
lezersbrieven zijn, dan mag het gewoon
niet meer. Basta!

LlSST-TORNOOl - Misschien hebt u ze in alle drukte 'rond de
Karnavalviering op de Oude Markt (Het Ouwe Plain, zei één van onze
Bovenburen) uit het oog verloren. maar ze waren er wel degelijk. Polen,
Fransen, Engelsen, Nederlanders en Duitsers. Een heel kontingent vrolijke
broertjes en zusjes, mee genietend van het Belgisch bier, en tegen de tijd dat u
dit leest wellicht ook een kater. .En zeggen dat het er tijdens de
openingsceremonie (met een heerlijke Masschelein die totaal ongepast uit de
hoek kwam met een speech over hoe jammer het toch is dat de studenten zoveel
moeten inleveren maar binnenkort krijgen jullie toch een nieuw zwembad), dat
het er tijdens de openingsceremonie dus nog alle schijn van had dat ze ook aan
'port kwamen doen. Zoals u hierboven kan bemerken. (foto Pascal Grooten)

Benelux-debat

Small is beautiful

U'nsdag24 februari. De Kring Internationale betrekkingen
rganiseert in de Grote Aula een "debat" over de rol van de
kleinere landen, en meerbepaald de Beneluxlanden, in de

p se Gemeenschap. Als sprekers waren hiervoor de drie
eerste ministers van de Benelux uitgenodigd, en ze kwamen nog
alledrie opdagen op de koop toe. Wilfried Martens, Ruud Lubbers
en Jacques Santer (toevallig drie Kristen-Dernokraten) zouden er
voor het massaal opgekomen publiek met alleen zitplaatsen voorde
genodigden - en niet voor de studenten --, een gezellig onderonsje
van maken. Jan Schodts was moderator, al zat die er maar voor spek
en bonen bij.

Als "gastheer" en voorzitter van de
EG-ministerraad mocht Wilfried Mar-
tens het gesprek openen. Hij schetste
de evolutie van de Benelux binnen de
EEG, en benadrukte dat de drie
Beneluxlanden via gezamenlijk over-
leg, en door de ortodoxie in hun
optreden, dit wil zeggen het steeds
nalezen van alle Europese verdragen
naar letter en geest, steeds een dyna-
mische en vooruitstrevende rol hebben
gespeeld binnen de gemeenschap, on-
danks de soms anti-europese inge-
steldheid van sommige reuzen in de
EG.
Daarna gaf Martens een beeld van

de nieuwe ontwikkelingen die de
gemeenschap de volgende jaren te
wachten staan (onder andere nogal
ingrijpende fiskale hervormingen).
Tenslotte sprak hij nog over het belang
van Sociaal Overleg, ook op Europees
vlak.
Als tweede spreker mocht een erg
gevatte en vlotte Ruud Lubbers zijn
idee van de zaak geven. Hij kreeg
dadelijk het publiek op zijn hand toen
hij Leuven het epicentrum van Europa
noemde, ondanks het feit dat Erasmus
hier ooit niet aanvaard werd. Ook dit
was volgens Lubbers aan ortodoxie te
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Zeg niet
zomaar Frans tegen
meneer Verleyen

oensdag 25 februari
was Frans Verleyen, di-
rekteur van Knack, op

oeiging van Politika te gast
in hun gelijknamig kringkafee.
Het kafee, voor deze gelegenheid
opgesmukt met gehuurde plan-
ten, en inderdaad gezelliger dan
een grote aula, zat vol toen
Verleyen om 21 uur het podium
beklom. Doodmoe maar toch
nog goed om het publiek meel
dan twee uur te boeien.

Het schrijven zat Verleyen in het
bloed. Een pa die onderwijzer, later
inspekteur en ook nog jeugdschrijver
om den brode was. "We waren met tien
kinderen thuis." In de retorica startte
hij, samen met de jongere Herman De
Coninck, het blad van hun kollege
terug op. In Leuven aangekomen
(1960), begon hij voor Ons Leven te
schrijven. Op vraag van Gaston Durnez
maakte hij ook stukjes voor Het
Nieuwsblad. Toen Verteyen afstudeer-
de, werd hij gevraagd assistent te.
worden en zo '<on hij nog een jaar

studeren aan de Sorbonne in Parijs,
van waar hij lange artikels pleegde
voor De Nieuwe.
Terug in België werd hij één jaar vast

joernalist bij de BRT-radio. "Er hing
een heel eigenaardige sfeer, de media
waren in volle ekspansie. Het was
moeiteloos om joernalist te worden. Ik
belanddedan bij DeStandaard", waar
hij begin de jaren '70 werd weggehaald
door Knack.

Instituut
Heel laat, nog maar sinds een jaar of
drie, heeft Verleyen het gevoel ge-
krégen dat de politieke en ekono-
mische wereld een beslissing over hem
genomen heeft: Verleyen telt mee, is
opgenomen door het establishment.
Hij draagt nu een duur pak en heeft
een sekretaresse die erop toeziet dat
zijn schoenen bij het geheel passen. )
Toch is hij nog geen politiek instituut.
"Manu Ruys, van wie ik nooit ge-
houden heb, is dat wel, hij telt voor
drie ministers."
Frans Verleyen zweert bij de metode

van het interview. "Ik ben geen new
journalist, voor mij geen investigative
journalism. Ik heb politiek gefunktio-

alles) en Gol noemt hij killers in het
informatieproces.
De Knack-direkteur had het natuur-

lijk ook over De Morgen. "Dit is geen
echte krant: ze openen met één
bepaald tema, dat niet noodzakelijk
nieuws is, wat hun eigen optie is. Ik
heb een vage vrees dat ze te"hard lopen
voor het absorptievermogen van het
publiek." Verleyen is van oordeel dat
De Morgen groot kan bloeien als een
weekblad, met alle respekt voor Goos-
sens en voor de mensen die er zo
ontroerend hard werken.
De inval bij De Morgen was een

domme operatie, had iets stripverhaal-
achtigs. Die inval kadert in een ketting
van kleine dingen die wijzen op een
toenemende geslotenheid van onze
maatschappelijke processen. "Ik kan
er niet tegen, net zo min als ik tegen de
volmachten kan."
De droom van Verleyen is ooit

Minister van State te worden en drie
belangrijke boeken te schrijven. Maar
eerst wil hij Knack ("dat is mijn kind,
ik heb het gemaakt") doorgeven aan
een nieuwe leider, een jongbloed.
iemand die 15jaar jonger is dan hijzelf.
"Ik heb al een mooi en prachtig leven
gehad."
Ten slotte waarschuwde Verleyen

herhaaldelijk het publiek dat de re-
gering in het najaar zou vallen. Dat te
weten is een kwestie van osmose. U
bent gewaarschuwd.

# ..,..
Vorige week was Frans Verleyen te gast in het kafee van
vallen.
neerd via het interview."
Model voor Knack stond het klas-

sieke 'national magazine', Times.
Newsweek, ... (For thinking people ...
Voor mensen die denken. "Knack is
inderdaad een kopie. Trouwens, ik
kan toch niet zeggen: voor idioten ... ").
In Vlaanderen moet je wat onderwijs-
elementen behouden, gezinsvriende-
lijk zijn (apart katern voor de vrouw!).
"We hebben ook niet de middelen om
Newsweek te maken."

Autonomie, inzet en trouw in relaties

"Absoluut geluk bestaat niet,
tevredenheid wel"

Vorige week kon u lezen
hoe u de ware jakob aan
de haak kunt slaan. Deze

week kunt u lezen hoe u hem/
haar kunt behouden. Een tweede
lezing in het kader van de
veertiendaagse rond realtievor-
ming en seksualiteit. Het werd
geen saaie uiteenzetting, maar
een boeiend relaas vanuit de
problemen die Or. Alfons Van
Steenwegen in zijn praktijk ont-
moet.

Een eerste aspekt dat Dr. Alfons Van
Steenwegen behandelde, was de auto-
nomie in relaties. Iemand die auto-
noom is, is iemand bij wie het
zwaartepunt van zijn leven bij hem of
haarzelf ligt.
Kenmerken daarvan zijn onder

andere het losgekomen zijn uit het
gezin van oorsprong: je moet stelling
nemen tegenover de boodschappen die
je van daaruit worden opgedrongen.
Een zelfstandig persoon vertoont in

zijn omgang met anderen eenheid en
echtheid. Eenheid houdt in dat je alle
innerlijke konflikten oplost, dat je
kiest voor het ene of voor het andere.
Een voorbeeld: je kiest voor een
avondje uit met je vriendin in plaats
van thuis te blijven met je man. Op dat
bewuste avondje zit je dan ook niet
voortdurend te piekeren over hoe het
nu gaat met je man.
Echtheid houdt in dat je eenduidig

bent tegenover je partner. Dat kan
bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen
op seksueel vlak: een partner kan ja
zeggen met zijn woorden, maar nee
met zijn lichaam. Daardoor zet hij de
andere partner klem. Die weet niet
meer waar hij aan toe is: moet hij
verder vrijen of moet hij er mee
ophouden?

Zelfwaardering
Een zelfstandig persoon heeft ook
besef van een zekere beperktheid: je
moet weten dat je niet alles kan
hebben. Zo streven mensen die ge-
plaagd worden door jaloersheid
meestal naar absolute zekerheid om-
trent hun partner. Zekerheid kun je
echter niet absoluut verwerven. Watje
wel kunt hebben, is vertrouwen,
ondanks het feit dat je niet alles weet.
Een ander belangrijk aspekt van

zelfstandigheid is zelfwaardering:

mensen houden soms niet genoeg van
zichzelf. En wie kribbig is met zichzelf,
is kribbig met zijn partner. Alle geluk
in de handen van je partner leggen ("ik
ben gelukkig als jij gelukkig bent")
geeft blijk van een tekort aan zelf-
vertrouwen. Dat lukt bovendien nooit
helemaal: niemand is ooit absoluut
gelukkig, tevreden zijn daarentegen
kan wel.
Andere aspekten van zelfstandig-

heid zijn: het leven interessant vinden,
geen schuldgevoelens hebben tegen-
over het verleden en geen angst hebben
voor de toekomst.
Zelfstandigheid, heb je dat ofbenje

dat? Om zelfstandig te zijn moet je in
ieder geval een aar. tal dingen hebben:
je moet eigenaar zijn van je eigen
gedachten, je moet je eigen ideeën
durven uiten en verdedigen. Je moet
een eigen lichaam hebben: je moet het
plezier ervan ontdekken en weten: dit
is mijn lijf en ik kan de andere daarop
toelaten als ik dat wil. Zelfstandigheid
betekent ook dat je de aandacht van
iemand kan verwerven, dat je weet te
bereiken dat je boeiend en interessant
gevonden wordt. Zoniet ontstaat er
een klaag- en zaaggedrag, dat na een
tijdje irriterend werkt.
Een laatste facet van zelfstandigheid

is het verwerven van verantwoor-
delijkheid voor bepaalde taken: vaak
worden taken zo verdeeld dat men ze
niet echt moet doen. Een man helpt
bijvoorbeeld in het huishouden 'van
zijn vrouw', en nadien kontroleert de
vrouw wat hij gedaan heeft. Echte
taakverdeling houdt echter in datje de
uitvoering en de kontrole overgeeft.

Inzet
Een tweede aspekt van relaties dat
Alfons Van Steenwegen ter sprake
bracht, is inzet in relaties.
Inzet is niet gevoelsmatig mee-

gesleurd zijn, is niet sympatie, verliefd-
heid, blind entousiasme. Inzet is ook
niet neurotisch samenkleven.
Inzet is een keuze, veronderstelt

'verlies wegens winst': je laat iets
vallen (vrijheid, vriendin) omdat je iets
anders wil verwerven.
In een huwelijk geldt: ondanks het

feit dat je niet bent zoals ik me
droomde, zet ik me voor je in.
Maar die inzet is niet onbeperkt:

wanneer je te veel geeft, komt later de
rekening. Dat speelt ook mee in de
seksuele relatie: goede seks kan nierals
je je niet aangesproken voelt door de

andere. Opoffering in seks leidt ner-
gens toe: eigen plezier, opwin-
ding 'langs beide kanten is nood-
zakelijk.

Konfrontatie
Wat zet men nu eigenlijk in in een
relatie?
Ten eerste zet je aandacht, tijd voor

je partner in: op bepaalde momenten
moet je je eigen belangen en interessen
opzij kunnen schuiven en alleen oor
hebben voor je partner.
Ten tweede is er het 'konfronteren

als respekt': de andere willen sparel)
getuigt van gebrek aan respekt voor de
andere. Konfronteren houdt in dat je
de verschillen scherp stelt, wat al een
eerste stap in de richting van het
opheffen van die verschillen is.
Als getuigenis van de inzet die

iemand kan opbrengen, zijn niet de
woorden, maar de daden belangrijk.
Iemand die altijd zegt: "Ik hou zo van
jou", maar niets doet binnen die
relatie, vertoont duidelijk geen bereid-
heid tot inzet. Inzet doet de partners
van de relatie deugd en vergroot de
intimiteit binnen de relatie.

Trouw
Trouw bestaat in eerste instantie uit
trouw aan jezelf: iedereen heeft een
eigen waardeschaal. Dat wat je als
belangrijk ervaart, moet je ook doen,
eventueel ten koste van het voort-
bestaan van je relatie.
Trouw is ook trouw aan de ander.

