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Je komt toch ?
I.

. Sociale Raad
I"
Op Socjale Raad (een onder-
deel van de Algemene Stu-
dentenraad) is deining ont-
staan rond de begrotingen
en exploitaties van de
afgelopen jaren. Nadat de
verhuurder van het gebouw
aan de 's Meiersstr. 5
aandrong op betaling van

,tachterstallige huurgelden,
is gebleken dat sommen die
als huur in de exploitaties
werden ingeschreven in fei-
te goeddeels gebruikt wer-
tden om in de off-setdienst
te investeren. De Stuur-
'jgroep van 'de A.S.R., het
vernieuwde buro van Sociale
Raad en de kringafgevaar-
'digden hebben rond deze
zaak een onderzoek inge-
steld, waarvan het voorlo-
pige bilan in volgend num-
mer wordt gepubliceerd.
Intussen is na overleg met
de verhuurder (de vzw So-
ciaal Studenten Fonds) o-
vereengekomen dat Sociale
Raad zijn achterstallige
huur binnen een redelijke
termijn zal betalen.
Eveneens in Veto nr. 6
verschijnt een interview
met Tom MELSEN (Vlaams
Rechtsgenootschap, VRG).,
die op 23 oktober tot
voorzitter van Sociale Raad
werd verkozen. zijn verkie-
zing, alsook de verkiezing
van Noël Herteleer (voor-
malig koördinator Psycholo-
gie) tot vrijgestelde,
wijzen op een verdere ach-
teruitgang voor' extreem-
links in de Sociale Raad.
Het laat zich aanzien dat
deze stemmingen een periode
inluiden van nauwere samen-
werking met en tussen de
fakulteitskringen. Sociale
Raad in de kijker : come
and read next week.

Studtenten wer-ien eveel?'
Je krijgt een nieuwe kursus
op je dak en je vraagt je
af hoeveel werk dààr nu
weer gaat inkruipen. En
hebben de onderwij scommis-
sie en de 'bevoegde orga-
nen' zich dàt wel eens
afgevraagd ? 20 ja, hoe ?
Want je kan natuurlijk
denken dat iedereen aan de
prof z'n lippen hangt en
verder Einsteiniaans intel-
ligent is. Maar dat wordt
dan zweten voor de anderen.

Of je kan lief z~Jn voor de
dieren en onder het motto
'\o\.i.everdom dan dood" les-
géven voor de gemiddelde
student (en dat zijh er
veel zeggen statistici). In
Nederland hebben onderwijs-
kundigen al wat te doen
gehad met dat soort dingen.
Op p . 3 vind je een paar
van hun antwoorden. "Spelen
met Studie druk ". ('t Drukt
hier liefje, krab er eens
aan ?)Was je er

6 te gaan
alsof.

bij ? Dan ben je (mi~schien)
kijken. Was je er niet bij

al genoeg geïnformeerd om niet op blz.
? Gluur dan maar even, je kan nog doen

Doe je pol en soc ? Recht.? Germaanse? Wens je later in de
journalistiek te gaan? Of denk je gewoon een de-

gelijk stuk over een onderwerp van alge-
.een (studenten)belang op papier te

kunnen zetten ? .

Kom dan naar ons I veto zoekt

LEuvEN LOOPT LANG EN LEKKER
Op 24 en 25 november.

voor infor~atie op uw niveau

Freê.Lance
!nr4Jerkers

Loop binnen op onze redaktie. Je vindt er een lijst met de on-
derwerpen van uw keuze, aangepast.aan uw ambitie.

Een unieke ervaring, schrijven in Veto.

De Sensatie win Duizer.den Lezers

Wajda
Met een bespreking van
Wajda's .recente filmen o-
pent Veto een nieuwe ru-
briek. Vanaf nu regelmatig
een filmbespreking in je
eigenste Veto.
Wajda, Pools en kritisch,
opent de rij met zijn
analyses van Polen tussen
1920 en nu : De Marmeren
Man (1976) en De Ijzeren
Man (1980). Twee epische
werken uit de recente film-
geschiedenis. Le Wajda 11-
lustré, p. 8.

Plaatsgebrek
"Wegens plaatsgebrek". Zo
heet dat wanneer de lay~
outploeg een artikel uit de
Veto zwiert. Maar laat dat
net een kritische noot zijn
bij een Stucproduktie :
Adeline, jawel. Schoorvoe-
tend Adeline in het diepst
van de ziel gezien. Was
Adeline dan toch geen ster
? Mysterie verklaard op p.
9. Voor de kenners : 't is
een' kort artikel. Dat kan
dus nog. Nogmaals Adeline,
,p. 9.

Kwistaksrace
"De Kwistaks .:. een vier-
wielig voertuig voortgedre-
ven door bemande pedalen en
aeëigend om brokken te
maken. Wordt veel aan de
kust' gezien." (Dikke Van
Dale,p.3217)
Vorig jaar was de Kwistaks-
race van het VTK een onmis-
kenbaar succes. (Zo noemt
men dat.) Bij zoverre zelfs
dat er dit jaar geen verze-
kering meer werd gevonden
om de vierwielers te dek-
ken. En niemand die wou
verhuren. De tol van de
roem. Zelf kopen dan maar
en op naar het wrakhout.
Hogeschoolplein, 4 novem-
ber, 13 u. Met valhelmen,
schouderstukken, tandbe-
schermers, knielappen,
schelpen. Niet voor broek-
venten zou Ossenblok zeg-
gen.



se zender de mogelijkheid
heeft een aanvraag in te
dienen, op voorwaarde dat
er tenminste één Waal (e-
ventueel maar pro forma) de
aanvraag ondertekent.
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Een statuut voor de
Franstalige lokale radio.

In het vorig Veto-nummer
schetsten wij in het alge-
meen kader waarin de lokale
radio zich bevindt. In
komende bijdragen diepen
wij dit alles meer uit.
Hier behandelen wij het
statuut van de lokale radio
in de Franstalige gemeen-
schap, dat op 21 oktober
1981 in het staatsblad
verschenen is.

Omroep behoort toe aan de
bevoegdheden van de Gemeen-
schappen, waarbij het
blijkt dat de gevoeligheden
in de twee landsgedeelten
ook hier verschillen. In
Wallonië stonden stonden de
politici altijd veel posi-
tiever ten opzichte van de
"Vrije Radio's" die zich
gaandeweg profileerden als
"lokale radio's". De onder-
handelingen ter legalise-
ring schoten snel op en
misschien ook dankzij de
relatieve zwakte van de
rechtse partijen werd een
dekreet op de lokale radio
goedgekeurd begin juli. De
ALO (Association pour la
Libération des Ondes) haal-
de z1Jn slag thuis ten
opzichte van zijn twee
konkurrenten maar is ook
niet wild enthousiast:
positief is dat de lokale_
radio het gehaald heeft op
de nationale kommerciële.
Maar negatief is zeker het
feit dat de "radios libres"
heel wat van hun vrijheid
zullen inboeten.

Vooraleer de radio een
voergoeding krijgt van de
PTT-minister, moet hij
eerst erkend worden door de
Franstalige Gemeenschapsre-
gering, waarbij één lid van
dit Executieve (de Gemeen-
schapsminister) de uitein-
delijke beslissing neemt.
Maar de Execututief moet
eerst het qemotiveerde ad-
vies afwachten van een
"Raad voor lokale radio".
Die raad bestaat uit 24
leden :

5 gekozen omwille van hun
"bevoegdheid" op gebied
van het audio-visuele of
van de permanente vor-
minq.

- 5 gekozen uit een dubbele
lijst die voorgedraqen
wordt door de representa-
tieve organisaties voor
lokale radio'r : de er-
kenning van (.ie laatste
wordt gerege·.d door de
Executieve.

- 14 benoemd door de Waalse
Gemeenschapsregering uit
een dubbele lijst als
volgt voorgedragen :
4 door de Hoge Raad voor
Volksopleiding

4 door de Conseil de la
Jeunesse d'expressions
française

4 door de RTBF
2 door de Mediatheek van

de Franstalige' Gemeen-
schap.

Die benoemingen moeten vol-
gens artikel 4 van het
dekreet gebeuren met in-
ach t nemi.nq van de Kultuur-
paktwet die spreekt over de
politieke dosering. Dat
staat de ALO natuurlijk
niet erg aan omdat het
partijpolitisering in de
hand werkt. Overigens is de
ALO in deze raad naar ons
gevoel sterk ondervertegen-
woordigd (wschl. max. 3
leden), wat eventueel op
termijn kan leiden tot een
afbouw van de "pure" lokale
radio als die raad geïnfil-
treerd wordt door ALO-ha-
ters. Die raad onderzoekt
immers de aanvragen tot
erkenning en blijft een
ooqje in het zeil houden
bij de Gemeenschapsexec~-

tieve (n.a.v. haar uitein-
delijke beslissing).

verkiezingspropaganda.
- geen uitzendingen van
publicitaire en kommer-
ciële aard.

- uitzendingen die de eer-
bied voor de wetten, de
veiligheid van de" Staat,
de openbare orde of de
goede zeden aantasten of
een belediging uitmaken
jegens een vreemde staat.

In memoriam
Dhr. Gilbert Deleu

Op 1 oktober 11. overleed te Leuven, Gilbert Deleu, sport-
direkteur van het Leuvens Universitair Sportcentrum.

Dhr. Deleu werd geboren te Zarren op 9 juli 1919. In 1936
komt hij naar Leuven klassieke filologie en oude geschie-
denis studeren en was zeer aktief in de Vlaamse studen-
ten beweging.

Zijn belangstelling voor de sport bracht hem ertoe zijn
licenciaatsverhandeling te wijden aan de sport. Dit feit
alsmede zijn betrokkenheid bij de Leuvense Universitaire
At~etiekklub hebben hem de weg geopend naar het sportse-
kretariaat waarvan hij in 1964 de leiding kreeg.

Met een ongebreidelde energie en een organisatorisch
talent da~ geen improvisatie gedoogde liet hij de Leuven-
se universitaire sportwereld uitgroeien tot een groep van
honderden aktieve sportbeoefenaars. Talrijke initiatieven
zagen door hem het levenslicht en konden op zijn onvoor-
waardelijke steun rekenen.

Als lid van de Belgische en later ook van de Vlaamse
Universitaire Sprtfederatie, promotor van vele universi-
taire spcrtklubs,medewerker in allerlei sportorganisaties
en -verenigingen, en tevens trouwe raadgever en bezieler
van de Sportraad van de studenten werd van zijn persoon
een totale inzet geêist, iets wat hij met overtuiging,
enthousiasme en veel idealisme heeft gedaan.

De Sportraad en de vele studenten die dank zij hem naar
hartelust hun sport konden beoefenen zijn hem dan ook .
grote dank verschuldigd en zullen van hem een blijvende
herinnering bewaren.

radio is.

Positief is ook het feit
dat de wetten inzake het
Recht op Antwoord van toe-
passing zijn. Eigenaardig
staat er in het dekreet
niets over het taalgebruik
en zendlokatie tenzij een
bepaling die alles mogelijk
maakt : om erkend te worden
dient een lokale zender
"een in de Franse taal
opgestelde aanvraag te heb-
ben ingediend, ondertekend
door tenminste twee perso-
nen van Belgische nationa-
l~teit waarvan een van hen,
die verantwoordelijk is
voor het geheel van de
programma' s, naam en woon-
plaats vermeldt, verplicht
gelegen bi nnen het zendge-
bied" .

Misschien omwille van deze
situatie die nogal wat
kommunautair gebekvecht kan
opleveren in de tweetalige
gebieden, wacht men nog met
de uitvoering van dit de-
kreet tot er aan Vlaamse
kant ook iets gelijkaardigs
gekomen is, zodat de "ech-
te" Vlaamse radio' s einde-
lijk ook hun statuut heb-
ben. Maar dat kan nog een
eind duren en minister
willockx van PTT heeft in
het openbaar verklaard dat
de uiteindelijke legalise-
ring slechts een eind in
'82 zou rond zijn. Wij zijn
echter pessimistischer ...

Luk Lente

Lucien r s corner
electorale overwegingen mee
opstapten. Laten we gebruik
maken van de gelegenheid en
onze stemplicht ombuigen
tot een wapen voor de
vrede. De tweehonderd-
duizend van zondag moeten
allemaal stemmen op partij-
en die ondubbelzinnig het
platform van de betoging
onderschrijven en die twee
jaar geleden erdoor gekre-
gen hebben dat de beslis-
sing over de. installatie
van de raketten werd uitge-
steld. Heren politici, zij
die nog in leven zijn
danken u bij voorbaat.
De Sovjetpers repte met
geen woord over de eis voor
ontmanteling van de SS-20
raketten. Zouden _ze de
spandoek in I t Russisch
niet gelezen hebben? In
Moskou kan men dergelijke
betogingen niet houden. Het
vrije Westen is tolerant
voor die naieve pacifisten
die de vijand in de kaart
spelen. Zegt men. We zullen
zien hoe democratisch de
heren Reagan, Haig en Wein-
berger zijn. Deze laatste
heeft alvast verklaard dat
deze betogingen in Europa
wel op zich belangrijk zijn
maar ze zullen niets veran-
deren aan de Amerikaanse
politiek terzake. Leven wij
dan in een satellietstaat ?

De kriteria om erkend
worden zijn o.a. :

te

Volgens ons is het aldus
wel mogelijk dat een Vlaam-

- bij voorrang de sociale,
kulturele, en civiele
promotie en permanente
vorming te bevorderen en
zich meer bepaald toe te
leggen op de lokale in-
formatie en animatie.
zich tot een geografisch
beperkt publiek te rich-
_.ten.
"onafhankelijk" zaj n van
een politieke of beroeps-
groepering.
participatie van de bur-
gers bij de uitzendingen
bevorderen (o.a. d.m.v.
tenminste één openbare
vergadering per jaar).
zelf te zorgen voor dé
produktie van de uitzen- De ALO die gn·tendeels
dingen en (zonder okasio- gegroeid is uit zgn.
nele medewerking met an- "at ri j dr adLo t s" of in hun
deren uit te sluiten - terminologie "radios ponc-
maar dit wordt verder tuelies" , is er zelfs in
niet geëkspliciteerd). geslaagd deze wettellijk te

doen erkennen. Het. tweede
serie lid van artikel 9 bepaalt

immers dat de Raad aan de
Gemeenschapsregering mag
voorstellen een frequentie
of eventueel een bepaalde
zendtijd voor te behouden
voor de uitzendingen van
"lokale, niet-permanente
zenders", wat nu de wette-

met lijke benaming van dit type

Inhoudelijk lijkt alles dus
zeer mooi en beantwoord
volledig aan de basisopties
van de ADO, maar wij vinden
wel dat alles veel te vaag
is, zodat men moet steunen
op de interpretatie van
deze bepalingen door de
Raad en de Gemeenschapsexe-
cutieve, wat gevaar voor
willekeur inhoudt.

Er zijn ook een
verbodsbepalingen :
- geen winstgevend doel of

binding met een handels-
onderneming.

