
Nobelprijswinnaar James Watson tijdens
zijn kleuter jaren. toen hij het dubbel-helix
model voor DNA vooropstelde.

Even recapituleren: in 1973 werd de
techniek (recombinant-DNA) voorge-
steld op de Gordon Research Conference
on nuc/eic acids. Vooral gestuwd door de
kring van de oorspronkelijke ontdekkers
rond Paul Berg (Stanford University,
Calif.), kwam men vrij vlug tot het
opstellen van een moratoriumbrief, die
aan alle betrokken wetenschapsmensen
over de wereld werd verstuurd. In de
koelkast ermee dus. Dit moratorium
werd door de Asilomar-conferentie in

.door CCD
t1ïi .....

trolemechanismen voor het werken met
recombinant-DNA.

Het is duidelijk dat met het opstellen van
deze veiligheidsvoorschriften de storm
niet tot bedaren kwam, integendeel: hoe
langer hoe meer wetenschapsmensen
begonnen deze beperkingen als ondraag-
lijk - en dus onaanvaardbaar voor het
..vrije onderzoek .. - te beschouwen, hoe
men deze voorschriften achteraf ook
versoepelde. Maar terwijl in de V.S., in
Groot-Brittani~, in Nederland, ... de
discussie hoog oplaaide, zweeg de pers in
Belgi~ als vermoord. Je zou denken dat
het hier ook ruet hoefde, omdat er
daaromtrent niets gebeurde in ons ..klei-
ne achterlijke landje ... Niets is echter
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Genetische manipulatie: .

Pandora's doos ..geopend?
Voor wie de berichten over genetische manipulatie zo een beetje
gevolgd heeft, zal het reeds duidelijk geworden zijn dat in de
maatschappelijke discussie hieromtrent in sterke mate een
kentering is opgetreden. Waar in de eerste helft der zeventiger jaren,
zelfs de grootsten der biochemici zich kritisch opstelden tegenover

..... het wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen van de
, genetische manipulatie-tec~nieken, blijken deze nu vrijwel allemaal
een bolwassing te hebben ondergaan. Wanneer we de New Scientist
van 26 augustus 1982 mogen geloven, schamen ze zich gewoonweg,
zich ooit zo kritisch te hebben opgesteld,· zoals bijv. de
Nobelprijswinnaar James Watson (ja, die van het DNA-model) die
zichzelf «a teenage jackass» noemde (1) (vrij vertaald: «een puber
met moeilijkheden»), Wat is er dan veranderd? Zijn de theoretische
risico's dan theoretisch onmogelijk geworden? We zouden denken
van niet, als nu blijkt dat men binnen afzienbare tijd ook aan het
genetisch materiaal van de mens zal kunnen gaan sleutelen: de
moeilijkheden moeten dus nog beginnen!

minder waar ... tenuit op het wetenschappelijk onder-
zoek. Men heeft de risico's van gene-
tische manipulatie sterk overdreven, stelt
men nu. De discussie heeft aldus een vrij
analoge positie ingenomen als deze rond
bv. kernenergie, al zullen sommigen deze
vergelijking niet graag horen maken.

Het Paradijs België
Terwijl in Nederland bv. het DNA-
onderzoek door de diverse bepalingen
sterk bemoeilijkt, of zelfs onmogelijk
werd gemaakt, kon dat in België zonder
veel moeilijkheden wél. Met het gevolg
natuurlijk dat diverse wetenschapslui
overal ter wereld naar onze contreien
kwamen afzakken om ongestoord hun
proeven uit te werken. Het zal immers
.. VIaaIPS ~ zljft; ....
tennaatschappij van Akzo, dat als eerste
ter wereld een via genetische-manipulatie
bereid produkt op de markt brengt (New
Scientist ; 6 mei 1982, p. 1304). In het
laboratorium van Prof. ScheU en Nobel-
prijswinnaar Fiers te Gent, werden de
genetische manipulatietechnieken toe-
passelijk gemaakt voor hogere planten.
Dit betekende een enorme vooruitgang
t.O.V. het uitgangsmateriaal. de plas-
miden van de bacterie Escherichia coli, en
opende tal van nieuwe wegen voor
onderzoek en toepassingen.
Intussen sloeg de internationale stem-
ming ook grotendeels om. De algemene
teneur opdit ogenblik zouden we kunnen
omschrijven als een heftige en verbitterde
afkeer tegenover. elke controle van bui-

aan de andere kant wordt in feit een
tijdsbasis als referentie vooropgesteld, of
om maar iets te zeggen: over een periode
van 10 jaar mag het aantal incidenten niet
hoger oplopen dan een bepaalde waarde.
Om de' knoop te kunnen doorhakken zou
er echter meer moeten geweten zijn over
de aard en omvang der risico's, die
«spijtig genoeg slechts» theoretisch zijn.
Zo werd in het verleden reeds gewezen op
de noodzaak van een betere kennis van
de ecologie van Escherichia coli, en deze
ecologische vraagtekens zullen des te
prangender wanneer men tie genetische
manipulatietechnieken ook op cultuur-
gewassen zal toepassen.

Heel andere vraagtekens rijzen bij de
mogelijkheid om genetische manipulatie
op de mens toe te passen. Waar we tot
voor kort (cfr. Veto van vorigjaar, nr. 28)
nog vrede konden nemen met de (troos-
tende) gedachte dat het menselijk ge-
noom te ingewikkeld en te omvangrijk is
om er aan te prutsen, blijkt dat we ons
ook hier niet in slaap mogen laten sussen.
Hoewel velen, zoals Prof. Scheil, zich
duidelijk afkerig toonden en zullen
tonen, gaan we daar regelrecht naar toe,
aldus Dr. Volckaert tijdens de eerste
bijeenkomst van de introduktiemodule
over menselijke erfelijkheid, georgani-
seerd door de werkgroep Wetenschap &
Samenleving. Diverse opmerkingen in de

New Scientist (I) wijzen trouwens in
dezelfde richting. Een duidelijke aanwij-
zing, volgens Volckaert, is de vermelding
in Science van met succes uitgevoerde
manipulatie in het genetisch materiaal
van Drosophila, het bananevliegje. Hier
staan we voor een hoger dierlijk orga-
nisme, waarvan de preciese wijze van
gen-expressie deze van de mens waar-
schijnlijk dicht benadert. .

Staan we dan weldra voor Science-
Fiction toestanden zoals bv. in de film
Blade Runner worden opgeroepen? Wel-
'icht nog niet zo gauw, maar onthou
misschien voor wanneer het zo ver is : leg
een wetenschapsmens nooit iets in de
weg, laat hem begaan, maar vraag hem
nooit zich te verantwoorden voor de
maatschappelijke gevolgen van zijn on-
derzoek. Hij zaljeantwoordendathijdie
maatschappij niet heeft gemaakt.

Wilfried Allaerts

(1) Denselow, Janis - GMAG and the teenage
jackass - New Scientist, 26 August 1982.

De tweede bijeenkomst van de werkgroep
Wetenschap & Samenleving voor de
introduktiemodule rond Menselijke Erfe-
lijkheid gaat door op maandag 22 novem-
ber om 20 .• ia liet Kaadidatuun:entrum.
Celestijnenlaan 200 A, Heverlee.

Theoretische risico's
Volgens sommigen is het feit dat er tot
nog toe geen ernstige ongevallen op-

traden, afdoende-om de gel!Chç!!ts~teW»~W~~ii9.-"",,~ri•• "Wi;r;:::;:==~;ii.;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;:;;:;;:::===::. ...m~e)iiSicö·hand~j._ JA HJ' A,Mh: ,~.ÇL ......
om eventueel een versoepeling van de
veiligheidsmaatregelen af te dwingen.
Daar werd reeds tegen ingebracht dat
men nooit kan stellen dat één of ander
incident onmogelijk is, omdat het tot
dusver niet voorkwam. (Het risicodra-
gend effekt van eender welke technologie
wordt nooit absoluut uitgedrukt, d.W.Z.
niets is 100% veilig of onveilig voor de
samenleving.) Beide zienswijzen zijn
echter minder contradictorisch dan op
eerste zicht zou lijken: in feite meten ze
de risicograad volgens een verschillende
referentiebasis. Voorstanders van «het
loslaten» van genetische manipulatie
zullen stellen dal t.e.v. het gró~e aantal
experimenten zich tot hiertoe een uiterst
laa~ ongevallenpercentage voordeed;

Nog voor dinsdagstakingen van ACV:
Studenten op ,'s~raatvoor beurzen

November is daar en de studenten komen op straat. Enigszins gedecimeerd in aantal en zonder veel
overtuiging, maar het regende dan ook. (Betoging 9 november '82)

~edebeheerschaakInat ezet
Dit is niet het eerste en zeker niet het laatste artikeltje dat gepleegd
wordt over het medebeheer. Dat het medebeheer - ~léer door
mensen die er rechtstreeks mee te maken hebb~aag gesteld
wordt is niets nieuws. Het spijtige daarvan is, <lat hun twijfels no~
gegrond zijn ook.
Dit is onlangs nog eens duidelijk .gëble-
ken i.v.m. de V.Z.W. AI~Wie nog
denkt dat het spel op.eerî eerlijke manier
gespeeld wordt. veronderstelt dat op de
vergaderingen van die V.Z.W. (waarin
drie studenten zitten) al de problemen en
te nemen beslissingen aan bod komen.
Zo hoort het immers. Doch in de praktijk
is niets minder waar. Met een boutade
mag je wel zeggen dat er daar enkel
gesproken wordt over de plaats van de
bloembakken.

Dat de werken tijdens de vakantie aan
Alma I gepaard zouden gaan met een
omschakeling van het restaurant naar
snack-bar is op geen enkele vergadering
van de V.Z.w.. Alma geweest. Tenzij
misschien zo'n vergadering samenge-
roepen door Mangelschots, voorgezeten
door Mangelschots, bijgewoond door
Mangelschots, ... zonder dat zelfs maar
een kat er iets van weet. Blijkbaar gebeurt
zoiets frequent. Want over het gangbare
eksperiment met de vijf frank prijs-
vermindering 's avonds in Alma 2 en 3 is
de beslissing ook wie weet waar gevallen.

Het medebeheer 'binnen de Alma stelt
met andere woorden niet veel meer voor.
Bepaalde figuren - die denken dat ze
alle macht in handen hebben - trekken
de beslissingen naar zich toe. Dat zulks
. nu nog zou gebeuren met de plaats van de
waterkranen en dergelijke, tot daar toe.
Maar de hiervoor beschreven voorbeel-
den tasten uiteindelijk, d.W.Z. op lange
termijn, de demokratisering van het
. onderwijs aan. De evolutie van restau-
rant naar snack-bar gaat immers tesamen
met een prijsdifferentiatie waarvan de
gevaren algemeen bekend zijn. En het
eksperiment met de prijsvermindering
kadert binnen een groter projekt waar-
van de bedoeling - lijkt ons - is van
bewijsmateriaal te verzamelen waarmee
kan aangeduid worden dat het de student
niet te doen is om goedkope maaltijden.
.Dat zoiets moet gebeuren met praktijken
die het daglicht beter niet zien, is maar al
te duidelij k.

Mijne neren, wordt nu eindelijk eens
eerlijk en volwassen.

J.V.D.

VRANKEN nEN NOOIT MEER 1U
Met vreugde stellen wij vast dat de nota
van de A.V. van I(rÎngr.aad i.v.m. dè
interpellatie van artikel 15 én 24 (kijk
'es in de gele blaadjes van je blauwe
<;oJlegerooster bij bet examenregle-
ment) goed ontvanp wer~ op de
Academisebe Raad van 15 november
laatstleden.
Hier vróeF wij wat er in feite
gebeuren moest met de evaluatie van
colleges die door verschillende docen-
ten gedoceerd wotden.
De Academische Raad interpreteert het
CXllmenf'eglement als VQIgt; 'Voor .de
eerste zittijd bepaalt de examencom-
missie zeff of men de quota's van de
verschillende docenten samentelt en als
één cijfer. gaat bespreken op de delibe-
ratie, of aD men de quota's àftonderlijk
gaat bespreken op de deliberatie. Deze
beslissing is bindend voor beide zit-
tijden.'
Er werd ook besloten dat de studen-ten
voor de eerste zittijd precies moeten
weten . hoeveel cijfers er toegekend
worden. Op die manier weet je vooraf
of .je één ..cijfer krijgt voor twee
examenuitslagen (dus 2 X LO:;: 20 pun-
ten, samengestelde punten is één vak)
of twee cijfers voor 2 examenuitslagen
(= 2 keer 20 punten. 'Watbetekent: twee
verschillende vak:k:en).
Dit heeft meteen consequenties voor de
zaak Vranke.,,: bij de nieuwe deliberatie
zal men één cijfer voor Stijns en
Vranken.samen moeten bekijken, zoals
dat ook gebeurde voor de deliberatie in
jlili .'82. x
Dus toch nog goede hoop dat deze zaak
een minder bitter staartje krijgt dan er
eerst werd geV{eesd.