Deze vorm van trouw bestaat niet uil
gewenning aan mekaar, uit gewoonte-
vorming. Deze elementen brengen
sleet op de relatie: de partners hebben
de indruk: "Ik weet hoe je bent, ik
weet wat je nu zal zeggen/denken, ..."
Zo verstart de relatie en de verschilIer
tussen beide partners hebben niet meel
tot gevolg dat men voortdurend bij
leert van elkaar. Een goede relatie
moet een ruilrelatie zijn: Je moet eer.
evenwicht vinden tussen aanpassing
(geven) en verandering (krijgen).
De grens van de trouw aan de

andere is de trouw aan jezelf. Wat de
uiterlijke tekens van die trouw zijn,
moeten de partners zelf uitmaken:
voor het ene paar is dat de seksuele
trouw, voor een ander paar is dat een
eksklusieve aandachtsrelatie, terwijl
zij seksuele vrijheid genieten.

Carla Rosseels

De relatie tussen de politieke joer-
nalist en de politieke beroepsklasse
ziet Frans Verleyen als een soort
osmose. "Zij die dit ontkennen lie-
gen!" Die osmose komt tot stand door
rond te lopen in de Wetstraat, je leert
persattachees kennen, er wordt heel
wat gelunched. Van veel ministers ken
je na een tijdje hun idealen, hun
persoonlijk leven. Dat kan je publi-
ceren (zoals De Morgen dat doet) maar
dan sta je binnen 3 à 4 maanden
buitenspel. Interviews worden ge-
weigerd enzovoort. In het politieke
milieu kan je je dus maar handhaven
door het bijkomstige achterwege te
laten. "Ik ben daar voor, dat is
beschaafd." Een goed politiek joer-
nalist is iemand die geduld heeft om te
leren wie wie is, om bronnen te vinden.
hij moet over een soort diplomatiek
talent beschikken, veel lezen en vooral
hard werken en malgré tout zijn eigen
maatschappij graag zien.

Tindemans
Politieke druk op joernalisten bestaat
volgens Verleyen niet. De enige druk
die hij ervaart is het feit dat hij wel eens
last heeft met zichzelf als hij dingen
schrijft waarvan hij weet dat ze
sommigen geen plezier zullen doen.
"Maar dan overwin ik mezelf en zeg:
een goede politikus kan daartegen.
Martens bijvoorbeeld kan daar tegen.
De half-mystieke, egocentrische, nar-
cistische Tindemans niet." Dehaene
("waarvan ik weet dat hij geen eerste
minister wil worden, ik weet immers

Marc Heeren
Trui Moerkerke

Mededeling aan lezers, schrijvers
en adverteerders

Vanaf nummer 22 zal Veto niet meer op donderdag of
woensdag verschijnen, maar wel op (slik) MAANDAG.
Wanneer je na een lang kabbelend weekend dus terug in
Leuven aanbelandt, krijg je meteen al de nieuwe Veto op je
bord. Tenminste dat is de bedoeling de komende weken. Of
dat in de toekomst steeds zo zal blijven, moeten we nog zien,
maar intussen is het belangrijk dat U,weet dat u voor
berichtjes, Zoekertjes, Agenda, enzovoort niet meer bij ons
terecht kan in de loop van maandag, want dan ligt alles reeds
bij de drukker. Alle bijdragen, inklusiefadvertenties, moeten
vrijdagnamiddag in het redaktielokaal ('s Meiersstraat 5 te
Leuven) liggen. Het tijdstip van de redaktievergadering blijft
ongewijzigd, te weten vrijdag om 15.00 u. Zo zijn we getrouwd
en zo zullen we leven. (O.W.)
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Redaktieadres: 's Meiersstraat 5,3000 Leuven (016/22.44.38)
Hoofdredaktie : Didier Wijnants
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Redaktie: Geert Coene, Lode Desrnet, Marc Heeren, Jan Huyse,
Trui Moerkerke. Carla Rosseels, Marc Sys, Peter Vermei ren
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Aids . -

The importance of belng earnest
Nee, nee, beste lezer, maakt u niet
ongerust: dit wordt géén stukje over
seks. Over homo's, kondomen of
andere uitingen van flierefluiterij zal u
in de hiernavolgende lijnen niets
vinden. Al had het wel gekund
natuurlijk. Leuven is nu eenmaal één
grote "hannekensnest" (dixit mijn
bomma). Hoeren en tamboeren, zegt
Charel. En Charel zit al meer dan 15
jaar in Leuven, dus hij kan het weten.

Nee, aids en seks hebben in dit
artikel niks met elkaar te maken. Aids
is namelijk in de eerste plaats een
medisch onderwerp. Het is een ziekte,
een besmettelijke dan nog en boven-
dien geen leuke. Ik heb ze ooit es
gehad, ik was toen een jaar of vijftien,
zestien. Hoge koorts, droge lippen en
blaasjes over heel mijn lichaam. Hoe-
wel, het kunnen ook de waterpokken
zijn geweest. In die tijd dacht je daar
niet zo erg over na. En er was ook nog
niet zo'n hysterie rond aids, het
beheerste onze levens nog niet. En dat
was maar goed ook. Want wij konden
tenminste nog van elkaars pint je
drinken als wij op het einde van een

en snookertafeis (vanwege de keu's,
weet-u-wel) gevaar op te leveren.
Kaffee's zouden niet meer veilig zijn
zolang de in het etablissement aan-
wezige glazen niet uitdrukkelijk met
Durobor worden nagespoeld. En zelfs
voor wijwatervaten in kerken zou men
moeten oppassen, want het zouden wel
eens ideale broedplaatsen voor virus-
sen kunnen zijn.

drukke week krap zaten met geld. Of
wij konden na de zoveelste met kille
modder doordrenkte Iste-kan-tegen-
lste-lic-voetbalmatch aan het Sport-
kot nog samen naakt onder dezelfde
douches. Waarbij wij in geval van een
overwinning zonder angst of schroom
elkaars dijen beroerden onder het
slaken van schilIe, door merg en been
snijdende vreugdekreten. Dat was
stoer en mannelijk. En vooral, dat was
gezond. Een mens weet op den duur niet

Hoe naïef moeten wij in die tijd wel meer wat hij allemaal nog moet
niet zijn geweest. Naïef en gevaarlijk geloven. Dat het universitaire milieu
onbezonnen. Want aids, zo vertelt niet meer veilig zou zijn? Dat de
men ons, wordt juist door lichaarns- vreselijke aids-ziekte ook al over onze
kontakten en uitwisseling van lijfs- alma mater zou zijn nedergedaald?
sappen overgedragen. Alle kontakten . Studenten hebben toch wel wat anders
en alle sappen welteverstaan. Ik heb aan hun. hoofd dan zich zorgen te
zelfs ergens gelezen dat het ook via de maken over besmettingsgevaren.
adem kan. En dus mogen wij niet Blokken, bijvoorbeeld, en op tijd wat
langer door anderen bezwete T-shirts gezonde ontspanning nemen. En dus
dragen, op bemorste publieke WC- zullen we ons zolang men vanwege de
brillen plaatsnemen of mannetjes teke- Akademische Overheid geen verbod
nen op door vreemde mensen met hun uitvaardigt om bij deliberaties ander-
adem bewasemde ruiten. Bovendien mans tranen te drogen maar niet te
blijken volgens sommigen ook zwem- veel zorgen maken zeker?
baden (publiek of privee), squashzalen Rudy Lanssens

Pers en gerecht
vervolg van p. i
zoeksrechter De Roeck af te geven.
Tijdens zijn ondervraging moest Coe-
nen ook nog vertellen wie hem dat PV
overhandigd had (het dossier was

geheim). Zich beroepend op zijn
"zwijgplicht" loste Coenen aanvanke-
lijk niets, waardoor hij 'werd aan-
gehouden als "dader of mededader
van diefstal, minstens van heling". De

Veto en het gerecht
Veto heeft het, tijdens zijn min of

,\ meer turbulente bestaan al aan de
I stok gehad met alles en iedereen. Er
werden dus öök al huiszoekingen
gedaan. De feiten dateren van '82.
Op 16 april '82 voerden een aantal
sympatisanten van totaalweigeraar
Martin Van Kerrebroeck - na
Peter Virnhoutte de' tweede totaal-
weigeraar in België - een aktie bij
de Leuvense arrondissementskorn-
missaris van de gewetensbezwaar-
den. De groep noemde zich het
'kommando Hem Day' (genoemd
naar de anarchistische totaalwei-
geraar van 1933) en ontleende 72
dossiers van in Leuven tewerk-
gestelde gewetensbezwaarden.

Een kopie van die dossiers be-
landde door een gunstige wind op de
Veto-redaktie. Op de voorpagina
van Veto (nr. 26, 29 april '82, jg. 8)
werd een kopie afgedrukt - af-
komstig uit de geleende dossiers -
van een vertrouwelijke maar bij-
zonder kompromitterende , rijks-
wachtmededeling aan de arrondis-
sementskommissaris. Verder werd
in een artikel de aandacht gevestigd
op de kontrole van de instellingen
op de gewetensbezwaarden, hun
effektieve politieke beperkingen, de
tuchtstraffen, enz ... De persoonlijke
dossiers vormen het sprekend be-
wijs dat gewetensbezwaarden streng
gekontroleerd worden - in samen-
werking met de rijkswacht - en dat
gewetensbezwaarden danig beperkt
worden in hun aktiviteiten. Het
artikel konkludeerde dan ook dat-
althans volgens de dossiers
burgerdienst zich helemaal in de
militaristische sfeer situeert.

Dit was blijkbaar niet naar de zin
van het parket en op donderdag.
6 mei '82 werd de toenmalige
verantwoordelijke uitgever, Marcel
Meeus, om 5 u. 's morgens Uit zijn
bed gelicht en 24 uur opgepakt.
Hetzelfde gebeurde in de loop van
de dag met Veto-medewerker Frans
Smeets, auteur van een artikel dat
geplaatst was net naast het ge-
wraakte artikel. Bovendien werd er
die dag een huiszoeking verricht op
de Veto-redaktie en werd er een
aanklacht opgesteld door het parket
voor heling van vertrouwelijke do-
kumenten. Voor de gerechtelijke

overheid was het blijkbaar vol-
doende dat Veto eenvoudigweg
verslag uitbracht over de hen toe-
gestoken dossiers om tot dergelijke
ondernokratische praktijken over te
gaan.

Het proces over deze zaak volgde
twee jaar na de feiten (voorjaar '84)
en had iets kafkajaans over zich. In
het begin verliep het nogal rumoe-
rig: wegens de massale aanwezig-
heid van studenten in de rechtszaal
werd het proces eerst uitgesteld. Bij
de daaropvolgende zittingen werd
de beklaagden nauwelijks de kans
op verdediging gegund. De rechter,
duidelijk verveeld door de massale
bekendheid van het proces, trok
inderhaast zijn konklusies en sprak
Veto vrij wegens gebrek aan be-
wijzen.

Deze uitspraak ging echter niet
naar de grond van de zaak, want ze
zegt niets over het feit of het al dan
niet toegelaten is vertrouwelijke
dokurnenten te publiceren. De pre-
cieze formulering van de uitspraak
is van belang omdat er, althans
juridisch, een groot verschil bestaat
tussen vrijspraak wegens gebrek aan
bewijzen en effektieve vrijspraak.
liet eerste betekent dat de aan-
klacht, in het betreffende geval het
helen van vertrouwelijke dokurnen-
ten, niet kon bewezen worden.
Indien er effektieve vrijspraak ver-
leend zou zijn, zou dit ook be-
tekenen dat het publiceren van
vertrouwelijke dokurnenten toege-
staan was. Maar de rechter heeft
door zijn uitspraak in het geval
Veto - vrijspraak wegens gebrek
aan bewijzen - vermeden om over
die fundamentele zaak te spreken.
Zo werd het proces in feite nooit ten
gronde gevoerd. Omdat er geen
effektieve vrijspraak is verleend in
het proces, vermeed het gerecht dat
deze zaak als precedent voor latere
gelijkaardige processen kon in-
geroepen worden.

Processen tussen de pers en het
gerecht zijn zelden principieel uit-
gevochten. Zodat, tot op vandaag,
de spanning tussen pers en gerecht
gestadig stijgt. Zodat het gerecht het
zich kan permitteren om steeds
woester om zich heen te slaan.

Marc Sys

arrestatie van Coenen was-volgens
Van lsacker een voorbeeld van "judi-
ciaire machtsafwending" : Coenen
werd aangehouden op basis van "con-
tre-vérités" en zogenaamde "ernstige
aanwijzigingen, die men niet eens kan
bestempelen als een schijn van kans".
Dat Coenen onder aanhoudingsrnan-
daat werd geplaatst om het tot
bekentenissen te dwingen vond Van
Isacker "ernstig en een magistraat
onwaardig" .