- geen deel uitmaken van
een privaat net van zen-
ders van een persoon of
groep.

- geen uitzendingen
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Zondag laatst is de zwij-
gende meerderheid op straat
gekomen. Oe man in de
straat, Jan met de pet, de
modale burger heeft ge-
schiedenis geschreven. In
het Laatste Nieuws beweert
Gaby Feyaerts dat de beto-
gers allemaal emotioneel
gemotiveerde bangerikken
waren die wel weten waarte-
gen ze betogen maar niet
waarvoor. Het besluit is
dan: laat die moeilijke
materie over aan de bevoeg-
de personen. Dat wordt al
meer dan een kwart eeuw aan
de bevoegde personen over-
gelaten en nog niet één
raket werd ontmanteld. Wij
wachten niet meer op onder-
handelingen boven ons
hoofd, ze komen er niet die
raketten. Hoe meer raketten
een land stationeert, hoe
meer dat land in aanmerking
komt om het doelwit van de
vijand te worden. Dat be-
weert niet een of ander
krypto-communist maar admi-
raal La Roque van de US
Navy. En wat de kritiek van
de heer Feyaerts betreft op
het gebrek. aan positieve
eisen, hij hoeft maar het
platform te lezen en be-
schaamd zijn' leugenachtig
proza voor zich te houden.
Het woord is nu aan de
politieke prominenten die
voor een groot deel uit
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Normstudent en .normatieve studielast
Spelen met studiedruk

Wat gaat er om in het hoofd van een
professor die een studieprogramma uit-
denkt? Wat is de bedoeling van de
Permanente Onderwijs Kommissie (P.O.K.)
die een programma goedkeurt ? Op welke
studenten is dat programma gericht ? Op
de goede studenten ? Of op de gemiddel-
de student ? En hoeveel werk verwacht
men dan van die studenten ?
Onderwijsdeskundigen spreken over dit
soort problematiek met ronkende begrip-
pen als "normstudent" , en "normatieve
studielast". Maar wat verstaan ze daar
precies onder, en ... wat hebben studen-
ten met die technische diskussies te
maken ?

Is de norm-ale student
een cursusfreak ?

De normstudent is die stu-
dent die precies over dié
kwali teiten beschikt die
hem in staat stellen het
programma op een 'normale'
manier te verwerken. Elk
programma richt zich impli-
ciet op zo'n normstudent.
Tot voor kort leek het niet
zo belangrijk om te expli-
citeren wat voor norm-
student men in gedachten
had bij het ·opstellen van
het programma. Maar sinds
men over Kreditpunten (cfr.
onze bijdrage van vorige
week) en over studiedruk
praat, lijkt een definitie
van de normstudent toch wel
belangrijk te worden.

Immers, wat impliceert die
definitie? Laten we eens
veronderstellen dat men een
programma maakt voor een
'goede' normstudent. Dat
wil zeggen dat een goede

student het programma naar
de verwachtinge~ zal vol-
gen, maar dat minder snelle
of minder goede studenten
het lastig zullen hebben om
hun studies in de normale
tijd (of met normale ar-
beidsuren) af te ronden.

Ik werk veel, jij werkt
veel, wij werken veel.
En het is van moeten.

Heel dicht hierbij staat
ook een ander probleem:
dat van de normatieve stu-
dielast. Hoeveel uren werk
mag je van een st udent;
verlangen? Wat is aan-
vaardbaar ?
Moet een student méér wer-
ken dan veertig uur ? Som-
migen vinden van wel:
studeren is iets wat je
mag : je krijgt de kans en
mag dan ook al eens een
extra-inspanning doen.
Daartegenover staat dat je
na 6 of 7 uur les meestal
niet meer in staat bent om
's avonds met veel rende-
ment lang te werken. In
Nederland wil men "de 1700
uur" als officiile norma-
tieve studielast vastleg-
gen; dit zijn zo'n 42
weken van 40 uur.

Normstudent en normatieve
studiedruk zijn zeer nauw
verbonden. Sommige onder-
zoekers menen dat het niet
veel uitmaakt hoe je ze elk
afzonderlijk definieert.
Samen komt het er meestal
op neer dat van een goede
student 1700 uur werk wordt
verwacht, van de gemiddelde
2000 en van de zwakkere

'J,.; ,

2200 uur. Of je nu een
goede normstudent kombi-
neert met een normatieve
studielast van 1700 uur of
een gemiddelde normstudent
met 2000 uur zou eigenlijk
precies hetzelfde zijn.
(v.d. AVOIRD, p. 16)
Maar hier wordt toch iets
vergeten. De gemiddelde en
zwakkere studenten onder-
scheiden zich immers van
hun sterkere kollega's niet
alleen doordat ze langere
werkweken kloppen, maar
vooral doordat ze langer
over hun studies doen. In
ons systeem wil dat zeg-
gen: 2° zit of bissen.
Hier blijkt voor het eerst
hoe een begrip als 'norm-
student ' een parameter
wordt die zeer verregaande
konsekwenties kan hebben.
De normstudent erg goed
definiiren (in kombinatie
met een normale 40-urige
werkweek) betekent voor de
gemiddelde student niet
alleen een zwaardere werk-
week maar vooral een lange-
re studieper iode. We stip-
ten vorige week al aan dat
het gebruik van een kredit-
puntensysteem de manipula-
tie van zo'n parameter zal
bevorderen : langer stude-
ren zal in een KPS bijvoor-
beeld niet als alarmsignaal
ervaren worden, terwijl het
grote aantal bissers en
niet-geslaagden in ons sys-
teem nog altijd geldt als
indikator van een alameren-
de toestand.

Daarbij komt nog het
studiefinancieringsaspekt -
alle onderwijsdeskundigen
zijn geneigd dit over het
hoofd te zien. Het is
nochtans duidelijk dat de
studiebeurzen worden bere-
kend op de normstudent ;
ook nu is het zo dat wie
bist geen beurs krijgt. In
een kreditsysteem kun je
niet bissen, maar zoals men
dat in Belgii zou formule-
ren (cf. VETO 4) is het
duidelijk dat je alleen een
beurs zou krijgen voor de
minimumduur van de studies.
Dat is de tijd die de
normstudent voor dat prog-
ramma npdig heeft.

Studietijdmetingen

Dit alles klinkt nog altijd
erg theoretisch. Want hoe
weet je of een programma
1700 uur werk vergt voor
een goede of voor een
gemiddelde student? Het
enige wat je kan doen, is
het programma invoeren en
kijken hoeveel de studenten
eraan werken. We vertelden
vorige week al dat daarvoor
methoden bestaan (waarvan
de tijdschrijfmethode en de
,paarsgewijze vergelijking

"'C. '

de bekenaste zijn).
Ook aan de KUL werden
dergelijke metingen al uit-
gevoerd. Met name het DUO
(Dienst Universitair Onder-
wij s) en de Dienst Studen-
tenvoorzieningen hielden
zich ermee bezig. Ook som-.
mige fakulteiten legden
reeds genoeg verantwoorde-
lijkheidsbesef aan de dag
om de effektieve belasting
van hun studenten na te
gaan. Vorig jaar werd in
Toegepaste Wetenschappen
een zeer uitvoerige tijd-
schrijf aktie gehouden
waarvan binnenkort in VETO
verslag wordt uitgebracht.
Doorgaans publiceert men na
die onderzoeken als resul-
taat een gemiddelde studie-
last. Daaruit blîjkt dat
werkjaren van 2200 à 2500
uur aan de KUL niet onge-
woon zijn. Dat Kringraad-
ASR zich al een tweetal
jaar bezighoudt met het
studiedrukfenomeen is dan
ook niet zo vreemd.

Voorlopige besluiten

Wat kunnen we voorlopig
besluiten?
Dat diskussies over 'norm-
student' belangrijk zijn
als men programma's wil
hervormen of zelfs een

'.

"

ander onderwij ssysteem wil programma' s die te zwaar
invoeren, schreven we vo-- blijken soepel kunnen
rige week al. Het probleem worden afgebouwd.
van de studiedruk hoeft I Elders (m.n. in Nederland)
echter niet zolang te blij- blijkt men er toch geen
ven liggen. Drie dingen onoverkomelijke problemen
moeten dringen gerealiseerd mee te hebben. En bovendien
worden : moet dit maar mogelijk
1. Degelijke studietijdme- zijn: wat wil men nog

tingen waar dat nog niet zeggen over normstudenten
is gebeurd. en kredi tpuntensysteem als

2. Een normatieve studie- men niet eens weet (of wil
last bepalen voor gemid- weten) hoe hard de student
delde studenten. van vandaag al (over-)-

3. Een effektieve kontrole werkt ?
op het programma, zodat Luc BALTUSSEN

acco
PAPIERHANDEL
ti.nllstr.134-IJ61 •• ven.

ALFABETBOEKEN, BRIEFBLOKS, BRIEFKAARTEN,
BRIEFPAPIER, CREPEPAPIER, ARCmEFDOZEN, BRIEF·

BAKJES, CIRCULATIEMAPPEN, DOORSLAGPAPIER, DOKU·
MENTMAPPEN, FOTOALBUMS, BOEKENSTEUNEN, DISSEC-
TIETROUSSEN, DRIEHOEKEN, GEODRIEHOEKEN, GRADEN-
BOGEN, LETTERDRUKTANGEN, DRUKTANGBA,ND, ETIKET-
TEN, FARDEN, FLIP-OVER, FOTOHOEKJES, HERBARIUM-
PAPIER, INPAKPAPIER, ISOMETRISCH PAPIER, GIDSEN
HANGMAPPEN, KOGELPENNEN, KOGELPENVULUNGEN, KA-
LENDERS, LAT, LETTERSJABLONEN, LEI, LIJM, KRIJT, KALK-
PAPIER, KAFTPAPIER, KLADBLOKS, KORREKTIEBANDEN,
UNIALEN, MACHINEUNTEN, MEMOBAKJES, MEMO-ONDER-
STEL, NIETJES, NIETMACHINES, KURSUSBLOKS, KURSUS-
PAPIER, LOGARITMISCH PAPIER, KLASSEERDOOS, KLAS-
SEURS, KLEMMAPPEN, KLEMLATTEN, KURSUSOMSLAGEN,
OMSLAGMAPPEN, OMSLAGMAPPEN MET KLEPPEN, MA-
CIUNEPAPIER, MAQUElTEKARTON, MINISTERPAPIER, MU-
ZIEKBLOKS, MUZIEKSCHRIFTEN, NOTABLOKS, NOTABLOK-'
VULLINGEN, ONDERLEGGERS, ONTROLLERS,
KEN, PAPIERKLEMMEN, PASDOZEN
PENNEBAKJES, PENNE"
SLUITERS, nDDI:'DDI1

----- --

STEMPELS,
CILS,
KAARTENBLADE'/r, TEKENMAPPEN, VERSLAGSCHRIFTEN,
STIFTVULUNGEN, TEKENAPPARATEN, TEKENINKT, TEKEN-
KOKERS, TEKENTAFELS, TEKENPENNEN, TEKENPLATEN,
VULPENNEN, VULPOTLODEN, TRANSFERTLETTERS, WENS-
KAAR.TEN, TEKENPLAKBAND, TREKPENNEN, FLOATING-
BALLS, SNELHECHTMAPPEN, ARCmEFDOZEN, HANGMAP-
PENREKJES, PASETUI'S, DATAMAPPEN, ARCHIEFBINDERS,
BLADWIJZERS, POSTERS, VLOEIPAPIER, PENNEZAKJES,

ORDERBOEKEN, SCHRIJFPLATEN, PLAKBAND, REKEN-
MACmNEPAPIER, PLASTIEK, RINGSCHR/FTEN, ...

VOOR EN VAN STUDENTEN.
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Na overlijden G. Deleu
Nieuw bestuur
universitaire sport

Volgende week vrijdag, 6 november:

Stratenloop van N ew York
overschaduwd.

van alle betrokken sport-
disciplines zijn opgenomen.
Bij het sportcocomité wordt
een adviserende raad opge-
richt, waarin de vertegen-
woordigersvan alle sectoren
en geledingen (zowel ge-
bruikers als ter-be-
schikking-stellers) worden
opgenomen.
Aanvragen i.v.m. dienstbe-
toon en verhuring van ter-
reinen/za!en aan derden
worden door het dagelijks
bestuur UCLOS behandeld. De
lopende zaken in dat ver-
band worden afgehandeld
door E. Willems en D. Van
Gerven.
Korrespondentieadres blijft

Sportsecretariaat UCLOS
van de K.U.Leuven, Tervuur-
sevest 101, 3030 Leuven-He-
verlee.
(016/22 23 10 toestel 133/-
134) •

Na het plotse en bedroeven-
de overlijden van dhr. G.
Deleu, sportdirekteur , be-
rust de begeleiding van de
universitaire sport bij het
sportcomité. Vóorzitter is
D. Van Gerven (ILO), leden
zijn J. Pauwels (ILO, ver-
antw. voor representatieve
studentensport) en J. Bout-
mans (ILO, vertegenwoordi-
ger in BUSF en VUSF) .
Secretaresse is Magda Van
Billoen, bureelhoofd sport-
secretariaat, verantwoor-
delijk voor de sector re-
presentatieve personeels-
sport. Assessoren z1Jn L.
Bollen (boekhouding) en de
vrijgestelde van de Sport-
raad, Chris Meulijzer.
Een subcommissie represen-
tatieve studentensport
wordt opgericht, waarin de
monitoren studentensport en
de studenten-afgevaardigden

stappen vanuit Antwerpen of
Mechelen? Loop dan, ren,
spring op je fiets, stuur
je sportafgevaardigde naar
het sportsecretariaat, ten
laatste voor 5 november.
Wacht niet tot het te laat
is; grijp je kans nu. Het
is het moment.
Beschik je niet over vol-
doende informatie, wendt je
dan tot je sportpraeses of
tot het Sportsecretariaat
(Tervuursevest 101, Hever-
lee, Nieuw Gebouw).

start ... een duizendkoppige
menigte kijkt gespannen
toe, je durft nauwelijks
nog te ademen, je spieren
spannen zich om in een
kortstondig moment al hun
energie te laten exploderen
zodat je, samen met tien-
tallen col~ega's-enthousi-
astelingen, naar voor
springt en de nacht in-
duikt.
Je ziet jezelf reeds ...
handgeklap, toeters, ge-
juich, spandoeken... alles
glijdt voorbij terwijl je
in een fors tempo naar de
St Romboutstoren stoomt
waar je even kan pauzeren.
Snel wat druivensuiker, een
praatje, een kus van 't
lief en dan weer verder,
verder ..•
Je ziet jezelf reeds... de
laatste kilometers, stramme
benen, blaren, pijnlijke
eksterogen. De vest, einde-
lijk, de Brusselse Poort,
het Sportkot •.. een kabaal
van jewelste, een ware
heksenketel, de eindrneet,
het bevrijdend moment !...
een zalige douche, een
ontspannende massage ... een
pint !!
Je ziet jezelf reeds ... de
held van de dag, een
prachtprestatie just for
fun, een enige en unieke
avond zoals je er nog vele
zou willen meemaken !
Doet de gedachte aan zulke
dag je niet watertanden ?
Wil je meedoen, lopen of

