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e-,Leuven bezet!
'We hebben hier tot oudejaars- er de financiële eisen van de afgedank- ogenblik geen nieuws heeft, als één der

avond keihard gewerkt, om te werknemers. 'Ik heb elf jaar dienst redenen tot sluiting. De leveranciers
dan zondagavond op tv te moeten en moet dus zes maanden sluitings- wilden voortdurend contante betaling,
vernemen, dat we maandagmorgen premie ontvangen'. Als iemand ont- en de banken wilden geen nieuwe
niet meer moesten komen werken', slagen wordt, moet men drie maand kredieten meer toestaan, aldus
aldus een bezetster. Over deze plotse loon vooruit betalen en voorts wordt Braeckman. In De Morgen vroeg men
beslissing waardoor in België 900 het geld teruggeëist dat de werknemers zich dan ook af, of de rijkswacht nu
personeelsleden van de Galeries An- gedurende die twee jaren hebben ook een campagne gaat starten, onder
spach op straat komen te staan, ingeleverd. Ten aanzien van de curato- het motto 'Het begon met een grote
maakte zelfs Manu Ruys van de ren trachten de vakbonden op dit diefstal...', in plaats van haar aandacht
Standaard zich druk: 'Een patroon - ogenblik deze financiële eisen uit de te concentreren op de kleine winkel-
ook al zit hij verwikkeld in een brand te halen, door voor de daartoe diefstallen in grootwarenhuizen ....
overlevingstrijd - heeft het recht niet opgezette koöperatie het statuut van In het grootwarenhuis te Leuven
'zijn mensen' eerst een rad voor de bevoorrecht schuldeiser te bedingen. waren op het moment van de sluiting
ogen te draaien om ze dan in het Nochtans zijn in dergelijke gevallen de nog vijftig personeelsleden in dienst.
weekeinde via radio en tv te laten werknemers meestal de zwakkere par- 'Die zijn allemaal solidair" volgens
weten dat zij 's anderendaags niet meer tij tussen de andere schuldeisers. onze gesprekspartner. 'Zelfs diegenen
naar het werk moeten komen. Zo een Doorgaans treed het Fonds voor die op brugpensioen gesteld zijn, zijn
handelwijze getuigt van gebrek aan sluiting van ondernemingen op, om de komen meedoen'. Iedereen is aan-
eerbied en achting voor de werk ne- diverse vergoedingen uit te betalen. wezig volgens eigen vermogen, wat er
rners' (Standaard van 5/1), De vak- Nochtans is de tussenkomst van dat in de praktijk op neerkomt dat
bonden reageerden woedend op deze Fonds tot 650000 Bf bruto begrensd, gemiddeld een tiental werknemers,
beslissing, die genomen was zonder het en worden de ontvangen werkloos- voor het grootste gedeelte vrouwen,
minste overleg, te' meer daar ze de heidsvergoedingen meteen af getrok- aanwezig zijn. In overleg met de
jongste twee jaar hun personeelsleden ken. bezettingen van de Anspachwinkels in . , . .
ervan hadden overtuigd meer dan 100 andere steden, zal worden aktiege- geraakt van he! disciplinair ka.rakt~r
~i1joen Bf aan I~nen in te leveren ten Pi voerd tot de finisch. Voor het oge~~!ik van de bezettm~: De bezetting IS

einde het bedrijf te redden. Dil Ion hebben de bezetters geen moeilijk- verder noodzakelijk om als werk ne-
resultaat van de onderhandelingen De eis tot herziening van de beslissing heden met de rijkswacht, alhoewel de mers na de sluiting kollektief ter -=i';.~;~4';.;·~:'M~~~ijle ~~rl;~est:G.BOB :;_;eerste 1~g~ ~ef!..~::~:;~~~~\l~J~e~:~~ , . ... .... J i'ë .l 5 - •.~ geprezen als ZIjnde 'een voo" n ,a I eens te meer
de nieuwe syndicale strategie van een machteloze pion geweest zijn in
doelgericht medebeheer'. Het gesprek een internationaal geldspel. Waar de
met de bezetster moet op de troittor Standaard op 4/1 stelt dat de 'Arneri-
van de Leopoldstraat gevoerd worden, kanen en de Fransen het tij niet
aan de achterkant van de Galeries, konden doen keren' voor Galeries,
omdat het hier een 'gesloten bezetting' beschuldigt De Morgen op 3/1 de

...'

Het gebouw van de Galeries Anspacb
in de Bondgenotenlaan :failliet via de
media... (foto: K.C.)

Veto eens te meer eksklusief': eenfoto van de bezet(st)ers (Mijnheer, U moest
uw coiffeur meegebracht hebben -ligt mijn haar wel goed?') in de Galeries.
Toen wij hen vroegen of zij nog een speciale vermelding wilden, antwoordden
zij: 'Schrijf maar dat het enige wat wij willen geld is... en wérk I'(foto K.C.)

betreft. 'De bezetting is zo georgani-
seerd dat niemand, buiten de perso-
neelsleden, in het gebouw binnen kan,
om te vermijden dat er diefstallen
zouden gepleegd worden. Eigenlijk
zijn we veel te goed, als ge ziet wat de
patroon ons aangedaan heeft .. .'.

Franse eigenaars, 'de vier Daltons'
Willot, onomwonden van een 'grote
diefstal' van liefst 1,048 miljard Bf.
Om verlieslatende operaties in Frank-
rijk en in de VS te financieren, hadden
deze heren, er niets beter op gevonden
de genoemde som uit de Belgische
,boekhouding over te pompen naar de
genoemde landen. Sinds 1980 loopt in
Frankrijk een vordering van Galeries
op de Franse groep Agache- Willot.
Deze wordt sinds de linkse overwin-
ning onder de juridische voogdij
gelikwideerd. Beheerder Jaques
Braeekman vernoemde zondagavond
deze vordering, waarover men op dit

Eisen
De bezetting wordt gevoerd om van de
curatoren te eisen dat ze hun beslissing
herzien, de Galeries te sluiten. Ander-
zijds willen de werknemers erbij zijn
als er over overname van het bedrijf
gepraat wordt, om onder meer de
tewerkstelling te vrijwaren. Verder zijn

van hieruit op de hoogte gehouden .
Zelfs 's nachts blijven zoveel mogelijk
personeelsleden ter plaatse. Na oude-
jaarsavond heeft de direktie van de
Galeries in Leuven pijlsnel al de sloten
veranderd van de deuren om een
bezetting te voorkomen, Het is sinds
dinsdag dat men via de achterzijde van
het gebouw, zich een toegang gefor-
ceerd heeft. Door het gesloten karak-
ter van de bezetting is het moeilijk
kontakten te leggen met de bezetters.
Daarom heeft men opgeroepen om
solidariteitsbetuigingen te sturen naar
de 'zetels van het ACV of ABVV in
Leuven, of naar Elcer-Iyc, Blijde
Inkomstraat liS, Leuven.

Spanning
Het gesprek op straat met de vrouw
kon slechts een kwartiertje duren.
Tijdens het gesprek wilde de vrouw
voortdurend terug naar binnen, omdat
ze vreest dat de anderen zullen gaan
denken dat ze geschaakt is. Inderdaad
komt na enkele minuten reeds een
andere vrouw kijken, waar ze gebleven
is. Wie in de goeie, ouwe tijd van de
studentenbewegingen de bezettingen

'meegemaak I héetf Van (Je: grote
bibliotheek, de IESPO, of het recto-
raat kent die spanning we!.. ..

Luc Vanheerentals
PS.: Dat de afdeling voeding onder de
Galleries toch werkt, is niet te wijten
aan een gebrekkige of niet konsekwent
opgevolgde bezetting. Het is nl. zo dat
die voedingsafdeling van Delhaize is en
al lang was en dus gewoon doorwerkt.

I.P. Van Rossems recht op antwoord
Kapers op de studiekust
Leuven is altijd al een stadje geweest,
waar meer kon dan ergens anders. Dat
is vorige week nog maar eens gebleken.
Nadat al wat rechts is eerst had staan
huilebalken, dat één gewetenloze repe-
titor er op uit was om de vette beurzen
van uiterst welgestelde ouders leeg te
knijpen, was het thans de beurt aan
links (enfin tja) om vertederend be-
zord te zijn voor de inmiddels al wat
platter gewalste beurzen van de haute
bourgeoisie. Karl Marx moge dan nog
geschreven hebben, dat de kapitalis-
tische produktiewijze gekenmerkt
wordt door het toeëigenen van de
natuur in een gelegaliseerd systeem
van uitbuiting en dat de onteigenaars
zullen en moeten onteigend worden,
de A.S.R. en VETO zijn doodsbang.
Het angstzweet breekt hen uit bij de
gedachte, dat er straks niets meer zal te
onteigenen vallen. Die schaapjes van
kapitalisten worden niet alleen al tot
de bedelstaf gedoemd door de vak-
bonden, de lage loonlanden en de
altijd overgulzige arbeiders, ze worden
nu, in volle krisistijd dan nog wel, nog
eens ekstra bedreigd door de nieuwe
Raspoutine en nazaat van Jan Barth
en roofridder Maarten van Rossem.
Die nieuwe kaper op de kust luistert
naar de anarchistische naam van Jean
Pierre Van Rossem (bestaat die wel
.echt ?). De laatste boodschap van de
onverdacht 'rode ratten' van ASR en
VETO luidt dus: 'Er dwaalt een spook
door Europa. Dit spook heet STU-
DAX. Kapitalisten aller landen ver-
enigt U, want ge hebt slechts de
ketenen van uw vette beurs te ver-
liezen'. Voorwaar , rare linksen daar in
Leuven. Het gevolg van 6 eeuwen
katholieke indektrinatie wellicht?

ASR en VETO zijn verontrust. En
dat laten zij door één of ander
naamloos gebleven schrijfslaaf ook
noteren in het lijfblad. Zoiets gebeurt
dan ook in een stijl waar zelfs de meest
Verontruste Ouder: 'Lik nu mijn
vingertjes' van zou zeggen. Begrijp mij
niet verkeerd. ASR is niet verontrust
dat het nieuwe gild van roofridders de
demokratie van het hoger onderwijs in
het gedrang zou brengen. Dat geven ze
ook openlijk toe. Via hun inlichtingen-
diensten (de K.G.B. wellicht?) achter-
haalden ze, dat een on bestaand maar
erg gefortuneerd student een morzel
fortuin van papa verkwanselde, om
dankzij de goede zorgen van STU-
DAX in één zittijd tijd van 23 naar 26
% te stijgen. Geef toe, dat zo'n
resultaten niet direkt een bedreiging
zijn voor de demokratie van het
onderwijs. Wat is er dan eigenlijk nog
wel bedreigd? Het gaat hem niet
zozeer om de vette beurzen van hun
vrienden in het grootkapitaal, het gaat
hem veeleer om de veel slankere
beursjes van een paar monitors, die
hun broodwinning bedreigd zien. Hoe
valt het anders te rijmen, dat diegenen,
die in april vorig jaar, nog rijtje
stonden te schuiven om 120000 BFper
maand bij te verdienen als lesgever bij
STUDAX, nu opeens zo'n grote bek
openzetten? Nu is het plots niet meer
van 'Ja Mijnheer en Neen Mijnheer, en
natuurlijk gaat mijn baard er af
Mijnheer, en als het moet mijn
geslachtsorgaan nog ook'. Waarem-
pel, straks bijten de keffende hondjes
me nog. Want voor een publiek debat
zullen ze wel weer niet te vinden zijn.
Een potentiëel spelletje kat en muis (0,
alle muizen mogen best komen, en als

het moet nog hun baasjes meebrengen,
ik ken toevallig nog een beetje ekono-
mie) gaat daardoor voor het volk
verloren. En dat .Iust dan zo graag
brood en spelen.
Schandalige repetitorpraktijken in