Politiek gewicht

Ook de gebeurtenissen rond Veto
enkele jaren geleden en de raid op 'De
Morgen' kunnen in bovenstaand ka-
der geschetst worden (zie elders). Het
zal immers niemand ontgaan zijn dat
de regering nogal verveeld zat met de
perikelen rond het charter van de
belastingsplichtige (trad van Ifebruari
1987 in werking) waardoor de samen-
werking tussen de Bijzondere Belas-
tingsinspektie (BBl) en de parketten
wordt bemoeilijkt. Vooral het inter-
view (maandag 2 februari '87) tussen
BRT-joernalist Guy Polspoel en een
anoniem ambtenaar van de BBlzorgde
voor opschudding. Minister van Fi-
nanciën Eyskens beval zelfs een ad-
ministratief onderzoek om de identi-
teit van de betrokken ambtenaar te
achterhalen. Interessant is nu dat de
inspekteurs van de gerechterlijke po-
litie tijdens hun huiszoekingen bij 24
joernalisten van De Morgen en op de
hoofdredaktie van diezelfde' krant
enkel en alleen zochten naar be-
zwarende dokurnenten in verband met
de berichtgeving door De Morgen over
de mogelijke ECC-fraude. Dit ver-
klaarde ondermeer De Morgen-joer-
nalist Jules Hanot in de BRT-nieuws-
uitzending (zaterdag 21 februari). Nu
mag men niet vergeten dat De Morgen
sinds begin '87 reeds tweemaal werd
gedagvaard omwille van haar bericht-
geving in de zaak Notaris X en het
uitbeen bedrijf Imperex. Deze beide
dossiers werden dus door de speurders
ongemoeid gelaten. Een merkwaardig
feit misschien dat zijn verklaring
misschien vindt in het feit .dat De
Morgen-berichtgeving rond de moge-
lijke Ecc-fraude politiek gezien veel
gevoeliger ligt. Een voorbarige kon-
klusie? Misschien wel, maar op zijn
minst kan gesteld worden dat de
aanval van de rechterlijke macht opde
persvrijheid steeds brutaler en 'stou-
ter' wordt. Tot voor zaterdag werd nog
nooit een huiszoeking gedaan op de
redaktielokalen van om het even welke'
krant. Nu dit toch gebeurd is, wagen
sommigen reeds van een "georches-
treerde aanval" op de pers.

Herwig Willaert
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Vrijheid met woorden
De laatste weken is oe
persvrijheid weer een belangrijk
item geweest in de headlines.
Aanleiding daartoe was in eerste
instantie de nogal "spektakulaire"
huiszoeking bij het dagblad De
Morgen in verband met een
fraude-dossier.

Onafgezien van de bedoeling
van deze aktie van het gerecht en
ondanks het feit dat er geen
"resultaat" geboekt is, kan de
zaak niet zonder gevolg blijven.
Dergelijke dossiers zijn voor
persmensen immers meer en
meer "hete materie", waaraan
men de vingers kan verbranden.
In een dergelijke sfeer worden
niet alleen de joernalisten
afgeschrikt, maar wellicht nog
sterker de informanten. Persvrij-
heid ir. de eigenlijke zin van het
woord blijkt dus in veel opzichten
erg broos te zijn. Ook in een
demokratie.

De oppositie dringt nu stilaan
aan op een wettelijke regeling
van het zwijgrecht van de
journalist. Dat is een gunstig
teken, maar het zwijgrecht zelf is
een onvoldoende garantie voor
de persvrijheid. Recente konflik-
ten zoals. het geval Coenen
(Humo) tonen aan dat de
gerechtelijke overheid niet zozeer
speelt op het zwijgrecht van de
journalist. De gerechtelijke be-
schuldiging luidt bijvoorbeeld
meestal "heling van vertrouwe-

lijke dokumenten", een beschul-
diging die de deur open zet voor
arrestaties of huiszoekingen. Een
hecht sociaal en juridisch statuur
hecht sociaal en juridisch statuut
van de journalist is maar mogelijk
wanneer het effektief zwijgrecht
gekoppeld wordt aan een
serieuze beperking van de
huiszoekingen en/of inbeslag-
names van bronnen.

Aan de andere kant staat de
positie van de informant. Naast
het zwijgrecht voor journalisten
moet er in feite Ook een
spreekrecht voor informanten
bestaan. Dat veronderstelt open-
baarheid van bestuur, he:geen -
althans voor deze regering -
nogal gevoelig ligt. Denk maar'
aan de reaktie van Minister
Eyskens op een anonieme
getuigenis van een BBl-ambte-
naar enkele weken geleden.
Eyskens heeft een onderzoek
ingesteld om de identiteit van de
ambtenaar te achterhalen.

Alles wel beschouwd heeft
deze kwestie veel te maken met
de evolutie van de journalistiek
zelf. Dagbladen als De Morgen
hebben een neus voor wat men
noemt "witte-boordenkriminali-
telt' (de zogenaamde "wibokri's"
zouden Koot en Bie zeggen).
Journalist Paul Geerts van De
Morgen wijst er op dat de
aggressieve houding van het
gerecht in dit soort zaken in
schril kontrast staat tot de
loslippigheid wanneer het om
gewone kriminaliteit gaat.

Ook in een demokratie kan
druk-inkt giftig zijn.

"

Benelux-debat
vervolg van p. I

wijten, maar dan aan een andere
ortodoxie dan die waar Martens het
over had.

Aan Jan Schodts (die tot ieders
verbazing ook eens iets zei) ontlokte
dit de uitspraak dat de Nederlandse
eerste minister iets had van Toon
Hermans met een vleugje van Paui
Van Vliets liefde voor Vlaanderen.

Tot slot zei Lubbers ook nog wel
enkele ernstige dingen. De onder-
handelaars moeten hun "nee" in een
"ja" kunnen veranderen, en in plaats
van nationaal moeten zij Europees
gaan denken. Ook technologische
samenwerking zou voor Europa be-
langrijk zijn, en dit zou samen met het
politiek overleg tot een Europese
toekomst moeten leiden.

Als laatste kwam Jacques Santer op
het spreekgestoelte. Hij onderschreef
wat zijn voorgangers gezegd hadden.
Santer legde vooral de nadruk op de
!:ol van de Benelux in het kornrnu-
nautaire Europa, in het Europa van de
regio's. Hij zei dat in dit Europa een
rol was weggelegd voor de kleinere
landen zoals Luxemburg (small is
beautiful). Niet zonder trots stelde hij
dat in 1985, onder het voorzitterschap
van Luxemburg, de EEG het verdrag
van Rome had uitgebreid, en dat die
hervormingen (waaronder de fiskale)
binnenkort zouden kunnen worden
uitgevoerd.

Deus ex machina
Het 'debat' werd dan besloten met Jan
Schodts die weer iets zei. Hij vroeg aan
Ruud Lubbers of het, gezien de toch
wel duidelijke verschillen, voor Neder-
landers echt zo relevant was om met

bijvoorbeeld Belgen samen te werken.
Lubbers: "Jullie zijn anders, daarom
houden wij van jullie". Van de 'ruime
question-tirne' kwam niet zoveel in
huis. Een vraag over het Europees
parlement (Lubbers: "Parlementen
moeten zelf bevoegdheden verwer-
ven"), een over de fiskale hervormin-

.,gen, waar Mark Eyskens als deus ex
machina in Martens' plaats mocht
antwoorden, en tenslotte toch een erg
relevante vraag over het Europees
migrantenbeleid.

Ruud Lubbers (weer hij) zei hier-
over de zinnigste dingen. "Er moet
ruimte zijn voor kulturele minder-
heden, maar deze problemen moeten
eerder op nationaal of regionaal vlak
worden opgelost. Maar Europees
moeten wij gezamelijk van het principe
uitgaan dat iedereen zich goed moet
kunnen voelen."

Lubbers zei ook nog dat uiterst
rechts in de Benelux gelukkig niet veel
macht had, want anders zou het
vreemdelingen probleem misschien es-
kaleren.

Training
De eindtoespraken van allerhande
onder-, vice- en erevoorzitters, en die
van de rektor waren de bekroning van
de minzaamheid, en de gasten kregen
van de KULeuven nog een (blauw)
trainingspak cadeau.

Het was allemaal erg gezellig ge-
weest, maar een debat was het niet te
noemen. Iedereen was vriendje met
iedereen, en alles werd veelvuldig
herhaald.

Voor de rest toch een interessante
avond.

Luc Purnelle
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Flater van de organisatie

Graham Chatman's
Dying Circus

W hite boots, blue jean
pants, en een afschuwe-
lijke, typisch Engels

rood en blauwe vest. Graham
Chapman in de bar van zijn
hotel. Zo is hij op vrijdag-
morgen 20 februari van het
vliegtuig gestapt, en geen mens
die eraan twijfelt dat hij er zo
ook weer zal op stappen. Hij is
slungelachtig, met zijn grote,
lange lijf en zijn benen die wat
veren als hij voortgaat: een
overjaarse tiener. Zijn ogen,
immens en onbestemd, knikkers
haast, zien er de hele avond triest
en afgejakkerd uit. Het grappige
rollen van vroeger is er uit
verdwenen, of het komt maar
zelden meer terug. Misschien
vergeten we te vlug dat deze man
haast zevenenveertig is.

Toch ziet Chapman er eigenlijk' nog
verbazend jong uit. Vooral als je
bedenkt hoe hij jarenlang een notoir
alkoholist pleegde te zijn. Nu heeft hij
een cola voor zich staan, en toch klinkt
er weinig spijt door in zijn verhalen uit
die periode. "Ik heb toen dingen
kunnen doen, die ik later, nuchter
nooit meer zou hebben durven doen."
Het was al bij al een erg dankbare
ervaring, wellicht ook omwille van zijn
vriendschap met Keith Moon, drum-
mer van The Who, over wie hij
klaarblijkelijk hele schoendozen vol
met anekdotes zou kunnen ophalen.

Midlands
Maar op een dag bij het begin van de
opnames voor The Holy Grail, in de
koude, natte heuvels van de Midlands,
20 mijl weg van de dichtsbijzijnde
herberg en trillend van de dorst,
besloot Chapman het onmogelijke, en
stopte ermee. Waar Keith Moon
uiteindelijk zou ten onder gaan, slaag-
de hij, alhoewel kwade tongen be-
weren dat hij sindsdien niet echt
grappig meer is geweest.

Veto: Is het vervelend om steeds maar
lI'eer aan uw Monty Python-achter-
grond herinnerd te worden?
Chapman: "Nee, want Python was (en
is) deel van mij, net als ik er deel van
was. Het nadeel is echter dat de
mensen altijd verwachten dat de
dingen die ik maak voor eeuwig
Pythonesk zullen blijven. En ik wil ook
wel eens iets anders proberen. Aan de
andere kant zou wat ik nu maak
misschien nooit gelezen worden, als ik
niet die beroemde Graham Chapman
was geweest. ..

Ook later op de avond zou blijken dat
het verleden er voor Graham Chap-
man eigenlijk geenszins te veel aan is.
Zeker de helft van de vragen die vanuit
het publiek werden gesteld hadden iets
met Monty Python te maken, maar
geen enkele bleek hem echt teveel. Het
had er zelfs veel van weg dat hij er
desnoods zelf over zou begonnen zijn.
Toch wenst Chapman duidelijk niet

zomaar meer geïdentificeerd te wor-
den met de grapjas van weleer. Zo
voelde hij zich bijvoorbeeld helemaal
niet geroepen om ook maar iets
grappigs te antwoorden op de vragen
die gesteld werden, en dat wellicht zeer
in tegenstelling met de verwachtingen
van het grootste gedeelte van het
publiek. Natuurlijk, geeft hij toe, er
moeten naast de serieuze ook lichtere
stukken steken in mijn show. Wanneer
echter bij herhaling geschreeuwd
wordt dat Chapman nu ook maar eens
'something funny' op de planken moet
zetten ("couldn't you do a sketch, you
have been rather dull till now"),
weigert hij halsstarrig.
Slechts bij het begin van de show

mochten de aanwezigen even de oude
Pythonsfeer smaken. Chapman vroeg
'Two minutes of abuse' (gescheld,
geroep, getier, je verzint het maar), en
hij kreeg ze ook. Gelach, maar
daarmee was de kous af.

Beatle
Veto: Vee/mensen zitten net als dat voor
de Re(.'I/('\ he: gevalwas te wachten tot
deMonr, Pi thon groep opnieuw samen-

komt. Met welke Beatle voelt u zich het
meest verwant?
Chapman: "De drummer die eruit
vloog voor Ringo. (maar lacht niet) Ik
weet niet goed waarom, maar er
bestond een vreemde verwantschap
tussen Python en de popgroepen van
onze tijd. Waar de Beatles voor-
kwamen, veranderde er iets in de
popmuziek, en sommige mensen be-
weren dat waar wij passeerden ook de
komedie niet dezelfde is gebleven ..»

"Ik denk dat we eigenlijk meer
gemeen hebben met een groep als The
Goones, die voor de BBC een radio-
programma maakten. Ook zij braken
met het bestaande patroon, deden
dingen waarvan men onderstelde dat
je ze niét deed. Een leeg scherm
gebruiken, bijvoorbeeld, dat hebben
wij ingevoerd, of we gingen soms heel
bewust amateuristisch te werk. (denkt,
of droomt) Met onze universitaire
achtergrond wilden· we vooral iets
brengen dat echt en heel origineel
was.»

In die kontekst wordt het de Monty
Python groep trouwens nogal eens
verweten dat hun publiek elitair zou
zijn. Dat hun humor intellektualistisch
is, en voor de gewone burger nauwe-
lijks te pruimen valt. Voor Chapman
zelf lijkt het probleem onbestaande.
"We hebben nooit geprobeerd naar
een bepaalde groep toe te schrijven",
zegt hij. "We deden gewoon wat we
zelf leuk vonden." Maar daar zit het
hem natuurlijk juist.

Afkeer
Veto: Monty Python is al een tijdlang uit
de omloop. Voelt u zich nu vrijer om
dingen te doen die u zelf wil?
Chapman: «Ja, want de grappen bij
Monty Python moesten altijd door de
hele groep goed bevonden worden. En
soms werkte dat wel frustrerend, ook
al greep op die manier vaak een
gezonde selektie plaats. Overigens, als
ik nu iets schrijf, zit ik me nog steeds in
mijn achterhoofd af te vragen: wat
zouden de anderen daarvan vinden? »

"De interview-vorm die ik in mijn
show gebruik is toch iets dat ik uit mijn
Python-periode heb overgehouden.
Ook toen moesten we dikwijls naar dat
soort goedkope televisie teruggrijpen.
We beschikten immers maar over een
vrij beperkt budget, de BBC hield niet
zoveel van ons. Nog steeds niet
trouwens, maar die afkeer is weder-
kerig ...