Natuurlijk wist je het al,
en natuurlijk neb je ze
overal in de stad reeds
zien hangen, de affiches
van de studentenmara-
thon ?!! Inderdaad, het is
weer zover. Op 6 november
loopt de 14° uitgave van
dit massasport-evenement
van stapel en zullen weer
honderden studenten zorgen
voor verkeersoverlast op de
Leuvense Steenweg. En jij,
je bent er ook bij dit jaar
! Niet omdat je weet dat je
naam dan in de krant ver-
schijnt of je tronie op
filmband wordt vastgelegd,
maar gewoon om te bewij zen
dat je méér hebt dan wat
hersenen en een aangetaste
lever.
Trouwens, je zal niet al-
leen zijn : verschillende
prominenten zegden reeds
hun deelname toe (onder wie
Lambert Swillens) om deze
manifestatie tot een succes
te laten uitgroeien; en
vraag eens aan je vrienden
of vriendinnen. .. wedden
dat ze meedoen ? Als je dan
nog weet dat ze er dit jaar
in Antwerpen en Mechelen
ook keihard willen invlie-
gen en dat WIJ nu eenmaal
de grootste universiteit
hebben •..
Aarzel je dan nog of heb je
angst voor die 42~ of 20
pietluttige kilometertjes,
sla dan even aan het dro-
men ...
Je ziet jezelf reeds aan de

Toch nog even de uren
vermelden, je weet maar
nooit :
Vertrek Antwerpen : Univer-
siteitsplein (U.LA. ) wil-
rijk.
Stappers: 16.00 u
Lopers: 17.00 u.
Vertrek Mechelen : St Lam-
bertusschool, Leuvense-
steenweg, Muizen.
Stappers': 18.00 u.
Lopers: 19.00 u.
Ieder die op eigen houtje
naar Antwerpen of Mechelen
zou gaan, is een half uur
voor de start ter plaatse.
Natuurlijk kan je ook met
de bus meerijden (wel eerst
inschrijven !) :.
Vertrek van bussen
Vanuit Leuven (S~ortinsti-
tuut) naar WilriJk : 14.45
u.
Vanuit Leuven (ibid.) naar
Mechelen: 16.45 u.----

C.M. en K.G.

•OpnIeUWVTK : natuurlijk
sensatie

4 november (13 tot 23 u)
Hogeschoolplein.

BELANGRIJK : Mensen die
zich op de omloop bevinden
moeten in het bezit zijn
van een sportkaart. Zij
dienen hun naam op te geven
aan de verantwoordelijke
van hun fakulteit. Wie dit
niet doet is niet verze-
kerd. Zo je niet in het
bezit bent van een sport-
kaart kan je die nog altijd
voor een spotprij sje beko-
men op het Sportsecretari-
aat.
Kwistaxfreaks, tot ziens op
de afspraak van 4 november.

Niet te geloven. Dit jaar
zijn het VTK en Sportraad
er terug met hun KWISTAX.
Zij verwachten jullie allen
op 4 november (13 tot 23 u)
op het Hogeschoolplein.
Jullie zullen daar kunnen
genieten van sensatie,
spanning, keiharde muziek,
veel bier en nog vele
andere excessen van een
typische "Brood en Spelen-
aktiviteit".

Apolloon : boekenbeurs en
nog heel wat anders.even voorstellen ...KIB •

•
Dit jaar organiseert Apol-
loon (Lichamelijke Opvoe-
ding) haar tiende Sport en
Kiné Boekenbeurs.
Ter gelegenheid van haar
tienjarig bestaan wordt het'
een tweedaagse : dinsdag 10
november (13 tot 21 u) en
woensdag 11 ncve.mbe r (10
tot 18 u).
Drie Belgische, een Neder-
landse en dit .jaar ook een
Duitse gespecialiseerde
boekhandel hebben hun deel-
name bevestigd. Verder zijn
nog een gespecialiseerde
platenfirma en een tiental
vaktijdschriften uitgeno-
digd.
Om het geheel gemakkelijk
te kunnen verteren zijn
verschillende nevenaktivi-
teiten voorzien: er zijn
tal van "natuursporten"-

filmpjes, men kan misschien
deelnemen aan het Volks-
sportcircuit, er is een
demonstratie van Cyclo-bal,
karate, stijgparachutisme,
rolstoelbasket; er is een
geanimeerde basketwedstrijd
waarin de docenten in hun
h~md zullen worden gezet,
t. tenslotte is er woensdag
om 17 u een panelgesprek
over schoolsport, georgani-
seerd door de oud-studen-
ten, zodat de Boekenbeurs
bezinnend kan eindigen. Om
deze twee dagen vloeiend te
verbinden is er op dinsdag-
avond ook een T.D. voorzien
in de Thier. Voor de rest
gaat de Boekenbeurs met
zijn nevenaktiviteiten door
in het Nieuw Gebouw op de
Tervuurse Vest 101 te He-
verlee ('t Sportkot).

De kring voor Internatio- worden meegedeeld. Naar tweedaags colloquium gehou-
nale Betrekkingen is de op alle waarschijnlijkheid den over het Belgisch Bui-
één na oudste en grootste komt er o.a. een debat over tenlands Beleid en dit met
vrije vereniging aan de KUL kernw~pens, met twee politi-de medewerking van o.a. de
Zij werd in april '45, net ci (o.a. Louis Tobback) ministers Eyskens, Van Els-
na WO 11, opgericht door Min of meer vast liggen al : lande, De BacNer, Desmare~s,
prof.dr.em.O.Deraeymaeker Dirk Thieleman, over: en Urbain. Vorig jaar had-
met de aktieve medewerking Iran,wat nu ? op dinsdag den we het grote genoegen te
van de ministers Van Zee- 27 oktober in de Kleine kunnen samenwerken met het
land en Van Cauwelaert. Aula om 20.00 h, en Hugo Centrum Europese Veiligheid
Doelstelling was en is I Camps over "Hoe ziet en Samenwerking, een Neder-
studenten interesseren aan het buitenland onze ZaIre landse organisatie werkend
internationale relaties, zo-politiek ?" op 4 november. vanuit Den Haag, aan een
wel in hun juridische, eco- Nadere bijzonderheden vind studiedag over aspecten van
nomische, politieke, histo- je op de KIB affiches.' de Oost-West betrekkingen.
rische als culturele dimen- Dit jaar zal onze studiedag
sie. Onze kring wenst daar- Ieder jaar worden er ook en-d60rgaan in Tilburg, dit om-
bij geen enkele politieke Kele uits~appen ingericht. dat we samenwerken met de
stelling in te nemen. Neu- Klassiek is de ieder jaar Vereniging Internationale
tralite&t is ons devies, weerkerende studiedag bij Tilburgse Economen.
berichtgeving onze taak. de Nato te Evere. Verder wer

den reeds de dienst buiten- Inderdaad, niet alleen in
Misschien even een greep uit land se zaken bezocht, en de theorie, ook in de prak-
de aktiviteiten van vorige konden studenten vorig jaar tijk proberen we "internati-
jaren: allereerst waren er een legermaneuver "in het 0nal-minded" te zijn door
de lezingen van o.m. de heetst van de strijd" vol- relaties aan te knopen met
ministers Eyskens, Simonet gen en organiseerden we zusterorgenisaties in Bin-
en Nothomb, PVV-voorzitter twee jaar gelegen een lucht-nen- en Buitenland, zoals
Willy de Clerq, Pauselijke doop op de luchtmachtbasis bijvoorbeeld de KIB-Brus-
nuntius mgr Cardinale, de van Kleine-Brogel. Voor sel, het hierboven genoemde
ambassadeur van Jordaniê dit jaa~ staan -naast het VITE, de Young European
Hassan Abu Nimah en zijn bezoek aan de Nato- een Democrats van de Cambridge De modernisering van het Dirk Drijbooms, zijn niet
collega van Argentiniê trip naar een onderdeel van Universiteit, enz... TNF-arsenaal van de NATO onvoorwaardelijk te vinden
J.M. Che Alvarez de Toledo. de marine op het programma, staat op dit moment in het voor een eenzijdige ont-
.Verder kregen we het bezoe~ en naar de afdeling Buiten- Wat kost nu een lidmaat- brandpunt van de Westeurope-wapening aan Westerse
van de huidige Belgische landse zaken van "De Stan- schap? Ondanks de ~tijging se publieke belangstelling. zijde. Het Amerikaanse
ambassadeur te Canada, J.R. daard", gecombineerd met eenvan de levensduurte 120 fr. Dit bewezen de geslaagde -standpunt werd op typische
Vandenbloock, de uitbrenger nog onbepaalde culturele ma-Daarvoor mag je gratis bin- vredesbetogingen tijdens wijze vertolkt door de des-
van de Pentagon paper nifestatie in Brussel. nen op bijna alle activitei-het weekend van 25 en 26 kundige J. Kangas van het
Daniel ElIsberg, twee top- ten en krijg je een gratis oktober te Rome, Londen, Hudson-Institute.
adviseurs van Lech Walesa, Ook organiseren we ieder abonnement op het KIB-tijd- Parijs en Brussel.
Wiskanowitsche en Wy~owieskijaar een colloquium over schrift Vizier. Het KIB- Hoewel de discussie geani-
en last but not least van één of ander onderwerp uit adres in de academische agenDe werkelijke verhoudingen meerder verlopen kon, werd
de enkele maanden geleden de internationale aktuali- da is echter fout. GeInter- liggen echter subtieler dan het een eerlijk en open uit-
bij een aanslag om het le- teit. Zo organiseerden we esseerden schrijven dan ook op het eerste gezicht uit wisselen 'van standpunten .

.ven gekomen PLO -directeur reeds een studiedag over beter naar; KIB, Schrijnma-slogans af te lezen valt. Tenslotte wees erevoorzitter
Nalm Khader. Voor dit jaar het internationale poli- kerschraat 1, 3apO Leuven, Met haar g~a~sopening van R. Blanpain.terecht op het
hebben Nguza-Karl-I-Bond, tieke terrorisme met mede- of nemen gewoon een lidkaart het academ1eJaar 1981-'82 totale ontz1en van mense-
CVP-voorzitter Leo Tinde- werking van professoren van op één van de eerste akti- toonde Europakring K:U. lijke waarden door vaktech-
mans, de Nederlands oud - diverse universiteiten. viteiten. Leuven dit aan. nici bij de behandeling
minister Marga Klompé en de Twee jaar geleden werd naar Ook NATO-ambtenaren zoals ran defensiemateries.
ambassadeurs van Portugal aanleiding van het 35-jarig Welkom ben je steeds ! LUc Crollen, zijn begaan met
en Zuid-Afrika reeds toe- bestaan van de Kring, een de vrede in Europa.
gezegd. Data zullen later moeilijk nog te verbeteren TONY GROVEN - Ook SP-medewe~kers zoals

Europakring : Europa
en zijn defensie

HOP
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Wetenschap en Samenleving

Wetenschap en sa-
menleving beïnvloe-
den elkaar op ve-
lerlei manieren. De
resultaten hiervan

problematiek ingeleid en
besproken door iemand die
in dit thema thuis is. Op
17 november start er een
introduktiemodule "Weten-
schapsfilosofie". (Zie
hierna).Dat is dus strikt
genomen geen WIS maar het is
wel één van de wegen er-
naartoe.

"Wetenschapsfilosofie"
Introduktiemodule

Wetenschap in Wetenschaps--
filosofie (WOS, deel 1),
Acco, Leuven, 1980.
_ K.POPPER, The Logic of
Scientific Discovera' de
eerste tien bladzij en.
_ T.KUHN, De Struktuur van
wetenschappeliJke revolu~
ties (vertaling), enkele
bladzijden.
- P.FEYERABEND, Against
Method, enkele blz.
(Er kunnen fotokopies ter

In een eerste bijeenkomst beschikking worden gesteld).
kunnen we alvast de weten- Eerste bijeenkomst : dins~
schapsfil~sofie van popper dag 17 november 1980, in
en zijn kritiek op het in- het Pauscollege, Hoge-
duktivisme tot onderwerp .schoolplein 3, LEUVEN, ka-
nemen. Een inleidende tekst mer 348.
hierover kan U vooraf be- Tweede bijeenkomst : dins-
zorgd worden. dag 1 december 1981, zelf-
In de volgende drie bijeen- de uur en plaats.
komsten kan de diskussie Datum en plaats voor de
wellicht op basis van vol- volgende twee bijeenkom-

V 1
qend beperkt literatuurpak- sten worden in groep afge-

ervo g Op P .12 ket: sproken.
ook volgend nummer - H.ROELANTS, Nadenken over Guido Van Steendam

Hoe gaat wetenschap vooruit
? Een korte vraag, met vele
antwoorden. Hoe goed deze
ook zijn, de kritiek achter
haalt ze wel.
Wie kennis wil nemen van de
wetenschapsfilosofische i-
deeên van K.POPPER, T.KUHN,
I .LAKATOS en P.FEYERABEND
kan dit in een introduktie-
module van viermaal twee
uur.