Leuven? Jawel, natuurlijk kent ASR
ze net zo goed als iedereen. Het is toch
een publiek geheim, dat een groot
repetitorenburo van de stad vorig jaar
een omzet haalde van om en bij de II
miljoen BF. En iedereen, ook de
overheid, die beste maatjes is met de
uiterst charmante zaakvoerder, weet
dat deze laatste een goed deel van zijn
personeel rekruteert uit assistenten en
monitors. Maar ja Mevrouw, maar ja
Mijnheer, daar volgen precies een paar
zoontjes en kuise dochtertjes van
hoogleraren privé-les, en wat doe je
daar dan tegen? Je doet wat VETO en
ASR doen. Je leest aandachtig Herbert
Marcuse, tracht je linkse imago te
redden, en onthoudt, dat het voorzich-
tiger is een vreemde eend in de bijt aan
te vallen dan het eigen lieve volkje. Dat
de eksamentuyau's er voor grof geld te
koop zijn? Nooit van gehoord, Me-
vrouw. Nooit Mijnheer. Op mijn
plechtige kommuniezieltje beloofd. En
heeft u geen zakdoek, Mevrouw?
Want ik gebaar zo graag dat mijn neus
bloedt Mijnheer. Ik ben heel dapper,
Mijnheer. Een rode rakker. Een revo-
lutionair. Ik geef kritiek. Maar luk-
raak naast de kwestie. De repressieve
tolerantie, Mevrouw. Ook Herbert
Marcuse. En dat was ook een rode
rakker. Maar ik zie dat Mijnheer een
zijden hemd draagt. 0, dan kan
Mijnheer niet links zijn. Sorry, ik praat
niet meer tegen U

,enoJa op papa. (;



2 Veto, jaargang 9 nr. 14, ·dd. 14 januari 1983

LEZERSBRIEVEN

In de lezersrubriek 'Hoogachtend' van
De Zwijger een belangrijk satirisch
blad in Vlaanderen zou je kunnen
zeggen, waren tijdens het afgelopen
jaar voortdurend lezersbrieven te vin-
den van hoe satire wél, en hoe satire
niet is, volgens de lezers. Veto zou
graag ook wel een beetje satirisch
willen worden, vandaar, vanaf heden,
ook onder deze rubriek inzendingen
van behulpzame lezers: hóe maken we
van Veto een satirisch blad?
Ik bedoel het 'Film en Moraal'-

-artikel van Veto nr. 12. Ik heb het nog
eens gelezen, en satirisch lijkt het me
hoe langer hoe minder. Satire zou zijn:
datgene schrijven wat je juist niet
meent, en ergens in codetaal aan
toegevoegd, de vermelding dat je het
niet meent. Wim Groot schrijft ner-
gens dat hij het niet zo meende. Bij
lezing van de eerste zinnen van Max
Havelaar is reeds zonder meer duide-
lijk: hola... satirisch. Zou Edward
Douwes Dekker zich soms nog steeds
aan het verkneukelen zijn, in zijn graf,
omwille van al degenen die hij er met
zijn drie pseudoniemen heeft inge-
tuind? Akkoord J.H., jij meende het
niet, maar Kamiel Flater uit 3de kan
Pol & Soc wellicht wel, had die het
geschreven. Ofschrijft Vetqenkel voor
eigen in-crowd?
Bedoelde je dit: iedereen weet wel

dat de bewering" ethiek is per definitie
meerderheidsethiek" de Mensheid in
übermenschen en untermenschen op-
deelt, iedereen weet wel dat ethiek zich
niet - zoals politiek - laat meten in
meerderheden of minderheden, maar
veeleer te maken heeft met individueel
Mens-zijn? Zou dit zonder meer
duidelijk zijn, zodat we allemaal weten
dat hij het ook wist? Even herhalen?
Probeer het eens in een satirische tekst
te gieten.

Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 20,
3000 Leuven, verdieping 1, 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
inleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft ...

Dis die Robbeneiland
In Veto nr. 13 verscheen een artikel
'Dis die Robbeneiland, hier gaan jullie
vrek ', Hierbij moeten een aantal zaken
me van het hart. Zuid-Afrikaverde-
digers worden soms verweten te veel en
op een te naïeve wijze van ambassade-
propaganda gebruik te maken. Ik geef
grif toe dat het verkeerd is zich op een
al te eenzijdige manier tot deze
literatuur te beperken. Evenzeer is het
m.i.echter verkeerd de anti-propa-
ganda van het verzet (in casu ANC)
klakkeloos als waarheid aan te nemen.
Dit is precies wat uw medewerkers
doen.

De inhoud van het artikel nog
terzijde gelaten stelde ik me ook de
.vraag wat de relevantie van het artikel
is _.voor een aktuele beoordeling van
Zuid-Afrika. Het gaat hier immers om
- al dan niet overtrokken - erva-
ringen van iemand die Robbeneiland
reeds 10 jaar zou verlaten hebben!
Verder nog dit: in Veto 12, p. 12,

wordt de universiteit van Pretoria
beschreven als een uitsluitend voor
blanken toegankelijke Zuidafrikaanse
unief. Enige tijd geleden werd echter
door -de universiteitsraad van de
universiteit van Pretoria beslist dat
daar waar de' universiteit faciliteiten
biedt, waarover men aan andere
universiteiten niet kan beschikken de
universiteit voor alle rassen toeganke-
lijk gemaakt wordt. Hoewel ik niet
betwist dat het aantal blanke stu-
denten aan de universiteit van Preto-
ria ook [n de toekomst het aantal
zwarten veruit zal overtreffen meen ik
dat uw.medewerker in zijn formuJering
van een gebrek .aan accuraatheid
getuigt.

Chris Vervliet

P.S. Mag' ik U - beleefd doch met
aandrang - vragen deze brief inte-
graal.te publiceren. Vermits ik U deze
'brief 'op tijd bezorg om hem nog te
laten afdrukken in Veto 15 sta ik erop
dat hij ook effectief in dat Vetonr.
gepubliceerd wordt (en niet zoals vorig
jaar met een maand vertraging!)

000

Film en moraal

Wilfried Allaerts

Naschrift van de VETO-
filmredaktie

Geachte,
Mogen wij U vriendelijk verzoeken het
artikel nog nog eens te lezen? Wij
geven grif toe: als satire was het stuk
niet zo best. Edoch: het lag dan ook
niet in onze bedoeling om satire te
plegen. Wij zijn geen zwijgers, maar
wij vertrekken wel van het idee dat de
(hopelijk zéér ruime) in-crowd van
VETO-lezers artikels waardig is die'
verder gaan dan louter didaktische
duiding. Als we U een kleine hint
mogen geven: het artikel was meereen
denkoefening. die trachtte aan te
tonen hoe rigoureus, planmatig den-
ken - van beide zijden - nefast
inwerkt op wat wij "kultuur" (kultus?)
plegen te noemen. Speriamo chè
capite, voi. Es ist gar nicht so
schwierig, wissen Sie,

De Filmredaktie
PSI Wie is Wim Groot? En Edward
Douwes Dekker?
PS2 Waarom denkt u dat wij lood-
gieters 'zijn? (nicht schwierig) En
individuele mens-zijnden ?

lndres Naidoo, de auteur van "Dis die Robbeneiland; hier gaan jullie vrek",
kijkt met vermoeide en gedesinteresseerde blik in de lens. Het zal hem na JO
jaar Robbeneiland verder een zorg zijn of het verhaal van zijn belevenissen
als anti-propaganda van het verzet wordt afgedaan,' "Afgezien, man".

Johan Aerts, Wilfried Allaerts, Luk
Bierens, Hugo Bogaert, Filiep Can-
fijn, Mieke Cantineaux, Wouter
Colson, Chris Cosaert, Bert De
Beider, Jean De Béthune, Francis
De Groot, Peter De Jonge, Dirk De
Naegel, Bemard Demoulin, Mark
Eelen, Folleke Potozet, Axel Hael-
terman, Guido Janssens, Marcel
Meeus, Bart Ramakers, Lambert Swillens, Pieter T'Jonck, Rik. Umans, Danny Vandenbroueke, Leo Van der
Aa, Karel Van der Velde, Jos Vandikkelen, Luc Vanheerentals, Jean-Pierre Van Rossum, J.H. Verbanek, Wim
Verhelst, Ingeborg Verplaneke, Chris. Vervliet en het Jazz Café 0

PLO
Het artikel 'Intervieuw met de PLO-
vertegenwoordiger in België (Veto nr.
13) kontrasteert. met zijn verdacht-
makingen aan het adres van het PLO,
nogal scherp met het klakkeloos
overnemen van het interview met de
Israëlitische ambassadeur (enkele Ve-
to's terug). Ik wil graag antwoorden
op de 'dubbelzinnigheden', en enkele
zaken rechtzetten.
De recente gebeurtenissen in Liba-

non zijn zeker geen nederlaag voor de
PLO. Voor het eerst heeft een Ara-
bisch leger zo lang en zo hardnekkig
weerstand geboden aan de machtige
Israëlische oorlogsmachine : 79 dagen
hielden de slecht bewapende Pales-
tijnse guerillero's stand tegen het met
gesofistikeerde Amerikaanse wapens
uitgeruste Israëlische leger. En op
diplomatiek vlak kregen de Palestijnse
rechten méér internationale erkenning
dan ooit. Die rechten, bevestigd in
ontelbare UNO-resoluties, zijn zelf-
beschikking en nationale onafhanke-
lijkheid - iets heel anders dus dan
'territoriale autonomie' a la Camp
David.
Al sinds de Palestijnse Nationale

Raad van '74 is de PLO 'tevreden met
een minimum aan territorium': toen
=aanvaardde de PLO immers de idee
van een Palestijnse mini-staat op de
Westelijke Jordaanoever en in de
Gaza-Strook. De UNO zal daarbij
voor internationale garanties instaan .
En dat die staat onleefbaar zou zijn
wordt ontkend door een studie van
Naïm Khader, de vermoorde ex-PLO-
vertegenwoordiger in België.
De staat Israël is inderdaad niet te

vinden op Arabische landkaarten.
Hoe kunnen de Palestijnen een staat
erkennen die hen heeft verdreven, hun
gronden in beslag heeft genomen en
hun elementairste rechten miskent?
Het ideaal op lange termijn voor de
PLO blijft dan ook één enkele staat
Palestina, 'waar joden, moslims en
kristenen in vrede samenleven, met
gelijke rechten.

Bert De Beider
Palestinakomitee Leuven

Vaartstraat 99

Medewerkers
aan Veto 14
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III1HIIII t eiiiii\fGR neuJllon
Schrijven over iets om te vragen
niet meer over datzelfde te schrij-
ven ... Kan dat in 1983? Natuurlijk
en daarom, eksklusiever dan Pri-
vé's fotoreeks over de skipretjes
van Claus: een E.T. van Newton ...