Veto: Geeft u dan misschien eens een
paar mensen, komieken. waar u wel van
houdt?
Chapman: "MMMmm. The Goones,
Peter Sellers, W.C. Fields, Woody
Allen ook wel, in zijn vroegere films.
En vandaag kijk ik wel eens naar The
Young Ones. Die zijn een beetje als wij
vroeger. Maar wilder, extremely
rude .»
Graham Chapman op de terugweg
dus. Weinig spiritueel, nauwelijks
vatbaar voor enige inspiratie. Auto-
matische piloot leek, behalve wat ons
interview vooraf betreft, wel het

sleutelwoord voor de hele avond.
Herhaling, en truuks. Zelfs de gekke,
schreeuwerige stem die hij helemaal in
het begin even te voorschijn toverde-
bij het schelden, weet u wel, stelt niks
méér voor dan een flauw teruggrijpen
naar suksessen van vroeger. Er zal al
veel moeten gebeuren voor die man
ons nog het huis uit krijgt. Maar
misschien vergeten we te vlug dat hij
haast 47 is.

Lode Desmet
Rudy Lanssens
Peter Vermeiren

Graham Chapman. "Tja, de kruissnelheid van de Afrikaanse zwaluw? I don't
know. Ahhhhh." (foto Peter Vermeiren)

Vlaamse vertellers schrijven

Mooie Jonge Goden

Vlaanderen leest. Meer dan vroeger, schijnt het. En, natuurlijk,
anders dan vroeger. Tijden en smaken veranderen, generaties
lossen elkaar af, zelfs in de Vlaamse literatuur. De aflossing

van Claus en co zal evenwel niet voor morgen zijn. Mooie Jonge
Goden, een bloemlezing van 13 kortverhalen van evenveel jonge
Vlaamse auteurs uitgegeven bij Kritak, beleeft zijn tweede druk
maar stemt weinig hoopvol. Een subjektieve recensie, of wat had u
verwacht?

De uitgever legt de bestaansreden van
zijn boekje in een voorwoord uit:
"Mooie Jonge Goden zijn de Vlaamse
auteurs die ons taalgebied een litera-
tuur van formaat zullen bezorgen en
daar vandaag al mee begonnen zijn."
Verder vertelt hij dat het boek niet
pretendeert voledig te zijn, wel een
boeiend overzicht van "het jonge
Vlaamse letterland" te bieden. Het
siert de uitgever dat hij zijn centen
spendeert aan jonge schrijvers die
zoniet alles dan toch veel te bewijzen
hebben. Om de risikofaktoren wat te
beperken werd beroep gedaan op
jonge schrijvers die al enige literaire
faam verworven hadden voor de'
verschijning van het boek: Tom La-
noye, Herman Brusselmans, Johnny
van Tegenbos, Jan Lampo om de
belangrijkste te noemen. Niet altijd
met evenveel sukses, zoals moge
blijken uit het onderstaande: 13op een
rij.

Mindere goden
Mooie Jonge Goden wordt ingeleid
door een verhaaltje van Frank Albers
over twee figuren, Blend en Bogus. In

het verhaal is de Olympus' een stad
geworden, genaamd Olympia. De
mens lijkt de taak van de goden
overgenomen te hebben en is daar niet
zo gelukkig mee. Albers stapelt de
postmoderne c1iché's op een hoopje en
laat zijn personages op Godot wachten
dat het een lieve lust is: " ...bovendien
zo saai dat zij misschien aan saaiheid
ten onder gaan", precies, ja. Wim
Neetens is blijven hangen in de sixties.
Zijn De Juiste Mensen is een slecht
geschreven verhaal over mensen met
visie - alleen het woord al - en
realisten en hoe deze laatsten doen
waar de anderen slechts over praten.
Flauw.
Een vaak voorkomende ziekte on-

der jonge literatoren is de drang tot
mooischrijverij. De jonge schrijver
schrijft reeht wat krom is of omge-
keerd want Literatuur is tenslotte het
leven niet. Sterren bestaan niet in zijn
taalgebruik, wel het gesternte. Joris
Denoo en Bob Van Laerhoven zijn in
dat bedje ziek. Een willekeurige greep
uit het verhaal van Denoo - overigens
niet geheel waardeloos -: een jongen
die een meisje met "een mond als een

strand" op "een bulgaarse kelder-
klapzoen" trakteert of hoe de jonge
kunstenaars in aktie worden be-
schreven: "Wij even gelachen, een
beetje vierkant in het rond gedraaid en
dan met gezamenlijk gezoef tegen iets
donkers geplast." Zoevende plassers,
nu ook in België.

Halfgoden
Mooischrijverij is iets wat Herman
Brusselmans zeker niet aangewreven
kan worden. Als hij niet oplet verzeilt
hij in het doodlopende straatje van de
vuilschrijver. AI vertoeft hij daarmee
in goed gezelschap want ook wijlen
Cyriel Buysse verbleef er tijdelijk. '.I'ai
deux amours bevat alles van wat al in
Heden Ben Ik Nuchter, Brusselmans'
vorig boek, stond te lezen. In een
vulgaire versie, wel te verstaan. Porno
voor intellektuele macho's. De ironie
dreigt verstikt te worden door loze
patetiek. Herman Brusselmans moet
zijn huiswerk grondiger maken en
geen kladversies van verhalen in-
dienen.

Schrijvers hebben vaak een groot
ego, dat is geweten. Sommige schrij-
vers schrijven erover in nauwelijks
verhulde vorm. Jan Lampo, Johnny
Van Tegenbos en, gedeeltelijk, Guido
van Heulendonk hellen verdacht veel
naar egotripperij over. Ze Slagen er
nauwelijks in iets echt te vertellen. En
dat was toch de bedoeling, niet?
Een geval apart is Stefan Hermans.

Een groter hoofd is een literair, goed
gekonstrueerd verhaal over een jongen
die blijkt hoog te kunnen opspringen
en te kunnen vliegen. Merkwaardige
zinnen zoals "Een jongen maakt, lang
voor hij man is, een metershoge sprong
en raakt voor de rest van zijn dagen

zijn zusje niet meer kwijt", en "Er is,
niets dat het eenvoudige geluk van een
jongen zo erg verknoeit, als het
plotseling ontdekken van een groot en
nutteloos talent; er is niets dat een-
zamer maakt, vertwijfelder en hoog-.
moediger tegelijk." Een verhaal rijk
aan symboliek, vlot geschreven en,
vooral, overdacht.

Mooie Jonge Goden
Drie aanbevelenswaardige verhalen
resten ons: Hermans, Mijlemans en
Lanoye. Hermans heeft een naam om
het ver te schoppen in de Nederlandse
literatuur. Zijn verhaal, Een brief aan
Rosa Horvath, is opvallend in zijn
soberheid. Het is er aangenaam ver-
pozen tussen de woordoverdadigbeid
van veel anderen. In de brief worden
stilte, verdriet en herinnering zoals
het hoort opgeroepen: sober en effi-
ciënt.
De inmiddels overleden Marc Mij-

Iemans schrijft op een andere manier:
snel associatief en met een ongewoon
scherpe zeggingskracht. "Post-Joyce-
aanse écriture automatique", zo
noemde Knack het. Mijlemans zal er
waarschijnlijk eens hartelijk om ge-
lachen 'hebben. In het biografietje
achterin het boek schrijft hij het
volgende over zichzelf: "Hij schrijft
omdat hem ooit het betreden van een
tenniscourt werd verboden. Hij
schrijft uit wraak. Wraak op mensen
die nooit een letter van hem zullen
lezen." De halve wereld handelt over
een jongen die, in de boze buiten-
wereld verstrikt, uit is op wraak. Het is
het stilistische hoogetpunt van het
boek. Vooral, ik herhaal mezelf, de
precieze diktie en de grimmige humor
spreken aan: "0. ik heb reeds meisjes
ontmoet die erop stonden me aan hun
ouders voor te stellen nog voor we zelfs

maar close gedanst hadden. Ik wilde
hun godvergeten borsten zien, niet hun
vaders. Als ik vaders had willen zien,
was ik thuisgebleven. Ik heb er ook
één."
Als een körtverhaal echter een echt

verhaal moet zijn met een goede plot,
een onderhoudende toon, vaart, span-
ning en niveau dan heeft Tom Lanoye
de oppergaai afgeschoten. Een per-
fek te moord is een perfekt kortverhaal
in dat opzicht. Het is de enige echt
akkurare vertelling. Het vertelt over
mensen die veranderen als kameleons
en mensen die zichzelf niet kunnen
luchten in anderen. Lanoye verstaat de
kunst van het vertellen: een plot die
zich ontvouwt en iedere lezer die wil
weten hoe het allemaal afloopt. Niet
slecht voor een slagerszoon met een
brilletje.

Mooie Jonge Goden valt in zijn
geheel wat smalletjes uit. De toekomst
zal uitwijzen of er wat van de jonge
Vlamingen terecht komt. Afspraak
over tien jaar. God word je niet van de
ene dag op de andere.

Jan Antonissen
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de angst bezit van het universum.
Tarkovsky is een zoon van de Orto-
doxe Kerk en van de Romantiek. Het
beeld heeft voor hem dezelfde kracht
als het woord. Het is niet toevallig dat
zijn meesterwerk de verfilming is van
het leven van de ikonenschilder Andrei
Roublev. Het filmbeeld krijgt bij
Tarkovsky een ikonische waarde. Uit-
eindelijk zijn zijn films een zoektocht
naar het beeld van God, dat bij de
schepping is de mens werd gelegd en
door de Zondeval niet helemaal werd
uitgewist. Tarkovsky heeft zich voort-
durend de vraag gesteld naar de plaats
van de kunstenaar in de moderne
naoorlogse samenleving. Een ant-
woord vond hij in het gedicht De
Profeet van Poesjkin, een poëtische
bewerking van het roepingsvisioen van
Jesaja. het artistieke talent is geen
persoonlijk bezit. Het is de voort-
durende aanwezigheid van de hemelse
en verboden Zone in een nihilistische
werkelijkheid.

Tarkovsky

Tussen curiosum en scandalum

S
inds zijn dood eind vorig
jaar is Tarkovsky ook bij
het grote publiek niet lan-

ger een onbekende. Ik realiseer
me dat ik de afgelopen maanden
vier van zijn films zag, terwijl ik
een jaar geleden nauwelijks zijn
naam kende. Het gevaar van een
modegril is niet denkbeeldig.
Het is daarom een lovenswaar-
dig initiatief van de Nieuw
Filosofische Kring de vertoning
van twee Tarkovsky's films te
omkaderen met een lezing door
Sylvain De Bleeckere. De Bleec-
kere publiceerde in 1984 zijn
diepgaande studie De horizon
van de Tragische mens. Cultuur-
filosofisch gesprek met het film-
auvre van Andrei Tarkovsky.

De visie op het werk van Tarkovsky,
zowel aan deze als aan gene zijde van
het Gordijn, is volgens De Bleekere
een slingerbeweging tussen curiosum
en scandalum, tussen mooi maar on-
gevaarlijk en aanstootgevend. Tarkov-
skys eerste film Ivans Jeugd (1962)
wordt in de Sovjet-Unie onthaald als
een estetisch mooi en ideologisch
bruikbaar curiosum: een voorbeeld
van artistieke vrijheid en kwaliteit in
het Oostblok. Na Andrei Roublev
(i966) verliest Tarkovsky al veel
krediet: hij wordt een ideologisch
scandalurn. Een gespannen verhou-
ding met de overheden begeleidt ook
zijn volgende produktles. Na Nostalgia
(1984) die in Italië gedraaid wordt,
besluit Tarkovsky als vrijwillige bal-
ling in het Westen te blijven, in de
hoop hier de nodige artistieke vrijheid
en geestelijke waardering voor zijn werk
te vinden. Voor De Bleekere heeft er
zich geen wezenlijke verandering voor-
gedaan in de visie op het werk van
Tarkovsky tijdens zijn verblijf in
Europa. .
Als voorbeeld van een typisch

Westerse reaktie citeert De Bleeckere

uit de recensie van Het Offer (1986)
door een niet nader genoemde (maar
toch onmiddellijk herkende) "niet-
onafhankelijke kritikus van een niet-
onafhankelijk weekblad". P.D. ("On- .
ze kultuurpriester" aldus De Bleecke-
re, die zich in zijn gerechtvaardigde
ijver het werk van Tarkovsky te
verdedigen op dit punt wat verloor in
storende retoriek), Duynslaegher dus
noemt Het Offer een estetisch wonder.
Voor de vormgeving heeft Duyn-
slaegher terecht veel bewondering.
Maar wanneer hij zich waagt aan een
inhoudelijke analyse valt hij voor De
Bleeckere volledig uit de boot. Duyn-
slaegher spreekt van "een goedkope
filosofische inhoud" vol van "gemeen-
plaatsen", "op het randje van het
ridicule", kortom "een soepopera
voor espressodrinkers". De toeschou-
wer moet zich geen zorgen maken
wanneer hij de film niet begrijpt, de
regisseur is ook minder intelligent dan
hij zich voordoet. Daar komt de visie
van P.D. volgens De Bleeckere op
neer. Tarkovsky opnieuw als een
estetisch curiosum. Dit in schril kon-
trast met wat Tarkovsky zelf over zijn
werk heeft gezegd: geen kunst om de
kunst, geen estetisch geéksperimen-
teer, geen konsumptieve ontspanning.
Alleen daarom is zijn filrnceuvre al een
scandalum in de Westerse kultuurin-
dustrie.