(ondanks steun van de stu-
denten) weinig bijval vanwe-
ge de permanente onderwijs-
~ommissies wat de studie-
groep ertoe noopte een nieuw
voorstel uit te werken, dit-
maal voor een keuzevak
"Wetenschap, Technologie,
en Samenleving" in de tech-
nische jaren of licenties
van de fakulteiten Land-
bouwwetenschappen, Toege- Wie voor één of maardere van
paste Wetenschappen en Weten-deze groepen interesse heeft
schappen. Meer informatie is welkom. Vooraf verwitti-
hierover kan je ook krijgen gen is niet nodig, maar wel
bij Lambert Swillens op nuttig als er inleidende
kringraad. teksten bij te pas komen.
In november starten er drie Ons adres is : Wetenschap
nieuwe studiegroepen Dl. en Samenleving, p/a
"Metaalkunde in historisch Kandidatuurcentrum,
en maatschappelijk perspek- Celestijnenlaan, 200A
tief"(13 nov.) "prognose" 3030 Heverlee
(19 nov.) en ""l-letenschapsdy-Telefoor: 016/200656
namika" (24 nov.) Deze toestel 1570 '
worden hierna in meer de-
tail voorgesteld.
Tenslotte zijn er dan nog de Dirk Roekaerts
introduktiemodulea.
HIërIn-wordt-ëën-wëlbepaald
thema uit de brede WIS - Zie

roepen soms
problemen op,
ze oplossen.

meer
dan El Salvador :