Het vat Ia-zo=atqetapt en we
unnen de pinten laten vollopen
om die vreselijke smaak uit onze
keel te jagen. Het breekt mij
immers zuurder en zuurder op die
E.T.-madness, die stukken van
mijn kijk- en luistergeld, die nog
altijd aan meneer of mevrouw.
monstertie besteed worden, die
pagina's van mijn kranten en bla-
den, die van hetzelfde laken een
gerimpeld vel krijgen. Aktueel, 30
december 1982: de redakteur van
dienst (Edmond Tillemans? Eddy
Tichelaere ? Erik Tossuyt?) legt de
bijbel op zijn werktafel, analyseert
de bestsellerfilm op basis van het
bestsellerboek en boort buiten-
komende kinobezoekers een mik-
rofoon in de strot om modale
reakties op te vangen. Nieuwjaars-
lijstjes, altijd en overal: naast
Blindenbril Jaruzelski, Malvina
Tatcher en Volmacht Martens pa-
radeert Melo E.T. op gelijke voet
(met minder tenen, weliswaar).
BBC, 9 januari 1983. David Frost

presenteert zijn nieuwe morgen-
uitzendingen, op de achtergrond
twee vingers, die elkaar toevallig
raken en vonken slaan, én onder de
naam B,T. (Breakfast Television),
toevallig in hetzelfde lettertype als

(Jaja, goed geraden I) De
Nieuwe, winkeluitstalramen, Veto,
... mama, mag' ik de perenstroop
es? En ik durf op mijn plechtige
kommuniekostuumpje zweren dat
zelfs het Staatsblad met tremolo,
tussen BTW-aanpassingen in, zijn
12 lezers op de hoogte hield.

money-sfeer is opeens ondraaglijk
geworden. Schuldgevoelens druk-
ken op de adamsappel, de ogen
sperren zich open in een grand
écart, 's nachts grazen de nacht-
merries in een wei, die begroeid is
met de letters E en T.
Gevolg? Na een maand hemel-

hoog krant-, blad-, radio- en buis-
mobilisatie voor een volksverhui-
zing kinowaarts, waaraan de Hun-
nen lange tijd geleden een punt
konden zuigen, krijgen we nu een
maand dito voer voor de zintuigen
om alles van wit in grijs te schil-
deren, om fouten met een intel-
lektuele vaatdoek uit te wissen, om
terapieën op mediakonsumenten
uit te werken. Dus, E.T. krijgt twee
maand de volle aandacht en de
kinderen kunnen nog altijd met de
pop spelen zonder uit de mode te
zijn.
'No E.T. voor E.T. r, 'Geen Extra-

Time voor Extra- Terrestrial!', dat
moet ons motto worden als we
redakteurs gijzelen, als we radio-
uitzendingen storen, als we tele-
visie-studio's bezetten. 321 huid-
plooien onder een grote kop, get
out, of ... of ... Ik hou ermee op, een
hartinfarkt op mijn leeftijd zou te
mooi zijn en dat is 'ahum, je weet
wel' me niet waard.

Waarom erger ik mij zo? Te is
nooit goed. behalve in tehuis en
tevreden, zei mijn grootmoeder
altijd. Daarbij komt nog dat nu
iedereen een koude adem in de nek
voelt en dat nu a~ wie een pen of
mikrofoon kan vasthouden E.T.
por favor moet relativeren. Men is
bij de neus genomen, om welke
redenen dan ook (misschien spe-
len de kinderen van Willem Dauw
en Patrick Duynslaegher nu met
een levensgrote E.T., die 'Phone
home' in 46 klankvolle talen en 214
emotionele intonaties kan zeggen)
en nu eist iedereen zijn neus terug
op: Spielberg is opeens door-
zichtig geworden, de film is opeens
goedkoop geworden, de money-
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Op 18 juni 1982 vertrok uit de
ministeries andermaal een trein
volmachtsbesluiten, de vierde,

die betrekking had op onderwijs. Ook de
universiteiten bleven bij deze maat-
regelen niet gespaard. In de toekomst
zien zij- hun werkingstoelagen vermin-
derd met 2,5% (550 miljoen) en boven-
dien moet de opbrengst van de inlevering
door het afremmen van de loonin-
dexering teruggestort worden aan de
staat. Alles tesamen is dat goed voor een
5,5 t.h. besparingen. Uniefs die een
deficitaire begroting vertoonden moeten
voor 1oktober een saneringsplan voor de
komende zeven jaar voorleggen. Indien
zij dat niet deden zou de regering een
kollege van 5 kommissarissen sturen, om
de zaken te regelen. Het kan de regering
trouwens bar weinig schelen hoe er
bespaard wordt, als er maar bespaard
wordt. En daar zit heel weinig filosofie en
heel veel pragmatisme achter. Toch gaf ze
een richting aan door te zeggen dat er
desgevallend aan het statuut van het
personeel mag geraakt worden.

Deze, en nog een hele reeks andere besluiten in
hetzelfde kader, werden niet bepaald gunstig
ontvangen. De universiteiten pleitten unaniem
onschuldig voor de ontstane tekorten, en hieven
een beschuldigende vinger in de richting van een
inkonsekwente regeringspolitiek. Er wordt ge-
, vreesd voor het voortbestaan van onafhankelijk
fundamenteel onderzoek, en rektor Oscar Van
Steenhaut van de VUB spreekt van een 'aanslag
op de jongere generatie.' Een poging tot
verduidelijking.

De gelden van de unief
Vadertje Staat is natuurlijk een van de belang-
rijkste geldschieters. Een overeenkomst daarom-
trent ontstond in 1971, met de financieringswet.
Een wet die een aantal problemen in het leven
riep, waar nu vooral de rijksuniversiteiten de
rekening van gepresenteerd krijgen. Dat geld
dient normaliter voor de financiering van de
gewone uitgaven voor onderzoek, onderwijs en
beheer, en wordt in principe volgens een
eenvoudig regeltje bepaald: werkingstoelage =
forfaitaire kostprijs van de student X aantal
subsidieerbare studenten. Op dat geld moet
2,5% bespaard worden dit jaar, en daarna 5%.
Natuurlijk is het ook weer niet zp eenvoudig als
het er hier uitziet. De forfaitaire kostprijs is nl.
ook afhankelijk van de gevolgde studierichtmg,
in 1971 onderscheidde men er zo vijf, in 1976
werden er dat vier. Opmerkenswaard is dat
studenten die specialiseren in de geneeskunde
niet behoren tot de subsidieerbare studenten;
langs franstalige zijde is men die studenten echter
blijven subsidiëren, wat de uniefs nu zuur
opbreekt, want door de afschaffing daarvan
zullen zij nu nog eens 400 miljoen moeten
ontberen. Andere niet-subsidieerbare groepen
zijn trissers, studenten van het speciaal bacca-
laureaat, doctorandi, aggregaatsstudenten enz.
Bovendien is er een minimum- en een

maximumbasiscijfer voor het aantal ingeschre-
ven studenten. Wie onder het minimum ligt
(6000) zoals de VUB, ziet zijn toelagen opgetrok-
ken tot de forfaitaire kostprijs X het minimum.
O.a. daardoor had de VUB het niet zo moeilijk
zijn begroting voor dit jaar in evenwicht te
krijgen, enkel verdere expansie werd afgeremd.
Wie boven het maximum zit echter, zoals de
KUL, krijgt een verminderde forfaitaire toelage
voor het aantal bijkomende studenten. De wet
van 1971 bepaaJde ook de verdeling van de
toelagen tussen 3 verschillende posten, nl. AWP,
ATP en werking, waartussen maar binnen zeer
strikte matges een overheveling mag gebeuren,
tenzij men de bijzondere toestemming van de
minister vraagt. Veel vervelender was echter dat
die wet ook de kaders bepaalde voor de
verschillende diensten. Wat de rijksuniversi-
teiten plots voor de toestand plaatst dat zij met
teveel personen zaten, rijkspersoneel bovendien.
De RUG bv. heeft 700 werknemers teveel. Dat
vormde geen probleem zolang de staat bleef
betalen, maar dat kan men nu wel vergeten.
Overheveling voor meer dan 10% van de ene
post naar de andere vereisen een speciale.
toestemming van de minister, iets wat de KUL in
het verleden reeds dikwijls gedaan heeft.
(Verdeling in '80: Akademisch Personeel (AP)

25%, Wetenschappelijk Personeel (WP) 26%,
Administratief en Technisch Personeel (ATP)
29% en kosten: 20%).
Als minister Coens nu zegt dat hij de

autonomie van de universiteiten wil uitbreiden,
dan bedoelt hij daar eigenlijk mee dat zij in het
vervolg een globale werkingsenvelop zullen
krijgen, m.a.w. dat de .lIerdeling ervan tussen de
verschillende posten opgegeven wordt. Dat,
samen met een soepeler statutair kader (perso-
neelsproblemen) moet een dynamischer beleid
mogelijk maken. Een magere troost!

AI lang trubbels
Eigenlijk zat het alláng mis met die betoelaging.
De berekening van forfaitaire kostprijzen vormt
sinds een aantal jaar steeds weer het voorwerp
van heftige diskussies. In 1980 bv. werden voor
de personeelsuitgaven de bedragen slechts ver-

Besparingen aan de unief: deel '1
hoogd met 2,5%, voor de werkingsuitgaven was
dat slechts drie procent. Een stijging die ver
onder de index lag. Dat werd aan de KUL wel
gedeeltelijk opgevangen door een voorzichtig
beleid (onderbezetting personeelskaders bv.) en
door de nog steeds voortdurende stijging van het
aantal studenten. Een en ander is een gevolg van
de anti-crisiswet van 1979. Het gevolg is dat de
reserves van de KUL op een paar jaar tijd
verdwenen als sneeuw voor' de zon, en dat de
fakulteiten steeds minder geld kregen.om hun
werking op te baseren, En het gaat de KUL dan
nog relatief goed! Gedeeltelijk werd hieraan een
mouw gepast door de verhoging van de
inschrijvingsgelden.
Hiermee zijn wij bij de patrimoniumgelden van

de unief gekomen. Een onderscheid wordt
daarbij gemaakt tussen geaffekteerd en niet-
geaffekteerd patrimonium. Geaffekteerd be-
tekent dat het hier om gelden gaat die reeds op
voorhand een bepaalde bestemming gekregen
hebben. Zoals bijzondere onderzoeksprogram-
ma's, exploitatie ziekenhuizen, research voor
derden, ... De gelden van het niet-geaffekteerd
patrimonium bevatten o.a. ontvangsten uit
onroerende goederen, interesten en de in-
schrijvingsgelden. Hiermee kan de unief doen
wat ze wil, behalve dat SO % van de inschrijvings-
gelden 'geaffekteerd' is voor diensten als DUO
(Dienst Universitair Onderzoek), recyclage enz.

Koffiedik kijken
Het voorgaande kan dan allemaal relatief
overzichtelijk lijken, in werkelijkheid is spreken
over de begroting van de universiteiten koffiedik'
kijken. Tot die vaststelling kwàm De Lannoo in
'Politica' van maart 1982. Hij moest zich.bij een
vergelijkende studie over de uitgaven van de
universiteiten beperken tot de begrotingen van
het rijk, omdat de jaarrekeningen van de uniefs
gewoon niet overgemaakt zijn aan de overheid,
of niet uniform opgesteld. En zelfs dan is de juiste
informatie nog slechts gekend door enkele
personen per unief en bij de besturen van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Over
de werkingstoelagen van de franstalige universi-
teiten heerst zelfs de meest absolute duisternis,
omdat een vergelijking tussen Vlaamse en
franstalige uniefs 'te delikaat' is. Opmerkens-
waard is wel dat uit de studie blijkt dat de KUL
de goedkoopste universiteit is, terwijl de 'onvol-
ledige mltellinFl\' zoals RUCA en UIA noga)
fors afwijken van de forfaitaire kostprijs, meestal
naar boven toe. Rijksuniversiteiten zoals de
RUG kregen daarnaast meermaals 'bijkomende
kredieten' wegens de aanzienlijke gaten in de
begroting door een overmaat aan personeel.
Tenslotte stelt De Lannoo nog vast dat de
uiteindelijke forfaitaire kostprijs vooral bepaald
wordt uitgaande van de middelen van de
overheid, en veel rninder.van'de behoeften van de
unief. Waarvan de 2,5 %:maatregel een illustratie
is. .:. I

Een merkwaardigheid (1) is ook dat men niet
aan de lcumuls raakte van universiteitspersoneel :
een inkonsekwentie in het regeringsbeleid.