=. Lieven Boone
Stvw. Acad. Raad
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De redaktie

r-------REDAKTI 0NEEL----------,.
Who cares, anyway fortiori' de studenten die toch al

- zoveel voordelen genieten ..." Een
De Leu.~enaars zullen tevreden ge- variant daarop is de tendens van de
weest zun: de studenten h.o~den hu~ morele verontwaardiging: "Er krepe-
tradities, ondanks de dreigende kri- ren mensen in de Sahel, en wij
sis, nog in ere. Ze drinken nog steeds studenten komen op straat, for a few
bier (iets meer in de huiskamer dollars more." In het kader van de
vanwege laqere prijzen). ze debat- jacht op profiteurs krijg je ook al eens
teren er nog flink op los, en wa rem- te horen: "Wie echt wil studeren, kan
pel, november is daar en de studenten studeren, ook zonder beurs. Er zijn
komen op straat. Enigszins gedeci- genoeg middelen te vinden, bv. eerst
meerd in aantal en zonder veel twee jaar werken, een studielening
overtuiging, maar het regende dan enz." Een subtiele en verraderlijke
.ook. variant hierop is de redenering dat
'oat verminderd aantal wordt echter het hele beurzenstelsel zinloos is,
niet enkel verklaard door de regen. omdat de voornaamste barrière voor
Het "recht-op-onderwijs"-platform toetreden tot hoger onderwijs de
heeft af te rekenen met een afkal- kulturele blokkade is. Hiermee wor-
vende basis, én met tegenstanders. den twee vliegen in een. klap gesIa-
Die hebben geen platform, maar een gen. Men zegt, op vriendelijke wijze,·
aantal tendenzen tekenen zich af. De dat wie onder aan de sociale ladder
defaitistische als minst bedreigende: hangt, toch niet verderop raakt, en
"Het heeft toch geen zin te betogen". men heeft een prachtiq ekskuus 011]
Meerweerklank vindt de solidariteits- verdere steun in die richting op te
idee:' "Iedereen moet inleveren, a doeken.

Deze argumenten ontstaan blijkbaar
vanuit een vrij eenvoudig principe:
men dicht de tegenstander zijn eigen
motieven toe. Of, rn.a.w. men. ver-
denkt de betogers ervan voor hun
eigen belangen op te komen en dat is,
zoals iedereen weet, vies en verwer-
.pelijk. Als de betogers daadwerkelijk
"belangen" zouden hebben, gedra-
gen zij zich inderdaad enigszins
onfatsoenlijk. Als vlottende groep,
met enorme promotiekansen, zou zij
haar plaats moeten kennen binnen
het grote overleg tussen de patroons
en de werknemers (overleg waar de
toekomst van de natie van afhangt).
En die is: aan de zijlijn wachten en op
het juiste ogenblik "haar verantwoor-
delijkheden" in de samenleving op-
nemen. En niet nog meer centen
vragen.
Waar het allemaal om draait· is
natuurlijk dat wie betoogt voor recht
op onderwijs helemaal geen "be-
langen" wil veilig stellen. De kritiek

laat dan ook lelijk in haar onderno-
kratische kaarten kijken met haar
uitspraken. Bovenstaand modelletje
heeft nl. zoveel met demokratie te
maken als Martens met loonsver-
hogingen. Onderwijs moet een prio-
riteit zijn in het beleid van een
demokratie omdat zij niet kan be-
staan zonder burgers dle toegerust
zijn om zich een oordeel te vormen
over de waarde en de implikaties van
een beleid. Om te vermijden dat
korporaties het denken monopoli-
seren. Ook als "er geen geld meer is."
Financiële drempels neerhalen is
daarin nog altijd een conditio sine
qua non, hoewel het inderdaad niet
de enige is. Men hoeft echt niet te
genieten van een beurs om hiervoor
op straat te willen komen. Het gaat
hier immers om het belang van de
demokratie. Het gaat hier om de
toekomst van een staatsvorm, niet
vàn de staat.

LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 2 D,
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud, worden
verbannen naar de doofpot of de
prullenmand. "Naam en adres bij de
redaktie bekend" is een moeilijk te
vinden achterpoortje, onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoeken
inteverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft..;

Geyserstein's dynamiek
In Veto nr. 6 stond een samenvatting van
(kritiek op?!) W.F. Herman's novelle
Geyserstein's dynamiek. Het artikel werd
geschreven door J.J.G.F .. Kwestie van
aanwezig te zijn. Meer valt er echt niet
over te zeggen. Of toch?

I) "zeventien dagen" (regel 2). Het zijn
er maar zestien in het verhaal.

2) Hoe kan een hete luchtballon "uit-
branden"?

3) Een aluminium koffer is geen "doos"
(regel 6, 8)

4) "een oude man die ( ... ) grote armoede
leed en twee benen verloor" (regel 19).
Heeft hij er meer?

(N,B, In de novelle verloor hij maar één
been. Het andere is verlamd, d.W.Z. dat
hij het gebruik ervan verloor. (p.44».

Op de Beeck Bart
N,V.D.R.: sic.

Abonnementen
Geachte redaktiesekretaris,

Betreft: Steunabonnement VITO.
In antwoord op uw brief dd. 21.10.'82,
deel ik U mede dat ik eerst graag enkele
nummers ter kennismaking met "VETO"
zou aankrijgen.

Voor de uitzonderlijke keer of keren dat
een een VETO-editie in handen kreeg,
kan ik niet zeggen dat ik het .rnet de
inhoud en tendens helemaal of zelfs ten
dele eens was.

Ik wens in ieder geval slechts mijn steun
te geven aan een initiatief en een
"service", die overeenstemmen met mijn
overtuigingen en opties als hoogleraar
aan een Katholieke Universiteit. Het
officieel optreden van vertegenwoordi-
gers van de Algemene Studentenraad kan
voor mij tot hiertoe moeilijk een stimu-
lans zijn in die richting.

Ik ben echter bereid mijn houding te
herzien op grond van nieuwe, fundamen-
tele en wa3,f6chtige gegevens, die tevens
een waarborg inhouden voor de toe-
komst.

Hoogachtend,

Prof. Dr. H. Michiels

De Heer K.R. •
De heer K.R. is duidelijk een kritisch
intellektueel. Hij bedrijft banaliteiten in
vertikaal geknipte zinnen: te kort voor
poëzie, te lang voor Bond Zonder Naam.
Gelukkig is er Veto. Daarin kan hij zijn
"Spielerei"-tjes kwijt. Zoals: "Een ge-
dachte is logisch wanneer het verstand ze
kan volgen. Op dit axioma torent de hele
maatschappij." Dit is niet alleen niet
diepzinnig, het is nonsens.

Eèn tip: zet de lettertjes van deze nieuwe
Phil Bosmans netjes horizontaal tussen
KB en Stella. De geheimen van Stella
gekoppeld aan de mysteries van het
leven, want Stella heeft geen geheimen en
wij hebben toch geen leven

(gelieve deze zin vertikaal te zetten)

Bij deze open ik een eigen rubriek,
Frank Uyttendaele
student wijsbegeerte

P.S. Met dank aan KB, Stella en Bond
Zonder Naam

t

herinnering.
aan alle acee-leden

Kr
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weekblad met een slecht karakter
maar met een goed hart gekarak-
teriseerd werd als een vrijgestelde,
die tegen vette betaling het leni-
nistische schrijfsel bij uitstek af-
levert, heb ik, voor àlle zekerheid,
mijn onderzoekende hersenen af-
gestoft. En inderdaad, ik moet grif
toegeven dat de Leuvense korres-
pondent voor het Antwerpse week-
blad ditmaal wél de nagel op de-
keiharde kop heeft geslagen. We
overlopen.
Primo. Vrijgestelde ... Ik ben inder-
daad vrijqesteld van stempel kon-
trole, ik ben student en in die
hoeäanigheid niet beschikbaar
voor de arbeidsmarkt, dus kan ik
geen werklozenstatuut bezitten,
dus moet ik niet stempelen. (Bron-
nen, "Beter sociaal profiteren",
ABVV-bros jure; "Vrij en vrijge-
steld: twee handen op één buik",
W.M.)
Secundo. Vette betaling ... Geloven
óf niet, maar slechts sinds mijn

rekenmachihes:
Fh:;1l HEWLETT
.a!~ PACKARD

TEXAS ~
INSrRuMENTS~

III1Hlllleteiiiii \fOft 'newton

LAAT ..E KANS NIET vcrnBIJGAAN I I I HIER IS ran TE \fRDIENEN n:
VRAAG lM INTEKENFffir1JLIER

BIJ: kantoorhandel
.ucee

tiensestr 134 -136.
3000 leuven

"onderzoek 'à la recherçhe dutemps
perdu' ben ik erachtèr gekomen
dat in de ASR-safe ook een rood
loonzakje met mijn naam erop zit.
Verder werd mij verteld dat al sinds,
september een azuurblauwe BMW
ter mijner beschikking staat op de
Stuc-parking. Ik kreeg ook, zonder
mijn aandringen, een pakket toe-
geschoven w~arin stak. twee ti-
ckets voor een snoepreisje naar
China, een gratis jaarkaart voor het
gerennomeerde Antwerpse restau-
rant 'Sir Anthony Van Dyck' en een
bon voor een smoking en een
colbertjasje, af te halen in een
klassezaak in de Bondgenotenlaan
(Bronnen. cfr. tapes 02-3456A en
02-3456B, waarop mijn gesprekken
met de' ASR-direkteur geregis-
treerd zijn en die op werkdagen
tussen 14 en 18 uur te raadplegen
zijn op de ASR.)
Tertio. Leninistisch, .. Dat had ik
zeÎf moeten weten natuurlijk, Ik
heb het binnenhuisreglement van

Veto slecht gelezen, waarin gesti-
puleerd wordt "Het leninisme moet
de leidraad zijn voor elk artikel. De
kolumn 'Het ei van Newton' moet
minstens veertiendaags citeren uit
het verzameld werk van deMeester,
W.1. l.enin:" Sorry, sorry, duizend-
maal sorry (een mea culpa met
echo op). Ik zal het beetje bij beetje
goed maken. (Bronnen "Het bin-
nenhuisreglement voor Veto",
ASR-brosjure; "Dogma's en dok-
trine", id.)
Gelezen in een studentenblad met
een pet op, "Cotvooghel is een
medewerker aan het blad 't Pallie-
terke. Hij kwam onlangs op ons
verbondsweekend spreken over
joernalistiek." Joernalistiek? Kom
nou, Henk van der Meyden is ook
een beschaafd mens... Nodig de
volgende keer Daniel Janssen en
Raymond Pullinckx uit om over
syndikale werking te praten of Veto
om over het leninisme te ex-
cathedren I •

Bij vorming komt het erop aan
de geest zodanig te vervormen

dat je gelijk welk a-morf fenomeen
tot een passende vorm

kan misvormen

"Eens in een aantal [aren.te beslis-
sen, welk lid van de heersende
klasse het volk in het parlement
vertegenwoordigen en onderdruk-
ken zal ----:-daarin bestaat het wezen
van het burgerlijk parlementarisme,
niet alleen in de parlementair-
constitutionele monarchieën, maar
ook in de meest demokratische
republ ieken.
Werpt men nu evenwel het vraag-
stuk op van de staat - beschouwt
men het parlementarisme als een
der inrichtingen van de staat=- dan
vragen wij van het standpunt van
het proletariaat in dit opzicht: waar
is de .uitweq uit het parlemen-
tarisme? Hoe zou men het zonder
parlementarisme kunnen stellen?"
(W.1. Lenin, Staat en revolutie,
p.5?)

Sinds ondergetekende (grapje, dus
niet onderaan de pagina de ogen
laten vallen), samen met kollega-
medewerkers aan Veto, in het
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De eerste aflevering besloot met
het erkende failliet van de par-
lementair gestruktureerde ASR.
De 'Raad' van januari '70 die tot
deze beslissing kwam, gooide
met het badwater echter het kind
nog niet weg; dit tot er een
ernstig alternatief gevonden zou
worden.