Dit roept enerzijds een
"filosofische" verwondering
op over het funktioneren van
wetenschap en technologie
intern en in de samenleving.
Anderzijds noopt het de
wetenschapper, wil hij op
een verantwoorde wijze de
wetenschap beoefenen, oog
te hebben voor de maat-
schappelijke gevolgen van
zijn werk. Het is echter
lang niet duidelijk hoe
een individuele onderzoe-
ker zijn maatschappelijke
veran~woordelijkheid kan
opnemen. Daarom is het be-
langrijk dat wetenschappers
uit verschillende discipli-
nes samen de komplexe re-
laties tussen wetenschap
en samenleving bestuderen.
Uit dit besef ontstond in
1976 de werkgroep "Weten-
schapskritiek" (in 1979
omgedoopt tot "Wetenschap
en Samenleving") die zich
tot doel stelde om "een
!~E~lê_~~_9~Y~~_èè~_5~~
kritjsche nadenken over we-
~~~~25~Ë:~~:~~§5~!~E~:~~---
hoe deze functioneren in
~~:~~~~~I~~I~g:~--------
De meerderheid der vrijwil-
lige medewerkers zijn le-
den van het tijdelijk
wetenschappelijk personeel,
de minderheid studenten,
professoren en mensen van
buiten de unief.

è~Hyg~g~~
Onze akliviteiten kunnen
in vier. woorden samengevat
worden: nieuwsbrief, studie-
groepen, introduktiemodules,
kolloquium. Het ~~!!~g~!~~
(over genetische mani?ulatie
e.d.) komt er pas tweede
semester.
De Nieuwsbrief is een tijd-
schrIft-dat-öp aanvraag
viermaal per jaar 9Eè~!ê
aan alle geInteresseerden
wordt verstuurd en dat nu
zijn derde jaargang ingaat.
Het heeft de bedoeling
algemene informatie (akti-
viteiten, literatuur, be-
schouwingen .••) over de
wetenschap en samenlevings-
problem~tiek onder een
ruimer publiek te versprei-
den.
Om aan sterk geInteresseer-
den de kans te bieden zich
in een bepaald thema te
verdiepen worden ê~!:!~!~g!:.~~-
E~~ opgericht. Deze hebben
meestal een tijdelijk karak-
ter; enkel de studiegroep
WIS-onderwijs die een voor-
stel uitwerkte tot invoe-
rin'] van een valt "Wetenschap
en Samenleving" in de tweede
kandidatuur van de fakul-
teiten der positieve weten~
schappen kent een (tot op
heden)permanent bestaan. Dit
voorstel genoot overigens

2 jaar burgerlijke - militaire junta
Nog vrijwel elke dag in het nieuws met moorden waarvan we de
wreedheid misschien niet eens meer beseffen : El Salvador
gewend. In een vorig artikel (Veto 4) gaf Veerle Draulans
een overzicht van de toestand : de alliantie van de oligar-
chie met de terreur, de mislukte en onvoltooide landbouwher-
vorming, de enorme kapitaalvlucht, het dalende BNP. De V.S.
schilderen de militaire vleugel van de oppositie af als een
instument van Cuba en Moskou, en plaatsen daartegenover hun
financiële en militaire steun aan de junta. Deze steun moet
het recht op zelfbepaling van het Salvadoraans volk verdedi-
gen (sic). Daarmee gaat een interventionistische politiek ge
paard, die als volgt kan worden geïllustreerd.

Amerikaanse
interventiepolitiek
- 500 militairen, opgeleid

in de VS, worden op 18
juli in Honduras gedropt,
nabij de grens om de
achterste linies van de
guerilla te treffen.

- Op 10 augustus zenden de
VS militaire adviseurs
naar Honduras, die daar
werkzaam zijn aan de
grens in de hoop er alle
bevoorrading aan de revo-
lutionairen onmogelijk te
maken.
Op 12 augustus heeft er
een ontmoeting plaats,
gestimuleerd door de VS,
tussen de staatshoofden
van Guatemala, El Salva-
dor, en Honduras ter
bespreking van de oprich-
ting van een snelle in-
terventiemacht van deze
drie landen. OOk Portori-
canen, Nicaraguaanse en
Cubaanse kontrarevolutio-
nairen nemen er aan deel.

- Op 27 augustus worden
door de VS elf nieuwe
helikopters geleverd. Een
Amerikaans team blij ft
enkele dagen in El Salva-
dor.

Centraalamerikaans

probleem

We mogen El Salvador niet
geisoleerd zien van het
hele Centraalamerikaanse
gebied. Als de verzetsbewe-
ging er niet in slaagt de
huidige machthebbers omver
te werpen, is dit enkel

omdat de junta kan rekenen
op machtige bondgenoten:
de VS, de buurlanden en
andere Latijnsamerikaanse
partners die goed beseffen
dat een overwinninq van het
Salv~oriaanse volk de be-
vrijdingsstrijd in hun land
zal versnellen.
Voor de V~ zijn de buurlan-
den 'handl.g'. Door verho-
'ging van hulp aan de buur-
landen kan hun steun van
daaruit versterkt worden,
dan treft die beslissing
ook Nicaragua: bijvoor-
beeld uit een recente ver-
klaring van een Hondurees
kolonel blijkt dat détail-
plannen voor een invasie in
Nicaragua reeds een tijdje
klaar te liggen •••

Vrije verkiezingen
De junta zoekt overal steun
voor het voorstel tot uit-
schrijven van vrije verkie-
zingen. Vrije verkiezingen
zijn zinloos in een land
waar de staat van beleg
heerst, de avondklok is
ingesteld, het leger het
land kontroleert, de media
ontoegankelijk zijn voor de
volksbewegingen en de ver-
antwoordelijken en woord-
voerders van die volksbe-
wegingen op een lijst staat
van subversieven die door
het leger moeten vermoord
worden om het land uit te
zuiveren en de vrede te
herstellen. Dit voorstel

geniet de steun van de VS
en de internationale kris-
tendemokratie, die beiden
bloot staan aan zware kri-
tiek. In de VS hebben bijv.
de laatste weken massamani-
festaties plaatsgehad uit
reaktie tegen de Reagan-po-
litiek en de pers heeft een
kritische stelling ingeno-
men bij het bezoek van
Duarte aan de VS.
Dat ook de kristendemokra-
ten zeer zwak staan, blijkt
bijv. uit de dreiging met
ontslag van de nog reste-
rende juntaleden, o.a. D.
Salazar, minister van eko-
nomische zaken.

Internationale
~egenbeweging

Het isolement op internati-
onaal vlak zal nog groeien,
zeker als de junta blijft
weigeren en het FDR-FMLN
als representatieve poli-
tieke kracht in het kon-
flikt te erkennen.
Het FDR-FMLN heeft herhaal-
delijk haar bereidheid tot
onderhandelen bekend ge-
maakt, maar tot op heden
weigert de junta.
En een Frans-Mexikaanse
verklaring (31/8) die het
oppositief~ont FDR-FMLN als
een representatieve kracht
erkent, zal de tegenbewe-
ging enkel versterken en
internationale weerklank
geven.
Er is reeds de steun van de
Noorse, Joegoslavische en
N~derlandse regering aan de
vèrklaring, en ook vanuit
de socialistische interna-
tionale.
Er zijn de wat vage verkla-
ringen vanuit het Europese
parlement en de Verenigde
Naties, maar dat alles is
een begin. Meer hierover in
een volgend artikel.
De solidariteit groeit. Ook
hier gaat onze strijd door.
El Salvador ligt niet zover
van ons als wel gezegd
wordt.

Sluit je aan bij het Leu-
vense El Salvadorkomitee
(Schreursvest 63, 3030 He-
verlee) of kom naar de
startdag op 28 oktober,
·14u30 in Auditorium Vesa-
lius.

UNIDOS HAS~A LA VICTORIA
FINAL !
EL SALVADOR LIBRE

,
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VOOf. de weinigen, die niet in Brussel'
waren .• •

"Weshall overcome !"

25 oktober. 14.30
Brussel.
Vader f moeder en twee kleine kinderen
verlaten het station richting Vooruit-
gangsstraat. Als volwassene vang je
onmiddellijk een glimp op van de massa
die zich daar heeft verzameld. De hoge
ballustrade maakt dat de twee kinderen
nog argeloos verderstappen. Wanneer ze
een beetje verder ook zicht krijgen op
de massa, begint één van hen te
snikken: "Ik durf niet meer gaan
betogen, papa."
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We hebben angst
"We hebben angst. Niet voor de militairen, maar voor die
mili tairen die zeggen dat een beperkte kernoorlog maar 200
miljoen doden zal maken. Voor die militairen die dit
weerleggen en zeggen dat er maar ~ miljoen doden zullen
zijn. We houden niet van een dergelijk cynisme.
We hebben angst. Niet voor de wetenschappers, maar voor die
wetenschappers die nog steeds doorgaan met onderzoek om het
bestaande wapenpotentieel nog verder te perfectioneren."

Cyriel De Gendt spreekt de
massa die zich rond het
Rogierplein verzameld heeft
toe.

gewaarborgd door een af-
schrikkingstheorie die ge-
baseerd is op het geloof in
de juistheid van een theo-
rie, dat het voeren van een
ming, .die vredesbeweging,"
lezen we in Het Laatste
Nieuws van maandag."Vredes-
en veiligheidspolitiek is
een te ingewikkelde en te
ernstige zaak om alleen
door emoties bepaald te
worden," besluit de redac-
tionele kolom van dezelfde
krant.

Dit was inderdaad geen
manifestatie op kindermaat.
Later op de namiddag bleek
het ook geen manifestatie
op mensenmaat meer.
"De limburgenaars (sic)
verzamelen zich aan de hoek
van het Rogierplein en de
Vooruitgangsstraat," meldde
Eric van Thienen rond 14
uur. Wanneer de Limburgse
kolonne zich drie uur later
in bew~ging zette bleek pas
hoe absurd die oproep was
geweest : ruim een uur lang
trok de Limburgse groep de
flessehals van de A. Max-
laan binnen. Je verzamelt
geen 10 000 (?), 15 000
(?), 20 000 (?) mensen op
de hoek van een plein en
een zelfs brede straat.

Organiseren bleek niet meer
mogelijk. Er werd per pro-
vincie opgestapt. De aard
van de geskandeerde eisen
leerde dat er heel wat
bloedverwisseling tussen de
provincies had plaatsgevon-
den : "Weg die bomme, hod-
verdomme," klonk het in de
Brabantse groep. De h had
hen verraden, dat moesten
Westvlamingen zijn.
Doch dat deed er allemaal
niet toe. Iedereen was er.
Voor hetzelfde doel. Daarom
geen problemen. Walen en
Vlamingen maakten voor een
keer geen ruzie in Brussel,
de generatie van '68 had
haar militanten opgeroepen,
honderden religieuzen die

hun 'religieus' zijn niet
onder stoelen of banken
staken, kunstenaars die
opstapten achter drie mooie
spandoeken ...•alles vreed-
zaam onder mekaar.

"De punkers in psychede-
lische kledij" , die De
Standaard had opgemerkt,
zijn me niet opgevallen.
Wel punkers in hun gewone
punk-plunj e. Sommigen had-
den hun eigen mini-syn-
thesiser bij en speelden
voortdurend hun eigen repe-
titieve muziek; nog ple-
zant om op te stappen ook~

Niet alleen op en langs het
officiële traject, maar in
heel de binnenstad trof je
vredesapostelen - herken-
baar aan hun geel-rode
sticker - langs de wegen :
mensen die, het wachten
beu, in hun eentje naar het
Zuidstation trokken ; ande-
ren die reeds op de terug-
weg waren; dorstigen en
hongerigen op zoek hun
~ehoeften te bevredigen.

Veeleer dan betoging ging
het in Brussel om een
manifestatie, een happening
waarvan je naar het aantal
deelnemers alleen maar kan
raden.

Maar het waren er veel,
heel veel.

Leo PAESEN

"Een zeer emotionele stro-
huidige vredespolitiek uit-
gebreid uiteen: "In 1981
wordt de vrede officieel

De massale opkomst en de
heterogene samenstelling
van de betogers verhinderen
de manifestatie nog in een
verdacht linkse hoek te
duwen zoals het Nederlands
Interkerkelijk Vredesberaad
(IKV) onlangs nog over-
kwam.Daarom zijn het nog
niet automatisch een stel
losgeslagen emotionelen bij
wie elke zakelijkheid zoek
is.

Ook vanuit wetenschappe-
lijke hoek kunnen een hele-
boel interessante dingen
verteld worden m.b.t. de
manier waarop onze defensie
georganiseerd is. Hylke
Tromp is bijvoorbeeld zo
iemand. In- de Volkskrant
van zaterdag (14/10) zet
hij zijn bezwaren tegen de
kernoorlog irrationeel is,
en dat de mensen een derge-
lijke oorlog dus niet be-

ginnen."

De vrede wordt dus gehand-
haafd door het rationele
gedrag van goedgeïnformeer-
de politici. Ook in crisis-
situaties. Psychologen wé-
ten echter wel beter. Uit
studies over menselijk ge-
drag, m.n. in crisissitua-
ties, blijkt dat de mens
helemaal niet dat rationele
wezen is dat op basis van
alle beschikbare informa-
ties beslissingen neemt.
Gedrag wordt namelijk sterk
bepaald door onze waarne-
mingen, onze manier van
kijken naar de dingen, die
op haar beurt weer sterk
bepaald wordt door wat we
over de wereld denken.
Daarom zal iemand die het
gevoe} heeft bedreigd te
worden, sneller bedreigde
situaties zien ...

Tromp :"De studie van het
gedrag van politici

(meer neutraal en precies
omschreven als politieke
besluitvormers) tijdens
crisissituaties heeft al
decennia lang belangrijke
gegevens opgeleverd, die
consequent de officiële
afschrikkingstheorie ont-
maskeren als een ongefun-
deerde en naieve theorie
over factoren die het men-
selijk gedrag sturen. De
kloof tussen wetenschap en
politiek scherper gemar-
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Literatuurwijzer ivrn
ontwapening

"Waarmee beginnen we ?" vroeg het jongetje. "Met informa-
tie !" antwoordde de president. En hij begon meteen de
volkeren van de wereld te, informeren over de gevaren van de
oorlog en de voordelen van de vrede ...
Deze konversatie uit Benson's Vredesboek illustreert dat het
bieden van informatie over, de vraagstukken van oorlog en
vrede dikwijls het startsein kan betekenen voor een
sensibilisering rond deze thematiek ; 'doch uiteraard hoeft
dat niet persé te gebeuren via een 'bekeerd' president, maar
kunnen we hiervoor ook onze toevlucht nemen tot een

, lezenswaardig boek omtrent deze problematiek. Daarom willen
we in de laatste artikels van o~ze serie over ontwapening en
vrede aandacht schenk~n aan enkele recente nederlandstalige
werken. We zullen beknopt - en dus uiteraard zonder
aanspraak op volledigheid - de hoofdlijnen ervan weergeven.
In dit deel komen werken van Rik Coolsaet en B.V.A. Röling
aan bod. Volgende week gaan we in op studies van Benson,
Heirman, Von Meyenfeldt en Barnaby. Wij hopen dat de korte
inhoudsopgave voor de VETO-lezer een aansporing betekent om
zich door middel van deze goed gedokumenteerde wr-tkeri (nog)
beter te informererr...

RIK COOLSAET

Een andere Vlaamse defen-
siedeskundige, nl. Rik
Coolsaet, publiceerde even-
eens eind vorig jaar een
boek in verband met de
kernwapenproblematiek :
Oorloq zonder einde. De
Amerikaanse militaire dok-
trine sinds 1945. Coolsaet
is verbonden aan de Leuven-
se uitgeverij K~itak, en
houdt zich reeds geruime
tijd bezig met defensie~
vraagstukken : onlangs nog
richtte hij een "rapport"
aan de ministers Swaelen en

Nothomb, waarin hij hen
verzocht om de geschiedenis
vande SALT-onderhandelingen
voor ogen te houden bij de
Uitvoering van het NAVO-
'dubbelbeslui t' van decem-
ber 1979.

Dit boek wil een verklaring
bieden van de oorzaken die
aan de basis liggen van de
drie militaire doktrines
die de Verenigde Staten
sinds het einde van de
tweede wereldoorlog hebben

afgekondigd. In 1954 ver-
kondigde president Eisen-
hower inderdaad als eerste
naoorlogse militaire dok-
trine de doktrine van mas-

sive retaliation of massale
vergelding : elke agressie I

zou beantwoord worden met
kernwapens. Kennedy's pro-
gramma voor de Amerikaanse
defensie betekende echter
de doodsteek van deze dok-
trine, en een nieuwe werd
in 1962 geofficialiseerd,
nl. de flexible-response
doctrine of de doktrine van
het aangepaste antwoord:
het is even noodzakelijk
een beperkte oorlog snel te
winnen of af te schrikken,
als een algemene oorlog af
te schrikken. Toen in 1973
Schlesinger defensieminis-
ter van Nixon werd, zette
hij opnieuw de officiële
doctrine op zijn kop, en
formuleerde de counter-
force-doktrine: niet de
steden, maar de militaire
installaties moeten onder
vuur genomen worden, waar-
door het in essen~ie een
doktrine voor beperkte oor-
logen is.

De ontwikkeling van de
processen die leiden tot de
ontwikkeling van deze mili-
taire doktrines worden kro-
nologisch behandeld in de
eerste vier hoofdstukken

van Coolsaets werk. Verder
worden bijdragen gewijd aan
de militaire macht van de

Sovjet-Unie, aan het herop-
leven van de koude oorlog
op het eind van de jaren
zeventig, en aan een moge-
lijke Amerikaanse militaire
interventie in een derde
wereldland.

Tenslotte gaat het laatste
hoofdstuk dieper in op de
Amerikaanse bewapenings-
dynamiek: een door de
Amerikaanse technologie ge-
stimuleerd proces dat de
spanningen in de wereld
aangrijpt om zichzelf te
verantwoorden. Zolang dit
proces niet onder kontrole
wordt gebracht, zit men in
een straatje zonder einde :
een krisis in de wapen-
industrie moet opgevangen
worden door een moderner en