Melodrama
De .verplichting om deficieten weg te werken
tegen '1989 bracht voor veel universiteiten, met
name de drie grote Franstalige universiteiten:

UéL, ULB é~ de rijksinstelling van Luik, de
Pèlytechnique van Bergen en de RUG een
dramatische' toestand teweeg, die ondanks de
voorgestelde saneringsplannen nog steeds niet
ten gronde opgelost schijnt te zijn aan frans-
talige zijde, vooral in Luik dan. En dat baart
onderwijsminister Tromont zorgen. Het staats-
blad van zaterdag 7 augustus stipuleert hierom-
trent dat in de saneringsplannen mag worden
beslist "hetzij tot een tijdelijke vermindering met
een bepaald percentage van een of meerdere
elementen van de bezoldiging van verscheidene
kategorieeën van het personeel, hetzij tot
tijdelijke afwijkingen van sommige reglemen-
taire en konventionele bepalingen betreffende
het geldelijk en administratief statuut van het
personeel." Met de boeman van de raad van vijf
wijzen (1) achter de deur. Dit en de toestemming
om tot afdankingen over te gaan deed de
vakbonden deze zaak uitroepen tot een test-case
voor de ontmanteling vande openbare diensten.
Overigens is er geen enkele raad van beheer die
tot afdankingen van het personeel wou overgaan.
Wel is er een universiteit, de UCL nl., die tot

een algemene loonsmatiging wil overgaan,
volgens het principe van de 'gelijkmatige
verdeling van de lasten'. Protest van de
vakbonden: in een alternatief besparingsplan
stellen zij voor enkel te raken aan de lonen boven
de 100000 fr. (600 personen) door hen te
verplichten in te schrijven op een lening met een
rente van 1 à 12%, naargelang het inkomen. Op
die manier wordt hun pensioen veilig gesteld.
Dat levert echter maar 335 miljoen op, wat lang
niet genoeg 'is. Het tegengaan van kumuls moet
dan nog eens 70 miljoen in het laatje brengen,
enz. Verder wotden er door de UCL nog een
aantal maatregelen genomen die we elders ook
terugvinden. Daaronder vallen: het door na-
tuurlijke afvloeiingen afschaffen van leerstoelen,
het instellen van departementen (waarbinnen
iemand slechts voor vijf jaar aangeduid wordt
voor een bepaalde leeropdracht), iets wat in
Leuven al lang toegepast wordt, en verder het
bezuinigen op werking en de afvloeiing van
ander personeel.

Weg met de rijksuniefs
De rijksuniversiteiten worden het zwaarst ge-
troffen door de besparingen. In het geval van
Luik kan men zelfs bijna spreken van een feitelijk
bankroet. Als protest tegen de regeringsmaat-
regelen hield men daar dit jaar geen openings-
zitting, maar in een aparte vergadering voor alle
belangstellenden verklaarde de rektor, Emile-
Hippolyte Betz, niet verantwoordelijk te zijn voor
de dramatische toestand, en uitte hij zijn
verbazing over het feit dat de minister 'zijn'
universiteit zelf haar boontjes laat doppen als het
nijpt, iets wat hij met zijn ministeries en scholen
toch niet doet. De oorzaak van het falen ligt in de.
nieuwe voorzieningen voor de universiteiten
sinds de KB's van 1976 en 1978, die de universiteit
sinds dan reeds tot 300 afvloeiingen verplichtte.
hl de volgende jaren zouden er daae nog 700
moeten bijkomen. De universiteit krijgt immers
slechts 165000 fr, per student i.p.v. de voorziene
326000. Men kijkt dan ook aan tegen een deficiet
van 698 miljoen, en dit jaar komen er daar nog
eens 276 bij.

Links op defoto het gebouw dat op de V.U.B.-kampus (Elsene) de gate-keeper vormt. In
de Brusselse studentenmond beter gekend als 'De Sigaar', Op de achtergrond de
rijkswachtkazerne van Etterbeek ..de stok achter de deur voor besparingstrein 5 ?Aan de
VUB werd enkel verdere ekspansie afgeremd. Toch is ook deze unief .. de klos

(foto: WiV)

Rektor De Som er bij de opening van het
akademiejaar: "In de greep van de koninklijke
besluiten" (foto WW)

Oplossingen moeten gevonden worden in
afvloeiingen, vervroegde pensionering op 60 jaar
(om toch nog de nodige benoemingen te kunnen
doen), het stimuleren van deeltijdse arbeid,
sanering in de werkingskosten, en de overgang
naar de nieuwe kampus van Sart- Tilman, die de
efficiëntie zou opdrijven en de vaste kosten zou
drukken. Verder wordt er ook gesnoeid in de
bijkomende vergoedingen van het personeel"
voor allerhande zaken. Het is echter nogal
twijfelachtig of de voorstellen werkelijk enig
effekt kunnen hebben: een nieuwe pensioens-
regeling bv. hangt 'niet enkel van de unief af, en
kost ook geld. Deeltijdse arbeid is een faktor die
men niet zomaar in de hand houdt, en de
overgang naar Sart-Til man zou in het begin wel
eens belangrijke kostenstijgingen kunnen mee-
brengen.

Op de rug van de RUG
De RUG heeft het in de loop der jaren wel wat
kalmer aan gedaan, maar zit toch ook met een
geweldig personeelsoverschot (90% van de
werkingskosten), een toestand waar de regering
zelf schuld aan heeft, enerzijds door de plotse
invoering van de financieringswet (art. 35) in
1971, en anderzijds door stelselmatig personeel
van andere scholen en diensten naar de RUG te
'draineren'. (In 1969 honderd mensen van de
Landbouwhogeschool, in 1971 tweeëndertig
mensen van de gebouwendienst in Brussel.) En
ook hier wrevel omdat de minister de unief in de
steek laat: "We hebben nu het recht om naar de
hoogste verdieping van de Eiffeltoren te gaan er
dan af te springen, terwijl we vroeger zelfs niet
eens de toren mochten betreden." (rektor
Cottenié) Hoe dan ook, 700 mensen moeten
verdwijnen, en er moet voor een half miljard
bespaard. In een geladen zitting met staats-
sekretaris Van Acker werd besloten 200 be-
dienden (80 miljoen), 10% van het WP, of 80
mensen (77 miljcen) en 40 van de 135 professoren
(92 miljoen)weg te werken. Het tekort voor de
begroting van 1982 zou geleend worden uit het
reservefonds van het patrimonium personeel.
(187 miljoen)
Dat fonds dient om het personeel dat geen

statuut van de staat heeft, {och gelijkwaardige
voordelen te bieden. Het fonds wordt gespijsd
door telkens 4% af te houden van de andere
kassen van de unief. In ruil voor het behoud van
die maatregel zou het hogere vakantiegeld dat
het 'patrimoniumpersoneel' ontvangt, afge-
schaft worden. Wat nonsens is, want het werd al
zeven jaar lang niet uitbetaald. (Het zou hier
gaan om een bedrag van ISO miljoen, en en
proces daaromtrent werd aanhangig gemaakt bij
de Raad van State.) Ruzie met de vakbonden
dus. Men zou echter naar middelen zoeken om
het fonds terug aan te vullen.
Verontrustend is wel dat in het verslag aan de

koning over de besparingen andermaal het
spook van de Numerus Clausus opduikt. In het
geval dat er niet genoeg geld zou gevonden
worden zou men zich wel eens genoodzaakt
kunnen zien tot deze maatregel over te gaan.

Krisis, krisis
AI bij al ziet de toekomst er voor de univer-
siteiten, zelfs de welvarende, somber uit. De
reperkussies van dit soort besparingen vinden
velen nefast. Denk maar aan de speech van
rektor De Somer in het begin van dit jaar, "i n de
greep van de koninklijke besluiten". De titel zegt
genoeg.

In volgende bijdragen wordt er dieper ingegaan
op de reakties van vele betrokkenen op de
begeleidende maatregelen, en op de konkrete
gevolgen van deze besparingen voor de werking
van fakulteiten. En die zijn erger dan het lijkt:
bibliotheken kwijnen weg, studenten worden
bijeengestouwd in lokalen. er is geen geld meer
voor fatsoenlijke seminaries of behoorlijk onaf-
hankelijk onderzoek ...

Pieter T Jonck
m.m.v. Wilfried Allaerts

Johan Aerts
Guido Janssens
Wouter'Colson

Jos Van Dikkelen
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Tu" quoque !
Ja, wij zijn obstinaat! We wéten dat de
apokalyps nakend is, we beséfTen dat
een derde wereldoorlog niet lang meer
kan uitblijven, dat een milieuramp elk
ogenblik kan toeslaan, dat het einde
inderdaad niet ver meer kan zijn ..En
toch zouden wij zo doodgraag deze
jaargang 9 nog afwerken.
Alleen wij kunnen het allemaal niet

zo vlot bolwerken met ons kleine
ploegje medewerkers. Daarom 'zoeken
wij nog meer gekken, freaks, ma-
niakken en uitslovers om onze rangen
alsnog te vervoegen: schrijf, fotogra-
feer, typ of lay-out - om 't even, maar
kom naar 't Veto-sekretariaat enjoin
the gang! (n.v.d.r. Veto-sekretariaat:
't Stuc, Iste verd., 6de deur links, Van
Evenstraat 2 d, 3000 Leuven, tel.
016/224438).

Debat K. 'Merckx (PvdA) .- A. Hondegem (Agalev):

Marxisme of ekologie?
OP woensdag 5 januari

stonden in auditorium
Vesalius marxisten en

ekolgisten tegenover mekaar in
-depolitieke arena. De ekologis-
ten zijn groot geworden in hun
strijd tegen de verloedering van
het milieu, de marxisten door
hun werk binnen de arbeiders-
beweging, waaronder de vak-
bonden. Op het eerste zicht is dit
helemaal niet kontradiktisch. En
toch ...
De titel van dit artikel was de
centrale vraag van het debat.
Wat zijn de fundamentele ver-
schillen tussen marxisme en eko-
logie rond zaken als: milieuver-
vuiling, ekonomie, kleinschalig-
heid en soberheid, politieke tak-
tiek, ... Hier gaan we dan.

Milieuproblematiek
De jaren '70 waren pas begonnen - de
jaren '6Q pas voorbij (de jaren van
vooruitgang) ~ of bepaalde groepen
in de maatschappij stelden zich reeds
de vraag of het zo nog wel verder kon.
Er werden steeds meer rivieren onleef-
baar door de vuiligheid; de luchtbe-
zoedeling nam angstwekkende. vor-
men aan en men ging zich meer en
meer realiseren dat grondstofTen en
energie beperkt zijn.
In deze situatie kon (en kan) een

ekologische beweging groeien. Tegen-
woordig bestaat er ook in België een
(eigenlijk meerdere) ekologische par-
tij, Anders Gaan Leven, die als één van
haar basispeilers het ekologisme ziet,
d.W.Z. de idee van de eindigheid der
dingen inbouw,en in een ekonomisch
programma.
De marxisten hebben ook steeds

trachten de strijd te voeren tegen de
milieuvervuiling. Dit gebeurde o.m. in

Hoboken, waar gedurende jaren aktie
werd gevoerd rond de loodvergiftiging
en waar door radikalisering een aantal
resultaten konden in de wacht gesleept
worden.
Radikaliseren. D.w.z., een strijd

voeren tegen de verwekkers van de
vervuiling, tegen die beperkte klasse
die de produktiemiddelen in handen
heeft en wiens .enige doel het is
maksirnale winst te puren uit de
produktie. K. Mercloe: "indien de
metalurgie goud i.p.v. lood als afval-'
stoffen zou produceren. dan zou er geen
mg. verloren gaan. .."
En het is de strijd tegen deze verwek-
kers, een strijd dus tegen de oorzaak
van de vervuiling - en niet alleen de
troep waarmee men uiteindelijk zit
probeert weg te werken - het is deze
strijd dus die centraal staat bij de
marxisten. -
Trouwens, wie wordt het meest

getroffen door de milieuvervuiling? Is
het niet zo dat het lawaai, het
stofgehalte en wat al nog soms 10 tot
100 keer zo erg is in de fabriek zelf dan
wel, daarbui~en? •
De marxisten werken dus vooral

naar de arbeidersklasse toe, de ekolo-
gisten daarentegn vooral naar de brede
waaier van basis bewegingen. Maar
daarover straks meer.