Nieuwe struktuur
Dat alternatief komt er up 17 mei '71 : de
A.S.R. wordt uitgemaakt door de vier
autonome raden (Kringraad, Sociale
Raad, Kultuurraad en Sportraad) die,
wat hun werkingsdomein betreft, zelf-
standig het beleid bepalen en gestruktu-
reerd op elk een algemene vergadering
(cfr. deel 2). De centrale werking beperkt
zich tot het technisch, financieel en
administratief beheer in een maandlijks
samenkomend orgaan, de 'Financiele
Kommissie'(F.K.), samengesteld uit 2
afgevaardigden per raad.
Deze struktuur werd volledig vanuit de
studenten zelf opgezet, in tegenstelling
tot de 'eerste' A.S.R., waar de akade-
mische overheid achter stak (cfr. deel
3/1). De nieuwe organisatie zinde de
universitaire overheid blijkbaar niet: nog
geen maand na de oprichting van .de
nieuwe A.S.R. wilde de overheid de
studentenafvaardiging in de Akade-
mische Raad (verkozen binnen Kring-
raad) niet erkennen; hierop werd door de
A.S.R. gereageerd met een fors briefje
waarin gesteld werd dat de overheid zich
niet moest bemoeien met de interne
stru ktruur en werking van de studenten-
organisatie. De nieuwe A.S.R.-struktuur
doorstond hiermee zowel naar buiten als
intern de vuurproef, waardoor meteen de
levensvatbaarheid van de kersverse or-
ga nisatie werd aangegeven.
Maar volwassen worden moest nog
gebeuren.

Organisa torisch zou het nog enkele jaren
duren voor de A.S.R. op haar definitieve
poten zou vallen.
Zo was Sportraad voorzien binnen de
A.S.R.. Maar omdat deze raad haar
subsidies rechtstreeks vanuit het 'Corni-
tee Studentenvoorzieningen' (C.S.V.)/
'Raad voor Studentenvoorzieningen'
(RvS) (cfr. deel 2) ontving, was ze in '71
nog niet effektief opgenomen in de
A.S.R.. Dit gebeurde wel vanaf het
akademiejaar '74-'75.
Omwille van moeilijkheden in de subsi-

I... •diefi~~leo.. ..an l~Ol (cfr. deel 2)
- *Via de RvS, stelde de A.S.R. voor om

ISOl binnen haar schoot op te nemen.
De onderhandelingen hierover met ISOl
duurden zowat een jaar tot ISOl vanaf
het werkingsjaar '75-'76 toetrad.
Vanaf januari '73 werd aan de A.S.R. een
orgaan toegevoegd dat de subsidierings-
modaliteiten van 'vrije verenigingen'
overneemt van de RvS, die tot dan toe-
en dit sinds het einde van de jaren '60 -
rechtstreeks subsidies toekende aan (een
beperkt aantal) zgn. 'vrije' verenigingen
(d.i. niet in de centrale studentenoranisa-
tie opgenomen). Dit orgaan van de
A.S.R., 'Financiele Kontrolekommissie
der Vrije Verenigingen' (F.K.K.), be-
perkt(e) zich tot de technische verdeling
van de beschikbaar gestelde gelden op
basis van kriteria; het is samengesteld uit
één stemgerechtigd vertegenwoordiger
van elke vereniging, de sekretaris van de
A.S.R. en de regeringskommissaris aan
de unief (beiden zonder stemrecht):
Hoewel er wel inhoudelijke zaken ter
sprake kunnen komen op de F.K.K.,
heeft dit orgaan geen inbreng in de
A.S.R.-werking.

Aspekten
Reeds in het begin van de jaren '60 was
het C.S.V. van mening dat de centrale
studentenorganisaties moesten kunnen
beschikken over een vrijgestelde wegens
het komplekser worden van de studen-
tenwerking. Vanaf '65-'66 wordt er een
vrijgestelde aangesteld in het l.S.K. als
sekretaris.
In de eerste A.S.R. beschikte de Raad en
haar sekretariaat, Kultuurraad en So-
ciale Raad over een vrijgestelde (Sport-
raad kon beroep doen op het Sportsekre-
tariaat); er was ook een vrijgestelde voor
UCOD ('University Clearing Office for
Developing Countries'), een deels aan de
unief, deels aan de A.S.R. geaffilieerde
organisatie. Ze hadden een voltijds
statuut en stonden rechtstreeks op de
loonlijst van de universiteit. Toen de
A.S.R. in '71 haar autonomie onder-
streepte, besliste de toenmalige beheer-
der van de KUL dat de A.S.R. zelf voor
haar personeel moest instaan. Het gevolg
was dat de eigen A.S.R.-begroting met
een klap omhoogging en er vooral
problemen ontstonden over de verdeling .-
van de vier over de autonome raden en
het A.S.R.-sekretariaat. UCOD werd
naar het statuut van vrije. vereniging
verwezen, maar een verdere verdeling
zorgde geruime tijd voor verhitte diskus-
sies en het uitsplitsen van één vrijgestelde
over diverse werkingsterreinen. Het zou

VAN-NU TOT TOEN
tot het akademiejaar '78-'79 duren voor
deze toestand in de plooien viel,enerzijds
door uitbreiding van het bestand en
anderzijds door het voltijdse statuut
grotendeels terug te brengen tot halftijd-
se betrekkingen.
Toen de vrijgestelden binnen de begro-
ting van de A:S.R. werden gebracht,
besloot de RvS ook hun financieel
statuut grotendeels terug te brengen ot
halftijdse betrekkingen.
Toen de vrijgestelden binnen de begro-
ting van de A.S.R. werden gebracht,
besloot de RvS ook hun financieel
statuut op te trekken tos het nivo van een
bediende (de enige loonsverhoging die
ooit is doorgevoerd in de A.S.R.).
Vrijgestelden worden jaarlijks gekozen
door de algemene vergaderingen van de
raden of eventueel herkozen indien men
zich opnieuw kandidaat stelt en positief
wordt géevalueerd.
Enkele malen werd het principe van
vrijgestelde (een fenomeen dat alleen
binnen de studentenorganisatie van deze
unief bestaat) op inhoudelijke of financl-
ele motieven in vraag gesteld, laatst in
mei '82; maar de praktische en inhoude-
lijke ondersteuning van de werking van
een raad door een vrijgestelde werd
telkens opnieuw onderkend.

Reeds voor de wet van '60 op de sociale
sektor, ontvingen de centrale studenten-
organisties toelagen om hun werking te
verzekeren, maar dan rechtreeks uit het
eigen patrimonium van de universiteit.
De wet van '60 voorziet werkingstoela-
gen om het medebeheer van de universi-
taire sociale sektor door de studenten
mogelijk te maken; vanuit de memorie
van toelichting zijn de toelagen ook
uitgebreid tot socio-kulturele en spertak-
tiviteiten voor de studenten. Vandaar dat
geleidelijk aan alle centrale werkingster-
reinen van de studenten onder de sociale
sektor zijn gaan ressorteren en dit ook
een invloed heeft gehad op de uiteinde-
lijke samenstelling van de A.S.R. (zie o.a.
hoger).

De verdeling van de staatstoelagen over
de verschillende domeinen van de sociale
sektor werd toevertrouwd aan het C.S. V.
en door een wet van '72 aan .de RvS (in
Leuven) (zie deel 2). Over het aandeel
voor de centrale studentenorganisaties
beslist(e) het C. S. V./RvS.- daarbij wordt
alleen rekening gehouden met de budget-
taire mogelijkheden van de globale.
sociale sektor; en de RvS heeft het steeds
tot haar principe gemaakt om niet
inhoudelijk tussen te komen in de interne
bestemming van de toelagen voor de
centrale studenten werking. Hoewel er op
de RvS steeds informatief gesproken
werd over de ingediende A.S.R.-begro-
ung, waren er tot en met 1980 nooit
problemen om het aangevraagde toelage-
bedrag toe te kennen. De budgettaire
moeilijkheden binnen de totale sociale
sektor van de universiteit lieten dit
automatisme vanaf 1981 niet meer toe.
Maar ook vanaf dan werden geen
inhoudelijke elementen in de beslissing
over de toe te kennen subsidies inge-
bracht, maar werd er gewerkt met
technische formules.

Het inhoudelijk gestalte geven aan de
begroting(en) van de centrale studenten-
organisaties was hun interne aangelegen-
heid. wat niet zonder moeilijkheden was
(zie o.a. deel 3/1). Ook in de nieuwe
A.S.R.-struktuur waren harde diskussies
tussen de raden legio. Dit valt te
verklaren door de autonomie van elke
raad en het inpassen van de financiële
vertaling van hun konkreet beleid in een
centraal aanvaardbare A.s.R.-begroting.
De langst aanslepende en felst gevoerde
begrotingsdiskussie betrof deze van 1980
die aangevat werd in oktober '79 en haar
omstreden ontknoping kende in mei '80
(hoewel de RvS de A.S.R.-toelage reeds
in december '80 had vastliggen). Mede
door dot incident werd vanaf dan een
nauwgezetter procedure aanvaard in de
A.S.R. die tot een evenwichtiger diskus-
sie en door iedereen te verdedigen
beslissing moet leiden.

De door de A.S.R. aan de RvS gevraagde
toelagen liepen niet steeds geleidelijk aan
op. Diverse faktoren zorgden soms voor
een sprongsgewijze verhoging: in '71
bedroeg de subsidie iets meer dan 1
miljoen; in '75 was dit reeds 4 miljoen
door o.a. 'inlijving' van Sportraad en
ISOl in de A.S.R. en een uitbreiding van
het vrijgesteldenbestand ; van 4,9 miljoen
in '77, sprong de toelage tot 6,1 miljoen in
'78 doordat 't 'Stuc in gebruik was
genomen en ook Sociale Raad was
verhuisd. Voor '82 werd 9,5 miljoen
toegekend omwille van het opzetten van
nieuwe, of heroriëntering van bestaande
initiatieven.

Toen in '70 de werking van de A.S.R.
werd ingeperkt, voelde men ook geen
behoefte meer aan het centraal tijdschrift
'Rerum' dat in '69 door de A.S.R. over-
genomen was van het F.K. (cfr. deel 1 en
3/1). Kultuurraad nam het echter in
handen als Rerum Wegwijs', een weke-
lijkse affiche waarin aktiviteiten van
kulturele (maar ook andere) aard werden
aangekondigd en kort toegelicht; ook
kleine artikeltjes van socio-politieke aard
werden er door de redaktie soms in
verwerkt. Als algemeen studentenblad
maakte toen 'Omtrend' (1970-1975) op-
gang. Dit blad zette 'Universitas' (°1933)
verder, het belangrijkste studentensyndi-
kalistisch blad in Leuven sinds de jaren
'50. 'Universitas' kreeg in 1970 echter
verschijningsverbod opgelegd wegens het
uitbrengen (i.s.m. 'Rerurh') van een sex-
nummer.
Maar omdat, 'Orntrend' geleidelijk aan
aandacht verloor voor tema's en aktivi-
teiten van de A.S.R: (in kringen er
raden), werd in '74 door de A.S.R.
besloten tot de oprichting van een eigen
publikatie. Dat het veertiendaags blad de
naam 'Veto' meekreeg, vloeide voort uit
het ongenoegen dat er bestond t.o.v. het.
universitaire en regeringsbeleid. 'Veto',
dat via abonnementen aan de man werd
gebracht, kende het eerste jaar een
behoorlijk sukses, maar zag z'n abonne-

Deel 4: Van ASR-struktuur

Verbouwingswerken aan de" Cercle" in augustus 1977 die leidden tot
de opening van 't Stuc op 19 oktober '77. (foto Kultuurraad)

";.,,

mentenbestand daarna stabiliseren rond
5 à 600 omwille van de als te radikaal
ervaren toon der artikels. De redaktie
bleef lange tijd bestaan uit een tiental
leden, samengesteld uit studenten uit de
raden, enkele vrijgestelden en enkele
geïnteresseerde studenten .• Kultuurraad
bleef in Veto een kalenderaffiche ver-
zorgen. Toen haar aktiviteiten uitbrei-
ding namen, publiceerde Kultuurraad
vanaf 1978 de eigen 'Stuc voor Stuc' die
binnen het Veto-abonnement wasgeïnte-
greerd. Dat was ook het geval met' Sport-
uniefje' in dat jaar, dat maandelijks in
bijlage bij 'Veto' werd uitgegeven omdat
Sportraad te weinig ruimte had binnen de
'Veto '-bladzijden om verslag te doen van
haar aktiviteiten en van de kompetitie-
uitslagen. Na een jaar verdween 'Sport-
uniefje'.
Mede door een breder geworden belang-
stelling voor onderwerpen en de gematig-
der toon van de redaktie, begon er binnen
de A.S.R. gediskussieerd te worden over
het gratis maken van 'Veto': aan de
behoefte aan informatie en diskussie
tussen de studenten moest door de
overkoepelende studentenorganisatie
voldaan worden. Het orgaan van de
universiteit "Akademische Tijdingen"
was immers ook gratis. Met dit stand-
punt werd eind '78 naar de RVS
toegestapt om een bijkomende toelage te
bekomen voor het gratis-maken van
"Veto" Deze werd toegestaan, en n.a.v.
het 5-jarig bestaan van "Veto" werd het
blad vanaf januari '79 gratis verspreid,
bij wijze van verjaardagskado. Wel werd
aan lezers, die het blad thuis wilden
ontvangen, een verzendingsbijdrage ont-

ontvangen, een verzendingsbijdrage ge-
vraagd (wat nu nog het geval is). Vanaf
dan is "Veto" in opgaande lijn gegaan,
zowel organisatorisch, inhoudelijk, als
kwa oplage, en is sinds '81-'82 in
wekelijkse editie uitgekomen.