groter wapenprogramma, en
om dat te kunnen verant-
woorden hebben de Verenigde
Staten de ganse wereld een
"oorlog zonder einde" ver-
klaard.
R. COOLSAET.

Oorlog zonder einde.
De Amerikaanse militaire
doktr1ne s1nds 1945.

Masereelfonds, Gent, 1980
133 blz., 325 fr.

BERT ROLING

Vijftien jaar lang was de
Nederlandse hoogleraar Bert
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Röling direkteur van het
polemologisch Instituut van
de Rijksuniversiteit te
Groningen, en gaf hij op
inspirerende wijze vorm aan
het zich snel ontwikkelende
instituut.

Tussen zijn talrijke publi-
katies genoot vooral de in
1973 in herziene en bijge-
werkte druk verschenen
Inleiding tot de wetenschap
'van oorlog en vrede grote
faam : zopas werd dit boek
in een grondige bewerking
opnieuw uitgegeven onder de
titel Vredeswetenschap.
Inleiding tot de
polemologie.

Vredeswetenschap ~ of pole-
mologie - is een nieuwe tak
van de sociale wetenschap,
die zich bezighoudt met de
oorzaken van de vrede en de
voorwaarden voor de vrede.
Polemologen zijn geen pes-
simisten of "doem-denkers",
maar zoeken juist naar
wegen die de mensheid voor
het oorlogsheil kunnen be-
hoeden. Röling is er trou-
wens van overtuigd dat
betere kennis en meer in-
zicht kunnen bijdragen tot
een redelijker buitenlands
beleid, en dat ze daardoor
de oorlog kunnen terugdrin-

keerd dan ooit. De tegen-
stelling met de nauwe sa-
menwerking tussen weten-
schap en politiek als het
om modernisering van wapen-
systemen gaat steekt hier-
bij schril af."

Politici zijn schijnbaar
slechts geïnteresseerd in
wetenschappelijk onderzoek
dat past in het door hen-
zelf omlijnde kader van
vooroordelen. Het is daarom
noodzakelijk dat vredes-
vriendelijke wetenschappers
op eigen initiatief, zonder
dat hun daarom gevraagd
wordt, hun ideeën in het
publiek halfrond gooien.
Het is dan verder de rol
van de media om deze aan de
betogers, van zondag, door
te spelen.

In Het Laatste Nieuws zul-
len we daarover blijkens
hun verslaggeving van zon-
dag, echter niet veel le-
zen.En toch, ik geloof niet
dat Vlamingen daar te dom
voor zijn ..•

Leo PAESEN

Tussen de massa's volk zaten ook heelder groepen K.U.L.-studenten.
Hierboven het halve VTK-presidium en hiernaast dito van godsdiens-
wetenschappen en germania.

,......_ ..

gen en de vrede bevorderen.
Wanneer de bevolking immers
een duidelijk beeld heeft
van de machtsverhoudingen,
de belangen en de opvattin-
gen die in onze wereld
gelden, is zij volgens hem
ook in staat de regeringen
tot een opbouwende vredes-
politiek te dwingen.

Dit boek wil dan juist een
bijdrage leveren tot het
brengen van die kennis en
dat inzicht, door een uit-
gebreid overzicht te geven
van de problemen waarmee de
polemologen zich bezig-
houden. Het' beoogt een
inleiding te bieden tot de
wetenschap van oorlog en
vrede, die de lezer toelaat
zich verder te verdiepen in
deze vraagstukken. Via een
behandeling van aktuele
onderwerpen zoals het
armoede- en ontwikkelings-
prob l.een., de leefmilieu-
probLcmet i ex en de mensen-
rechtenthematiek, wil Röli-
ng aantonen hoe ingewikkeld

rechtenthematiek, wil
Röling aantonen hoe ~nge-
wikkeld het oorlogsprobleem
is, en hoeveel blinde
krachten in de samenleving
het konflikt bevorderen.

Naast dit verkrijgen van
inzicht, acht Röling in de
toekomst andere funkties
voor de vredeswetenschap
denkbaar: polemologische
waarnemingsposten in de
wereld, die zouden kunnen
dienen als barometers om de
spanningen te registreren :
speciale polemologische op-
leiding van diplomaten,
ambtenaren in internationa-
le organisaties, politici
en journalisten: vorming
van deskundigen, die be-
schikbaar zijn om in voor-
komende gevallen een bemid-
delende rol te spelen : en
geven van een objektieve
beschrijving in de begin-
fase van een dreigend in-
ternationaal konflikt, door
een in onderling overleg
gekozen polemologisch in-
stituut. Doch Röling wijst
er tot slot op dat er op al
deze gebieden nog veel
gebeuren moet, wat nu niet
geschiedt door gebrek aan
mankracht en middelen.
B.V.A. ROLING

Vredeswetenschap.
Inle1ding tot de
polemologie.

Het Spectrum, Utrecht/Alpen
1981, 376 blz., 235 fr.

Wordt vervolgd

in volgend nummer
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Film •• Gouden ijzeren WAJDA

Tadeusz Birkut (Jerzy Radziwillowicz) als simbool van de slachtoffers van het stachanovisme. ..

Voor de niet ongeïnteresseerde leek zal het uitreiken van de
Gouden ~alm te Cannes dit jaar (in mei) wel verdacht veel op
een doorgestoken kaart geleken hebben. Men kan zich inder-
daad met de nodige scepsis afvragen of Waj da 's IJzeren Man
deze eer te beurt viel om kinematografische verdiensten, dan
wel om politieke moed. Een prijs dus als verdekte hommage
aan de in het Westen gewaardeerde Solidariteitsbeweging, ten
nadele van beter, echter filmwerk ~ zoals de Holly-
wood-oskars schaamteloos Lynch's Elephant'Man negeerden ..

Vive la Pologne

Niets is echter minder
waar! Het bekronen van
Wajda' s laatste film is de
beloning voor het kon-
stant-hoge peil van Wajda's
oeuvre sinds 1957 (As en
Diamant). Maar ook de hele
Poolse cinem~ : ze greep de
door Gierek in '71 doorge-
voerde demokratisering van
het regime met beide handen
aan om afstand te doen van
de literaire adaptaties
(stij1 Verhavert?) . De
lens werd gericht op aktue-
Ie problematiek: zo ont-
stond via de school van
Lodz de "Derde Poolse Cine-
ma". Gaandeweg heeft Polen
dan, samen met Japan wel-
licht, de verbeurd ver-
klaarde hoge plaats overge-
nomen van de steeds meer
tanende Italiaanse film op
het hoogste 'internationale
niveau. Momenteel regeren
dan ook niet meer de reeds
langer bekende Poolse "dis-
sident-emigranten" als Sko-
limowski (The Shout" 1978),
Zulawski (Possession, me~
Cannes-prijsvarken Isabel
Adjani), Borowczyk (Dr.
Jeckyl) en andere Polans-
ki's. De "autochtone", sys-
teemkritische cineasten als
Kieslowski (Amator), Zanus-
si en •.. Wajda moet je
tegenwoordig kennen in ci-
nefiele gesprekken.

Zanussi, een hermetisch
man, is ~rijwel de enige
die men geen Wajda-epigoon

r-: kan noemen. Wajda is immers
een instituut, Polens "Num-
mer Eén", begiftigd met een
schaars wordende epische
adem, een boeiende en voor-
al elementaire verteltrant.
Zijn eerste "epos" - wat
hij daarvoor realiseerde
zijn veeleer lyrisch-medi-
tatieve bezinningen over
liefde en dood (o.a. Het
Berkenbos, bekend van T.V.)
- heet Het Beloofde Land :
een barok en dantesk fresco
over het opkomende in-
dustrialisme in Lodz, met
als laatste sekwens de
prille uitingen van een tot
bewustwording komende mas-
sa ; een symbolische steen
gegooid middenin verzamelde

kapitalisten
Duitsers) ...

(Joden en

Marmer wordt ijzer
De vijand is van gelaat
veranderd : de rode euforie
van de jaren '20-'30 ver-
bleekt bij het Stalinisme.
De Marmeren Man (1976),
Wajda's tweede epos, ver-
haalt metonymisch (door de
ogen van Agnieszka, film-
studente, die een film
maakt over de geschiedenis
van Tadeusz Birkut, een
metser die in de fifties
een methode tot arbeids-
verhoging uitvindt, een
standbeeld krijgt, maar
later persona non grata
verklaard wordt) 20 jaar
Poolse geschiedenis in to-
taal, van het Stalinisme en
stachanowisme, via de de-
stalinisatie na '56 onder
bewindsman Gomulka, tot de
onlusten in Gdansk (1970),
tijdstip waarop De Ijzeren
Man (1980) aanvat. De Mar-
meren Man werd pas in 1978
door de Poolse 'autoriteiten
vrijgegeven voor het bui-
tenland : een voorbeeld van
de 'demokratisering' onder
Gierek.

Diens inadequaat optreden
tegenover de arbeiderspro-

De filmstudente Agnieszka (Krystyna ,
blematiek wordt in De Ijze-
ren Man aan de kaak ge-
steld. De film beantwoordt
de vraag waarmee de vorige
eindigde : hoe en waarom is
Tadeusz Birkut, de marmeren
man, gestorven? Wajda
knoopt de. beide films aan

mekaar door in Z1Jn recente
film Agnieszka te laten
wederoptreden, die nu
tracht een reportage te
maken over Birkuts zoon, de
"ijzeren" Maciek Tomczyk,
querulant die de rellen aan
de Leninwerf te Gdansk in
'80 zou hebben ontstoken.

FLASH - BAC~ GESCHIEDENIS

Het aktuele tijdstip van
gebeuren is dus het Gdansk
van '80 : de stakende ar-
beiders, massaal gerugge-
steund, onderhandelen met
een bleke, maar machtsgeile
regeringsdelegatie. Winkel,
eEn arrivistisch reporter
uit Warschau en afgeleefd
ancien, wordt met veel
tegenzin naar de plaats der
handeling gestuurd. Als lid
van de (staats)pers staat
hij -zoals alle anderen -
onder de auspicieën van een
repressief systeem, m.a.w.
een 'objektieve' reportage
is een utopie. Hij beweegt
zich dan ook door de film
als een ledepop, een kari-
katuur van de geprivili-
geerde kleinburgerij , wel-
licht als indirekt repre-
sentant voor Wajda's eigen
positie (naar' eigen zeggen
een berusten in de onbe-
langrijkheid van het indi-
vidu, zijn onmacht en onbe-
nulligheid tegen De Ge-
schiedenis) .

Winkel komt in Gdansk in
kontakt met Matka Hulewicz,
een reporter die wél idea-
lisme uitstraalt en een
dubbele funktie in de film
inneemt : primo, hij toont
Winkel (én ons) authentieke
beelden van de slag in
Gdansk 10 jaar geleden en,
secundo, hij blijkt eeri
studiemakker van Tomczyk
geweest te zijn tijdens de
revolte van '68. Matka
brengt Winkel in kontakt
met familieleden van de
stakende arbeiders. Allen
brengen een pijnlijk relaas
van hun gefnuikte ver-
wachtingen in Gierek en
beschrijven nauwkeurig hoe
Birkut tot zijn einde .is
gekomen, hoe de overheid
zich verlaagde tot lijk-
schennis (!) en hoe al dit
Tomczyk verandert. Hij
geeft zijn, studies op en
ontpopt zich als arbeider
aan de Leninwerf tot mili-
tant aktivist. Hij leert
Agnieszka kennen. via haàr
vernemen we dan (visueel,
wel te verstaan) hoe de
solidariteit groeide, over
de barrière van angst en
berustend fatalisme (het
trauma van 70 ?).
De (papieren ?) overwinning
van de vrije .vakbeweging
-de eindsekwens- toont
Wajda in een sfeer van
twijfel: hij is realist

Andrzej Wajda

genoeg om zich niet te
laten verleiden door het
euforische karakter kenmer-
kend voor bijvoorbeeld
Arbeiders 80 (1980), een
realisatie van verzamelde.
Poolse cineasten in opper-
beste sociaal-realistische
dogmatiek overigens. De
konklusie van de Ijzeren
Man is dan ook hoop, géén
zekerheid.

Doorn-Roosje
Toch rijzen enkele vragen
over Wajda's benadering van
geschiedenis. Is het mengen
van cinéma vérité, dokumen-
taire beelden in een fikti-
oneel kader, volledig ver-
antwoord? Film blijft na-
melijk fiktie.
Werkt de aanwezigheid van
Lech Walesa in de film
(zichzelf 'akterend') niet
eerder remmend op de ge-
loofwaardigheid van het
gebeuren en neigt dit ook
niet naar ongezonde perso-
nenkultus ?

Feit blijft echter dat
Wajda de hele geschiedenis
- net zoals in De Marmeren
Man - niet genuanceerd
genoeg aanbrengt, een
"objektieve" waarheid
(nietwaar, meneer Adorno ?)
in zwart/wit schildert, wat
de aandachtige kijker als
naief en demagogisch kan
interpreteren. Dat Wajda
western-stèreotiepen toe-
past is ook erg jammerlijk.

Hoe dan ook, De Ijzeren Man
is véél meer dan 'Voor Uw
Ogen Alleen' ...

Mark EELEN
Jan H. VERBANCK

Veto heeft je hart nodig.

Een wekelijks studentenblad. Twaalf pagina's dik.
En op zoek naar lay-outers ~n typisten (m/v). Zo gaat dat.
Maar niet lang meer. Zonder jou.

_.
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Thomas Bernhard,
De Stemmenimitator.

Thomas Bernhard zit duidelijk in de
lift : elk kultureel centrum zal on-
dertussen al wel een bezoekje gekregen
hebben van de "Wereldbeteraar " (,Julien
Schoenaerts) en/of "Minette" (Jo Ge-
vers). Enkele maanden geleden verscheen
ook een Nederlandse vertaling van "Der
Stimmenimitator" (1978), door De Arbei-
derspers opgevist uit de brede stroom
Bernhardpublikaties van, de laatste
jaren (Stirnmenimitator; Die Bil-
ligessen ; Die Käl te + de toneelstuk-
ken). Laten we deze oogst even van
naderbi j beki jken. Thoma. Bernhard

De "Stemmenimitator" is
geen roman, wel een bundel
mini-verhaaltjes, gaande
van 3 regels tot anderhalve
bladzijde, hoewel het woord
"bundel" misschien wel ver-
keerd gekozen is : er is
wel degelijk samenhang tus-
sen de verhaaltjes onder-
ling, terwijl de term "bun-
del" eerder een gebrek
daaraan suggereert. Echte
verhaaltjes zijn het eigen-
lijk ook niet : er is geen
plot, geen tijdsdimensie,
er wordt ook geen spanning
gecreëerd. Bernhard vertelt
gebeurtenissen, voorvalle-
tjes, faits-divers zoals
men die ook kan vinden in
Het Laatste Nieuws of de
,Gazet van Antwerpen. Er
wordt trouwens in het mid-
den gelaten of deze voor-
valletjes al dan niet eeht
gebeurd zijn - de achter-________________________________ flap doet een flauwe poging

ze als echt te presente-
ren : "Hij heeft ze onder
meer vernomen toen hij
werkte als rechtbankver-
slaggever, en ook tijdens
de jaren die hij doorbracht
in opvoedingsgestichten,
ziekenhuizen, huurkazernes"
-, maar gek genoeg maken ze
een sterkere indruk als je
ze als verzonnen be-
schouwt : werkelijkheid kan
je altijd afdoen als "uit-
zondering op de regel" ,
maar .als fictie krijgen
deze gruwelijke stemmen

De pers reageerde verdeeld m.b. t. 25 okto-
ber. Was Het Belang van Limburg ronduit
eufori sch , dan reageerde de Gazet \Lin
Antwerpen eerder koe 1. Het art i ke lover de
socialistische - Franse - stellingname tegen
"neutralisme" biedt een duidelijk alterna-
tief.

Nogmaals Adeline

Het stuk is opgebouwd uit
losse scènes die de toe-
schouwer telkens iets ver-
tellen over Adeline, een
aktrice die haar karrière
wil st.opzett.eri, Adeline
zelf krijgen w= niet te
zien, maar haar persoon
wordt belicht vanuit ver-
schillende standpunten;
dat van haar moeder, doch-
ter en zus, haar manager,
een kollega-akteur en een
joernalist. In die scènes
worden alle mogelijke kli-
chés over het leven van
een artiest en de hele
show-biss-wereld op een
rijtje gezet.

Wat de verveling nog in de
hand werkt zijn de scènes
die veel te lang uitgespon~
nen worden, zodat het stuk
uiteindelijk ongeveer twee
en een half uur (geeuw,
geeuw) duurt. De "applaus-
scène" lepk heel eventjes
leuk, maar het hoefde niet
om die zo lang aan te hou-
den. Hetzelfde geldt voor
de uitbeelding van het kan-
toorleven, de verschillen-
de gesprekken, enzovoort.

Wat de moeder van Adelin~
over haar dochter vertelt In dit "fantastisch nieuw
haalt het nivo van een muziekteater" heb ik me ook
artikel in ons aller week- ge~rgerd aan storende uit-
blad Family (De moeder spraak- en taalfouten.
van Sofia Loren open- (Beste mensen van De Kreet,
baart : "Mijn dochter kon zeg n:let"Ik noem viktor~
al lezen toen ze vijf was"). maar "Ik !:!~e!:Viktor").
De koreografie die wa te Van idiote riedjesteksten
zien krijgen tijdens het ,zoals "Ik zal je vertellen
nummer "Dark in the Shadow" van de zee / en wou je vra-
probeert duidelijk de dan- gen: Ga je mee 7" krijg
sen te imiteren die de BRT ik buikpijn, en daar komt
ons elke zaterdagavond nog bij dat geen enkele van
voorschotelt in domme pro- de "akteurs" kan zingen,
gramma's zoals "Het staat laat staan een noot enkele
in de sterren geschreven". maten aanhouden.
Ook gesprekken zoals dat Kortom, "Adeline" is een
tussen de manager, de kolle- stuk dat te mi 'de ' 1
ga en Adeline (via de tele- het oo't no ) n ~s ~ s~ g zou opgevoerd
foon) over een spiegel, en worden na Klapstuk.
dat tussen de moeder en de
zus van Adeline over de op-
voeding van haar dochter, Jan Delt~ur.

~

~
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parabelwaarde. Gruwelijk,
want in elk verhaal van de
"Stemmenimitator" staan de
wereld en het hoofdpersona-
ge met getrokken messen
tegenover elkaar : een duel
dat beëindigd wordt met de
dood van één der protago-
nisten: ofwel wordt de
wereld afgeschaft (dat kan
dan gebeuren door iemand te
vermoorden), ofwel wordt -
in het courante geval - de
hoofdpersoon gedwongen
zichzelf af te schaffen,