Ekonomisçhe visies
Rekening houden met de ekologie,
zeggen de ekologisten. Neen aan de
huidige groeiobsessie. Het is dus weer
de idee van de eindigheid die we hier
terugvinden. Bovendien worden heel
wat kritische vragen gesteld bij de
huidige plannen en pogingen om de
ekonomische machine terug op gang te
brengen. Kritische vragen ook < rond
het gebruik van bepaalde technologie-
en, onafhankelijk van in wiens handen
ze zijn (in concreto kernenergie).
Maar er ismeer. Er wordt geopteerd

voor zelfbeheer. maar tevens voor een

zekere vorm van planning, zei het dan
wel gedecentraliseerd. Dit komt dus
neer op een stuk lokale ekonomie die
vooral voor eigen behoefte produ-
ceert, en die bovendien gebruik maakt
van de lokale middelen: bijvoorbeeld,
i.p.v. vijzen uit Guadeloupe, door en
door echte vijzen uit Zichemzussen-
bolder.
Zelfbeheer ? Inderdaad, om op die

manier de apathie bij de bevolking te
doorbreken en zich tegelijkertijd toch
bewust te zijn van het feit dat dit
systeem van zelfbeheer slechts ten
volle mogelijk is binnen een andere
maatschappij.
En het is hier dat we bij het cruciale

verschilpunt tussen de ekologische en
de marxistische visie op de ekonomie
komen. De marxisten verwijten de
ekologische beweging onwetenschap-
pelijk te werk te gaa!l, en dat hun
alternatieven ontoereikend zijn om te
geraken waar men wil geraken, nl. een
rechtvaardige maatschappij.
In die zin sluit de ekologische

zienswijze aan bij het utopische socia-
lisme van Proudhon, dat ten tijde van
"'Marx himself zich reeds bezighield met
het organiseren van coöperatieven,
ruilbanken en andere werkzaamheden
in kleinere groepen.
Wat kan de waarde zijn van die

kleinschaligheid, de ambachtelijkheid,
nu, in de huidige ekonomische kon-
tekst? Alleen maar achteruitgang.
Hoe kan een ambachtsman het immers
halen tegen een groot bedrijf dat met
modem materieel uitgerust is? In de
huidige kapitalistische maatschappij
betekent dit de dood voor de am-
bachtsman en het leven voor het
moderne bedrijf.

VVonderen der techniek
Op dit punt zou men zich de verschil-
len tussen de marxisten en de ekolo-
.gisten het grootst voorstellen, Dat valt
tegen. En toch, terwijl deze laatsten

met grootste voorbehoud de resultaten
van het koortsachtig zoeken naar
nieuwe dingen - "die niet noodzake-
lijk goed hoeven te zijn" (A. Honde-
gem)- afwachten, zien de marxisten
hierin doorgaans het begin van een
nieuwe verbetering in de werk- en
leefomstandigheden van de arbeiders
(ook in de 3de wereld). Zo kan men
door automatisatie arbeiders ontlas-
ten van zwaar werk in onveilige
fabrieken om ze (bijvoorbeeld) na.
omscholing te werk te stellen in het
onderwijs alwaar heel wat leerkrach-
ten te kampen hebben met overvolle
klassen. Er is spijtig genoeg één
probleem. Het onderwijs dat nu reeds
aan afbraak toe is, is verre van
produktief en dus winsteloos, en
bijgevolg niet interessant voor de
kapitalistenklasse.
Voor de marxisten, zowel als voor de
ekologisten hoeft een 3de industriële
revolutie niet noodzakelijk te leiden
tot het verdwijnen van werkplaatsen,
eerder tot een verschuiving ervan.

Solidariteit

Buigen, barsten, of ...
stand houden

Welke politiek moet een linkse bewe-
ging aankleven? M.a.w. wat is de te
volgen taktiek? De ekologisten heb-
ben hierrond twee basisprinciepes :
basisdemokratie cn pacifisme. Laten
we even nader ingaan op deze twee
elementen.
Elke beslissing moet zo dicht moge-

lijk bij de burgers genomen worden.
Dit houdt onvermijdelijk in dat de
politieke besluitvorming moet gede-
centraliseerd worden naar de provin-
cies, de gemeenten en de buurten toe.
Op alle vlakken en onder alle

omstandigheden wordt struktureel,
fysisch en psychisch geweld verwor-
'pen. Er moet gestreefd worden naar
een internationale rechtsorde en een
aktief pluralisme.
Uit dit alles volgt dat het werk

binnen de basisbewegingen (feminis-
ten, buurtgroepen, ... ) minstens even
belangrijk is als het zuiver politieke
werk, bv. in het parlement. Dit
verklaart misschien wel het huidige
sukses van de ekologische partijen.
De marxisten verwijten de ekologi-

sche beweging nu juist zich boven (en
tussen) de klassen te plaatsen. Sterker
nog: "de ekologisten zien niet in dat
klassensamenwerking en verzoening er-
van onmogelijk zijn: .. " (K. Merclcx).
Dit onverzoenlijke karakter komt

ook tot uiting in het politieke werk in
de gemeenteraden. Vertegenwoordi-.
gers van kleine linkse partijen - en de
marxisten hebben dit gedurende jaren
ondervonden in de gemeenteraad van
Hoboken - kunnen drie richtingen
inslaan. Ofwel worden zij opgeslokt,
geïntegreerd in het bestaande machts-
apparaat, ofwel geraken zij gedegou-
teerd van de politieke spelletjes en de
psychische druk in de gemeentelijke
arena, ofwel - en dit is slechts
mogelijk mits een sterke ruggesteun
van een revolutionaire partij - komen
zij in opstand. Buigen, barsten of...
stand houden.
Tot slot van de avond werd nog even

in de toekomst geblikt. Zullen de
marxisten niet meer buiten de arbei-
dersbeweging moeten gaan werken?
Of is het toch een kwestie van
pnonteiten waaraan nu eenmaal elke
kleine partij gebonden is? Hoe zal de
ekologische beweging evolueren? Zal
de burgerij erin slagen om deze
beweging te kanaliseren en op te
vangen in haar speciaal daartoe uit-
geruste netten? Rekening houdend
met de heterogene samenstelling en
ideeën van de ekologische beweging, is
dit zeer goed denkbaar. De toekomst
zal het moeten uitwijzen.

Danny Vandenbroucke

AKADEMISCHE RAAD

De Akademische Raad van december, een verslag

Odanks het feit dat een eerste
begrotingsronde '83 gepro-
grammeerd stond op de jong-

ste akademische raad, stonden tevens
nagal wat andere inhoudelijk zwaar-
dere punten op de agenda. Drie
fronten tekenden zich voor de studen-
ten op de akademische raad af.

I. Reeds een aantal jaren pleit LO-
VAN (de Leuvense Organisatie van
Vlaamse Assistenten en Navorsers)
voor een eenheidsstatuut voor de
zogenaamde Permanente Akademi-
sche Staf, dit zijn het akademisch
personeel (AP) en het vast weten-
schappelijk personeel. (VWP). Nu'
komt LOVAN met een voorstel voor
,meer konkrete werking rond een
feitelijk eenheidsstatuut aan de KUL
voor professoren en YWP. LOVAN
vraagt in de eerste plaats dat de
eindverantwoordelijkheid ivm. onder-
wijs en onderzoek waàr het WP nu
voor instaat of dat het nu leidt, ook bij
dat VWP zou liggen. Konkreet: VWP
in de eksamenkomissie die oordeelt
over licentiewerken e.d. Hiervoor is er
een principieel akkoord van de Akade-
mische Raad. Een bijzondere komissie
zal één en ander nu verder uitwerken.
In de tweede plaats vraagt LOVAN

dat elk VWP-er hoofdelijk lid zou
worden in de departements- en de
fakulteitsraden. Hier duiken echter
problemen op. In deze raden wordt in
de KUL een verhouding van AP t.O.V.
WP en studenten in acht genomen van
3/5 - 2/5. Indien het VWP er
hoofdelijk lid van wordt, ·komen er
memer VWP-ers in die raden zodat, als
deze VWP-ers als deel uitmakend van
de 2/5 groep beschouwd blijven (waar
dan volgens ons dan geen enkele reden
meer toe is) zullen het aantal studenten
en tijdelijk WP-ers moeten dalen.
Stappen de VWP-ers daarentegen over
naar de proffengroep, dus naar de 3/5,
dan houdt dit in dat ook de 2/5 groep
mag uitbreiden en er dus meer tijdelijk
WP-ers en studenten komen in die

raden. Tenzij men van de gekreéerde
marge zou willen gebruik maken om
het ATP in de fakulteits- en departe-
mentsraden binnen te loodsen ...
2. Aan de KUL werd in het kader van
de besparingsoperatie reeds in de loop
van het vorige akademiejaar, er princi-
pieel voor gekozen de werking onge-
moeid te laten doch op het personeel te
besparen. Kringraad merkte nu dat in
_bepaalde fakulteiten op het monito-
raat werd gesnoeid door het aantal
monitoren te verminderen. In de
fakulteit ekonomie werden een aantal
(drie indien ik het juist voorheb)
monitoren plaatsen weggesneden, dit
omdat het daar enkel ging over het
monitoreren van steundisciplines en
geen echte ekonomische vakken. Een
eigenaardige redenering weliswaar,
daar, indien men ze doortrekt en men
dan eens de eerste-kan prograrnmas
bekijkt, men tot de konklusie zou
komen dat heel wat monitoren 'over-
. bodig' zijn. De eerste kandidatuur is
nu eenmaal niet het specialisatiejaar
bij uitstek ... Het monitoraat kan men
echter niet zomaar aan een bepaald
vak binden. Monitoren doen meer dan
gewoon één vak er helpen inmpom-
pen. De Kringraad stelde dan ook dat
het niet onverantwoord is dat, door de
schrappingen in de monitoraten, de
besparingen de kwaliteit van het
onderwijs aantasten ..
3. Vanuit de fakulteit Toegepaste
Wetenschappen rees de vraag naar de
noodzaak om het reglement aan te
passen, gezoen de bijzondere regeling
die daar op de fakulteitsraad werd
goedgekeurd. De kwestie draait rond
de bis-studenten, die in hun bisjaareen
aantal vrijstellingen genieten, dus een
vrij rustig jaartje voor de boeg hebben
en daarom wensen een aantal vakken
van het volgende jaar te volgen en er
eventueel reeds eksamen van af te"
leggen. Bij de ingenieurs werd nu
overeengekomen dat bis-studenten die
een 'substantieel' pakket vrijstellingen

genieten, vanwege de fakulteit de
toelating kunnen krijgen in hun bisjaar
een bijkomende inschrijving te nemen
voor een aantal 'vrije vakken', geko-
zen uit het programma van het
volgende jaar, en dit ten belope van
maksimum 75% van het ekwivalent
van de vakken waarvoor ze vrijstelling
genieten. Deze studenten kunnen dan
eksamen afleggen over de gekozen
vrije vakken in juli of september van
hun bisjaar. Indien ze slagen voor de
gekozen vakken wordt de behaalde
kwotering in rekening gebracht bij het
eksamen van het volgend jaar, anders
wordt het vak als niet afgelegd
beschouwd. Dit laatste betekent dus
dat indien men in zijn bisjaar niet
slaagt voor een vak van het volgend
jaar, hier de spons wordt over geveegd
en men met een schone lei aan dat
volgend jaar mag beginnen om het nog
eens te proberen.
Dit agendapunt werd verdaagd tot

de volgende akademische raad en
tegen dan zal de kringraadd hierom-
trend een standpunt dienen te bepalen.
Persoonlijk ben ik de mening toege-
daan dat, afgezien van het feit dat we
hier sterk gaan aanleunen bij een
creditpunten-systeem waarover een
ruime diskussie nodig is; deze speci-
fieke regeling niet dient aanvaard te
worden. Het voorstel is zeker gegroeid
vanuit de gedachte alle bis-studenten
een zo zinvol mogelijk bisjaar te laten
samenstellen. Doch, het voorstel is
onrechtvaardig tegenover de andere
studenten die geen zulke vrijblijvende
eksamenoefeningen mogen doorma-
ken. Het bevoordeelt tevens diegenen
die het zich kunnen veroorloven hun
eksamens te spreiden, waarbij hen nu
de mogelijkheid wordt geboden zon-
der enig risiko een aantal supplemen-
taire vakken uit te proberen.