Nihilisme
De Bleeckere plaatst P.Q.'s recensie in
de ruimere kontekst van een fun-
damenteel kultuurfenorneen: het nihil-
isme. Tarkovskys analyse van het
nihilisme ligt in de lijn van de grote
schrijvers en filosofen van de moderne
tijd: Dostojevski, Tolstoi en
Nietzsche. Met Stalker (1979) heeft
Tarkovsky zijn scherpste analyse van
het moderne nihilisme gemaakt in het
beeld van twee metaforische persona-
ges: de professor en de schrijver. Beide
figuren worden door de Stalker (gids)
naar de verboden Zone gebracht. De
Zone is de plaats van het Sacrale, het
Levende Leven, het Mysterie. De

professor en de schrijver staan beide
voor de waarheidskultuur. De weten-
schap zoekt de waarheid in empirisch
onderzoek en matematisch geëksperi-
menteer. De kunst vindt de waarheid
in zichzelf. Maar zowel kunst als
wetenschap zijn in onze eeuw nihilis-
tisch geworden. Ze zijn dekadent
omdat ze zich hebben afgekeerd van
het Levende Leven. Ze maken deel uit
van een kultuur van de zelfvernieti-
ging, van een kultuur van de waanzin.

De schrijver draagt een pistool bij zich,
de proffesoreen bom. De figuur van de
schrijver belichaamt nog het sterkst
het cynisme van onze eeuw. Op een
bepaald moment zegt hij: "Welke zin
heeft jullie kennis? Wiens geweten
krijgt daar pijn van? Het mijne? Ik heb
geen geweten. ik heb alleen maar
zenuwen." Een klimaks van spot is
wanneer de schrijver een met draad
nagebootste doornen kroon op zijn
hoofd zet. De Bleeckere over dit
moment in zijn boek: "Op die wijze
toont de kunst zich als de bondgenoot
van de georkestreerde aanval op de
wereld van het Lam, waarvan het ene
en duidelijke doel de verniptiging van
de geschiedenis zelf is." De tocht naar
de Zone heeft de professor en de
schrijver niets bijgebracht. De stalker
weent tegen zijn vrouw: "Je hebt ze
gezien, hun ogen zijn helemaal leeg...
En niemand gelooft. Niet alleen die
twee. Niemand." Nihilisme is voor
Tarkovsky uiteindelijk het onvermo-
gen om te kunnen geloven. Wat geloven
precies is, laat zich niet definiëren. Het
Levende Leven krijgt op het einde van
de film de gestalte van het gehandi-
kapte dochtertje van de stalker. We
horen haar een Jiefdesgedicht lezen en
zien hoe ze met haar telekinetische
begaafdheid drie glazen op tafel doet
bewegen. De Bleeckere: "In de zwak-
heid van het gehandikapte kind zit de
kracht van het universum samen-
gebald. Het kind is het Lam Gods. Het
beeld van de geschonden, verminkte
zone in een van nihilisme verziekte
wereld."

Magazine van het PSK

Kultuur op een drafje
Hijzal het welgoed menen

hoor, die Frans Boen-
ders. Het probleem met

Boenders is echter dat die man
te veel en te nadrukkelijk en te
wijdlopig het kulturele wereldje
bepotelt. Hij is produktieleider
van BRT 3-woord en maakt tal-
loze programma's voor de BRT-
TV (vaak interviews waarin hij
dan - meer dan de geïnter-
viewde - zijn a-andoenlijke
spreekstijl demonstreert). Die-
zelfde Frans Boenders is sinds
kort ook hoofdredakteur van het
vernieuwde tijdschrift van het
Paleis voor Schone Kunsten,
Kunst &Cultuur. We hebben de
eerste drie nummers uitgepluisd.
Blijkbaar is het de bedoeling om niet
alleen te behandelen wat in het PSK
gebeurt, maar ook de blik wat ruimer
te richten. Kunst &Cultuur wil geen
veld van de kultuur onbesproken
laten, en dat is een ambitieus maar
lovenswaardig initiatief. En een ge-
makkelijkheidsoplossing is het zeker
niet, want hoe moet je je gaan
onderscheiden van de dag- en week-
bladen, die in dat opzicht hetzelfde
nastreven? Frans Boenders schrijft in
zijn startredaktioneel : "Kunst &Cul-
tuur Magazine richt zich tot de steeds
toenemende groep van mensen die
zowel boeken lezen als tentoonstellin-
gen bijwonen, afstemmen op de cul-
turele programma's van radio en
televisie, kortom: mensen die cultureel
pluralisme een onvervangbaar goed
vinden". En Boenders oordeelt: "De-
ze mensen zijn kritisch ingesteld".
Indredaad, en zo zou het kunnen zijn
dat deze mensen bijvoorbeeld al
uitgekeken zijn op Frans Boenders,
maar passons.

In elk geval oogt het tijdschrift zeer
fraai. Het verschijnt tweemaandelijks
op een kleine 50 bladzijden glanzend
papier. De layout is quasi onberispe-
lijk (van de hand van een design-buro)
en de technische kwaliteiten van de
illustraties (in kleur en in zwart-wit) is
uitmuntend. En toch kost dit alles
slechts 120 frank. Een grondig gesub-
sidieerd tijdschrift dus, zoveel is duide-
lijk. Want advertenties zijn er wel,
maar niet direkt in overweldigende
mate.
Inhoudelijk drijft dit tijdschrift

enerzijds op wat je zou kunnen
noemen "de vrienden van Frans
Boenders" (en hij heeft er nogal wat)
en anderzijds op het Paleis voor
Schone Kunsten als organisatie. Met
name de eindredakteur John Ver-
straete pleegt nogal wat kritiekloze en
nietszeggende artikels over evenemen-
ten in het PSK. Zo bijvoorbeeld over
een tentoonstelling over het werk van
Jean de la Fontaine: "Elke jonge
schilder die zichzelf respecteert zit nu
op de Nieuw-Wildetoer. Ook Jean de
la Fontaine, Sommigen trachten het
bewijs te leveren dat het wilde gedoe
intussen al is voorbijgestreefd. Maar
goed, de onfeilbare kunstpausen
veranderen wel bijzonder vlug van
mening. Daarom nog even verwijlen
bij de jonge wildheid van de 34-jarige
Jean de la Fontaine". Verstraete geeft
dus toe dat het PSKmaar wat achterna
hinkt, of hoe moeten we dat begrijpen?
Ondertussen is daarmee het grote
probleem van dit tijdschrift geschetst,
namelijk dat het verbonden is aan een
instelling waarvoor het als promotie
moet dienen, terwijl het anderzijds een
kritische kulturele wegwijzer wil zijn.
Ik kan mij de diskussie tussen Boen-
ders en Verstraete levendig voor-
stellen. Maar kritiek op PSK-happen-
ings is wel degelijk mogelijk,getuige
daarvan het niet onaardige stukje van

Skepsis
De skepsis ten opzichte van het
religieuze discours is eigen aan onze
tijd en ik ontsnap er niet aan. Ik sta
soms weigerachtig tegenover het be-
toog van De Bleeckere in zijn boek, al
weet ik niet goed waarom. De woor-
denschat is mij bekend, ik ben ermee
opgegroeid en louter intellektueel kan
ik ze begrijpen. Maar de overtuiging
vind ik er niet in terug. Misschien ben
ik al te veel kind van mijn nihilistische
eeuw, opgevoed in een kultuur van de
waanzin, om nog een zinvol gesprek
met het filmoeuvre van Tarkovsky aan
te gaan, voorbij de bewondering voor
zijn filmtaal en zijn artistiek kunnen?
Ik weet het niet. Er zijn nog duidelijke
sporen van de kristelijke wereld visie
terug te vinden in ons denken, voelen
en handelen, maar God zelf is dood
verklaard. Het mysterie is ons vreemd.

Het maakt alleen nog deel uit van de
periferie van onze op redelijke
funktionaliteit ingestelde samen-
leving. Het is Tarkovsky die het geloof
in al zijn mysterieuze en mystieke
kracht opnieuw in het middelpunt van
de existentie plaatst. Dat maakt van
hem een scandalurn. Hölderlin werd er
zich bewust van dat de goden het
universum verlaten hadden. Nietzsche
trok de filosofische konsekwentles uit
die goddelijke afwezigheid en voor ons
is Afwezigheid Gods de meest ken-
merkende eigenschap.

De profeet
De vergelijking die De Bleeckere
maakt tussen het werk vanBergmanen
Tarkovsky is verhelderend in dit
verband. Beide regisseurs worden
nogal eens in één naam vernoemd. Ten
onrechte meent de spreker, die verwijst
naar het protest dat Tarkovsky zelf
aantekende tegen een dergelijke gelijk-
stelling. In het universum van Berg-
man is God een God die zwijgt, die
afwezig is. Bergman is een zoon van
het protestantisme en het naoorlogse
existensialisme. De erfenis van het
protestantisme is het wantrouwen
tegenover het beeld. De waarde van
het Woord wordt het hoogst inge-
schat. Maar wat als God Zijn Woord
weigert, als Hij zwijgt? Dan neemt

Filosofie van het Leven
De Bleeckere situeert Tarkovsky's
werk binnen de filosofie van het Leven
en noemt denkers als Nietzsche,
Heidegger en Merleau-Ponty. De o-
verstijging van het intellektualisme
heeft een nieuwe kultuur mogelijk
gemaakt, de kultuur waar denken en
dichten, filosofie en kunst, elkaar als
gelijke kunnen ontmoeten en in elkaar
overvloeien. In zijn zoektocht naar die
kultuur sluit Tarkovsky aan bij de
grote Europese kunsttraditie en bij de
diepe religiositeit van het volk.

Bij de lektuur van De Horizon van de
Tragische Mens is me opgevallen
hoeveel me ontsnapt was in de films
van Tarkovsky. Hoe vaak ik de
beelden alleen op hun estetische waar-
de had weten te schatten, hoe vaak ik
was blijven hangen bij de vorm en niet
was doorgedrongen tot de uiteindelij-
ke religieuze betekenis. Misschien zijn
we ziende blind? Ik weet het niet. Dit is
hetgeen Tarkovsky wilde bereiken:
"Het komt me voordat het doel van de
kunst erin bestaat de menselijke geest
op de waarneming van het goede voor
te bereiden."

Erwin Jans

Freddy·De Vree (ook van BRT j en
Boenders-vriend) over Gilbert en
George. Ondertitel: "Het rinkelen van
de kassa". Helaas verscheen de ver-
oordeling van dit soort "kunst" na de
feiten: de tentoonstelling was al bijna
afgelopen en had de kassa al doen
Verder vind je in Kunst & Cultuur

talloze korte beschouwingen bij PSK-
organisaties. Voorbeschouwingen bij
het Rotterdams Filharmonisch Or-
kest, bij Gustav Mahlers zoveelste
symfonie, bij dit en bij dat. Allemaal
dingen die niet zo bijster origineel zijn
en die je net zo goed op een platenhoes
of in een weekblad à la Knack had
kunnen lezen.
Beter zijn de polemische artikels. Zo

is er een bijdrage geweest van Klaas
Tindemans over de "brutale kultuur-
politiek van Paul De Grauwe", waarin
veel van De Grauwes kultuurfiloso-

fische 'naïviteit' op de korrel genomen
wordt. Het aantal nabeschouwingen
bij "Charnbres d'Arnis" in Gent is
haast niet te tellen, en nagenoeg
allemaal fulmineren ze tegen de greep
van de massamedia op dit gebeuren.'
Opvallend in verband met deze en
andere polemische artikels (zoals ge-
zegd zijn dit de interessantste bij-
dragen) is dat ze feitelijk de geschreven
neerslag zijn van BRT 3-programma's.
Zo bijvoorbeeld een boekbespreking
van Freddy De Vee over het boek
Minoriteit en Mainstream van profes-
sor Vorlat. De Vree vindt dit een slecht
overzicht van de na-oorlogse litera-
tuur in de Verenigde Staten, omdat
Vorlat wel oog heeft voor de details in
de middelmatige literatuurproduktie,
maar aan de andere kant volledig
voorbijgaat aan monumenten zoals
William Gaddis en William Gass. De

Vrees konklusie: "Ernma Vorlats Mi-
noriteit en Mainstream is het resultaat
van veel huisvlijt, waarbij men de
indruk krijgt dat ze precies zoveel
boeken van zovele auteurs leest, dat ze
verschoond kon blijven van die drie of
vier die' een tijdperk zullen blijken te
hebben bepaald." Dezelfde konklusles
konden we enige tijd geleden al horen
op BRT 3, toen Frans Boenders over dit
boek met Freddy De Vree een praatje
maakte.

Wat wil je? Het is een klein wereldje,
dat kultureel wereldje.. Of zoals ik-
weet-niet-wie ooit opmerkte: "In de
Kaukasus staat een peren woud dat
tweemaal zo groot is als België." Als we
Frans Boenders daar nu eens
droppen?