waarbij hij de keuze heeft
tussen zelfmoord, waanzin,
verlamming, lethargie, en
verlies van de eigen iden-
titeit. Bernhard geeft ner-
gens een hint van de oor-
sprong van dit conflict :
het is er, en het enige
weermiddel is niet-weten,
doen alsof, het vegeterend
leven, want bewustzijn,
nadenken is gevaarlijk; er
is het verhaal over de
balletdanser, verlamd na
een ongeluk dat volgens de
danser veroorzaakt werd
doordat hij voor de eerste
keer dacht aan de gecompli-
ceerdheid van een bepaalde
passencombinatie; er is ook
het verhaal "Grotonderzoe-
kers", waarin verscheidene
ploegen speleologen ver-
dwijnen in een tot dan
ononderzochte grot, waarna
de regering ten einde raad
de grot sluit. In enkele
fragmenten figureren ook

filosofen, wetenschappers
en schrijvers, die dan
onveranderlijk eerzuchtig,
slecht en hypocriet iijn.
Bernhards personages krij-
gen geen lucht meer, ze
stikken - een vorig boek
van hem "Der Atem", gaat
over het gevecht om lucht,
om te ademhalen - en dat
weerspiegelt' zich in z~Jn
stijl: lange, hijgerige
zinnen die een schat aan
nutteloze informatie be-
vateen, maar elke bijzin
betekent dan toch weer een
hap lucht : mede door het
soms plechtig-dor taalge-
bruik heeft dit een ver-
vreemdend-pregnant effekt -
zo'n gruwelijke voorvallen
vertellen op zo'n wijdlo-
pig-dorre manier - maar op
de lange duur werkt het
vermoeiend, en hierdoor
komen we bij m'n enige
bezwaar tegen het boek : de
lengte.
Bernhard vat de "Stemmeni-
mitator" blijkbaar op als
een requisitoir tegen de
wereld, waarbij elk verhaal
een bewijs meer is voor
z~Jn stelling en dus het
aantal van belang is. Na 80
blz. houdt de lezer het
echter voor bekeken: de
verhaaltjes die dan nog
volgen zijn gewoon dezelfde
variaties op hetzelfde the-
ma, verteld op dezelfde
manier, en daarom oninte-
ressant. Te lang dus.

Peter De Jonge

Van vrijdag 30 oktober tot· Alle dagen
'donderdag 5 november vert 20.00

film 20.20
The octagonAlle dagen

vert 1.4.00
film 14.20
Bugsy Malone

Alle dagen
vert 16.00
film 16.20
De prof
jongens

•
(Jody Foster)

en de college-

Zaterdagavond heb ik "Adeli- blinken uit in banaliteit.
ne"gezien in een ekstra - Het resultaat van zo'n op-
voorstelling, en na afloop eenstapeling van klichés is
is het me een groot raad- echter dat je een verve-
sel waarom dit muziekteater lende brok toneel te zien
zoveel sukses had. Het krijgt. Iedereen kent deze
basisgegeven van het stuk klichés al l~ng, en ik kon
lijkt nog vrij interessant me nooit van de indruk van
(is het leven van een artiest déjà vu en déjà ent~ndu
een kliché ?), maar wat (i.v.m. de muziek) ontdoen.
teatergroep Ke Kreet ermee "Adeline" is even slaapver-
aangevangen heeft is een wekkend als "De dag dat het

komplete misser geworden. zonlicht niet meer scheen",' -----------------------------------------------waarmee John Terra misschien
wel de bedoeling had om
alle gangbare klichés over
De Zinloosheid Van Het
Leven te doorprikken door
ze op een rijtje te zetten.

Alle dagen
vert 18.00 en 22.00
film 18.20 en 22.20
Een vlucht regenwulpen

Vrijdag, zaterdag, zondag
en maandag
vert 24.00
film 24.15
6 Schwedinnen von der Tank-
stelle

Dinsdag, woensdag en
derdag
vert 24.00
film 24.15
De wulpse nonnetjes

don-
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en geest terug te geven aan
het menselijk leven, zodat
intuïtie weer een plaats
krijgt op alle nivea~'s van
het menseiijk leven. (over-
genomen uit Avenue).
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In de beeldhouw- en schil-
derkunst is er in de laat-
ste twintig jaar een opvai-
lende verschuiving opgetre-
den. Het kunstwerk wordt
beroofd van steeds meer'
uitwendige attributen die
vroeger als essentieel be-
standdeel van het kunstwerk
doorgingen (vorm, materi-
aal, expressie). Men heeft
zo gezocht naar de meest
uitgebeende vorm waarin een
beeldhouwwerk nog als
beeldhouwwerk wordt waarge-
.nomen of aangevoeld.

Twee belangrijke tendensen
treden hierbij op de voor-
grond. De eerste poogt met
allerhande middelen het
kunstwerk los te maken van
zijn materiële verschij-
ningsvorm. Als je er bv.
van u'itgaat dat een beeld-
houwwerk essentieel "iets"
is, dat de ruimte indeelt,
ordent of begrenst, dan kan
een beeldhouwwerk eigenlijk
ook een beweging .in de
ruimte of een lege exposi-
tiezaal zijn.

hoe kunst een sociale skulptuur•
•

kan worden.
voerder, performer, lijst-
trekker voor "die grünen"
in Duitsland, samen met
Böll oprichter van de Free
International University,
oprichter van de Fluxux-
beweging, de Deutsche Stu-
dentenpartei en voorstander
van een "derde weg" tussèn
of voorbij kapitalisme en
kommunisme. We besparen je
een volledige opsomming van
zijn loopbaan en zijn ver-
dere aktiviteiten.

Je legt het maar uit

Bij Beuys z1Jn (al dan niet
verzonnen) autobiografische
elementen een wezenlijk
onderdeel van zijn kunst.
Zijn voorliefde voor het
gebruik van vet en vilt
dateert uit zijn periode
als StUka-piloot. In 1943
stortte bij in zijn vlieg-
tuig neer boven de Krim, en
werd als bij wonder door
Tartaren gered ......Ze had-
den mijn lichaam met vet

De tweede tendens is kom-
plekser van aard en doet
een veel groter beroep op
de intuïtie, de kennis en
de relativiteitszin van de
toeschouwer. Steeds meer
kunstenaars maken werken
waar in het konsept , het
idee of de instelling
t.O.V. het behandelde feno-
meen minstens even belang-
r:i;tjkis als het fenomeen
zelf. Gewoonlijk is er in
deze kunstopvatting ook een
zeer hechte band tussen de
persoonlijkheid van de
kunstenaar, zijn àktivitei-
ten en zijn objekten.

Een der allereersten om de
mogelij kheden hiervan de
eksploreren, was Marcel
Duchamp. Zijn ready-made's
en zijn schilderijen zijn
niet dadelijk belangwekkend
omwille van hun beeldende
kwaliteiten, maar omwille
van de verwarrende reeks
associaties en betekenis-
verschuivingen die in zijn
afzonderlijke objekten,
zijn oeuvre als een geheel
en de relatie tussen zijn
wer,k en zijn persoon opge-
slagen liggen.

De uiterste- konsekwentie
van deze opvatting over de
kunstenaar en zijn werk kan
heel ver leiden. Een van de
meest' veelzijdige, kontro-
versiël~ figuren die op dit
gebied werkzaam zijn, is de
Duitser Joseph Beuys. Hij
is 59 jaar oud, voormalig
StUka-piloot, beeldhouwer,

_tekenaar, leraar, aktie-
5,_ ....

ingesmeerd om het .weer op
temperatuur te brengen. Die
warmte moest vastgehouden
worden. Daarom wikkelden ze
me in een 'vilten doek."
Sindsdien is vet voor -Beûys
een s~mbool gebleven van
een nieuw evenwicht tussen
denken en voelen. Als vet
'warm is, is het zacht,
vormloos en chaotisch:
gevoe~. Als het koud is,
solide en geordend: ratio.

Haas à la Beuys

.Een ander heel persoonlijk
element in Beuys' optreden
is de heel bijzondere ver-
standhouding die hij heeft
met dieren. Een van zijn
beroemdste performances is
die waarin hij zeven dagen
en nachten met een coyote
opgesloten blijft in een
cel, om een dialoog op gang
te brengeri tussen het wilde
dier en de van de natuur
vervreemde mens.

De performance waarin hij,
met vet ingesmeerd, zijn
ideeën over kunst aan een
-dode haas uitlegt, ver-
klaart hij op de volgende
manier : "Een haas is voos:
mij niet het symbool van
angst. Een haas is voor~
zichtig. Hij neemt waar.
Hij is beweeglijk, bekijkt
vanuit verschillende ge-
zichtshoeken de situatie.
Maar als het moet valt hij
zelfs een hond aan." (Beuys
heeft voor de' oorlog ooit
• t ~ ,. l
'" '.' - _a·.......h,. ...

biologie gestudeerd). Beuys
wil hiermee duidelijk maken
dat zelfs een dode haas
meer intelligentie en in-
tuïtie bezit dan de materi-
alistische mens. Veel van
Beuys' objekten hebben dan
ook geen grote waarde op
zich (het kan hem trouwens
niet schel,en of ze uit
bederfbaar materiaal zijn
opgebouwd of niet) .maar
krijgen slechts hun beteke-
nis als de kunstenaar ermee
manipuleert, door de ge-
dachte diè hij ermee wil
overdragen.

Politikunst
De u.i t erst e konsekwentie
hiervan is door Beuys na
1958 ook getrokken: zijn
ideeën, zijn politieke ak:'"
tiviteit ging hij van dan
af als kunstwerk beschou-
wen. Het is bet'eken i svoL
dat hij zijn denkbeelden
over een nieuwe maatschap-
pij en zijn akties daarrond
..sociale skulptuur" noemt.
Dit lijkt de logische en
uiterste ontwikkeling- van
een door o.a . Duohamp ge-
opperde gedachte...
Beuys maakt dan ook geen
kunstwerken - in de,gewone
zin van het woord - meer,
althans sinds enkele jaren.
Wat betreft zijn opvattin-
gen spreidt hij soms een
zeer 'cynische vorm van
humor ten toon.'Beuys : ..De
taal vindt ik schitterend
materiaal, omdat het on-
zichtbaar is, Twee dagen

~geleden heb ik in Italië
aan graaf Aldo Brandini een
kunstwerk aangeboden. Een
onzichtbare skulptuur. Heel
duur. Hij voe Lde er wel wat
voor. Anderen h~bben het
hem afqe.raden. "

~

.
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Op de dezelfde manier zijn
de talloze schoolborden met
"richtlijnen voor een
nieuwe samenleving" meer
een vastgelegd idee dan een
echt kunstwerk. Zelfs over
zijn tekeningen, die erg
mooi zijn, zegt Beuys:
"Mijn werK is niet moeilijk
te begrijpen, wel de idee
erachter". Een tekening
ligt echter veel meer in de
lijn van wat er logischer-
wijze van een kunstenaar
verwacht wordt, dan een
hoop schoolborden.

Zo is het mogelijk dat het
"beeldende" werk' van Beuys
steeds meer op het achter-
plan is geraakt, eh zijn
politieke en filosofische
'denkbeelden steeds meer aan
belang wonnen in het to-
taalbeeld van het charis-
matische fenomeen Beuys.

Van een kleine groep ken-
ners, die de opleiding
hebben om esthetische waar-
den te konsumeren, wil hij
komen tot ,een d~skussie in-~e;2",;';;;:;tl;i';y'Jt; -.lf;;j'f;l>rC:!7>
alle- arbeLdsqeb i eden ovei:
kunst als probleem van
menselijke kreativiteit.
Door het kunstbegrip op
menselijke arbeid te be-
trekken, wil hij duidelijk
maken wat werkelijk kapi-
taal is, nl. menselijke
kapaciteiten. En de inte-
ressantste kunst is de
politiek: een manier van
werken met geestelijk mate-
riaal waarmee heel wat te
bereiken valt.

Zijn ideaal is, dit alles
op politieke wijze te ver-
wezenlijken.. Het 7-jaren-
plan om het kapitalisme te
overwinnen is klaar. Hij
wil het verwezenlijken via
"die grünen" en de Free
International University.
Een overzicht. Hij wil
onderwijs en bedrijfleven
onttrekken aan de macht van
de staat. Hij wil het
bankwezen demokratiseren om
het geld als in een orga-
nische bloedsomloop door
het maatschappelijk lichaam
te laten st romen . Hij wil
verdiensten koppelen aan
recht, in plaats van aan
goudwaarde, waarmee het
loondilemma tussen werkge-
vers en werknemers de we-
reld uit zou zijn. Het
energieprobleem wil hij
oplossen door een alterna-
tieve technologie te ont-
wikkelen, die de spirituele
dimensie wetenschappelijk
hanteert;. naast de materi-
ele aspekten van de dingen.
"Ieder mens is een kunste-
naar," zegt Beuys, die
beoogt een optimale kreati-
viteit voor elk mens moge-
lijk te maken door in zijn
nieuw bestel gevoel; 'ziel

Beuys streeft naar een
nieuwe eenheid in de mense-
lijke beleving en de maat-
schappij, waarin het ratio-
nele, het begrip arbeid en
het begrip kunst in elkaar
overvloeien. Tegen de ver-
vlakking die door het mate-
rialisme veroorzaakt wordt
(en daaronder rekent hij
zowel kapitalisme als kom-
munisme) zoekt hij naar een
manier om het analytische
denken in te passen in de
ritmes van de kosmos. De
uitgangspunten van kunst en
wetenschap, die nu diamet-
raal tegenov~rgesteld zijn,
wil hij weer bij elkaar
brengen. Oersituaties, ge-
dragen door inspiratie en
intuïtie, wil hij onderzoe-
ken om onze mythische be-
trekkingen op een hoger
plan te brengen.
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Over dit soort dingen kan
de man nog tiren doorgaan.
De vraag die zich na dit
alles stelt is, zoals DER
SPIEGEL zich afvroeg, of
deze bestbetaalde kunste-
naar ter wereld een charla-
tan is? Of is hij een
helderziende, een geniaal
vernieuwer van kunst en
samenleving ?

Er valt in elk geval te
konstateren dat Beuys het
ideeëngoed van Duchamp ge-
weld aandoet: volgens
Beuys zette Duchamp een
urinoir in het museum omdat
hij dat een kunstwerk vond.
De verdienste van Beuys zou
dan zijn, daaraan de idee
van een sociale skulptuur
te verbinden. Nu zegt Mar-
cel Duchamp zelf dat hij
het urinoir exposeerde om-
willen van het ongerijmde
en schokkende ervan. DU-
CHAMP: "This neo-dada,
which they call neo-rea-
lism, Pop Art, Assemblage
etc., is an easy way out,
and lives on what' Dada did.
when I discovered ready-
mades I thought to discou-
rage aesthetics. In Neo-
Dada, they have taken my
ready-mades and found aes-«.
thetic beauty in them. I
threw the bottle-rack and
the urinal into their faces
as achallenge, and now
they, admire them for their
aesthetic beauty." En daar
gaat één van de theorieën
die Beuys' aktiviteit on-
dersteunen.

De ~rootste verdienste van
Beuys is wellicht. dat hij
op een onnavolgbare wijze
al zijn aktiviteiten, idee-
en, objekten met zijn per-
soon heeft verbonden tot
één groot kunstwerk. Daar-
mee heeft hij een bestaande
tendens tot het extreme
doorgevoerd. Hij is een
uniek moment in de na-oor-
logse kunst, maar of hij
een wegbereider is, valt te
betwijfelen.

Snobsnob

Eén inkonsekwentie loopt
toch wel erg in de kijker :
veel van Beuys aktiviteiten
zi j n behoorlijk elitair en
snobistisch van karakter,
tot in de prijs die ervoor
betaald wordt. En dat lijkt
nu ook niet dé manier om
iedereen tot de toestand
van verlichting te brengen
die hij beoogt. En of
iedereen nu een kunstenaar
zal worden omdat Beuys dat
wil ...·? '

~.' r
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11.11.11 Leuven
steunt, Tanzania,
doelstellingen
De ll.ll.ll-aktie is een
jaarlijkse aktie ten voor-
dele van Derde Wereld-pro-
jekten. Ook dit jaar doen
Leuvense studenten mee aan
een aktie. Vorig jaar werd
een alfabetiseringsprojekt
in Nicaragua uitgekozen.
Dit jaar geven we steun'aan
een Afrikaans land, Tanza-
nia. De ll.ll.ll-aktie
groepeert een aantal Derde
Wereldprojekten. Al deze
projekten voldoen telkens
aan volgende doelstellin-
gen :
1. Bevordering van de ba-

sisbehoeften van de
plattelandsbevolking.

2. Selfreliance: vertrou-
wen op eigen kracht, om
zelf voor je rechten op
te komen, zelf je le-
vensomstandigheden ver-
beteren. ~

3. Nieuwe internationale e-
konomische orde: dit '
zijn een aantal maatre-
gelen voor een meer
planmatige aanpak van de
wereldhandel, ter bevor-
dering van een recht-
vaardiger verdeling van
het wereldinkomen, waar-
in de rechten van de
ontwikkelingslanden be-
ter verdedigd en meer
geëerbiedigd worden ; en
moet tevens de basis
vormen waarop de binnen-
landse plattelandsont-
wikkeling kan worden ge-
bouwd.

Het ll.ll.ll-projekt Leuven
1980 gaf steun aan de tech-
nische uitrusting voor al-
fabetisering in Nicaragua,
het bijeengebrachte bedrag
was ca. 900 000 BF.

Met het ll.ll.ll-aktiekomi-
tee wililen we in de eerste
plaats, zeker in deze tijd
van krisis de aandacht ves-
tigen op de problemen waar
de ontwikkelingslanden mee
te kampen hebben, De Derde
Wereld is het eerste
slachtoffer van dezelfde
machthebbers waar ook wij
mee te maken hebben : de
twee grootmachten met hun
geldverslindende en levens-
gevaarlijke wapenwedloop,
de multinationale onderne-
mingen voor wie alleen de
winst telt ... Europa kan
maar zijn krisis overwinnen
door een betere samenwer-
king met de Derde Wereld.
We vrage~ daarom uw.solida-
riteit : we willen de pro.!.
blemen van de Derde \\'ereld
zo goed mogelijk doorlich-
ten en ook financieel hun
ontwikkeling steunen door
een planten-verkoop, het
organiseren' van sobere
.maaltijden, het verkopen
van de steunkaarten .•. De
opbrengsten komen ten goede
aan een Tanzaniaans pro-
jekt.

Tanzania-
Eerst enkele gegevens van
algemene aard opsommen om.'
Tanzania te situeren in de