Axel Haelterman
Studentenvert. Ak. Raad
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leving. die elke staatsgrens, of
gemeenschapsgrens oVerschrijdt. Elk
gebruik van wapens is lIDOrmij aldus
een rechtstreekse Q/IIIvalop-devrede.
Ik vraag daarom erkend te worden

als gewetensbezwaarth en wens mij
dienstig te maken met een sociaal-
kulturele taak.
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Ik heb th eer U mede te delen dat ik
op grond van 1UUIreigen geweten
dringende redenen van oordeel ben
dat ik de evenmens niet mag doden.
zelfs niet ter verdediging van mijn
land of de gemeenschap.

Mijn llIIIIiamentek eerbied voor
het kven wm elke mens laat mij niet
toe, en dit Wlnuit een diep kristelijk
geloof, wapens te geb11likenmet het
oog op het doden_WUImensen. Ik blijf
geloven in de vreedzome samen-

Eén alternatief: burgerdienst
, N' aast de stilaan gegroeide

en gezonde gewoonte van
VETO om de gebeurte-

nissen rond totaalweigeraars te
verslaan, vonden we dat het toch
ook tijd werd die andere groep
van niet zomaar in de maat
lopende kerels een hart onder de
riem te steken. Uiteraard ook,
om geïnteresseerden diets te
maken met heel de rim-ram. Dit
in de vorm van onderhavig
fotozet-brouwsel.

Deze inleiding had ook anders kunnen
zijn. Een verwijzing b.v. naar de
tweede uitgave van het handboek Zo
weiger je legerdienst van de Burger-
dienst voor de Jeugd, welk eind vorig
jaar van de persen liep.
Of dit artikel had een vervolg

kunnen zijn op de anti-oorlogsdag in
Antwer-pen, waarvan in VETO nr. 12
een klein berichtje op de achterpagina
te vinden was.

Beter nog misschien, waarom er
geen journalistieke anticipatie op 1
maart - de universitaire vredesdag -
van maken'!

Waarom burgerdienst
Het meest opvallende, wanneer je de
nieuwe uitgave van Zo weiger je
legerdienst doorbladert, is het - in
vergelijking met de vorige uitgave -
nieuwe deel: 'Waarom ik dienst wei-
ger'!'. Dit deel biedt je een overzicht
van de ontstaansgeschiedenis van de
wet 'houdende het statuut van de
gewetensbezwaarde', vervolgens vind
je een alternatieve omschrijving van
het begrip nede en een globaal
overzicht van de bestaande vormen
van Ceweld en btwapelling. Tot slot
wordt sociale ftrdedlcing als alterna-
tief voor militaire verdediging in het
kort uit de doeken gedaan, (Hierop
komen we later, in een meer gedoku-

d uûW ~rua.) Dit deel bi
met andere woorden een uits~kende
achtergrond voor iemand die het
statuut van gewetensbezwaarde wil
aanvragen en in plaats van legerdienst,
burgerdienst wil doen,

Je vraagt immers geen statuut aan
omdat je je daartoe gedwongen voelt
door je vrienden of, omdat je je
psycho-sociaal moratorium nog wat
langer wil maken, Wel, omdat je niet
akkoord gaat met de idee die schuil

Cijfers: afkomstig van B.D.J.,
Milac en personeelsdienst KUL.

jaar aanvragen toegekend

65 12 11
66 16 5
67 20 7
68 28 20
69 104 82
70 66 39
71 201 40
72 542 138
73 498 535
74 547 386
75 698 585
76 794 - 643
77 855 853
78 986 960
79 1172 902
80 1560 1171
81 1517 ca. 1300
82 stijging ca. 1500

Ter informatie
Deze cijfers gelden voor Vlaamsta-
lig België,
Er dient rekening mee gehouden te
worden dat tussen de aanvraag en
de erkenning I à 2 jaar ligt.
Het verschil tussen aanvraag en
erkenning wordt verklaard doordat
sommigen hun aanwaag terug in-
trekken, dat er nog altijd mensen
zijn die niet erkend worden (max.
I %). Deze twee redenen verklaren
echter nog niet volledig het verschil.
Noch op het ministerie, noch bij
BDJ had men een verklaring voor
het nog resterende verschil.
Ook interessant om weten is dat het
aantal miliciens altijd ongeveer
gelijk blijft. Het schommelt rond de
41000.

gaat achter militaire verdediging en de
hele entourage die daar bij 'kijken
komt. Als daar is : bewapening, kern-
bewapening, macht,gezag, verspilling,
geweid, ...

Het statuut
Vandaar dat je bij de aanvraag van je
statuut - wat gebeurt door een 81111~
teknde brief te versturen naar het
Ministerie Van Binnenlandse Zaken
(een voorbeeld vind je elders op dit
blad) - steeds een motivering in deze
zin dient voor te leggen. Essentieel is
de vermelding dat je we1cert een mens
te doden, om welke reden dan ook.

Een dergelijke aanvraag kan ook
nog gebeuren nadat je reeds je leger-
dienst vervuld hebt. Uiteraard moetje
dan geen burgerdienst meer doen.
Vrouwen en miliciens echter, zijn in de
onmogelijkheid het statuut van gewe-
tensbezwaarde aan te vragen. Het
betreft hier mensen die geen militaire
verplichtingen (meer) hebben. Uit dit
kleine feitje blijkt al duidelijk dat heel
de wetgeving rond het alternatief voor
legerdienst een praktische regeling is
en helemaal geen principiële mogelijk-
heid inhoudt.

Het jaar waarin je 18 wordt is de
minimumvoorwaarde om het statuut
te verkrijgen, en als je geen legerdienst
wil doen, moet je aanvraag weg zijn
voor dat je op het Klein Kasteeltje
verschijnt. Hou er steeds rekening mee
dat een aanvraag een erg lange
administratieve weg af te leggen heeft.
Daarom is het voor iemand die student
is, aangeraden de procedure te starten
1 jaar voor het beëindigen van de
studie-loopbaan.

De procedure
De brief is nog maar een begin. Je zal
na enkele weken een bericht ontvan-
gen dat je voorlopig ingeschreven bent
op de lijst van gewetensbezwaarden,
Vervolgens zal er dan een soort
rechtszaak geënsceneerd worden, Ele-
menten hierin zijn: je al verstuurde
brief; eventueel op te sturen getuige-
nissen van mensen die jou goed
kennen, en die de argumenten uit je
brief ten aanzien van jou persoon
bevestigen (b.v. dat je in konfliktsi-
tuaties niet de neiging hebt je tegen-
stander neer te slaan); tevens makende
burgemeester' van je woonplaats en
zijn gerechtelijke diensten (meestal
mag de wijkagent deze zaak ter harte
nemen) een verslag over je aktiviteiten
om eventuele opmerkingen te kunnen
geven over je gewelddadig karakter;
ook een uittreksel uit je strafregister
komt in je dossier. Tot slot mag je dan
verschijnen voor de Raad van gewe-
tensbezwaren die je statuut al dan niet
toekent. Heel deze rechtszaak is nor-
maliter slechts een formaliteit. Enkel
als er echt bezwarende feiten tegen je in
te brengen zijn, kan een moeilijkheid
in de erkenning optreden.

tiviteiten; het hele jaar door werkzaam
zijn (dus b.v. geen scholen, want die
sluiten 2 maand per jaar); .de. ge-
wetensbezwaarde 40 uur per week
tewerk kunnen stellen; instaan voorde
dagelijkse kontrole op de gewetens-
bezwaarde (er moet dus bijna een vast
personeelslid zijn); aansprakelijk zijn
voor schade aan derden. Daarenboven
mag de gewe~nsbewaarde er nog
nooit bezoldigde arbeid uitFOCfend
hebben. (Je kan dus geen burgerdienst
doen in een organisatie waar je reeds
betaald vakantiewerk hebt geleverd).
Voor privaatrechtelijke instelling Fldt
dan nog dat ze over rechtspersoonlijk-
heid beschikken en dat ze rechtstreeks
of onrechtstreeks gesubsidieerd wor-
den. Zulk een organisatie kan erkend
worden los van het feit dat er een
gewetensbezwaarde is die er zijn
burgerdienst wil doen. Momenteel zijn
ca. 800 instellingen erkend. Enkele
voorbeelden uit het Leuvense: al de
fakulteiten, diensten en organisaties
ressorterend onder de KUL; krisis-
centrum De Stut, het tijdschrift Kul-
tuurleven. de Stedelijke Openbare Bi-
blioteek, Volkshogeschool Elcker-Ik,
Bevrijdingsfilms, Amnesty Internatio-
nal, het OCMW, het Vlaamse K11Iis,
het Heilig Hartziekenhuis. enz. (een
veiledige lijst vind je in Zo weiger je
legerdienst.)

Het arrondissementskommissariaat
van het arrondissement waar de orga-
nisatie gevestigd is, die een endezoek
instelt en haar dossier doorspeelt aan
Binnenlandse Zaken, is de belangrijk-
ste faktor in de al dan niet erkenning
van een instelling. Bij een nieuwe
gewetensbezwaarde is geen nieuwe
erkenning nodig. Wel moet men in
Brussel ermee akkoord gaan dat de
gewetensbezwaarde in de door hem
aangevraagde organisatie mag werken
(wat meestal ook gebeurt).

Hombeek
Je hebt een erkende organisatie en ie
_iuUt Is""',oêdgekeurd, dan 'jj bèt
wachten op het geneeslulldlg onder-
zoek dat voorafgaat aan je indiensttre-
ding. Het onderzoek grijpt plaats in de
hoofdstad van de provincie en dat in
het lichtingsjaar waartoe je behoort
(dat is het laatste jaar waarin je uitstel
aangevraagd hebt + 2, b. v. dit jaar in
januari uitstel aangevraagd, dat be-
hoor je tot liching 85) Dikwijls is het
zinvol van het laatste uitstel dat je
aangevraagd hebt, terug in te trekken.
Zo kun je meestal maanden wachttijd
winnen.

Na het onderzoek is het nog onge-
veer 4 maanden wachten op de oproep
van je naar Hombeek te begeven. Het
afgedankte gemeentehuis aldaar is de
centrale plaats waarlangs elke gewe-
tensbezwaarde passeert, Je krijgt daar-
toe een brief van het ministerie en een
officieel oproepingsbevel (meestal van
de agent). Je ondergaat daar nog een
summier medisch onderzoek, je ont-
vangt je legitimatiekaart van gewe-
tensbezwaarde in dienst, wat schamele
kledij (2 slipjes, 2 hemdjes, 2 overhem-
den, 2 paar sokken, 2 washandjes, 2
handdoeken, 2 tuben tandpasta, I
tandenborstel en 2 zakdoeken), een
reeks dokumenten, en, en dat is
wellicht het belangrijkste: je krijgt ook
definitief je plaats van tewerkstelling
toegewezen (meestal die welke je
aangevraagd hebt).