Didier Wijnants
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Debat Mandel-De Grauwe

De Vrije Markt of Marx 1
Wie van beiden heeft

gelijk? Zeshonderd
mensen moeten met die

vraag rondgelopen hebben.
Toen de heren professoren Man-
del en De Grauwe hun entree
maakten ,zat de Grote Aula dan
ook afgeladen vol. Paul De
Grauwe, neo-liberaal ekonomist
baarde enig opzien met zijn
knalrode das. Ernest Mandel,
marxistisch ekonomist, hield het
. dan weer bij neutrale tinten. Een
zoveelste bewijs dat men niet op
basis van het uiterlijk mag
oordelen?

in Europa officieel 35 miljoen werk-
lozen, In feite zijn er zelfs meer dan
45 miljoen. Het probleem is dat ook in
een faze van heropleving dit cijfer niet
zal verbeteren. Werkloosheid is met
andere woorden systeem immanent in
de kapitalistische produktiewijze. Bij
de Bantoes, bij de Indianen is er geen
werkloosheid.
In zijn repliek nam De Grauwe

stelling tegen deze bewering. Een
vergelijking tussen de VSA en Europa
leert dat in de VSA - nota bene het
meest kapitalistische land - de te-
werkstelling sterk is gestegen, waar ze
in Europa daalde of stagneerde. In
Europa is arbeid duur gemaakt. In
Begië is de belasting op (arbeids)in-
komens sinds 1970 meer dan verdub-
beld. Daarentegen zijn de machines
goedkoper gemaakt door het gevoerde
industrieel belèid. In de VSA is dit älles
veel minder gebeurd. Trouwens, in de
Sovjet-Unie - een niet kapitalistisch
land - is er dan wel officieel geen
werkloosheid, maar er is wel een
verdoken werkloosheid. Zo staat er
aan iedere liftdeur een vrouw.
Waarop Mandel dan weer heftig

uitviel. De statistieken van Reagan
worden sterk in vraag gesteld, ook
door officiële instanties. Volgens deze

Mande! mocht de spits afbijten met
zijn antwoord op de vraag of er wel een
krisis is. Vrij vlug betrok hij bij zijn
analyse het begrip lange golf, één van
zijn stokpaardjes. in elke lange golf-
beweging komt een depressieve faze
voor. zo was er een depressie in het
interbellum, en ook nu kennen we een
depressie. Zo'n depressie wordt onder
andere gekenmerkt door een sterke
stijging van de strukturele (langdurige)
werkloosheid. Op dit moment zijn er

De Grauwe: op een kleurenfoto zou hij er net zo uitzien. (foto Peter Vermeiren)

laatste zijn er in de VSA 8 miljoen
volledig- en 5 miljoen gedeeltelijk
werklozen, terwijl er 6 miljoen uit de
markt zijn getreden. Het is trouwens
een dogma dat staatstussenkomst de
werkloosheid doet stijgen. In de jaren
30 was er relatief weinig staatstussen-
komst, en toch was er een werkloos-
heid van tot meer dan 40 %. En wat de
Sovjet-Unie betreft, men kan er zeer
veel kritiek op hebben, maar één ding
is er positief, namelijk het feit dat de
mensen er minder. hard werken. Het
ligt niet in de menselijke aard om hard
te werken.

Privatiseren

Een ander gesprekspunt betrof de
overheidsinmenging .in -de ekonomie.
Volgens De Grauwe zijn er bepaalde
taken die beter door de overheid dan
door de privésektor kunnen worden
volbracht. Zo is er ondermeer de
konkurrentieregeling. de overheid
moet zorgen dat de merkt openblijft.
Daarnaast zijn er bepaalde 'eksternali-
teiten' (bijvoorbeeld milieuvervuiling)
die oe overheid moet kontroleren daar
de ondernemers dit niet uit vrije wil
zullen doen. Ook op het vlak van de
sociale zekerheid heeft de overheid een
rol te vervullen. Sommige mensen
'vertonen gebreken', de overheid moet
voor deze mensen een vangnet ophan-
gen. Maar op de meeste andere
vlakken is' overheidsoptreden ver-
keerd. Want de mensen streven hun
eigenbelang na. Ook politici doen dat.
Ze gebruiken de overheidsbedrijven
veeleer als een politieke machine
(politieke benoemingen, ...) dan in het
algemeen belang. Daarom is het beter
vele domeinen aan de overheid te
onttrekken, te privatiseren. De vrije
konkurrentie biedt betere garanties
inzake eerlijke verdeling dan over-
heidsoptreden.

Dit was bij Mandel duidelijk in het
verkeerde keelgat geschoten. Hij gaat
akkoord dat mensen door hun eigen-
belang worden gemotiveerd. Maar,
dat eigenbelang werkt verschillend
voor bepaalde mensen in funktie van
hun positie in de maatschappij. Dat
loochenen de liberalen. Zij beweren
dat de mensen worden geboren met
verschillende talenten. Een dogma-
tische myte. Er is daarentegen wel een
grote institutionele ongelijkheid. De
vrije konkurrentie tussen machtigen
en machtelozen speelt altijd in het
voordeel van de machtigen. Daarom
kan men akkoord gaan met vrijheid,

Deze' week is er een Veto van 8 bladzijden, maar dat had u al
gemerkt Om de pagina's vol te krijgen, is er. weer eens beroep
);;cJaal. up de kruiswoordraadselmaker, die zijn hersens
mocht pijnigen om wat bladvulsel te bezorgen. Alvast
hartelijk dank aan het front ter verdediging van MH. Ga door
met de strijd! (MH)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Horizontaal
I. Speler bij Anderlecht - zo heet onze unief;
2. slee - listig; 3. invoer - meisjesnaam;
4. speelgoed voor jonge meisjes - aartsbisschop
(afk.) - ontkenning; 5. afstand tussen de assen;
6. nam voedsel tot zich - lid van het parlement;
7. Amerikaanse speelfilm - zetel; 8. inhouds-
maat (afk.) - elektrisch geladen deeltje - moed,
durf; 9. werkinstrument van de tuinier; 10. me-
dicijnmidde! - uitroep van afkeer - muziek-
noot; 11. schaaldier - vogel; 12. boom
. andere naam voor jaarverantwoordelijke.

lEEE
8
9

12

Vertikaal
I. Zoogdier - eerstejaars meisjesstudente ;
2. heimwee; 3. naam van een zanger - meisjes-,
naam; 4. Algemene Rode Uiers - angst -
tijdschrift (afk.); 5. andere naam voor zak, net-
oude vrouw, besje; 6. trekdier - kunstwerk-
draaikolk ; 7. in de leeftijd van (lat afk.) -
muzieknoot; 8. hard, nors - nomen nescio -
vervoermiddel; 9. as tussen de winden - muziek-
noot; 10. frans lidwoord - speelgoed - zaak;
11. persoonlijk voornaamwoord - Olijke Fan-
tastische Engerds - letterkeer van een lidwoord;
12. weg, pad - jongensnaam - afk. van een
nederlandstalige krant.

r

Mandel: op een zwart-wit foto ziet hij er zo uit. (foto Peter Vermeiren)

maar nooit met de vrije konkurrentie.
En, is het niet in het eigenbelang van de
meerderheid van de bevolking dat
er geen werkloosheid is? Desondanks
geeft de Belgische staat jaarlijks 130
miljard uit om werklozen tegen hun
wil te dwingen niets te doen. Zou het
niet verstandiger zijn om deze mensen
aan het werk te zetten? En daar de
privésektor in gebreke blijft moet de
overheid dat wel doen.

Renaissance

Vervolgens mocht De Grauwe een
vràag formuleren die hij altijd al had
willen stellen aan Mandel. Waarom
heeft het marxisme, dat 20 jaar geleden
zo populair .was, nu zoveel aan belang
ingeboet? Volgens Mandel heeft het
marxisme helemaal niet aan belang
ingeboet. In vergelijking met 20 jaar
geleden is de marxistische aanhang wel
verkleind, 'maar toen was er dan ook
een uitzonderingssituatie. Als men de
evolutie over langere termijn bekijkt,
is het marxisme helemaal niet gemargi-
naliseerd, integendeel. Mandels eigen
boeken - in alle bescheidenheid -
verkopen beter dan ooit. (nvdr. In de
inkomhal van de Grote Aula ver-
kochten, naar goêde kapitalistische
gewoonte, Mandels partijgenoten al
zijn boeken tegen alles behalve pro-
letarische prijzen.)

In de VSA is er aan elke grote
universiteit een leerstoel marxistische
ekonomie. De feitelijke kwestie is het

bankroet van de maatschappij in de
Sovjet-Unie. Maar dat is helemaal
geen socialistische maatschappij. Er
bestaan overigens geen socialistische
maa tschappijen.
Er is wel een verrassing op komst.

De grote renaissance van het socialis-
me gaat in het oosten opkomen. De
nieuwe generatie is aan het opstaan en
- verzekert Mandel- "dat gaat u op
uw maag liggen, dat ga je niet kunnen
verteren".
Daarop verwijf De Grauwe Mandel

een dromer te zijn. "U verdedigt een
socialistische maatschappij die ner-
gens bestaat en nog nooit bestaan
heeft". Volgens Mandel is het dan·
weer kortzichtig enkel als mogelijk te
aanvaarden wat reeds bestaat. Omdat
er geen socialistische landen bestaan,
zijn ze daarom een droom? So what ..
Gedurende eeuwen waren het eind van
de slavernij en het algemeen stemrecht
ook dromen. Toch is het algemeen
stemrecht er gekomen,en is de slaver-
nij afgeschaft.
Geen van beide sprekers kon het

publiek echt overtuigen. Mandel, die
soms in het vuur van zijn betoog luid
met de vuisten op tafel bonkte, gaf
meermaals de indruk een vérkiezings-
speech te houden. De Grauwe gedroeg
zich daartegenover als de koele bere-
deneerde wetenschapper, die even zijn
lesje kwam opzeggen. Wellicht ook
maar een pose, want wat hij zei was
niet meer of niet minder weten-
schappelijk dan wat Mandel
verkondigde.

THESIS-werk

Joost Bollens
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Wijzer, het kringblad van de filosofen,
houdt zich bezig met belangrijke
zaken. AI op de eerste bladzijde luidt
het "I realized that what I beheld was
nothing less than the greatest problem
of the human race today." Dat in een
artikel over Belgische rijkswachters
met zwarte helmen en houten knup-
pels. Het komt ons voor dat de
schrijver de volgende keer als hij het
belangrijkste probleem van onze tijd
aanschouwt wel eens beter UIt zijn
ogen mag kijken, en wat meer op
kleuren en materialen te letten.

Het begint ermee dat
Zwans zijn kopij ter
redaktie binnenbrengt,

zoals steeds stipt op tijd en met
alle kenmerken van een goed
produkt. Dat zet er onmiddellijk
een of twee kringen - nooit
meer - toe aan hun schrijfsel
binnen te brengen op de redak-
tie. Vervolgens is er weken aan
een stuk van kringbladen niets,
maar dan ook niets te bespeuren.

Aangezien twee kringbladen te weinig
is om een artikel in Veto te recht-
vaardigen. wordt er ook geen geschre-
ven of gepubliceerd. Het enige nadeel
daarvan is dat er in Leuven een paar
kringbladredakteurs rondlopen die
donderdag na donderdag de Veto
koortsachtig uit de handen van de
postbode rukken om alweer in snikken
uit te barsten als er geen rubriek 'Het
beste uit ...' in blijkt te staan. Dat zal
. ons overigens worst wezen.

Wat echter erger is: vroeg of laat
komt er een week dat zelfs Zwans geen
gaatje meer in zijn agenda vindt, zo erg
dat hij moet gaan knabbelen aan zijn
dagelijkse tien uren slaap. En dan
komt het. Komen ze. De kringbladen.
In massa's. In een tijdsbestek van twee
dagen. Kijk, en dan vinden we het niet
leuk meer.
Maar goed, nu ons hart gelucht is

kunnen we beginnen met het Ger-
maantje nummer twee, kringblad der
germanisten. Omdat ze al lang liggen
te wachten, omdat er zelfs al een derde
ligt en omdat we om onnaspeurbare
redenen de eerste gemist hebben. Wat
ons overigens spijt. Want getuige het
deemoedige voorwoord en de veront-
waardigde lezersbrieven werd daarin
de provincie van het bronsgroen
eikehout onheus behandeld, wat ook
Zwans gelegenheid gegeven zou heb-
ben om eens goed uit zijn krammen te
schieten - we hebben immers een
boontje voor Limburg - en te lachen
- want zo groot IS de boon nu ook
weer niet.

Wijsheid
et Gerrnaantje is niet het dikste.

maar wel het grootste kringblad van
Leuven. Het verschijnt namelijk op

Het begin van

Het beste uit de kringbladen
hetzelfde formaat als Veto. We hebben
het dan ook onmiddellijk uitverkoren
om er sinaasappels op te schillen. Hun
papier en drukker zijn wel merkelijk
beter. Zij kunnen het zich natuurlijk
permitteren om dertig frank per num-
mer te vragen, wat wij niet durven. al
vinden we onszelf ("de niet onverdien-
stelijke concurrentie") natuurlijk on-
overtrefbaar. Van de prozabijdragen
hadden we toch meer verwacht. ge-
dichten - waarvan er een ongehoorde
massa in het Germaantje staan -
vinden we te moeilijk en xenofobie
weerhoudt ons ervan het monster-
interview met Kees van Kooten te
lezen.
Op naar nummer drie dus. Daarin

staan nog meer gedichten, maar ook
andere zaken. zoals citaten uit deze
rubriek die omschreven wordt als
'wijsheid'. Nu hoor je het eens van
een ander. Opmerkelijk in dit nummer
is een onvervalst Vlaamsgezind artikel
over een volle bladzijde. Dat zijn
zaken die op het moment niet in de
mode zijn en we hopen dat de schrijver
ervan nog gezond van lijf en leden is.
Polstok, van de kring Politika, is

evenals het Germaantje aan nummer
twee en drie toe. Polst ok werkt met
temanummers, en dat van nummer
twee is luidens de kaft 'promiscuïteit'.
Met al rood aanlopende oogjes lezen
we de eerste bladzijde maar neehoor.je
hebt •... allang door dat van het thema
niet veel in huis gekomen is.' De Pol &
Sok kers wijten dit aan de akties van
december vorig jaar. Flauw argument.
Zwans moest in december toch ook
niet besnoeien in die zaken om mee te
kunnen doen aan alle soorten van
akties.
Zo niet Polst ok. Zij wijden zich dan

maar aan het taalgebruik van de
modale Vlaming: 'Nederlanders la-
chen zich te barsten met het taal-
gestuntel van de Vlamingen ...' Dat
kan kloppen: persoonlijk durven wij
nogal eens maagkrampen te krijgen
door overdreven kontakt met onze
noorderburen. Onwaardige xenofobie
weeral, maar wat doe je eraan.