Derde Wereld. 2
* Oppervlakte : 940 000 km

(35.maal België)
* Gelegen in Oost-Afrika
* Hoofdstad : Dar es Salaam
* Aantal inwoners: vijf-

tien miljoen.
* Bevolking~dichtheid

16 inw/km .
* Gemeenschappelijke voer-

taal : Swahili'

In 1967 hield president
Nyerere in het stadje Aru-
shua één van zijn bekendste
redevoeringen. Deze rede,
Vde'lArushua-verklaring, is

een belangrijk keerpunt ge-
weest in het Tanzaniaans
ontwikkelin"{sbeleid. De i-
deeën die in de Arusha-ver-
klaring naar voren komen,
moeten onder meer verwezen-
lijkt worden door de vor-
ming van zogenaamde Uja-
maa-dorpen. Dorpen, die ge-
baseerd zijn op gezamelijke
arbeid, gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en ge-
lijke verdeling van d.,eop-
brengsten.

De laatste jaren valt een
toenemende behoefte aanhulp waar te nemen, dit in .. r
verband met de tegenvallen-
de eigen ekonomische pres-
taties. Onder invloed van
elkaar opvolgende droogtes
en ongunstige prijsontwfk-
kelingen op de wereldmarkt
(de wereldinflatie, .de
sterk gestegen olieprijzen)
is er nauwelijks van ekono-
mische groei sprake ge-
weest. Om de ambitieuze
plannen met betrekking tot
de sociale voorziertingen op
het platteland (drinkwater-
voorzieningen, m~dische
v~rzorging en onderwijs)
n:i:etin gevaar te brengen,
is in toenemende mate een'
beroep gedaan op buiten-
landse hulp.

De tweede sektor van het
projekt is de vrouwenwer-

kinq. Hierbij. worden v~l- DO Pomooentaart / Hoofdbestanddelen:rijst-gende konkrete doeLsceLl.Ln- t- " -t . t t
b d 5/1 me rajs pciI1'Ip0en~el· omaa -gen eoog : è kaa

a .Via onderzoek inzicht gruy re 5

trachten te krijgen - in VR Tofu noedels Hoofdbestanddèlen:rijst-
de positie van de vrouw. 6/1 in de oven soyakaas-noedels-ajuin-
Naast •een heel _ zware _'_ '- groenten
dagtaak heeft ze weinig

ccTardep »
Tardep beoogt de socio-eko-
nomische ontwikkeling van
het distrikt Tarime te sti-
muleren door mee te werken
aan de rurale woningbouw.
Daarnaast wordt ook gewerkt
aan de verbetering -van dè
positie van de vrouw.

In de sektor woningverbete-
ring heeft het projekt drie
konkrete doelstellingen
a. Het beg~leiden .van de

dorpskom i,tees voor de
planning en de uitvoe-
ring van de bouwaktivi-·
teiten. Steunend op het
principe van self-help
wordt jaarlijks per
gr6ep van tien families
één woning opgetrokken.

b. Het opleiden en begelei-
den van bouwbrigades :
deze ploegen van vier
man voltooien voor heel
het dorp het meest ge-
kèmpliceerde timmer- en
metSelwerk.

c. Onderzoek naar het ge-
bru~·k van lokale materi-
alen en aangepaste tech-
nieken om de streek min-
der afhankelijk te maken
van de' invoer. Zo wordt
veel geëxperimenteerd
rond het plaatselijk
vervaardigen van dakpan-
nen.

te zeggen in het gezins-
budget en de algemene
vergaderingen voor de
dorpsaangelegenheden.

b. Met de vrouwen worden de
problemen besproken. Bij
die gelegenheden worden
ook technische vaardig-
heden bijgebracht.
Via konkrete groepsakti-
viteiten wordt vooral
gewerkt aan het kreëren

ger maaltijd voorgescho-
teld, het verschil in kost-
prijs gaat naar het,projekt
t.V.V. Tanzania.
Op dinsdag 3 november is er
een info-avond in de kleine
Aula. Eerst wordt er meer
achtergrondinformatie over
Tanzania gegeven, daarna
.een toneelvoorstelling.
Diegenen die er vorig jaar'
bij waren, kunnen zeker ge-
tuigen dat het de moeite
waard was.

Wij proberen ook zoveel mo-
gelijk een fakultaire wer-
king van de grond te krij-
gen : i~dereen die hieraan
wil meewerken, of eens mee
plantjes wil verkopen, kom
gerust eens langs op Vaart-
straat 99 bij de Werkgroep
Derde Wereld die de
ll.ll.ll-aktie onder de
studenten op .touw zet.

door het projekt opgezette
.d.i.enst.en later door de
staatsdiensten kunnen wor-
den overgenomen.

c.

Het projekt loopt reeds
twee jaar. Eind dit jaar
wordt een voorlopige balans
opgemaakt, en een nieuw
tweejarenplan opgesteld. De
voorziene duur van het pro-
jekt is tien jaar.

van een eigen
voor de vrouwen
het verlichten
?agtaak.

inkomen
en
van

aan
de Leuvense aktie

Methoden
Net als vorig jaar zal een
autonome Leuvense studen-
tenwerking op, touw gezet
worden : in de loop van de
week van 3 november wordt
er een plantenverkoop in de
verschillende Alma' s geor-
ganiseerd. Er wordt ook de
mogelijkheid· geboden deel
te nemen aan een sobere
maaltijd. Voor de normale
pri;s word je een eenvoudi- Wim'van Damme

De gebruikte methoden lopen
volledig parallel met de
Tanzaniaanse ontwikkelings-
politiek: er wordt zeer
veel aandacht besteed aan
demokratische besluitvor-
ming en aan self-help. Ook
wordt ervoor gezorgd dat de

WAT IS PORRIDGE?
- Het is een half Engels ontbijt,dat
bestaatuit melk en havervlokken.

EE N GOED ON TB I,J T MET PORRIDGE

BEREIDIMS

1/4 L. melk; kleine halve
kop Porridgehavervlokken

'5 Avonds kookt men de vlokken in de melk
tot een brij. Dit gebeurtop een zacht
vuurtje terwijlU regelmatigroert.
(ongeveer10 min.) U giet de brij in een
diep bord, dat vooraf even met koud~ter
werd gespoeld.
De volgendeochtendkan U ofwel :

OOEVEELHEDEN: 1 portie

- de brij bakken in een geoliedepan op
een zachtvuurtje.Baktijd ± 10 min.

- de brij koud eten.

In beide gevallenkan-U het ontbijt op
smaakbrengenMet :

1. te latenmeekoken : kaneel,vanille,
krenten,rozijnen,stukjesgedroogde
abrikozen.

2. nadien op de porridgete brengen: ge-
raspte appel,a~l- of perensiroop,
gemalenhazelnotenof amandelnoten,
honig.

Uw eigen fantasiekan de keuze nog uitbreiden.

Wilt U volledigop z'n Engels ontbijtenen indienU nog hongerigzijt,klop dan nog een paar
.spiegeleierenen enkele sneden spek in de pan., ,L;"rii':"Ëtn l'~\<E EnEr~lE BrOl'
rnu~l\.· voor p~Ci~es

DE MENU'S DIEU HIER ONDER VINDT,ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN

IN DE VERSCHILLENDE ALMA- RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN

MET EEN PRIJS - KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S.MET EEril. ZEER GOEDE VOEDI

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS, UITGAVE: ALM A vz~ VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLI

GEN EN SUGGESTIES: E,VAN EVENSTR, 2c ze VERD, BUREEL LEO VAN DER AA TEL,229911

URANT ALMA I Lr m

Gehakte steak
Provençaalseprincesbonen

MA
271 GESWfEN GESWfEN

Normandischemosselschotel
Volle rijst

Tip:Tip~ melknage-
- recht

Tip; nagerecht
naar keuze

Bami Goring
Ei

Tip: fruit &
- nagerecht

in room
Tip; nagerecht

naar keuze
Tip: frui~ nage-

recht
Worsten
Bloemkool in room
Puree

Tip; melknage-
recht

Witloofgrntin
Kroketten

Tip: rauwkost+
stuk fruit

EDESALTERNATIEF

GESWfEN
Varkenslapje
Kampernoeliënsaus
Gek. aardauoelen Enkel '5

Hoofdbestanddelen:rijst-
groenten~noten-rozijnen~
rauwkost-yoghourtsaus

Brusselsestoverij
Gek.aardappelen

Enkel '5

Hoofdbestanddelen:selder-
soyascheuten~prei-vijgen-

./

•
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AGENDA 12

DONDERDAG 29 OKTOBER TONEEL: cfr donderdag 29 oktober.

OPENDEURDAG in EUROPAKRING van 14u tot 22u met toegang tot de
documentatiebibliotheek, informatie over een reis naar
Straatsburg en over de kring zelf. Maria Theresiastraat 57.

DEEAT : INTERFAKULTAIRE KRING (IFK) i.v.m. "Syndicalisten omtrent
de regionalisering van de nationale sectoren", sprekers van
ACV en AEVV aan Vlaamse zijde en aan Waalse zijde van het
FGTE en van de MOC. College de Valk, Tiensestraat 41, om
20u.

SCHOUWBURG Boudewijn DE GROOT om 20u.

MAANDAG 2 NOVEMBER

FILM : "Nick' s Movie : Lightning over water" van Wim Wenders en
Nicholas Ray. Ray is erg ziek (longkanker), gekromd van de
pijn, lichamelijk wrak, maar nog vrij helder van'geest. Het
is zijn eigen aftakeling die hij in beeld wil be.eld wil
brengen met de hulp van Wim Wenders. A.V. om '20.30u, 60fr.

TONEEL : "De Ijzervreters" van Aldo NICOLAY, om 20u, Groenstraat
7, Tiensepoort, door Reynaertghesellen.

MUZIEK : uit Renaissance en Middeleeuwen (Ital iaanse, Spaanse en
Franse) in Grote Aula om 20.30u door het Huelgas Ensemble,
200 Fr.

DINSDAG 3 NOVEMBER

INFOAVOND : over TANZANIA i.v.m. de 11.11 .11-aktie in de kleine
aula om 20u.

WOENSDAG 4 NOVEMBER
BENEFIETFUIF : t.V.V. Intermedium vzw vormingswerk i.v.m. ruimte-

lijke ordening en wonen, voorbereiding op pensioen en
alfabetisering, om 21u in zaal LIDO. 50fr.

HONGERMAALTIJD : i.v.m. 11.11 .11-aktie TANZANIA in Alma 2, Sedes,
Gasth~isberg, Pauscollege. '

VRIJDAG 30 OKTOBE~.

DIA en FILM: over Griekenland, in tu inbouv i nst i t uut , Mechelse-
vest, om 19.30u.

KWISTAX-Race : op het HOGESCHOOLPLEIN van 13u tot 23u organisato-
ren -: V.T.K. en Sportraad.
Uw sportkaart geldt als verzekering.

TONEEL: cfr. donderdag 29 oktober.
DONDERDAG 5 NOVEMBER •

ZANGAVOND: i.v.m. het St-Maartensfeest ; ingericht door werkgroep
Steinerpedagogie, in kultureel centrum Erusselse straat,
zaal 19, om 20.30u.

HONGERMAAL TIJD': i.v.m. 11.11.11 -aktie TANZAN"IA in Alma 1 en 3,
en in meisjescentrum.

ZATERDAG 31 OKTOBER

VRIJDAG 6 NOVEMBER

SCHOUWEURG : EVA MARIA 'met "Grüsse aus Wien" met Min. Willy CLAES
als dirigent, 150 à 350fr.

STUDENTENMARATHON : vertrek per bus vanuit het Sportinstituut naar
WILRIJK (om 14.45u) of naar MECHELEN (om 16.45u), per bus.
Zowel voor stappers als voor lopers (cfr. binnenpagina voor
meer informatie).

"Metaalkunde in historisch
en maatschappelijk perspek-
tief' -

Men kan zic'hde vraag stel±
len in welke mate de invoe-
ring van nieuwe technieken
en procédé's in de metaal-
kunde geleid heeft tot we-
zenlijke veranderingen in
de maatschappij. Is er wel
een tastbare belnvloeding
geweest ? Waren die veran-
deringen wenselijk en wat
is hun weerslag op de heden!
daagse maatschappij ? Zulke
vragen naar de interactie
metaaLkunde - samenLeving
willen we nader onderzoeken
en toetsen aan feiten en
ontwikkelingen.
Inleidende aktiviteit is
een lezeing verzorgd door

Ir. A Den Ouden over de "Ge
schiedenis van de Metaal-
kunde, waarbij hij de kIe"!"
toon zal leggen op de ont
wikkel~ngen in de ijzer- en
staalindustrie. DEze lezing
zal plaatsvinden in het de-
partement Metaalkunde, de
Croylaan 2, Heverlee op
vrijdag 13 november 198~te
16 uur. Daarna zal met dè
geïnteresseerden en met de
spreker een programma voor
de verdere werking van deze.
studiegroep besproken wor-
den.
Iedereen is van harte wel-
kom op deze inleidende ses-
sie.

"Wetenschapsdynamika"
Hoe ontwikkelt zich weten-
schap ? Hoe werken sturende
invloeden daarop in'? Kun-
nericex t.erne zo doorwerken
dat zelfs in fundamenteel
onderzoek gericht naar be-
paalde maatschappelijke
doelen toegewerkt wordt ?

Dergelijke vragen vormen ':'-
het werkterrrein van een
nieuw onderzoeksgebied, de
wetenschapsdynamika, voort-
gekomen uit de wetenschaps-
gesch~edenis, wetenschaps-
sociologie en wetenschaps-
theorie.

Vorig jaar publiceerden
Arie Rip en Peter Groene-
wegen een interessante
bundel artikels over we-
tenschapsdynamika onder de
titel "Macht over Kennis.
Mogelijkheden van weten-
schapsbeleid". (Samson '80)
Deze bundel geeft een intro
duktie tot wetenschapsdyna-
mika voorzover -relevant
voor wetenschapsbeleid.

Enkele mensen van de werk-
groep W m Sinteresseren
zich erg voor wetenschaps-
dynamika en willen graag
het boek van Rip en Groene-
wegen in groep bespreken.
Wie daaraan wil meedoen
wordt hartelijk uitgenodigd
op drie diskussieav0tèen
telkens rond één de ,t van
het boek en telkens op een
diBsdagavond van van 20 u
tot 22 u in het kandida-
tuurcentrum op de Cmpus te
Heverlee (Celestijnenlaan
200 A).

Meer bepaald :
DI 24 nov : "Wetenschapsbe-
leid" (beg. I. Verpoest)
DI 8 dec : "Wetenschapsont-
wikkeling" (beg. D. Roe-
kaerts)
DI te bepalen : "Weten-
schapssturing" (begeleider
L. Froyen)

De begeleider zal telkens
de diskussieavmnd inleiden
met een beknopte samenvat~
ting van de te bespreken
artikels. Wie aan deze
studiegroep wil meewerken,
kan het boek via de werk-
groep bestellen.

Zoekertjes
Twee plaatsen vrij voor
stud. uit Beringen of Diest
om met auto mee naar Leuven
te komen. Heen zond., t.eruq
vrijd. Inl. Parkstr. 38
Bel 40

Vrouwen kristendom
De Universitaire Parochie
schuift dit jaar als (één
van haar) diskussiethe-
ma('s) het thema "Vrouwen
Kristendom" naar voor.
Thema dat ergens in de
sfeer ligt van "feminisme"
en "vrouwenemancipatie" en
dus hier en daar nogal eens
"links" blijft liggen. In
de gespreksgroep komen vra-
gen aan bod als "Wat versta
jij onder feminisme ? Hoe
sta je tegenover deze be-
vrijdingsbeweging van vrou-
wen, ? Wat denk jij over
jezelf als vrouw ? Als
vrouw gelovig z~Jn binnen
het kristendom, kan dat en
hoe ?
Het fenomeen "feminisme"
wordt ook wat historisch en
maatschappelijk bekeken~

De gespreksgroepen zi;n

niet speciaal 'studiegroë-
pen', eerder praatgroepen
waarin je ervaringen kan
uitwisselen.

Wie geïnteresseerd is kan
kontakt opnemen bij Annemie
Laureyssens, Universitaire
Parochie, Jan Stasstr. 2
(22 78 08), of met Nicole
Delbecque, L&W, BI. In-
komststr. 21 (23 88 51).
lijksoortige situaties
voorgedaan. In veel geval-
len waren de betogers op
donderdag 15 oktober enkel
vertegenwoordigers van een
veel grotere massa. De
volgende keer moesten de
studenten uit het NUHO zich
maar eens wat minder laten
doen. Dan zijn er in Brus-
sel meer dan 4.000 beto-
gers.

J.F.

De Bondt,

Sociale School Heverlee
Akties tegen
Bosmans ...

- Naar aanleiding van het
redaktioneel in vorige Ve-
to. -

Niet enkel de groeiende
individualisering van de
studenten was de oorzaak
van de eerder beperkte
Leuvense deelname aan de
betoging van 15 oktober. Er
speelden ook andere zaken
mee.
De studenten van de Leuven-
se universiteit zijn een
grote vrijheid gewoon. Deze
vrijheid is in de NUHO-
scholen niet zo vanzelf-
sprekend. In de Sociale
School van Heverlee bv.
bestaat nog altijd een, nog
steeds groeiend, repressief
absentiesysteem. En als je
niet braaf bent, wordt je
bij de direkteur op het
matje geroepen.

Zo ook heeft de direkteur
verboden om op 15 oktober
massaal te gaan betogen.
Wel mochten er per klas
twee studenten als delega-
tie naar de betoging. Die
mensen moesten verkozen
worden en de direkteur wou
ook hun namen kennen. An-
dere kandidaat-betogers
werden die namiddag op
school verwacht. De repres-
sie-mogelijkheden ten over-
staan van deze mensen waren
duidelijk : absenties, le-
raars die dreigden met het
stoppen van de lessen bij-
zondere methodologie (her-
halingslessen), etc ...
Gevolg : iedereen bleef
braaf op school. En in
plaats van misschien wel
100 of 150 man (vrouw) van
de sociale school van He-
verlee waren er 24 !
In andere NUHO-scholen in
Vlaanderen hebben zich ge-

Heb je een oude pingpongta-
fel te koop ? Germania is
geïnteresseerd ! plA Peter
Hillaert J. Lipsiusstraat
55

TE KOOP: LP ,s (- 25 fr.
vanaf 2°) Z.W. Bondgenoten-
laan 154 Bel Studio

Film
Zoals vorig jaar zal ook
dit jaar film gespeeld
worden in de projektiezaal
van de Vlaamse Leergangen
(Boekhandelstraat 9, op de
hoek met de Muntstraat). In
de programmatie wordt ge-
tracht de "betere" pub-
lieksfilm te brengen. Daar-
van kan dan genoten worden
in een moo i,e zaal, die de
vergelijking met .Studio 1
kan doorstaan, 260 zetels
met ruime plaats en een
groot doek. In tegenstel-
ling tot vorig jaar zal dit
jaar geen 35 MM worden
gedraaid omdat dat te duur
uitkomt. Enkel dus films in
16 MM worden gedraaid onder
de beste voorwaarden.
De inkomprijs bedraagt tel-
kens 60 frank. De verto-
ningen gaan door op woens-
dag om 22 uur (soms 21
uur). Hier volgt de pro-
grammatie voor dit semes-
ter :

Woensdag 4 november
22 u. The Strawberry Sta-

tement
Stuart Slagmann

Woensdag 18 november
22 u. Satyricon

Frederico Fellini

Woensdag 2 december
22 u. The Duellists (Grote

prijs Cannes 1977)
Ridney Scott

Woensdag 16 december
22 u. Love Happy

The Marx Brothers

Noteer alvast deze data in
je agenda. Op sommige
films komen we nog terug.

oploSsing .
Kruiswoord
raadsel