Arrondissements-
kommissariaat

Je eerste dag zit er dan wel op. Je
tweede dag mag je doorbrengen op het
arrondissementskommissariaat van
het arrondissement waar je organisatie
gevestigd is. Daar krijg je een snel-
kursus rechten en plichten van de
gewetensbezwaarde. Je krijgt een enor-
mee stapel papier mee. Voor om het
even wat je ook uitspookt (van niets
tot veel) moet je wel een dokumentje
opsturen. Ziek worden heeft helemaal
geen zin, want door al de papieren die
je daarvoor moet invullen word je
alleen maar zieker. Interessant om
weten is nog dat de arrondissements-
kommissaris de man is die jou en je
organisatie kan/moet kontroleren en
tot wie je de meeste paperassen moet
richten (de andere naar het ministerie).

Money, money
Als je het voorgaande nog steeds
begrijpt, dan mag je nog verder lezen.

Voorbeeldbrief

De kans dat je door dit paragraáfje
geraakt, is echter wel miniem. Als
gewetensbezwaarde heb je recht op de
normale soldij (75 frank per dag de
eerste 182 dagen; 100 per dag daarna),
een maaltljdvercoedlng van 136 fr. per
dag (smakelijk)" en een blJtomende
ftrgoeding van 33 fr. per dag bestemd
voor: huisvesting, kledij, e.d. Indienje
b.v. in september begint, verdien je in
de maand oktober: 7564 fr. en het jaar
daarop in dezelfde maand: 8338. Moet
er nog zand zijn ...'!

Daarbij komt nog dat je om de 14
dagen gratis naar huis mag sporen. Als
de afstand tenminste meer dan 15 km.
is en je het reisbiljet telkens opnieuw
aanvraagt bij je arrondissementskom-
missaris.

Al deze financiële tegemoetkomin-
gen vertrekken vanuit de idee dat
gewetensbezwaarden niet meer mogen
verdienen dat miliciens. Alleen, waar-
om kijgen gewetensbezwaarden dan
geen reduktiekaart van 50% voor het
openbaar vervoer, zoals de miliciens'!
Waarom moeten de gewetensbezwaar-
den meestal wel de volle pot betalen als
ze b.v. naar een film gaan (alhoewel de
legitimatiekaart principieel recht geeft
op vermindering, maar de meeste
organisatoren kennen deze kaart niet
en er staat ook nergens op vermeld dat
ze korting geeft)'! Daarenboven moe-
ten de meeste gewetensbezwaarden
nog een dub belle diensttijd verrichten
ook.

Gelukkig zijn er nog een paar 'achter-
poortjes' waarlangs je toch nog een
beetje ekstra centjes kan vastkrijgen.
dit enkel als je kan bewijzen dat je op
zwart zaad zit. Voor de gewetens-
bezwaarde, die getrouwd is, is er de
militievergoeding. Deze is verkrijgbaar
na heel wat administatieve romp-
slomp, en ook alleen als je aan heel wat
voorwaarden voldoet. Gezien de niet
zo grote relevantie ervan en gezien het
korte bestek van dit artikel, besparen
we je die. Een andere mogelijkheid is
de Sociale dienst van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Daar kan je
terecht indien je kan bewijzen dat je
inkomen kleiner is dan de noodzake-
lijke uitgaven die je hebt (wat niet zo
moeilijk is). Op basis van je tekort
wordt dan berekend hoeveel je per
maand krijgt (kan tot 3000 fr.gaan). In
tegenstelling tot wat in het handboek
Zo weiger je legerdienst staat, durven

Uit: Zo weiger je lqerdintst. ~ """
de gewtnubezlIIGIITde. Bw)IerdienIt voor
de Jeuad, BI'UJlCI, 1982, p. 160. '

we beweren dat deze vergadering
tamelijk vlug verleend wordt en geldt
voor je gehele diensttijd (dus maar 1
maal aanvragen).

Tot slot kan je ook nog naar het
OCMW stappen, indien al je vorige
aanvragen nutteloos waren. Het
OCMW zal dan, indien je weer aan de
nodige kriteria beantwoord, het be-
drag bij pasen tot je aan het bestaans-
minimum zit.

De diensttijd .
In het begin van je diensttijd is het wel
effen wennen aan de vele formaliteiten
die jij en je organisatie moeten vervui-
len. Elders op dit blad vind je een
afdruk van het maandverslag dat een
beoordeling van je werkgever is over
jou werk en werkzaamheden. Er zijn
de maandelijkse prestatiestaat. de
ziekte- en ongevaldokumenten, de
schuldvorderingen, de verlofaanvra-
gen, de dienstopdrachten. 'aanvragen
voor jeugdkampen. kompensatiever-
lof, ...

Gevolgen voor beroepsleven
Een kwakkel die de ronde.doet is, dat
een gewetensbezwaarde niet aan een
staatsbetrekking kan geraken. In de
privé-sektor is het echter wel '7.0, dat er
moeilijkheden kunnen zijn. Dit is
afhankelijk van het ideeëngoed van de
werkgever.

Beroepen die onmogelijk zijn: een
openbaar ambt waarbij het verplicht is
wapens te dragen; handel in of

VerYol& op p. 9

En verder nog
In het arrondissement Leuven zijn
momenteel een 200 tal gewetensbe-
zwaarden tewerk gesteld. Daarvan
waren er in oktober 82, 44 tewerkge-
steld op de KUL, nu zijn er dat ca.
50. Volgens de personeelsdienst
schommelen de cijfers tussen de 50
en 60, met een lichte stijging
doorheen de jaren die blijft aanhou-
den. (Het hoogste cijfer werd be-
reikt in juli 82: 62,)
De verdeling van gewetensbezwaar-
den in 82 was als volgt:

7,6,4% burgerdienst
l1,4% ongewapende burgerdienst
16,2% statuut aangevraagd na

legerdienst.
Dit laatste getal schommelt nogal
door het al dan niet, aktievoeren
bij (afgezwaaide) miliciens',

..... ------------- (ADVERTENTIE),

&OEI\EH OVER

STAD
UW

EN ST"fEK,
Leuven in ou~e prentkaarten deel 1

Leuven in oude prentkaarten deel 2

Heverlee in oude prentkaarten deel 1

Heverlee in oude prentkaarten deel 2

Kessel-lo in oude prentkaarten deel 2'

L. HAVENITH : Brabant

J. DE ROEY : Provincie Brabant in
beeld

450 Fr

~50 Fr

~15 Fr

615 Fr

625 Fr

2000 Fr

Alle straten en straatjes van Brabant 1250 Fr

650 Fr

Standaard Boekhandel
Naamsestraat 57- LEUVEN
016/23.98.21

Een organisatie
Ondertussen wordt het tijd dat je
uitkijkt naar een organisatie die je wil
tewerkstellen. Algemeen geweten is
dat er vier mogelijkheden zijn als
gewetensbezwaarde: dienst bij de Ci-
viele Bescherming (15 maand) ; burger-
dienst in de verzorgIngssektor (15
maand), burgerdienst in de socio-
kulturele sektor (en 2 jaar ontwikke-
lingshulp). Wanneer de organisatie van
je keuze reeds erkend is door het
ministerie en wanneer beide betrokke-
nen (gewetensbezwaarde + organisa-
tie) akkoord zijn, dan is de indienst-
treding normaal geen probleem.

Is je organisatie echter (nog) niet
erkend, dan dienen er nog enkele
andere stappen genomen te worden.
Zowel publiekrechtelijke (van de staat)
als privaatrechtelijke (meestal VZW's)
instellingen maken kans een gewetens-
bezwaarde tewerk te stellen als ze
voldoen aan de volgende voorwaar-
den: werkzaam zijn in de sektor van
volksgezondheid, hulp aan bejaarden
en gehandikapten, socio-kulturele ak-
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STRAFRECHT OF ASIElRE_
De burger is in de loop van

de jaren '60 steeds mon-
diger geworden: de op-

komst van het Ik-tijdperk. De
relatie met de overheid werd
daardoor problematisch, het was
geen evidentie meer. AI in Neu-
renberg werd 'wet is wet' en
'bevel is bevel's als richtlijn voor
persoonlijk handelen veroor-
deeld. Het alternatief voor de
oude normenmaatschappij (het
gezag van de bureaukratie in het
huidige stadium) is er eigenlijk
nog niet maar veel wijst er op dat
we evolueren naar een 'onder-
handelingshuishouding' d.w.z.
een samenleving waarin de bur-
ger van de overheid verant-
woording kan eisen voor wetten
en regels, waarin burgers onder-
ling overleg plegen over hoe ze
wensen samen te leven. Het
gevolg daarvan kan zijn dat
bestaande wetten en regels naar
de behoeften kunnen aangepast
worden, maar ook dat de over-
heid hier en daar, in een over-
gangsstadium terrein moet prijs-
geven waar het eigenlijk hele-
maal niet hoeft.

Zo is het bv. best in orde dat je niet
voor een rood licht blijft staan als er
van heinde en verre geen auto te zien is,
maar is het minder OK dat je je
treinticket niet betaalt omdat anderen
dat ook niet doen; de gevolgen
daarvan voor de ticketprijs laten zich
snel voelen. Het Nederlandse week-
blad 'Haagse Post' - altijd tuk op het
'vangen' van de tijdsgeest - tast in de
serie 'MORAAL '80' de barensweeën
en het pro en contra van deze 'nieuwe
orde' af.

In Nederland, Amsterdam in het
bijzonder, is deze evolutie al veel
verder gevorderd dan in België. Die
ideeën leven hier echter 'ook, en niet
toevallig manifesteren ze zich duidelijk
in de diskussie over zin en onzin van
strafrecht. Na zo'n 200 jaar praktijk
kan je je immers afvragen wat het nut
ervan is, nadat al· zo vaak op de
praktische en ideologische zwaktes
ervan gewezen is. Het alternatief is
wellicht: "Betrokken partijen die sa-
men naar een oplossing weken, zelf
schadevergoeding betalen en waarbij
dus het dwangmatige van het over-
heidsoptreden uitgeschakeld is." Dat
is de visie van prof. E/iaerts. In het
debat 'Alternatieven t.a.v. strafrecht',
georganiseerd door de radikale krimi-
noiogen, gaf hij 001< een aantal
moeilijkheden aan, die precies samen-
vallen met de problemen van de
onderhandelingssamenleving : de sterk-
ste zal zich aan onderhandeling pro-
beren te onttrekken of de zwakste, die
zich weinig gesteund weet, zijn wil
opleggen. Anderzijds zal een systeem
dat in dergelijke mate de mondigheid
van de burger aanmoedigt niet moeten
rekenen op erg veel sympathie van de
bestaande machten, of wordt het snel
gerekupereerd. Evenwel geen reden
om bij de pakken te blijven zitten.

Op het debat, waaraan ook Bianchi
en Vermassen deelnamen, werden heel
wat interessante ideeën gelanceerd.
Een voorzichtige evaluatie.