Strukturele evolutie
De beperking van de centrale A.S.R.-
werking tot een beheersmatige funktie in
'71 werkte al vlug frustrerend. Het kon
ook niet vermeden worden dat beheers-
onderwerpen een politieke dimensie kre-
gen, wat binnen de F.K. aanleiding kon
geven tot herrie tussen-voorstanders van
de technische visie-op de centrale A.S.R.
en de voorstanders van een centrale
politiek-inhoudelijke werking, of tussen

verschillende politieke visies onderling.
Daarom werd begin '74, naast de EK.,
een overlegorgaan tussen de raden opge-
richt, de "A.S.R.-raad". Na enige tijd
VeTsmolt deze raad met de F.K., omdat
meestal dezelfde afgevaardigden in beide
organen zetelden. Daarmee werden kon-
flikten echter nog niet altijd vermeden.
Oorzaken hiervan waren: het dingen
naar een machtspositie van een ofandere
raad (door de gelijkwaardigheid van de
raden binnen de A.S.R.-struktuur, was
het in de jaren '60 opgebouwde aanzien
formeel uitgewist - cfr. deel 2), de
uiteenlopende politieke opties (cfr. deel
2) en het dubbelzinnige statuut van de
F.K.. .

Een belangrijke kentering kwam er in
1977. In het akademiejaar '76-'77 voelde
Kultuurraad de nood aan om over een
eigen infrastruktuur te beschikken voor
haar aktiviteiten (werkgroepen en voor-
stellingen), waarvoor ze tot dan toe
afhankelijk was van divèrse diensten en
gebouwen. Dat jaar vernam ze dat de
"Cercle" (cfr. deel 2) zou vrijkomen,
door definitieve verhuizing van de UCl
naar Louvain-Ia-Neuve. Dit gebouw
werd niet enkel geschikt gevonden om de
Kultuurraadwerking in onder te bren-
gen, maar leidde ook tot het voorstel om
alle A.S.R.-raden erin te centraliseren,
het was (toen) toch ruim genoeg. Sport-
raad achtte het niet opportuun om haar
sekretariaat zo ver van haar sport-
infrastruktuur in 't Sportkot te verwij-
wijderen. Sociale Raad vreesde dat haar
eigen aktiviteiten zouden lijden onder de
centralisatie en verkoos te verhuizen naar
het gebouw van het S.S.F. ("Sociaal
Studentenfonds") : zowel het fonds als
het gebouw zijn overblijfsels van de
syndikalistische studentenbeweging in de
jaren '60. De andere raden (Kringraad,
ISOl) en het A.S.R.-sekretariaat gingen
mee. Van studentenzijde werd niet alleen
gezorgd voor de inrichtingsplannen van
het gebouw, maar ook - in de mate van
het mogelijke - belangeloos voor het
uitvoeren van de kleinere werken. Finan-
ciering en uitvoering van de grote werken
kwamen ten laste van de Akademische
Overheid en de RvS met hun diensten.
Het gebouw werd door de A.S.R.
officieel omgedoopt tot" Studenten Cen-
trum", waarbij meteen gedacht was aan
de roepnaam "'t Stuc", en het werd
plechtig geopend op 19 oktober '77.

De voorbereiding van de realisatie van 't
Stuc, waarbij alle raden en hun respek-
tievelijke afvaardiging in Akademische
van _
zijn in eenzelfde gebouwen het bestaan
van de Stucbar , hadden een gunstig
effekt op de onderlinge relaties en
samenwerking tussen de raden. Des-
ondanks was een bevoegdheidskonflikt
tussen Kringraad en Sociale Raad (over
het verdedigen van de studentenbelangen
in Acco) de aanleiding om het dubbel-
zinnig karakter van de F.K. uit te wissen.
Eind --/7 werd er een werkgroep gevormd
("5 x 5 kommissie": 5 leden van elke
raad) die onderzocht vanuit welke in-
houdelijke optie en volgens welke formu-
le een centrale politieke werking van de
A.S.R. mogelijk kon zijn, zonder de
autonomie van de raden op hun terre.in in
het gedrang te brengen. De diskussies
hierrond resulteerden op het einde van
'77-'78 tot de omvorming van de F.K. in
de "A.S.R.-stuurgroep". Het reeds impli-
ciet bestaande princiepe "(werken aan) de
demokratisering van het onderwijs" werd
officieel tot dit van de A.S.R. gemaakt.
Enkele jaren later, n.a.v, de diskussie
over de opdracht van "Veto" werd het
princiepe verruimd tot "de ontvoogding
van de studenten". Op basis van vooraf-
gaande diskussies in de raden, werd de
A.S.R. centraal gemachtigd inhoudelijk
beleid te voeren en initiatieven te nemen.
De "Stuurgroep" tracht ook koördinatie
te bewerk stellingen tussen de raden en
heeft, in laatste instantie, dé mogelijk-
heid om bevoegdheidskonflikten tussen
de raden te beslechten. De vroegere
beheersopdracht van de F.K. bleef
behouden. Organisatorisch werd de
"Stuurgroep" uitgebreid tot 3 stem-
gerechtigde vertegenwoordigers van elke
raad, waarvan er twee permanent zijn om
de kontinuïteit te verzekeren en I
veranderlijke. Dit laatste is om toe te
laten dat mensen die goed onderlegd zijn
in een bepaald onderwerp dat ter sprake
komt, volwaardig aan het overleg en de
beslissing kunnen deelnemen. Eveneens
is er een vertegenwoordiging van de
Veto-redaktie, zonder stemrecht, op-
genomen.' De vergaderingen van de
"Stuurgroep" vinden plaats tussen de
algemene vergaderingen van de raden,
zodat wisselwerking tussen raden en
"Stuurgroep" mogelijk is.

L

Reaktie
Op vrijdagmiddag 27 februari '81 viel een
groep studenten, die zichzelf de "vrije
studentenvakbond Solidariteit" noem-
d~n de kantoren van 't Stuc op de Iste

. vervolg op pagina 7
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ligentia en grondstoITen die nuttiger
zouden moeten kunnen gebruikt worden.
In de Filippijnen werd in '77, per hoofd,
550 bf. aan defensie uitgegeven, 150 bf.
voor gezondheidszorg en 350 bf. aan
onderwijs. Een militarisering van de
derde wereld dus, ten koste van het
H .11.11.altematief: "een nieuwe ekono-
mische orde. selfreliance en plattelands-
ekonomie".

Bloeien er 'rode rozen
in de winter?
Sinds eind '81 wordt in ons land eeri streng deflatiebeleid gevoerd.
Na een periode van "ballonnetjes oplaten" kon de afbraakpolitiek
beginnen. Kan het anders? Op die vraag zal men in rechtse middens
unaniem nee antwoorden. Ja, zegt de linkse beweging, die echter tot
nog toe naliet om een konkreet alternatief vooruit te schuiven. Om
dit hiaat op te vullen werd het boekje Linkse visies op de krisis op de
markt gebracht. Acht auteurs probeerden de oorzaken, gevolgen en
mogelijke oplossingen voor de krisis te vinden.
Dit groot aantal schrijvers is meteen de
sterkte, maar tevens ook de zwakte van
het boek. Men stelt weliswaar een waaier
van linkse alternatieven voor, maar een
degelijke analyse kan je moeilijk ver-
wachten op amper 20 blz .. Trouwens, de
meeste auteurs brengen, op enkele nuan-
ceringen na, dezelfde elementen naar
voor. Waarom is het dan nodig 4 of 5
maal hetzelfde te moeten lezen?

Het is onmogelijk binnen het kader van
deze recensie iedere auteur apart onder
de loupe te nemen. Daarom trachten we
vooral de algemene noemers te vinden.
De grote verdienste van het boek is dat
het vooral een uitnodiging is tot het lezen
van andere werken van de schrijvers,
waarin zij, laat ons hopen, de krisis beter,
di~per en meer cijfermatig bespreken.

Laten we nu even nagaan waaruit dit
linkse alternatief bestaat. Wat meteen
opvalt is het feit dat velen de oplossing
voor de krisis niet zoeken binnen ons
kapitalistisch stelsel, maar wel in een
ommezwaai ervan. Als oorzaken van de
krisis worden o.a.overproduktie, .de
multinationals, de door de 'holdings
gevoerde investeringspolitiek, het privé
bezit van de produktiemiddelen, de forse
stijgingen van de energieprijs, de hoge
reële interestvoeten, de ineenstorting van
het monetaire systeem van Bretton
Woods en de opstapelende begrotings-
tekorten, opgegeven. Nu valt bv. over dit
laa tste punt heel wat te diskussiëren. Is
een begrotingstekort nl. een oorzaak of
een gevolg van de krisis? Misschien wel
allebei. Hoever de analyse van de
oorzaken in linkse milieus afwijkt van de
nu meest gangbare mening is nu echter
wel al duidelijk. In dit boek wordt ook
duidelijk bewezen dat onze zogezegde
"overdreven" lonen helemaal niet hoger
zil'n dan in de ons omrinaende landen,
ID egenueer zens. ,

Met alles op' tijd en stond
te veranderen

poogt men niet zozeer
veranderingen door te voeren
dan wel enkel en alleen
de veranderingstendens

slaafs te volgen
Kr

Uiteraard is er meer overeenstemming
wat betreft de gevolgen van de krisis,
omdat het hier toch maar zuiver om een
konstatering gaat. Hier haalt men o.a.
een stijgende staatsschuld, een negatieve
handelsbalans en de enorme werkloos-
heid aan.

Echt interessant wordt het pas als men de
mogelijke oplossingen voor de malaise
bekijkt. Terwijl een deflatiebeleid onder-
meer via loonsvermindering de kosten
van de onderneming wil drukken en alzo
de- uitvoer bevorderen, heeft men het in
linkse middens meer op een verminde-
ring van de arbeidsduur zonder loon-
verlies. Verder zouden de volgende
middelen een positieve inwerking kun-
nen hebben:
- het omverwerpen van het kapitalistisch
systeem;

: - het doorvoeren van nationalisaties
. zonder schadeloosstelling;
- een kontrole op de holdings;
- het voeren van een nieuw industrieel
beleid;

- het ophelTen van het bankgeheim;
- het herschikken van de overheids-
uitgaven;

- het aanleggen van een vermogens-
kadaster.

Centraal staat echter het fenomeen
zelfbeheer-socialisme; waarmee mendui-
delijk wil aantonen dat men geen heil ziet
in een toepassing van het socialisme à la
Rusland. Maar men blijft nederig: men is
er "Zich van bewust dat de voorgestelde
maatregelen er misschien niet toe instaat
zullen zijn de krisis in zijn geheel op te
lossen.

Spijtig genoeg is dit boekje meer een
opsomming dan een degelijke voorstel-
ling van de moeilijkheden. En ergens
heeft de lezer het gevoel dat dit alles té
verre toekomstmuziek is om ons er echt
mee uit de huidige penarie te halen.

Konklusie: indien uw budget het toelaat
kan U zich dit boekje aanschaffen en
lezen wat U toch al wist. Het lijkt mij
voor studenten die geïnteresseerd zijn in
het socialisme beter dat men de evolutie
in Frankrijk en Spanje volgt. Dan weetje
meteen wat "Ie changement" écht bete-
kenen kan.

Theo Heijmans

In de. gevangenissen
van EI Salvador
Wie geïnteresseerd is in de folteringen die Ana Guadalupe Martinez
heeft doorstaan tijdens haar gevangenschap in El Salvador, kan
haar boek In de gevangenissen van EI Salvador lezen. De
nederlandse vertaling ervan verscheen dit najaar bij de uitgeverij
Kritak.
Martinez is momenteel een grote dame
(commandante') bij het Salvadoriaanse
verzet. Ze werd in 1976 door agenten
aangehouden, maar een jaar later uitge-
wisseld tegen een ontvoerde topambte-
naar. Met dit boekje heeft ze helemaal
geen literaire ambities. Maar haar relaas
van haar gevangenschap is wel een
scherpe aanklacht tegen een barbaars
regime dat zich slechts met geweld en
gruweldaden overeind weet te houden.
Niet dat de wreedheid van het Salvado-
riaanse leger nog moest aangetoond
worden, want de televisiebeelden uit die
regio spreken voor zichzelf. Maar dit
boek is meer dan alleen tandegeknars.
Het geeft ook een heleboel, al is het niet
altijd overzichtelijke achtergrondinfor-
matie. En het is eigenlijk vooral bestemd
als boodschap voor de medestrijders en
strijdsters van het FDR-FMLN, het
revolutionaire volksfront van El Salva-
dor. Ana Guadalupe M. maant haar
strijdmakkers vooral' aan tot eenheid,
omdat een versplinterde en verdeelde
beweging heel zwak en kwetsbaar is. Ze
beklemtoont voortdurend dat individue-
le belangen nooit belangrijker geacht
mogen worden dan die van het volk. En
dat het essentieel is dat elke verzets-
strijder over een stevige ideologische
basis beschikt als motivatie voor zijn
operaties. Enkel als aan deze voorwaar-
den voldaan is, heeft de revolutie een
kans op slagen.