Als we dit kringblad mogen geloven,
moeten de polensokkers wel heel
bijzondere mensen zijn. Volgens een
enquete blijkt niet minder dan tachtig
procent van de eerstekanners er geïn-
teresseerd te zijn in de Stuc-produk-
ties. Een duidelijke vraag naar meer
avant-garde. Overigens sloeg dit ook
de kultuurverantwoordelijken aldaar
met verstomming. Even verder blijkt
dat de gemiddelde student 18,8fr.
gegeven heeft voor een 11.11.11 en de
gemiddelde polensokker 33,6. "Trekt
u zelf maar de conclusie." Polen-
sokkers hebben misschien geld teveel?
Het volgend nummer gaat over

eksarnens. Men klaagt: "Prof kent
studenten enkel als gezicht uit de
aula." Wij ontkennen met klem dat

dat een algemene regel zou zijn. We
kunnen al veel beter in de stelling
komen dat "..; in hogere jaren ...
mensen ... echt depressief worden,
paranoïde, echt knotsgek." Bezig-
heidsterapie op de Vetoredaktie helpt.
Voor seksisten als wijzelf zijn de
symptomen van eksamenstress inte-
ressant: "braken, diarree ... hoofdpijn.
concentratiestoornissen en ... meisjes
moeten gemakkelijker gaan plassen
voor het eksamen." Gaan we in juni
eens op letten. En ook op de volgende
Polstok, want in deze zijn sommige
stukken zo goed dat we met name van
het Engelstalige artikel vermoeden dat
het afgeschreven is - indien niet,
raden we de schrijver aan te sollici-
teren als prof bij Germaanse.
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ZOEKERTJES
• Gezocht: moeder en dochter (zoon
op unief?) getuige i.V.m. incident om
500 fr. in Domus, di. 3 maart ca.
15.00uur. Kontakt opnemen met Wim
Meulemans, Eikstr. 12, Leuven a..u.b.
Dringend.
• Voor typen van tesissen: 016/
23.21.04 (di-dp: 18-20u).
• Di-avond 24/2 gouden kettinkje
verloren met gouden lettertje & en
steentje. Bijzondere waarde voor mij.
Eerlijke vinder. Bezorgen tegen belo-
ning bij H. Salaets, Dagobertstraat 13,
Leuven.
• I bruin lederen handschoen gevon-
den. Naamsestr. do 19/2. De eerlijke
vinder is Bastiaan, Vd Bemptlaan 55,
Heverlee.
• Degene die het niet laten kon op
donderdagavond 26/2 aan Alma 2
mijn fiets mee te nemen doet er goed
aan hem terug te zetten. ofwel daar
ofwel op Schapenstraat 108 waar hij
hoort.
• Gezocht: I kursus geschiedenis 2de
kan TEW. Wil Martin V. deze terug-
bezorgen (tegen twee duvels?). Zoniet
komen we hem persoonlijk afhalen!
• August zoekt gestroomlijnde elek-
tricien om samen 's nachts Luc's
leidingen op een snellere manier te
vervangen. Blijde Inkomststraal
107.7.
• Dankjewel vinder van zwartlederen
tas in de Shrink op do 19 feb. Als je je
bekendmaakt krijg je 3 zoenen. Uyt-
tersprot, Muilemlaan 13, Ternat, 02/
582.59.19.
• Wie kan er afstand doen van tanden
die hij ooit eens verzameld heeft (voór
tandstudie alleen echte, van gezonde
mensen). Stop ze in de bus op
Eikstraat 8. Dank u!
• Te koop: eerste 14nummers van het
Nieuw Wereldtijdschrift. Zeer goede
staat. 1200 fr. Z.w. Van Loij, Oude
Markt 28A.
• Romanist zoekt kontakt met men-
sen die zich zouden willen inzetten
voor de verdediging van de mens-
wetenschappen. H. Le Roy, Reinpad-

straat 96, 3600 Genk.
• Aids-lijn: 016/23.63.27. Informatie
m problematiek rond Aids. Elke
werkdag van 20.00uur tot 21.00 uur.
Pieter Coutereelstichting.
• Wie wil kostendelend meerijden
van Brugge naar Leuven en terug
(heen: zo-avond, terug: vr-avond).
Z.w. Trenson P., Volmolenlaan 4 of
tel. 050/59.94.82.
• Zij die in de omgeving van Loen-
hout wonen en zondag- en vrijdag-
avond liever met de auto dan met de
trein reizen, kunnen met mij mee-
rijden. Dirk Bogaerts, Parkdreef I,
Heverlee.
• Te koop: Van Dale en Galas (F-
N, N-F). Vliebergstr. 3 (2X bellen).
• Wanhopig verlangend naar Lieven
C.T. K401. Witteke.
• Verloren: sleutelbos 6 tussen cam-
pus Heverlee en Alma 3. Gelieve terug
te bezorgen. Beloning. Jo, boven
Parkstraat 130.
• Gezocht: knappe jongeling die met
mij gezellige, intieme uurtjes wil
doorbrengen. Kom eens langs: Scha-
penstraat 37, kamer 1.33 Leuven (of
vragen naar libido).
• Te koop gevraagd: kursus organi-
satieleer, 2de kan TEW, A.D. De
Lignestraat 23, Heverlee (na 19uur).
Bel:-.-.
• Desperately seeking Sonja who? I
was very lonesome till I met you on
sunday. My passion is never ending
and I love you till tuesday.

• Little psychokilIer; is mijn roosje
iok lief voor je geweest tijdens het
weekend?

• Teksfverwerking - daktylografie.
Z.w. Ridderstr. 6 Leuven, tel. 016/
23.50.64.
• Verloren: zijden strik van balkleed
in omgeving Naamsepoort op vrijdag
20 febr. Rond 22 uur. Fikse beloning
ligt klaar! Z.w. Van Arenbergstr. 26
('S avonds).
• Verwoede Mission-fan zoekt body-
guard om haar naar Plan K te
begeleiden. Bel: 016/22.24.46. P.S.:
aangepaste kledij noodzakelijk.

• Ben jij misschien naar het opera-
seminarie over Macbeth geweest in de VRG

• GezochÎ: die lieve (ahurn) jongen Munt? Hebje nota's genomen? Zou ik • wo 11 maart om 20u. koncert
die aan mijn staartje heeft getrokken. die dan eens mogen kopiëren? Be- academique in grote aula. inkom
Ik wil hem eens een slag om zijn oren loning: pintje(s) of cocktail. Raf 50/70.
geven! Een lief (echt waar!) meisje! Pauwels, Naamsestraat 191.
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• AI uw typwerk. Elektronische
schrijfmachine. Griekse en wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders.011/43.20.82.
• Raar maar waar! Schattige Pink
Panther is op de dool met mijn fiets.
Beide zijn erg aan mij gehecht. Wie
brengt dit op hol geslagen duo terug?
Z.w, P. Smets. Van Arenbergstraat 26.
• Vraag het aan inspekteur Clouseau.
• Wie wil er tegen vergoeding maan-
dagmorgen en vrijdaga vond meerijden
tussen Turnhout en Leuven? Z.w.
Walter Tiensestr. 210. 22.24.45 (na
19uur).
• Voor al uw tikwerk met ervarins:
016/26.09.37 (liefst na 18u).
• Jij met je Spaanse playboys en
achteloos rondslingerend komputer-
programma (van '83 NB). Hoe was
Tsjernobyl? AI kanker?
• Wanted: tutor for teaching me
German. I am an English-speaking
student who wants to begin German
language studies. Will pay going price.
Contact Pamela Eisenbaum at Nobel-
straat 3, Groud Floor.
• JNM fietst! Woensdag 11maart om
13.15 u verzamelen aan de Delhaize
(Naamsepoort). Laarzen aangeraden!
Inlichtingen: Barbara De Coninck,
Parijsstraat 37.

• Ik heb mijn klein porternoneetje
verloren in Fr. Lintstraat. De eerlijke
vinder gelieve dit terug te bezorgen.
Geld mag hij houden. portemonneetje
niet. Heeft een emotionele waarde.
• Gezocht: isolatie tegen geestdo-
jende geluiden zoals Princess, Meat-
loaf, e.d. Dringend.
• Wouter ik hou van je sappig
Hollands aksent je, minder van je
sappige Hollandse smaak. Maar ja.
A.M.
• Voor typen van tesissen : 016/
23.21.04 (di-do: 18-20uur).

• Gezocht: minivoetbalploeg die be-
reid is om tegen Les Moules Rouges te
verliezen.

• Te koop: Renault 14 1979, motor
OK. koetswerk minder. 120.000 fr.
Blijde Inkomststr. 114 (na 18u).
016/23.62.36.

• Voor KVM: Antwerpse zoo zoekt
deskundige om spraakgebrek bij chim-
pansees te verhelpen. Enige ervaring
met zottekeswerk vereist. .

• If you have 5 seconds to spare, I teil
you the story ofmy life. 16.clumsy and
shy, I went to Leuven and died.

De lezer heeft ongetwijfeld opge-
merkt dat het vorige citaat in het
Engels geschreven is. De reden daar-
voor is het voorkomen op het HIW van
een aantal engelstalige buitenlanders.
waarmee overigens naar het schijnt
goede relaties worden onderhouden.
wat je niet zou denken als je de kaft
ziet.

Wijzer is (voor een buitenstaander)
heerlijk klisjee-bevestigend. Die man-
nen filosoferen écht over zaken als 'de
relatie mens-vlieg'. Eerlijkheidshalve
moet gezegd zijn dat het hier waar-
schijnlijk een geval van zelfrelativering
betreft - een zeldzaam iets, voorwaar.
Zeer grappig is anderzijds ook het
artikel waarin bladzijden uit professo-
renkursussen naast de boeken worden
gelegd waaruit ze zonder citeren en
klakkeloos hebben overgeschreven.
evenals het artikel dat erop volgt.
Want de schrijver daarvan heeft ook al
"het belangrijkse onderwerp waarmee
de hedendaagse filosofen zich dienen
bezig te houden" gevonden. Natuur-
lijk is dit een totaal ander probleem
dan dat van onze vriend in het begin.
Wijzer eindigt met een heerlijk

artikel over auto's in de strip en in de
muziek dat vanzelfsprekend niets an-
ders kan dat nostalgisch naar de jaren
vijftig teruggrijpen. de tijd van "spat-
borden met een wellustige vorm waar
iedere heterosexuele man zonder voor-
behoud tussen zou willen duiken."
Wat ons een wel erg voorbarig
ontkennen van een gevoel voor este-
tiek bij homo's lijkt, maar kom. met
deze poëtische noot stoppen we voor
deze keer. Volgende week de kring-
biaden van romaanse, ekonomie. pe-
dagogie. de architekten; de burgerlijke
ingenieurs en de geschiedkundigen.

Het Uur Zwans

NFK
• do 5 maart in HIW. St-Thomas-
feest. debat. free-podium; fuif.

Klio
• tot 6 maart tentoonstelling: 50
aar Klio-Ieven in woord en beeld,
n Erasmushuis, inkom gratis.

Germanla
• Het beest in de jungle. zie
agenda.

Katechetlka
• di 10 maart een jamsession.
om? in? inkom?

LBK
• di 10 maart om 20.30 u. klassiek
koncert 'Concerto Rurale' in Kleine
Aula. inkom 60/80.
• wo 11 maart ekskursie naar Plant
Genetics Systems om 13.30 u.,
bijeenkomst aan de fakbar.

Z".·~ c r1I"" I"nd cr l... mrn ...rcrevl ",,!!m c rk t gczoclu. gevonden. verloren. c.d.j liJn gratis: and ere (IC koop. te huur.
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Een gesprek met Annemie lauryssens

Vijf jaar vredesweek aan de KUL

ne universitaire vredesdag van I maart (verjaardag van de
bikinibom) is een dag waaraan. internationaal aandacht
besteed wordt. Aan verschillende universiteiten in binnen-
enland is deze dag uitgegroeid tot een studie moment rond de

vredesproblematiek. De spiraal van de bewapeningswedloop en het
groeiende aanvoelen van onveiligheid in het eigen milieu stellen ook
nieuwe vragen aan de universitaire opleiding. De universitaire
vredesdag is méér dan een vermelding in de akademische agenda.
Aan de KU Leuven is deze dag inmiddels uitgegroeid tot een hele
reeks van aktiviteiten, verspreid over de week van 2 tot 6 maart. De
organisatie is in handen van de werkgroep vredesaktie. Deze
werkgroep bestaat uit een 15-tal studenten en professoren die in de
schoot van het Leuvens Universitair Vredesforum opereren (LVV).