Zij zelf heeft in de gevangenis alvast het
goede voorbeeld gegeven. Ondanks de
vele, zowel fysische als psychologisc.!I.~·

I(

Onze traditionele ll.ll.ll.-aktie zit d'r weeral op. De raming voor
de Groot-Leuvense ophaling begint zich langzaam af te tekenen:
ongeveer één miljoen zal 't worden dit jaar. En een eerste vraag
dringt zich al op: waar gaat al dat geld naar toe?

Deze twee projekten zijn de facto in sa-
menwerking met twee organisaties van
het N.D.F., het Nationaal Demokratisch
Front. Het N.D.F. heeft weliswaar geen
grote echte bevrijde gebieden onder zijn
kontrole, maar voert een sterke aanwe-
zigheidspolitiek. "Zes miljoen mensen
behoren tot onze beweging." aldus het
Front. Opvallend in de leuvense (en
nationale) aktie is het politieke aspekt:
"11 II II moet op politizeren neerko-
men", aldus Johan Kerkhof en Bert de
Beider, twee mensen die wij na afloop
spraken. Akties als deze moeten de
doorsnee belg bewust maken van zaken
als de belgische politiek tegenover de
derde wereld. Het belgisch beleid is enkel
op ek onomische belangen gebaseerd, de
ontwikkelingssamenwerking loopt pa-
ralel met de kans op rekompensaties.
Vroeger werd het Ministerie van Ont-
wikkelingssamenwerking daarvan enkel
beschuldigd, nu bekennen ze het open-
lijk. Als een aktie als 11.11.11. niet
politiek gaat werken, maakt ze haar eigen
bestaan overbodig.

Het laatste programmapunt in het natio-
nale tema: vrede en ontwikkeling, meer
bepaald. bewapening en ontwikkeling.
Vijfentwintigduizend miljard, of 6% van
het wereldinkomen, wordt jaarlijks uit-
gegeven aan bewapening (wat tussen
haakjes in feite geen arbeidsintensieve
sektor is). Vijfhonderdduizend weten-
schapsmensen, of 25 % van het wereld-
totaal werken in deze sektor, die nota
bene ook nog 10% van het grondstolTen-
verbruik opeist. Allemaal gelden, intel-

Dromen over een nieuwe solidariteit (foto: toneel), zonder een new society, op een sterk
versplinterde eilandengroep.

11 11 11: Leuven en de Filippijnen

Vorming en aktie hand in hand

Reeds vorige week hadden we 't over de
drie programmapunten van de leuvense
aktie. Die werden ons door een woord-
voerder van het kommitee uiteen gezet
op de irrformatieavond in de Kleine Aula.
Vooreerst is er het projekt basisgezond-
heidszorg. Aan grote, dure luxezieken-
huizen is op de Filippijnen géén tekort.
Het schoentje nijpt veel fundamenteler.
Op het platteland, waar 75 % van de
bevolking woont, is er een gebrek aan
hygiënisch water. Er bestaat een tekort
aan eenvoudige geneesmiddelen, en aan
eenvoudige hulp. Het II.II.II.-projekt
bestaat erin een aantal mensen een
aangepaste medische opleiding te gevèn
en hen van geneesmiddelen te voorzien,
om aldus de 0 zo dringende verzorging
bij de kern van het probleem aan te
pakken: in de sloppen. Dit projekt zal
uitgewerkt worden door Masapa, de
gezondheidsorganisatie van het N.D.F ..

Ten tweede is er het programma voor
volwassenen vorming in Noörd-Oost Min-
danao. Dit is een uitermate afgelegen
streek, door Marcos als 'onbewoond'
beschouwd; vanuit die optiek gaf hij de
multinationals aldaar carte blanche.
Houtindustrie met de annex ontbossing
en palmolieplantages in een giftige wolk
van insekticiedes drijven de plaatselijke
boeren van de grond en verpesten het
.milieu. De landbouworganisatie Farm
wordt door 11.11.11. gesubsidieerd voor
infrastruktuur om de noodzakelijke re-
search te' doen en om de onmondige
bevolking bewust te maken van hun
konkrete leefsituatie aldaar.

-v.. ....... ,
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folteringen, heeft ze haar makkers en
haar ideaal nooit verraden. En als het op
martelen aankomt, is de mens blijkbaar
erg vindingrijk, alhoewel in dit geval nu
weer niet zo origineel. Het relaas bevat
ondermeer het toedienen van elektrische
schokken, verkrachting, ondervoeding,
eenzame opsluiting, enzovoort. Hebben
we die verhalen niet nog al gehoord?'
Waarschijnlijk wel, maar ze blijven stuk
voor stuk even schrijnend, even wraak-
roepend.

Ana Gualdalupe Martinez kan zich
inmiddels wel verheugen, want uit El
Salvador komen de laaste tijd berichten
over een steeds maar toenemende aktivi-
teit van de guerilla. En·dh ondanks de
massale steun van de Verenigde Staten
aan het Salvadoriaanse leger. Kolonel
d'Aubuisson, de moordenaar van. de
aartsbisschop Romero en inmiddels voor-
zitter van de wetgevende-vergadering,
bracht à propos persoonlijk een bezoekje
aan Martinez tijdens haar gevangen-
schap.

Het verzet in El Salvador blijft groeien,
ook ondanks de meer dan dertigduizend
doden die er reeds vielen. Wat nogmaals
bewijst dat men niemand overtuigt met
geweld. Integendeel. Maar eer me-nsen als
Reagan en Tindemans dit zullen snap-
pen, zal er wellicht nog veel bloed
vloeien. Salvadoriaans bloed, Guatemal-
teeks bloed, Hondurees bloed ... Ver
weg van onze propere handen. En toch
weer niet zo ver.

K. De Ridder
1 •

De diktatuur vanMarcos & echtgenote, de lakei-generaal en de Ame-
rikaanse dollar-rechter: de USA heeft de touwtjes in handen

Financiële aktie
De leuvense aktie liep dit jaar erg
gedecentraliseerd: de hele groep werd in
kleine werkgroepen gesplitst. Jeugd,
onderwijs, studenten, enz. . Per wijk
waren er info- en dia-avonden. Wat die
dia reeksen betreft, dient terloops op-
gemerkt, dat die ook getoond werden in
diverse fakulteiten, als Geneeskunde,
Wina, Landbouw, enz ... Financieel zat
het op 'r eerste gezicht minder mee. Alles
bij elkaar werd ongeveer één miljoen
bijeen gehaald, d.i. ongeveer 500.000 bf.
minder dan vorig jaar. Daar moet
onmiddelijk bij gezegd worden dat de
aktie vorig jaar veel vlotter kon verlopen
dank zij de gemeenteraadsverkiezingen,
zodat men standjes aan de stemhokjes
kon zetten en aldus véél meer volk kon
bereiken. Oak geeft de stad Leuven dit
jaar nog een subsidie van 100.000 bfr.,
iets wat vorig jaar niet het geval was.
Specifiek voor de studenten was de
plantjesaktie een sukses, de sobere maai-
tijden vielen minder mee. Globaal heb-
ben ongeveer 80 studenten aktief aan de
aktie deelgenomen .

En tot slot ...
Dit alles om toestanden te bestrijden
zoals die in de toneelwerkgroep 11 11 11
werden getoond in hun opvoeringen op
de info-avonden. Een leuke kluif voor
een kultuur-minded VETO-redakteur,
idem voor onze fotograaf.
Een leuk toneeltje, een vluchtige schets
van de Filippijnse situatie, geleefd door
de Filippino. Moederlief denkt eraan
terug hoe dochterlief tijdens een betoging
tegen de zoveelste gedwongen ontrui-
ming van de zoveelste krottenwijk werk
opgepakt - ze is trouwens net onder-
vraagd & mishandeld door de politie,die
de verblijfplaats van haar dochter wil
Weten. Moeke droomt ervan hoe de
Filippinos de diktatuur van Marcos &
zijn vrouw, de lakei-generaal en de
arnerikaanse dollar-rechter omver wer-
pen en zelf het be\\.ind in handen nemen.
Helaas, tot spijt van heel 't pu bliek wordt
ze wakker en blijkt alles slechts een
droom te zijn. Een vrouw die naast haar
zit heeft echter gehoord hoe ze in haar
slaap zong en vraagt haar het bevrij-
dingslied aan te leren. Er is dus hoop, de
revolutie groeit gestadig. Allen zingen,
doek. Zeer leuk en overtuigend. En
militant.
ter informatie:

Deze projekten kan je nog het hele jaar
steunen. Dit kan gebeuren door stor-
tingen op de rekening van Perfiac
(Permanente Financiële Actie),
001.0983121.05, Nachtegalenlaan 43,
3200 te Kessel Lo. Voor verdre infor-
matie kan je terecht bij tel. 016/251165
of 016123 04 65. Je kan natuurlijk ook de
informatiebrochure kopen, verkrijgbaar
in de Wereldwinkel, Tiensestraat.

G.J.
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àux yeux verts
Op Zaterdag 20 dezer, kick-off om 20.30 U., draait in de zaal van
't Stuc de authentieke Cat People (1942) van Jacques Toumeur, een
film die door Schraders recente herwerking (of verminking) best
wel eens interesse zou ku-nnen opwekken bij een publiek dat de
incrowd overstijgt. Het gaat hier wel degelijk over een autonome
Stuc-prograrnrnatie : men zou ongeveer driewekelijks op zaterdag-
avond "een" film willen draaien.

Dashiel Hammett zit achter de I
tikmachine met de revolver in de
aanslag ..of: hoe realiteit enfiktie tot
een bizarre derde, narratieve dimen-
sie versmelten. Frederic Forrest
kreëert een stevige hoofdrol in Wim
Wenders' "film noir" -persiflage.
Hammett (/982)
de knoet van de producer was weggeglipt
om zijn handtekening dwars over de film
te zetten en er een diperliggende dimensie
aan toe te voegen, die van vandaag is.
Noem mij de WendeJ1lofilm die niet
handelt over de zin en onzin van het
vertellen (met woorden of beelden) en
over Wenders' eigen noodgedwongen,
lotsbepaaIde plaats in dit slome sleven:
achter de kamera. Ook Hammett dus.
Deze "film noir" handelt immers over dé
private-eye-auteur van de veertiger jaren,
nu zélf als detective ten tonele gevoerd:
de schrijver Dashiel Hammett die van-
achter de tikmachine komt om nog
eenmaal de slappe hoed op te zetten, de
lange regenjas aan te trekkerren zich af en
toe op de voorgevel te laten timmeren.

Wenders weeft het verhaal van de
schrijver, die alweer een zoveelste cheep
detective novel uitdenkt (en -tikt tege-
lijk), dooreen met diens verzinsels zelve
en tevens ook met Hammetts eigen detec-
tive-belevenissen, die sterk op zijn fanta-
sie gelijken. De act van het schrijven, het
zelf beleven en het verhaal-in-het-ver-
haal: allemaal samengebracht in een
grauwgrijze, nachtblauwe cocktail van
obskuriteit, tanende mannelijkheid (per-
siflage alweer op de klassiekers van de
"film noir" as such), lotsbestemming en
ondoorgrondelijke en eindeloze ernpti-
ness. Enfin, "film noir", putain ! En met
haar op.
Het laatste halfuur van de onderhoudende
prent (en dat voor een doemdenkersfilm,
van Wenders dan nog) verliest evenwel
danig aan spankracht, omdat de auteur
zich teveel laat vangen aan zijn eigen
tempowisselingen. De knappe vondst
wordt uitgemolken, de koe wordt dus
voorspelbaar en de fut geraakt eruit (uit
de film dan). Toch is HammeU mee van
het beste dat momenteel (en al sinds
wéken) in Leuven te bekijken valt. Daar
kan de Jos een punt aan zuigen. Tenzij
het Stuc za terdag verandering brengt in
Dijcks kwaliteitshegemonie, met Cat
People. Alvast kijken maar; doen wij
ook. Naar Beerschot dan.

J.H. Verbanek
Leo Leo Rex

(ADVERTENTIE)

Grammofoonplaten - Muziekkassetten
Klassiek - Pop - Jazz - Film

Remake, remodei...