Dit jaar zal de vredesweek voor het
vijfde opeenvolgende jaar georgani-
seerd worden aan de KUL. Over de
centrale tema's van dit jaar en over de
evolutie gedurende vijf jaren werking
sprak Veto met Annemie Lauryssens
van de Universitaire Parochie. tevens
lid van de Werkgroep Vredesaktie.
Veto: Kanje ons eerst iets vertellen over
het ontstaan van de vredesweek?
Annemie Lauryssens: ..Wel. oorspron-
kelijk moeten we eigenlijk spreken
over een vredesdag. Die kwam er voor

het verminderen is. Daar waar je
enkele jaren geleden de grote aula
moeiteloos vol kreeg met een debat
over de wapenwedloop. de nukleaire
winter of een figuur zoals Benson, is
dit nu niet meer het geval. We zitten
met een schaalverkleining en een
temaverschuiving. Op uitdrukkelijke
vraag van de studenten zelf wordt op
de eerste centrale aktiviteit de proble-
matiek van vooroordelen en vijands-
beelden benaderd vanuit een casus
dichtbij. met name de beeldvorming

Veto: Wat is jullie voornaamste be-
trachting met deze vredesweek?
Annemie Lauryssens: ..De vredesweek
is op die vijf jaar tijd eenstukje traditie
geworden. In zoveel mogelijk fakultei-
ten wordt getracht om een verband te
leggen tussen het vak en de vredes-
problematiek. Eigenlijk zou de vredes-
week zichzelf overbodig moeten ma-
ken. Zij heeft namelijk een signaaJ-
funktie naar de proffen toe. die er dan
aandacht zouden aan schenken door-
heen het jaar. elk vanuit hun eigen
vakgebied. Dit zou dan tevens een
aanzet zijn voor de. studenten om
hierover na te denken. Want het is toch
niet serieus dat de unief hier niet wat
meer werk van maakt om op haar
niveau hierover na te denken."
Veto: Hoe verloopt de samenwerking
met hogerhand? Zijn er dekanen die
weigeren om hun lessen op te schorten?

Annemie Lauryssens: ..In heel wat
fakulteiten is er een zeer positieve
samenwerking. zowel met proffen als
met studenten. Maar toch blijft een
groot deel van de proffen ongeïn-
teresseerd. De reden hiervoor ligt

Annemie Laureyssens: "De vredesweek is een stukje tbaditie geworden".

het eerst aan de VUB, pas later (in '82,
nvdr ) ook aan de uct, en de KUL.Maar
reeds in 'In werden de aktiviteiten
gespreid over een hele week.»

Veto: !I er sprake van enige evolutie in
jullie werking? Zeker IIU de politieke
aktualiteit niet meer overheerst wordt
door de rakettenproblematiek zol wel-
licht ook de belangstelling enigszins
afnemen.

Armemie Lauryssens: ..Het is zeker zo
dat de belangstelling geleidelijk aan

tussen Vlamigen en walen en de rol van
de media daarin. De tweede topic
dringt zich op vanuit de nakende
plaatsing van 32 nieuwe kernraketten.
Er wordt gepeild naar het antwoord
van de vredesbeweging hierop. Twee
tema's dichter bij huis dus. Wat ook
nieuw is dit jaar is de grote belang-
stelling van de kringen voor ons werk.
Zo zijn er een aantal nieuwe kringen
(Wina, VTK) die delegaties sturen naar
de Werkgroep en er zijn dit jaar ook
vele fakultaire initiatieven.»

les moules rouges

Voetbaldroom
aan diggelen

Het gaat niet goed met de
zaalvoetbalploeg van
Veto. Les Moules Rouges

werden donderdagavond op een
hoopje bijeengeveegd door de
Communication All Stars, on-
langs nog winnaar van het
interjaren-tornooi van de fakul-
teit der Sociale Wetenschappen.

U weet misschien nog dat Les Moules
Rouges hun eerste - en tot nog toe
enige - overwinning behaalden tegen
de Communication All Stars in een
spannende wedstrijd die eindigde op
9-8. De revanche-wedstrijd vorige
week was een lachertje. De spanning
was al na vijf minuten uit de wedstrijd
verdwenen. Les Mal/les Ral/ges konden
nog gelijke tred houden tot I-I, maar
enkele minuten later dreven de Com-
munication All Stars de stand op tot
4-1. Dit was het begin van een
doelpunten kermis.
De Communication All Stars wan-

delden doorheen de verdediging van
Les Mal/les Ral/ges en skoorden gemid-
deld om de drie minuten een doelpunt.
Na 25 minuten voetbal prijkte op het
skorebord de keiharde realiteit: Les
Mal/les Ral/ges in het verlies met 8-1.

In de tweede helft rukten Les Mal/les
Rouges wel eens geregeld op naar de
goal van de tegenpartij, maar een
attente doelwachter bij de Communi-
cation All Stars hield de ballen uit het
net. De vernedering was zelfs zo groot
dat diezelfde keeper ook nog een
doelpunt wist te maken.
Om de jongens van Les Moules

niet te erg in de vernieling te schrijven.
zullen wc enkel nog de beschamende
eindstand vermelden: een 18-3 zege
voor de Communication All Stars, die
hiermee hun misstap van de vorige
keer meer dan recht wisten te zetten.
Met de hulp van een leider-kolonel

in de ploeg en mits wat training
kunnen Les Moules Rouges misschien
nog een 'grote' zaalvoetbal ploeg wor-
den. (MH)

(foto Peter Vermeiren)

meestal in de beperktheid van de
opleiding, maatschappelijke proble-
men worden niet aan de orde gesteld.
Meestal verschanst men zich binnen
het eigen bastion. De openheid is soms
ver te zoeken. Trouwens. dit geldt
evenzeer voor het studentenpubliek .»

Geen show
Veto: Sommige organisaties zien er
geen graten in om door middel van een
barnum reklame en een groots op-
gezette show de studenten toch nog
wakker te krijgen voor bepaalde pro-
blemen. Denken lVe maar aan Student
Aid.
Annemie Lauryssens: ..Natuurlijk pro-
beren wij ook een ruime interesse op te
wekken. Wij hebben er heel wat
energie ingestoken dit jaar om veel
mensen aan te spreken. Maar toch
kozen we er bewust voor om niet de
kommerciële showtoer op te gaan. Er
zijn andere vormen die meer passen bij
een degelijk universitair niveau. Het is
de bedoeling om op wetenschappelijk
niveau over vrede te praten. Niet alles
wat we doen hoeft massa's volk aan te
10kken. Zo is er elke maand een
basistraining geweldloze weerbaarheid.
Ondanks de kleinschaligheid van dit
projekt is de kwaliteit zeer hoog en dat
is ook belangrijk naar buitenuit.»

Veto: Is het vanuit dit streven naar
degelijkheid dat het politieke aspekt van
de rakettenkwestie op de achtergrond
gehouden wordt?
Annemie Lauryssens: «Pas op, ik
beweer niet dat het politieke gesprek
niet moet gevoerd worden. Maar we
beogen inderdaad geen direkte kon-
frontatie met politici. Hun stand-
punten zijn bekend en anders bied je
hen toch maar een eigen spreekforum.
Zo zullen er bij het debat over de
vijandsbeelden tussen Vlamingen en
Walen enkel wetenschappers en jour-
nalisten aanwezig zijn. Zo krijg je een
totaal ander gesprek. Politici spreken
vanuit hun respektieve belangen en dat
is ook show.»

Geert Ohont

Woensdag 4 maart 1986
10.00u. DEBAT Vredesweek bij T.w. 'Ingenieurs en verantwoordelijkheid

m.m.v. proffen T,W., in Celestijnen laan 200, aud N, org. werkgroep
vredesaktie.

11.00u. LEZING Vredesweek 'Levinas over vrede' door prof, R, Burggraeve,
in HIN, lokaal C, org. werkgroep vredesaktie.

15.00u. LEZING 'The phenomenon of religious cu lts in the USA' door M.
Andres, in Erasmushuis. BI. Inkomststraat 21, org, Intertaculty program of
american studies.

15.00 u. DEBAT Vredesweek 'Wetenschap en vrede' m.m.v. proffen soc. wet.,
in fak. der soc. wet., org. werkgroep vredesaktie.

16.15 u. LEZING Vredesweek bij wetenschappen 'Nood aan een nieuwe
wetenschapsopvatting?' door prof. H. Roelants, in Celestijnenlaan 200,
geb. L. org, werkgroep vredesaktie.

17.00 LEZING 'De universiteit' door Marc Debrock. in 'tStuc, org, Stuc,
inkom gratis.

19.00u. LEZING 'Het ontstaan van het woud landschap in de Nederlanden'
door H. Devisscher, in MSI 00,28, org, Mecenas, inkom sono.

20.oou. TALKSHOW Vredesweek 'Vijandsbeelden tussen Vlamingen en
Walen en de rol van de media' met o.a. prof Van Avermaet, Lagrou .... in L
en W, 8ste verd .• org. werkgroep vredesaktie.

20.30 u. TEATER Bacchanten van Akt/Vertikaal, in Vlamingenstraat 83, org.
Stuc, inkom 140/200.

Donderdag 5 maart
11.oou. KOLLOKWIUM Vredesweek 'Pacifisme: de politiek van Jezus?' in

de fak. der god., in Maria Theresia 6, org. werkgroep vredesaktie.

14.30 u. LEZING 'De rol van de kerk in de Filippijnen' met prof. G. De
Schrijver, J.M. Sison, in konferentiezaal pauskollege (MT-kollege).

17.00 u. LEZING 'Landbouwvraagstuk in de Filippijnen' met prof. A. Martens,
J.M. Sison, in Van Evenstr. 2B. 3de verd. (03.16).

17.00 u. LEZING Vredesweek bij landbouw 'Wetenschappers na de bom' dor
prof. H. Roelants, org. werkgroep vredesaktie.

20.00 u. BENEFIET Voorstelling van Frank Dingenen en Felice Damiano
t.v.V. Oikonde Leuven vzw, in grote aula, org. Oikonde, inkom 180/220.

20.00 u. PANELGESPREK Vredesweek 'Nieuwe raketten, ook nieuwe
akties? Het antwoord van de vredesbeweging', moderator -prot. W.
Leirman, in kleine aula, org. werkgroep vredesaktie.

20.00 u. LEZING Prof, F. De Graeve over Ramanuja in de reeks spilfiguren in
het oostén, in L en W, org. Inforiënt, inkom 50.

20.00u. LEZING Avonden van de architektuur, J. Van Oevelen, in aud. De
Molen.

20.oou. KONFERENTIE José-Maria Sison, de Filippijnse linkerzijde, in
MT 14, org. AIB, Elcker-Ik, Oxfam, kristenen voor socialisme.

20.30 u. TEATER Bacchanten van AktIVertikaal, in Vlamingenstraat 89, org.
Stuc, inkom 140/200.

20.30u. FILM Stagecoach (filmmonumenten) in AV, org. DAF.

Maandag 9 maart
20.00 u. DEBAT Historici zonder publiek. Kleine en grote geschieds-

schrijving op gescheiden wegen, in L en W, org. Post-Factum.
20.30 u. LEZING 'Licht en schaduw' door Willem De Greef, in AV, org. DAF.
20.30 u. TEATER Het beest in de jungle door teater Malpertuis. in 't Stuc, org.

Germania, inkom 150/200. .

22.30 u. FILM La belle captive van Alain Robbe-Grillet, in AV, org. DAF.

Dinsdag 10 maart
20.30u. TEATER De fysici door Antigone, in zaal Lekkerveld, org. VTK,

Wina, landbouw.

20.30 u. FILM La belle captive in AV, org. DAF.
22.30u. FILM La truite van J. Losey, in AV, org. DAF.

Woensdag 11 maart
15.00 u. LEZING 'Perceptions of the american landscope' door prof.

H. Cohen, in L en W, 8ste verd., org. program of american studies.
17.00 u. LEZING 'De universiteit' door R. Borghgraef, in 't Stuc, org. Stuc.
20.00 u. FORUM Lïnks in Vlaanderen, met Rudi Laermans en Eddy Daniels,

in AV, org. Polekar.

20.OOu. DEBAT Verzuiling met Billiet. Aelvoet, Pataer, in AV 91.12, org.
Agalev-studenten.

20.30 u. FILM West side story in 't Stuc, org. Stuc.

20.30u. LEZING 'Filmnostalgie' door E. De Kuyper, in AV, org. DAF.
20.30 u. LEZING 'Vasten, vroeger en nu' door prof. H. Servotte en L. Kleden.
23.00u. FILM A strange love affair (E. De Kuyper) in AV, org. DAF.

TENTOONSTELLINGEN
FACUL TV CLUB Jos Geboers tot en met 13 maart van 9 tot 11.30 en
van 15 tot 19 uur.

UZ GASTHUISBERG Toon Vanmechelen. schilderijen, keramiek en
statiebeelden. tot en met 22 maart van 8 tot 20 uur.
BIB GODGELEERDHEID Mozes Maimonides tot en met 13 maart van
9 tot 19 uur.

DE SPUVE Jef Gilles, grafiek tot 19 rnaart.

Gezocht: goed of slecht

De Veto-zaalvoetbal ploeg is er voor u. Wij durven iedere tegenstander
aan. Als u - of uw ploeg - gëintercsseerd is om een partijtje te sjotten.
doe dan het volgende: reserveer een plein (niet op zondagavond, want
dan sjotten wij de Veto drukklaar) en verwittig ons. Bovendien delen wij
in de onkosten.