Film •DOIr

(1981, zie bespreking van wijlen Marcel
den Boer in Veto.jg. 8, nr. XVII, p. 5),die
vanwege zijn akkumulatie ad absurdum
van "film noir"-ingrediënten (o.a. de
Driehoeken, de levensmoeheid, ... ) de
eerste halfkomikus is in het genre.
Hoewel het verschil tussen Coup de
Torchon en bv. Hustons Màltese Falcon
(1941) al enorm is, kan men nog een stap
verder gaan en als "film noir" nieuwe
films typeren die een eigenlijk ongewilde,
haast onvermijdelijke, gedeeltelijke band
vertonen met de oude RKO-voorloper.
Waar de hedendaagse filmer zich met de
psychische realiteit-van-nu bezighoudt,
blijkt hoezeer de forties en de eighties
tweelingen zijn. Voor de filmkritiek
houdt dat in dat de term "film noir" via
zijn verhoogd gebruik zijn eigenlijke
kwaliteitskonnotatie gaat verliezen en
niet meer een reeks films, maar eerder een
basisthematiek in dé film gaat definiëren.
Zo ligt het voor de hand Chinatown
(1974) en Taxi Driver (1976) als "film
nero" te systematiseren. Maar misschien
heeft zelfs Fassbinder er dan een ge-
maakt? Dàt zouden wij dan wel zwart
inzien.

Hammett :
niet voor zwartkijkers

We zitten nu - associërenderwijze -
wel al een heel eind verwijderd van de
oude Cat People. Misschien kunnen we er
hier dan net zo goed meteen maar een
andere nieuwe "film noir" bij betrekken
die momenteel in Leuven (Ciné Rex)
loopt en die tevens veel van het voor-
gaande in zich draagt en aldus illustreert.
Dat het uitgerekend een Duitser isdie een
Amerikaanse "film noir" maakt en dan
nog in de door ons vooruitgeschoven
moderne interpretatie van het klassieke
begrip, is alleszins bevreemdend. Wim
Wenders' Hammelt (1982) heeft noch-
tans alle klassieke, hyperamerikaanse
elementen van de traditionele "film noir"
in zich, maar tegelijk heeft de onder-
schatte meester (er valt teveel Fass-
binder-schaduw over hem heen) er een
zeer eigen, tevens eigentijdse plooi aan
gegeven. Een nieuwe "film noir" dus in de
oude verpakking.

De zeer smaakvolle kleurenfotografie
roept - 0 paradox! - moeiteloos het
clair/obscur-kontrast op van de zwart-
witte "film noir" van weleer. Ook de
beheerste en trefzekere onderkoeling die
van Frederic Forrest uitstraalt, maakt
dat deze opkomende ster (té lang al
"goede" twee plans) de gepaste toon
raakt· om ons mijmerend te doen terug-
denken aan de gouden dagen van Bogey
himself, toch still the one and only
private eye. En de steeds zo simpele,
edoch aangrijpende thematiek van het
"film noir"-gegeven, dat van alle tijden
is, bindt ook deze prent (losjes) .aan
mekaar.
Maar Wim Wenders zou Francis Ford
Coppola niet zijn als hij niet toch onder

Over femmes fatales gesproken: Jessica Lange (links), zelfs
met Jack Cuckoo N. om de nek, moet het als Cora in THE
J!OSTMAN ... afleggen tegen Lana Turner - beaten by one
tit. Maar dan is Nastassia Kinski (rechts) in CAT PEOPLE
toch surely the nipple of it all.

Medewerkers aan dit nummer: Wilfried Allaerts, Lieven Boone,
Filiep Canfijn, Wouter Colson, Kris Cosaert, Francis De Groot,
Peter De Jonge, Dirk De Naegel, Kris De Ridder, Mark Eelen,
Polleke Fotozet, Peter Hanssens, Theo Heijmans, Guido Janssens,
Marcel Meens, Bart Op de Beeck, Frans Smeets, Pieter T'Jonck,
Rik Umans, Frank Uyttendaele, Leo Vander Aa, Jos Van
Dikkelen, Luc Vanheerentals, J.H. Verbanck, Wim Verhelst,
Ingeborg Verplancke, Jos Vos en prof. Dr. H. Michiels. •

De grootste keuze
Voordelige aanbiedingen

het ganse jaar door

BONDGENOTENLAAN 30 3000 LEUVEN
Tel: 016-239200

(ADVERTENTIE)
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Wellicht is het overdreven om van een
thema-reeks te gewagen, hoewel uit de
ons met mondjesmaat toebedeelde info
zou afgeleid kunnen worden dat de reeks
rond het begrip "zwarte film" cirkuleert.
Draaien immers nog: Michael Curtiz'
"Here's lookin' at you, kid" (Casa-
blanca, 1943) en normaliter ook Reeds
Third Man (1949), hoewel deze laatste
met bijna zekerheid zal vervangen wor-
den. Door Eraserhead (eigen suggestie)?
Meer suggesties, heren? Mogelijkheden
dronken: bv. Dorian Gray (Lewis, 1945),
Double Indemnity (Wilder, 1946) of To
have and have not (Hawks, 1944).
Kwalitatief gezien betekenen de RKO-
films tussen 1940 en pakweg 1950 (nadien
gekatalogeerd als "film noir") immers
een der hoogtepunten uit de Ameri-
kaanse filmgeschiedenis. Reden genoeg
om het "film noir"-genreeven kort onder
de loep te nemen. Du bbel jammer dus dat
zaterdag Beerschot (1903-1982) thuis
speelt, want de oude Cat People zal wel
borg staan voor bijna evenveel filmische
kwaliteit. En wel hierom.

Zwarte film-remake:
mager ende bleek

Men hoeft geen briljant socioloog te zijn
om de hernieuwde popularie van de "film
noir" te verklaren: de aantrekkings-
kracht van de nachtzijde van het bestaan,
het macho-type en de onberekenbare
femme fatale, de uitzichtloze leegheid
van het DaSein, het Griekse fatum -
lijkt dat allemaal niet wreed tiepiek voor
dezen droeven krisisti.jd? Vanuit zulke
affiniteit kan men moeilijk bezwaren
braken tegen de huidige hype om oude
parels te "herwerken" - hoewel natuur-
lijk het bijgeurtje van gebrekkige origi-
naliteit niet weg te spuiten valt.

Het droeve aan de toestand is dat de
remakes zo goed als nooit verbetering,
heraksentuering, intensifiëring of wat
positiefs dan ook garanderen. In ver-
gelijking met Garnetts The Postman
A1ways Rings Twice (1946) - met de
sublieme tandem Lana Turner/John
Garfield in de hete hoofdrol - valt
Rafelsons gelijknamige (uit 1981) zwaar
door de basket: de tragiek in dubbel-
zinnig-puriteinse stijl, waar een gesloten
universum de menselijke driehoeksvor-
ming (kwa relatie, dus) als "zonde"
wreekt, wordt in de nieuwe versie
vervangen door moeilijk als "funktio-
neel" of "suggestief' te omschrijven
driehoekige (kwa morfologie, dus), rond-
borstige keukentafelsex, met Jack Cuckoo
N. als weinig macho, ma molto, molto
perverso. En bovendien: Turner beat
Lange by one tit. Astemblief.

Paul Schrader, de puritein bij uitstek uit
de nieuwe lichting, leek meer kans te
maken om de uit de historische "film
noir" stammende, impliciete veroor-
deling van sex als donkere, tanatofiele
kracht in ere te herstellen (cfr. Hard Core,
1978). Zijn verwerking van Cat People-
toevallig de eerste maal dat hij niet op een
eigen scenario steunt - is echter niet
voor de poes. Niet dat de: film slecht is : de
klankband van Moroder én Bowie is
succulent, Nasstasja in evakostuum -
maar zélfs als "aktrice - is dat ook en de
geelgefilterde beelden uit de "oertijd"
herinneren aan 2001, The First Ten
Minutes. Daartegenover staat echter een
immens hyperbolische, kolderachtige ef-
fektenjagerij, totaal gebrek aan thema-
tische konsistentie, een abominabele
McDowell met Clockwork-kater en,
vooral, schaamteloos plagiaat van met
name Wolfen (1981) en van An American
Werewolf (1981).

De nieuwe film noir:
valt de vrouw?

Storm op zee! Leuker dan de ordinaire
remake lijkt ons de nieuwe "film-zwart",
op een origineel scenario gebaseerd, dat
grotendeels de 'wetten' van de "film-
noir"-traditie naleeft, maar ook - om
volledige herkenning te vermijden - één
of ander aspekt modifieert. Body Heat
(1980) van Kazdan typeert dat ten voeten
uit: een recente film die zo uit de antieke
kast komt gestapt, tenzij, tenzij! Wie is
hier de "macho" én, bijgevolg, souree of
all evil? Juist: de vrouw I

Diezelfde vrouw heeft ook de boter
gevreten in Taverniers Coup de Torchon

(ADVERTENTIE)
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De ASLK, dat is de bank in Ie buurt.
In zomaar even 17 ASLK--verkooppunten
in en om Leuven kun Ie terecht voor al

Ie geldzaken.
Toch goed om te weten als je nog zo een
beetje je weg zoekt in het wereldje van

de unief ...

Leuven Jan Stasstraat 14-16 220721
'Goudbloernhof" Fonteinstraat 75/11 237357
'St. Kwintens' Naamsestraat 166 234075
'Tiensestraat' Tiensestraat 216 239450

Heverlee 'Centrum' Naamsesteenweg 163 233797
'Tabor' Tervuursesteenweg 190-196 239636
'Tiense poort' Tiensestee~weg 94 259990

Kessel-lo - Diestesteenweg 52-54 259871
'Vlierbeek ' Gemeentestraat 5 255154
Pater Lievenstraat 3 256394

Wilsele Aarschotsesteenweg 361 445022
\ Mechelsesteenweg I 202165

Bertem Bosstraat 106 489082
Herent Schoolstraat 38 < ~382 72

Korbeek-lo Vlinderstraat 5 4606 30
Lindén Diestsesteenweeg 47 258729

Oud-Heverlee Fonteinstraat 2 229093

ASLI(~
de bank in je buurt.

ADVERTENTIE

STELLA GEEFT ZIJN GEHEIMEN' PRIJS
De vijf fabrikatiegeheimen van Stella zijn: gerst, water, hop,
gist en ... een flinke dosis vakrnanscháp.

Beste kwaliteit zomergist, het Leuvens water - dat, zoals je weet,
afkomstig is uit een onderaardse waterlaag in Meerdaalwoud - fijne
hopbellen en biergist van een, in 1926 ontdekte en sedertdien
zorgvuldig bewaarde, stam. Volgens aloude traditie wordt Stella
gebrouwd in koperen kuipen en rijpt het bier langzaam tijdens het
lageren - minstens zes.weken.

Maar kom li~ver zelf een kijkje nemen. Dagelijks worden
er brouwerijbezoeken georganiseerd. Je kan individueel
aansluiten bij een groep of - beter - met.je
,club of fakulteitskring een groepsbezoek
organiseren. Zo zie je zelf hoe
een Stella gebrouwd wordt,
en je kan meteen het
resultaat proeven.

Geïnteresseerd?
Bel ons vooraf even
op,nr.016/24.71.11.
en vraag
Johnny Stevens

DOEN !

~"'.,
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Gezellige kroeg,
met goede
muziek

EPO· en de bruinzwarte politiek
toevallig in hetzelfde bedrijf werkzaam
waren, zijn niet noodzakelijk politiek
gelijkdenkenden. WOB vergaloppeert
zich echter zelden. Dat kan niet gezegd
worden van Jan Willems i.v.m. zijn boek,
over VDB. In dit boekje van 130
bladzijden tekst in een groot lettertype
wordt om de haverklap oeverloos uitge-
weid over een aantal figuren waar VDB
wel eens kontakt mee gehad heeft, en
over hun relaties met nog andere per-
sonen enz. Jan Willems laat in deze
passages blijken dat hij het hoger-
vermeide boek van WOB stevig ge-
plunderd heeft, maar veel onderzoeks-
geest spreekt er niet uit dit boek. De
uitwijding over Walter Bouchery bv.
(blz. 31-34) is in verhouding tot wat je
over de jonge VDB te weten komt,
onmogelijk lang. Over VDB kom je
uiteindelijk niet veel meer te weten dan
wat sinds het recente onderzoek van het
parket nog maar eens uit de doeken
gedaan is door een hele reeks tijd-
schriften zoals Hurno, DM, Vrij Neder-
land. Met dit verschil dat het hier,
wellicht door de presentatie in boek-
vorm en de tergende oppervlakkigheid
allemaal nogal op verdachtmakerij en
sensatiezucht gaat lijken.

EPO publiceert nogal wat boeken de laatste maanden. Of dat ritme
de magere oogst aan relevante informatie moet verklaren weet ik
niet. "De mooiste jaren van een generatie", een herwerking van een
serie artikels uit De Morgen van de hand van Walter De Bock,
"over de nieuwe orde in België, voor, tijdens en na WO 11" valt wel
best mee, maar het portret van VDB, "Een burger boven alle
verdenking" is gewoon oppervlakkig _en ondermaats.

Een portret van een figuur als VOB -
het archetype van de Belgische-midden-
stander-politicus - is uiteindelijk vooral
interessant om duidelijk te maken hoe
zo'n man erin slaagt om op eigen houtjel
alle normen van goed politiek fatsoen, in
zijn aankooppolitiek voor het leger, in
zijn jongleren met belastingsreglementen,
in zijn grondbeleid voor Brussel, aan zijn
laars te lappen. Maar een dergelijke
politiek-historische studie zou waar-
schijnlijk jaren werk vragen, en daar had
de auteur klaarblijkelijk weinig zin -in.
Wellicht heeft EPO iets te snel willen
inspelen op de aktualiteit (het einde van
VDB's karrière, het fraude-schandaal).
Dat heeft tweegevolgen.Na lezing ziet de
argeloze lezer zich andermaal bevestigd
in de mening dat de politiek een rotte
boel is waar niets aan te veranderen valt,
vermits je er toch geenzicht op krijgt. En
even later denkt hij waarschijnlijk onwil-
lekeurig: "Die VDB, 't is een bandiet,
maar gemoet het toch maardoen"ofiets
anders van die strekking. En dat is
waarschijnlijk mee de oorzaak geweest
dat deman zelf zolang aan het hoofd van
het land is kunnen blijven.

Toen Vlaanderen opgeschrikt werd door
de serie "De Nieuwe Orde" van Maurice
DeWilde op de BRT, haakte het dagblad
De Morgen daar op een vrij originele
manier op in. Super-speurneus Walter
De Bock (WOB, van de rubriek 'Onder
vrienden') dook in zijn archieven om het
onfrisse verleden van een aantal figuren
uit de serie nader te belichten. Bedoeling
daarbij wasniet De Wilde te overtroeven,
maar wel aan te tonen dat veel van deze
heerschappen na de oorlog onverstoord
hun maatschappelijke opgang verder
hebben kunnen zetten, en het tot top-
funk ties gebracht hebben in grote partij-
en, bedrijven en banken. Nadien her-
werkte WOB de teksten, voegde er
aanvullende dokumentatie aan toe om
het als boek te publiceren.
Toch heeft het boek meer het karakter
van een bundel journalistieke teksten,
waarin een verband gesuggereerdwordt
tussenpersonenengebeurtenissen,waar-
in feiten vermeld worden, dan wel een
diepgaande studie over de Belgische
politiek. Dat is echter geen werkelijk
bezwaar. Gewetensvol vermeldt deauteur
zijn bronnen, die gaan van archieven.van
het legermuseum, over verschillende
gespecialiseerde tijdschriften en losse
brochures tot het werk van Dr. Albert De
Jonghe. Het hoofdstuk over de joden-
vervolging in België gaat bijna integraal

terug op het werk van de Joodse
historicus Maxime Steinberg. In de
inleiding zegtWOB trouwens dat het hier
om een "onder de aandacht brengen"
gaat.

Bij de lezing van het boek zal men
andermaal, met de auteur, moeten vast-
stellen dat heel wat ondemokratisch
gedachtengoed de tand des tijds onder-
gronds schitterend overleefd heeft, endat
heel wat uitspraken anno 1982 net zo
goed in 1939gepubliceerd hadden kun-
nen Zijn. Zelfs al zou de helft van wat in
dit boek staat sterk overdreven zijn (wat
ik, hoewel niets echt nagetrokken werd,
betwijfel) doet de lezing ervan je on-
gemakkelijk verschuiven in je stoel. De
titel van het boek is een citaat uit een
nogal opgemerkte lezersbrief van ex-
CVP-voorzitter en minister van staat
Robert Houben in De Morgen i.V.m. zijn
oorlogsverleden. En hij is lang niet de
enige vooraanstaande die wel eens een
verklaring zou mogen afleggen, naar
blijkt.

MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN

PTI

(vervolg van pagina 3)

Van ASR-werkingdenu. tot toen:
VDB, slordig 2d d" bi Z" b h I• en ever iepmg IOnen. IJ esc u-

knip- en plakwerk digden de A.S.R. ervan eenondemokra-
Af en toe wordt er een beetje gesug- tis~he orga~isatie te zijn: Het was~iet ~e

. . eruge reaktie van dergelijke strekking die
gereerd en teweirug aangetoond: mensen de A SR' d '71 h f d d
die ooit wel eensmet elkaar optrokken of . 'h" Sin s I d eekt °kn le~von eZon,

maar et was we e spe ta u airste.
publiceerde de A.S.R. halfweg november
'76 een "Open brief aan de studenten".
Daarin werd enerzijds gereageerdop een
verwijt van eenaantal progressieve vrije
verenigingen dat de A.S.R. niet aansloot
bij eenanti-fascistisch aktiekommitee en
anderzijds op een beschuldiging van
"Ons Leven" dat de A.S.R. een links
bolwerk was. Op beide stelde de "Open
brief' dat de A.S.R. als overkoepelende
studentenorganisatie een pluralistische
opstelling heeft en werk t volgens de
kringen-raden struktuur. Dil, laatste
moest enkele maanden later in "Veto"
nogmaals herhaald worden t.o.v. een
anderevrije vereniging(SAKUL-alterna-
tief), die rechtstreekse toezending van
alle A.S.R.- en radenverslagen eiste.
N.a.V. de inval in 't Stuc in '81 en als

Op de uitzondering van '76 na, zijn de
reakties op de A.S.R. steeds uitgegaan
van vrije verenigingen die, in politieke
terminologie, als (centrum-) rechts wor-
den omschreven. Politiek-ideologische
motieven spelen hierbij een rol: zo rijmt
de idee van de onderwijsdemokratisering
niet met het CVP-regeringsbeleid, zo
pleit het KVHV al enkele jaren over het
"katholiek" karakter van de universiteit,

- terwijl de ASR pluralisme voorstaat (wat
door rektor De Sorner herhaaldelijk tot
de houding van de universiteit is ver-

klaard). De verloren gegane positie die
het KVHV vijftigjaar lang had in Leuven
(cfr. deel 3/1), speelt bij deze vereniging
een rol. Ook de financiële positie van de
A.S.R. is telkens impliciet of expliciet
terug te vinden in de reakties van deze
verenigingen.

kreten a gefluister... Hiermee eindigt de historische kroniek.
Als afronding van de reeks volgt er
volgende week echter een beschouwende
epiloog over de ak tuele A.S.R.-struktuur
en -werking.

m.m.

van de Nationalistische Studenten
Vereniging (NSV). • En van dit ge-
rucht werd hem bevestiging ge-
vraagd .• Néé hoor! Dàt zijn rodaels,
antwoojdde hU.. Maar naar het
schijnt zou hij wél lid zijn van Protea ?

Werd dit gerucht bevestigd? • Dat
vond de heer TG een persoonlijke
overtuiging .• Of hoe zwijgen toch
nog altijd instemmen blijft. •

Koning. keizer. kardinaal. Koning
Boudewijn van België is lid van het
KVHV .• Echt waar. want gelezen in
het Nieuwsblad van 6 november .•

I' ~ KVii'l h.eeft zijn geacht medelid erop
gewezen dat Vlaanderen met biezon-
dere belangstellmg uitkijkt naar wat
Sire gaat doen met de burgemees-
terskandidatuur van Happarl in Voe-
ren .• KVHV durtt, maar moet toch
dringend eens het grondwettelijk
recht nazien ...•

Wilfried Martens. nummer vijf. kreeg
een griepaanval op het Rode Plein in
Moskou .• Lezen we in De Morgen
van 17 november .• Smerige kom-
munisten I • Hoe moet dat nu met die
krisis in België die Martens himself
aan 't oplossen was? •

Uit het eerste deel van de reportage·
Tieners en seksualiteit in de Humo
leren we dat slechts 29.8% van de
ondervraagde studenten met zijn of
haar partner naar bed is geweest
('een horIzontaal avontuur. noemt
Humo dat); bij de werkende jeugd
loopt dat percentage op tot48.7% .•
Aan een brocar.teriezaak in de Brus-
seisestraat zag ik deze week een
aankondiging hangen .• Gratis bal-
letjes voor de kinderen .•

000

Les renommés .• Of. Wist u da!... Piet
De Somer een droom vakantie heeft.
In de Gazet van Antwerpen van 2-
3/7/'77 verklaart hij .• Als ik hier (aan
de KUL) zal gedaan hebben. dan rijd
ik per auto de wereld rond .• Langs
primitieve wegen •... logeren in primi-
tieve hotelletjes om de gelegen-heid
te hebben met de mensen in kontakt
te komen .•

Felipe Gonzalez. de huidige Spaanse
premier. nog aan de KUL heeft
gestudeerd? • Uit een biografie van
deze man. in Le Monde (ergens
vorige week) blijkt zelfs .• Dat hij aan
onze unief militant socialist is gewor-
den .•

Dat ook Che Guevara hier heeft
gestudeerd? • Nee? • Ik ook niet;
bedankt aan de informanten .• En bij
het archief van Sociale Raad zijn dat
er nu al twéé .•

000

Vaste klanten .• Van deze rubriek .•
U raadt het reeds. De ASR. en de
kringen. én de bekende namen .•
Zoals .• T.G .• een vice-praeses van
het VRG .• Zie ook K & G. Veto vijf .•
In Leuven hebben de muren oren. en
die hebben opgevangen dat deze
voorzitter van het LVSV lid zou zijn

ADVERTENTIE

I~--
15 jaar ervaringHypnotizeur

* helpt u uzelf te genezen (hypno-
terapie, shiatsu, magnetisme, acu-
pressuur, enz.)

* geeft avonden voor groepen, clubs,
organisaties (theorie en praktijk)

* helpt u uw paranormale vermogens
te ontwikkelen

Dan nog maar eens Luc Beltussen.
vrijgestelde van Kringraad .• Deze
man en zijn standpunten l • Zo ook in
verband met de zalenkwestie .• Hier-
over verklaarde hij .• Iedereen moet
een zaal kunnen krijgen. Zo zijn de
mensen van On kruit onschuldiger als
je die in een zaal steekt. dan dat je hen
op straat laat .• En LB heeft ook wel
eens last van Freudiaanse lapsussen.
Of hoe noem je dat? • Als- je op een
Stuurgroep van de ASR praat over de
opening van de rektor. terwijl je
eigenlijk het akademiejaar bedoelt. •
Maar LB werd op diezelfde Stuw-
groepvergadering ook onderbroken.
Door Michel Uytterhoeven .• Jawel.
van Kultuurraad. • Waarop Marcel
Meeus. bekwaam moderator als hij is.
Michel vriendelijk verzocht om Lucte
laten uitspreken.. Lee, de boek- Ma. 22/11
houdster van KuRa. was onqedu-v .
riger .• En eiste. met stemverheffing.
dat Michel zijn mond zou houden en
dat Luc zodoende zijn zegje verder
deed .• Michel zweeg verbaasd .•
De rest van de vergadering bulderde
het uit. • Direkteurs en hun boek- 0/.23/11

antwoord op een perskampagne van de
christendemokratische studenten om de
afschaffing van de A.S.R. ("een kleine
gauchistische minderheid") te eisen,
werd in een "mini-Veto" nogmaals een
open brief van de A.S.R. gepubliceerd
over de positie en de struktuur van de
A.S.R.

Telefoneer naar het nummer02/5696627
enkel tussen 19.00 en 20.00 uur

DE
~ l.lERIGROEP
~~VOEoiNG

~ Restaurant
~ Alma Il en 111

ALMAMENU'S VAN MAANDAG 22 TOT VRIJDAG 26 NOVEMBER

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum

Snack Alma Il
Alternatief Sedes

heldere bouillon
paardenbiefstuk
andijvie in room
aardappelen
dessert naar keuze

heldere bouillon
garnaalkrokette'n. saus
en gekookte
aardappelen
fruit en yoghourt

soep van de dag
kruidenballetjes
rauwkost
aardappelen
yoghourt

gerst
met
nootjes
fruit

parmentiersoepparmentiersoep soep van de dag
I'S avonds) gegarnierde
zuurkool
aardappelen
yoghourt

varkenssteak gepaneerd hamburger
jonge wortelen rauwkost
zilvervliesrijst kroketten
chocoladevla yoghourt en fruit

macaroni met
groenten-
ratjetoe
yoghourt

houdsters ...•

Maar ook de sekretaris van de ASR
heeft zo zijn gevleugelde uitspraken
op de Stuurgroèp .• Op de laatste
bijeenkomst zette hij die zelfs kracht
bij met een hamer. • Zo over de
VETO.. Het enige werk van de
redaktie is eigenlijk om dat blad
bulten te krijgen. zei hij .• Volgende
week wordt VeTO 9 door de ramen
van het eerste en tweede verdiep van
't Stuc naar buiten gestrooid .•
Zo ook over de stencildienst. •. Ge-
rundd op het eerste verdiep van 't
Stuc door Louis De Meuter .• Zei
Marcel. • De stencildienst is nog
steeds niet verlieslatend. als je pa-
pier. stencils. de hele rotzooi, Louis
erbij. inrekent. •

En laatste Stuurgroeproddel .• J.
verbenck, Veto's redaktiesekretaris.
beweerde .• Dat de prijs van de
postzegels stijgt. • Spààr dus die
postzegels tot volgend jaar dan zijn
ze immers méér waard I WIV

Woe. 24/11 tyroolse soep tyroolse soep soep van de dag
I'S avonds) toscaanse
gehakte steak met
spinazie en aardappelen
yoghourt

rumpsteak varkenssteak kikkererwten
bloemkool. mousseline- portosaus en garnituur op zijn
saus en aardappelen puree catalaans
dessert naar keuze fruit yoghourt

multatulisoep
l'S avonds) biefstuk
spinazie
zilvervliesrijst
yoghourt

multatulisoep
tagliatelli en tomaten-
saus en exotische
spaghetti of rijst
yoghourt en fruit

00.25/11 soep van de dag
rundspojarski
met fijne erwtjes
aardappelen
yoghourt

koude rijst
met
groenten
yoghourt

VriJ. 26/11 roomsoep met maïs
visplak gepaneerd
malaga
aardappelen
yoqhourt en fruit

roomsoep met maïs
kalkoenlapje
met groenten
aardappelen
yoghourt

soep van de dag
mosselen
en
frieten
yoghourt en truit

gebakken gierst
met soja en
groenten
dessert naar keuze

WERKGROEP VOEDIN"G: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garàntie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911
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maar ...ik opteer voor kernenergie!/
En dit om twee redenen:! ten
eerste: ik.! ten tweede: opteer voor
kernenergie!" Dit klinkt weinig
grappig misschien, Kamagurka's
grafische uitwerking doet het dan
toch. Ook zijn tekenstijl vertoont
evolutie, zo bijvoorbeeld qua diver-
siteit van gelaatsuitdrukkingen bij
één personnage.
Maar hoe je het ook draait of keert,
een (inhoudelijke) boodschap heb
je daar niet aan, tenzij dan de
'zuivere' ironie, indien zoiets zou
bestaan. (') Cartoons die in een
ideologisch kadertje staan inge-
lijst, zijn meestal weinig gelukkig.
De treinverhalen van IAN in Knack,
Vijf voor zes, zou je daarvan een
voorbeeld kunnen noemen, zonder
evenwel diens werk in zijn geheel
aan te vallen. Cartoonisten zijn
tenslotte de hofnarren van het
hedendaagse politieke forum. ze
wijzen op de klein-menselijkheden
van de groten, maar doen zelf niet
aan politiek. anders kost het hun
kop. Nu behangen ze kabinetten en
vertrekken van ministers en poli-
tieke zwaargewichten.

Wilfried Allaerts
(') Dit doet medenken aan één van

Kierkegaards daboeknotities
"De meeste mensen praten, den-
ken, schrijven, zoals zij slapen,
eten, drinken: zonder dat ooit de
vraag naar de verhouding tot de
idee in beweging komt; dit gebeurt
slechts bij het kJeinste dpel van de
mensheid en dan heeft het ofwel
een grote stimulerende kracht (het
geniale), ofwel verlamt 't het inäi-
vipu van angst (het ironische) ... "

,

RECHTZETTING ISOL:
In VElO 7 (vorige week dus)
werd op de voorpagina een
betoging aangekondigd, maar
de erbij vermelde datum was
verkeerd! !!Dus:

24 (en niét 27) november:
NATIONALE BETOGING
RECHT OP ONDERWIJS

GENT, 16 0., St.-Pietersplein
Enne... Sociale Raad levert
tickets aan halve prijs voor wie
zich per trein Gentwaarts be-
geeft.
In afwachting van de revolutie,
dixit Noël Herteleer, vrijgestelde
Sociale Raad. •

ZOEKERTJES.
Gewetensbezwaarde gezocht. Het labora-
torium voor Landbouwmechanisatie
zoekt dringend en gewetensbezwaarde,
bij voorkeur landbouwingenieur, inge-
nieur, of licenciaatin de wetenschappen.
Zijn taak omvat werk in verbahd met
beschadiging van fruit en kandidaten
kunnen zich wenden tot Lievé Van
Woensel, Laboratorium voor Land-
bouwmechanisatie (KUL), Kardinaal
Mereierlaan, 92, 3030 Heverlee. Tel.
016/220931

Te huur: studentenkamer gelegen Leo
Dartelaan 4 (nabij Parkpoort) 2400 fr.
alles inbegrepen. Z.w. ter plaatse en
vragen naar Peter Annaert of Fred
Lambrechts.

Gezocht: mensen die iedere zaterdag mee
willen rijden naar Parijs (St.-Denis) om
daar de lessen psychoanalyse te volgen.
Mits deelname in de kosten. Bel tijdens
werkuren 02146603 41

. Te koop: elektrische . schrijfmachine
Brother 780~ bolkop, korrektielint,
draagbaar. 20000 Bf incluis 3 schrijf-
bollen (pica, shadow, script). ZW Peeters
K. Abdijdreef7, 3030 Heverl. 224538

Zoek beginnend saxofonist(e) om samen
saxofoon te leren spelen. Kan het zelf nog
niet goed. Liefst in bezit van eigen sax.
Hans de Witte, K. Schurmansstr. 133200
Kessel-Lo.

r
I
I
I
I
I
L.

Verantwoordelijken
Nagekomen bericht - Op 29 oktober 11.
werd voor lSOL (de Internationale
Studenten Organisatie van Leuven) vol-
gende groep verkozen:

Als "president" (voorzitster) Annemarie
Oosterhoff, uit Nederland; als "vice-
president" (ondervoorzitter) Maximilian
Georgakopoulos uit Griekenland; als
"E.C. secretary" (sekretaris?) Rezaul
Kabir uit Bangladesh; als "treasurer"
(schatbewaarder) Sam Aderemi Dada uit
Nigeria; als "sociaVcultural officer"
(socio-kultureel afgevaardigde) Sulaiman
Datuk uit Indonesië en als "sports
officer" (sportafgevaardigde) Gerry
Alexander, uit Suriname.

En voor wie het nog niet zou weten: de
lSOL-bar en bijbehorende zijn gelegen
op de kampus Sociale Wetenschappen,
E. Van Evenstraat 2, rechtover 't Stuc.

Onkruit
contra databanken
Iedereen-zal zich levendig herin-
neren 'hoe op 16 april het gebouw
van het. arrondissrnentskom-
missariaat overvallen werd door
sympathisanten van totaalwei-
geraar Martin Van Kerrebroeck.
Uit de geleende dossiers maakten zij toen
op dat burgerdienst geen relevant aktie-
middel is tegen militarisme. Er bleek ook
uit dat over gewetensbezwaarden naar
alle waarschijnlijkheid gegevens worden
bewaard in databanken (o.a. van de
rijkswacht). Voor meer informatie hier-
over kan je VETO's van vorig jaar
raadplegen. Aan de affaire kwam twee
weken geleden, op woensdag; een staar-
tje, toen 2 Leuvense BOB;-ers een huis-
zoeking hielden bij twee verdachten, LV
en PV. Zij beweerden toen ook dat er
aanhoudingsbevelen bestonden' tegen
hen voor. ...overval met geweldpleging".
Waardoor beiden eventueel voor' het
assisenhof zullen moeten verschijnen.
Daar de overvallers de dossiers echter
terugbezorgden, en aande zaak heel wat
ruchtbaarheid gaven, willen zij van het
proces een "proces van de databanken"
maken, een 'testcase' om te zien of.er nog
recht op informatie bestaat. •

ZOEKERTJE': 20fr.

Er kwam een vrouw van middel-
bare leeftijd de stripwinkel binnen:
- "Hebde gijle hie 't Leste Nievs ?".
Beschonken, had ik de indruk. -
"Neen, meveouw, al/een strips,
al/ez ... prenteboeken t", antwoord-
de de verkoper, een andere per-
soon dan gewoonlijk, ook al wat
ouder, misschien de vader of zo.
Ouderen verstaan elkaar nog met
"prenteboeken", "strips" klinkt nog
betrekkelijk nieuw. Maar die zien er
tegenwoordig ook heel anders uit,
mocht je dat nog niet gemerkt
hebben. De explosieve ontwikke-
ling van het stripmedium heeft nu
ongeveer het punt bereikt, dat er
bijna evenveel stromingen zijn als
striptekenaars.
Sommigen zullen het me mis-
schien kwalijk nemen dat ik mijn
oog niet op Tardl of Moeblu. hèb
laten vallen, en dat het Mllo Manara
geworden is in deze column. (Niet
dat die eerste niet van nivo zijn
hoor!) Dit is niet zomaar een
stroming, niet zomaar een grafisch
eksperiment uit de velen, en het is
nog te genieten als strip ook. Wat
Manara tekent, of beter, wat je
gewaar wordt bij het lezen daarvan,
zou je bijna "film" kunnen noemen
(neen, ik bedoel géén tekenfilm).
Zoals de kijkér zich gemakkelijk
laat identificeren met de persoon
die zich op de plaats van de
kameraman bevindt, zien we Ma-
nara hier op hetzelfde fenomeen
inspelen door een handig manipu-
leren van het perspektief, afwisse-
lend in snel tempo (kikker-, vogel-,
...) Hij zoomt in op een bepaalde
figuur, of laat het oog rusten op e~n

Column 3
wijds panorama (bv. zeer opval-
lend benut in Quatre Doigts. L'
homme de papier.) Het wordt
zodanig "film", bij wijze van spre-
ken, dat je het niet meer merkt.
Ook inhoudelijk staat Manara op
eenzame hoogten. Bijvoorbeeld
met het ongewone western-ver-
haal Quatre Doigts, veeleer een
tijdloos kortverhaal, een episode in
de stroom des levens, of de allego-
rie' van het avontuur in H.P. et
Giuseppe Bergman. (ook in het
nederlands vertaald.) Hij heeft het
bovendien. het soort humor dat ik
toch ö zo mis bij onze Vlaamse
(edoch wereldwijd vermaarde) strip-
producenten. Ik noem geen na-
men, maar bekijk de achterpaqina
van De Standaard, en je hebt ze
allen bij mekaar.

* * *
Over humor gesproken, van strips
naar cartoons (en naar cartoons in
stripvorm) lijkt het maar een kleinè
stap. alhoewel ...
En als ik dan Kamagurka aanhaal,
steigeren jullie zeker. Het is alweer
een tijdje geleden dat ik er nog heb
kunnen om lachen, sinds zijn
variaties op het tema Bert maakt
het gezellig en Het ruikt hier. naar
Onzin. Met Cowboy Henk schijnt
het weer te vlotten. En voorbeeld
uit De Tintelende Titel: "Cowboy
Henk opteert voor Kernenergie.!
Beste vrienden,! ik weet wel dat
jul/ie dit niet graag zul/en hebbe(l,!

Vrouwenhuis zoekt:

"Allen die hen willen helpen en- steunen"

Het is een recht van alle vrouwen,
wanneer zij niet akkoord gaan met hun
eigen situatie, hun huis te verlaten en het
is dan ook de verantwoordelijkheid van
de overheid hen hierbij te helpen. Voor
ons is het onmogelijk om zelf een huis te
bouwen; daar we zonder subsidies wer-
ken, moeten we nu al alle moeite doen om
te blijven draaien. Na heel wat heen en
weer geschrijf en onderhandelingen is de
toestand als volgt: op het schepen kollege
zou worden voorgesteld of wij nog een
tijd in het huis mogen blijven, tot de
geplande verbouwingswerken zullen be-
ginnen. Alle andere huizen van de stad

l\:l hebben al een andere bestemming gekre
gen. Wij zouden dus ondertussen verder
moeten uitkijken naar een ander huis. De

__ _ __ __ I_J §.tad zou dan eventueel kunnen tussen-

Aan allen die ons willen helpen en
steunen,

Twee jaar geleden kreeg het Leuvense
vluchthuis een huis ter beschikking van
de stad Leuven. Een huis waar mis-
handelde vrouwen onderdak vinden als
zij wegvluchtenvan hun man, vriend, ...
Zowat 800 vrouwen en 1200 kinderen-,

I
I

Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

vonden onderdak bij ons. Per I december
moeten wij, volgens afspraak, dit huis
verlaten, daar de stad andere plannen
hiermee heeft.

komen in de huurprijs vanaf het begro-
tingsjaar '83.

Tot nu toe zijn dit echter maar vage
beloftes en blijft de situatie per I
december onzeker.

Indien jullie ons willen steunen, gelieve
ons zo vlug mogelijk te verwittigen en een
bereikbaar telefoonnummer en adres te
geven.

Namens de VZW,
Vrouwen tegen mishandeling, Blijde In-
komststraat 115, Leuven.

Kritiek kan slechts zinvol zijn
wanneer re beladen is

met de nodige dosis zelfkritiek
dit is juist het kritieke punt

Kr