Er gaat iets mis, maar wat?
Het meest in het oog lopende euvel van
het strafrecht is natuurlijk het gevan-
genissysteem op zich. Toen onlangs bij
een proces een delegatie van de
rechtbank en een aantal journalisten
de gevangenis van Lantin bezochten,
keerden zij met een fikse kater terug.
Iedereen werd bezworen van het
proces nu niet het proces van het
gevangeniswezen te maken. Maar
journalisten vroegen zich af hoe je
daar überhaupt een menselijk leven
kan leiden. Bianchi haalde tijdens zijn
voordracht het Stamford-experiment
aan. Een aantal gewone studenten
werden in een gevangenis onderge-
bracht, een deel als bewaker, een deel
als gevangene. Uiterste natuurgetrouw-
heid werd nagestreefd: de 'verdachten'
werden op realistische manier uit
café's gesleept, onder grote belang-
stelling van omstaanders, en als 'ding'
behandeld, eens gearriveerd. Men

In ons huidig systeem zijn vooral "marginalen" het slachtoffer. En één verblijf
in dit sinistere gebouw ... brengt vlug een tweede mee. (foto: WiV)

moest het experiment na 5 dagen
stopzetten, want deze doodgewone
burgers gingen zich na een paar dagen
te buiten aan dermate vuile streken dat
niemand nog de verantwoordelijkheid
ervoor wou dragen. Achteraf is over de
interpretatie van de resultaten nogal
wat herrie ontstaan; als indicator is
het toch veelzeggend.

Overigens is het een volkomen
inefficiënt systeem gezien het aantal
recidivisten (80%). Het zo vaak ver-
meide 'afschrikkingseffekt' bestaat dus
blijkbaar niet, er is eerder sprake van
aantrekking, eenmaal in de gevangenis
behoort men tot 'dat slag mensen'.

Rechtspraak in diskrediet
Over het voorafgaande onderzoek en
de rechtszaak zelf had Jef Vermassen,
zelf advokaat, geen goed woord over.
Een verdachte heeft weinig mogelijk-
heden tot juridisch .verweer in de
onderzoeksperiode. Het gerecht kan
iemand bv. 24 uren vasthouden en pas
daarna onder aanhoudingsmandaat
plaatsen. In die 24 u. kan heel wat
gebeuren. Erger nog is het als iemand
op sekreet geplaatst wordt, dat be-
tekent drie dagen geen enkel kontakt
met de buitenwereld. Daarbij speelt
natuurlijk het probleem dat men
probeert een verdachte tijdens het
onderzoek met allerhande slinkse mid-
delen aan het spreken te krijgen.
Iemand die zijn rechten niet goed kent,
tuimelt dan al snel in de val: "Kom,
meneer, beken snel en ge zijt. over een
uur thuis."

Ook de informatiedoorstroming
naar de advokaat van de verdachte
laat al eens te wensen over. Via de pers
verneemt die dan vaak een en ander, en
merkt hij vaak hoe de prokureur aan
stemmingmakerij kan doen. Vermas-
s'en stelde ook de funktie van de
prokureur in vraag, die alles, maar dan
ook alles tegen de beklaagde uitlegt.
Vermassens betoog was echter niet vrij
te pleiten van demagogie. Zijn be-
wering dat de prokureur het dossier
aan de rechter uiteenzet doet het
voorkomen alsof de rechter het dossier
niet zou kennen, terwijl het hier
doodgewoon om een requisitoir gaat.
In hoeverre deze procedure van de
Inquisitie afgekeken is, is natuurlijk
een andere kwestie.

Marginalen in de bak
Dat het echter vooral marginalen zijn
die de zwaarste klappen krijgen van
het strafrecht is wel waarschijnlijker.
Voor de ene is het nu eenmaal veel
eenvoudiger om zich met advokaten
en adviseurs te omringen dan voor de
andere. Er kan het gerecht ook een
groot gebrek aan 'soepelheid verweten
worden in het gebruik van probaties.
Wie ooit al eens een straf heeft
uitgezeten moet nooit meer rekenen op

barmhartigheid, ook al gaat het om
een relatief onschuldig delikt, zoals het
stelen van een fiets. Als student komje
er met een boete en de schrik vanaf, als
ex-dief krijg je drie maanden. Een
feitelijke vorm van rechtsongelijkheid.

Volgens Bianchi is het strafrecht dan
ook "Een burgerlijk produkt van de
19· eeuw om het plebs te kontroleren.
En dat zeiden ze in die tijd ook eerlijk.
De burgerlijke elite in die tijd was
verlamd van angst voor de toe-
nemende bevolking." In andere kul-
turen, en ook tijdens onze veel ge-
smade middeleeuwen, bestonden er
volledig andere manieren om recht te
spreken. Opvallend is o.a. dat bloed-
wraak weinig voorkwam: meestal
werd die afgekocht volgens een over-
een te komen prijs. Kompositie heette
dat stelsel. Bloedwraak werd echter
vaak aangehaald om het strafrecht te
rechtvaardigen. Uit antropologisch
onderzoek haalde Bianchi volgende
bevinding: " ... In Togo had men nog
geen strafrecht en daar probeert men
nu aan de wereld te tonen dat :ze
beschaafd zijn. Universitairen die naar
Franse uniefs geweest waren voerden
strafrecht in. Bovendien zijn een
aantal Westerse firma's bereid tot
investeren in het binnenland. Daar-
voor hebben ze strafrecht nodig om
zichzelf economisch te beschermen ...
Zo zien we dus dat het strafrecht
opgericht is, niet om ons tegen
kriminaliteit te beschermen, maar
omwille van ekonomische zekerheden.
... Daar herhaalt zich in 't klein wat wij
hier in 1780 en 1830 hebben meege-
maakt ... Nu, het gekke is dat krimi-
naliteit gaat toenemen ... Dat is precies
mijn hypothese, dat we kriminaliteit te
danken hebben aan het strafrecht. Dat

nl. een provocerend systeem ..."

In het huidige systeem zijn er 2
mogelijkheden. Een eerste wordt
rechtsomlegging of diversion geheten.
"Degene die gevat wordt voor een
misdrijf gaat niet verder in de proce-
dure, doch wordt a.h.W. uit het
systeem gediverteerd. Men tracht dan
aan konfliktoplossing te doen, ofwel
een zekere vorm van hulpverlening op
te zetten waarbij een vorm van het
civiel recht terug te vinden is, nl. de
kontraktgedachte." Open vraag blijft
of hiermee niet meer problemen ge-
schapen worden dan er opgelost
worden. Waar haalt men het geld, hoe
zal de huidige rechtspraak zo'n sys-
teem toepassen (de vraag naar de .
waarborgen voor de delinkwent) en (vervolg van de voorpagina)
leidt dit niet gewoon tot een uit- Links, new fashion, stijl
breiding van het arsenaal straffen? Als stijl Lambik. Met de
een dronken autobestuurder verplicht mentaliteit van Jommeke
wordt een week in een ziekenhuis te journalistieke talent van de
werken bij verkeersslachtoffers, lost van Kuifje. Het grote
dat dan iets op, of is het een moderne' \ grote schande? Ach kom
vorm van dwangarbeid? zeg Je abonnement op Kerk

De tweede mogelijkheid is meer te gauw op, en lees voortaan
werken met probatie. Dan niet als een blad dat durft:
medische benadering maar als een
verscherpte kontrole in vrijheid. Pro-
batie wordt echter niet zo vaak
aangewend in België. Er blijven vol-
gens Eliaerts wel gevallen waarin
strafrecht nodig is, bv. als iemand zich
aan gemaakte afspraken onttrekt, of in
het geval van ekonomische krimina-
liteit, waarbij het slachtoffer wellicht
beter beschermd zal zijn via strafrecht
dan via de burgerrechterlijke proce-
dures.

Om tot werkelijke alternatieven te
komen zou je eigenlijk de afstand
tussen theorie en praktijk, tussen
kriminologen, rechtsmensen en parle-
mentairen moeten verkleinen. Je zou
er ook op moeten toezien dat wie de
wet moet toepassen ook zijn zegje
heeft in de realisatie ervan. "Waarom
volgens mij probatie in ons land
mislukt is, is omdat rechters bij de

Medici niet gewenst
Klaar omlijnde alternatieven werden
er op deze avond niet geboden. Noch
Eliaerts noch Bianchi zagen echter veel
in de medische aanpak, die in de jaren
'30 erg populair was. Daarin wordt de
krimineel als een sukkelaar, niet als
een verantwoordelijk burger behan-
deld. In deze denkrichting vinden we
de oorsprong van de opvang van
kinderen van onwaardige ouders in
gestichten en de werking van jeugd-
rechtbanken. In extremis leidt deze
werkwijze tot de behandeling van de
krimineel als psychiatrisch patiënt.
Een toch niet onbelangrijk kultuur-
filosoof als Lash bracht hierop in zijn
boek 'Haven in een harteloze wereld'
ongenadige kritiek uit. De reële oor-
zaken van vereenzaming, kriminali-
teit, het uiteenvallen van het gezin
worden hiermee verdoezeld. Het ver-
gulden van de pil.

Eliaerts en Bianchi zien meer moge-
lijkheden in de behandeling van kri-
minaliteit binnen het gewoon burger-
lijk recht. Hoewel daar grondig aan
gesleuteld moet worden. Bianchi: "Ik
stel mij een rechtssysteem voor als
Habermas; als een autoriteitsloze,
machtsloze vrije diskussie van mon-
dige mensen. Wat we nu hebben is een
bureaukratie in zijn scherpste vorm ... "

Eliaerts alternatieven

Het normenstadium is nog steeds niet voorbij: "Leuven Centraal" domineert
nog steeds de Geldenaakse Vest. Repressie kon tra menselijkheid. (foto: WiV)

toe te passen voor zware
zoals moorden ... In assisenzal
men soms dat de konflikte
tijdens het proces
vergelding is er geweest ...
heeft plaatsgegrepen .,;" Of:
als een gebeuren waarin i
een moreel niveau wordt
ken, niet op het niveau van
kind dat gestraft wordt. Buite
straffen zijn dan inderdaad

De origineelste
ook de meest u
Herman Bianchi.· Hij
zich in hoofdzaak op
kende misdaad', li

verkrachting. In zijn
ten twee partijen een geding
rechter is de persoon die de
waarborgt tussen beide
laat ook best geen twee ind
elkaar los maar groepen
'vrienden' van 'klager' en 'vel
(nieuwe woorden voor het
'dader' en 'slachtoffer'). Als
daad zo'n hevige emoties
een normaal treffen niet

Kaper

'Het gaat gewoonlijk
buro's die al jaren bestaan
aktiviteiten niet zoveel
geven'.

Om de verontruste lezer
stellen, dat STUDAX
onschuldige soort is, gaa
van VETO, goed ingel
persknipseldienst die ook
der Meyden aan kopij
demarkatiekriterium dan
aan de noodwendigheden
STUDAX is van de si
STUDAX zou nog maar
bestaan. Wat jammer toch,
al sedert 1967 een keten
ren kantoren in de voo
versiteitssteden. In 1971
DAX Leuven door mij
samen met de ekonomen
Pril en Freddy Thoen.
gedurende vele jaren geen
voor privé-lessen was in
het kantoor uitbesteed aan
jongeren, die alleen
ten begeleidden. Met
overigens. Pas in 1981 werd
met de uitbouw van een
De verschillende
naars hebben nooit
gehad op de resultaten, die
iets beter waren dan Gent
Brussel (73 %). Vooral de e
afdeling - jarenlang de
voor STUDAX-Leuven
- deed het briljant. Dit
aan, de zaak weer in eigen
krijgen. lets wat pas in 1982
gebeuren. Als een
'82 de naam 'R. Coppens'
was dit geen manoeuver,
vlaag van ach
meent te moeten
omdat hij toen de
twijfelen aan het
minzame heer, kom hem
even goedag zeggen.

Het valt ook op, hoe
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zou de verweerder de wijk moeten
kunnen nemen in een vrijplaats, waar
hij binnenlands asielrecht - onaan-
tastbaar - geniet.

Zo'n vrijplaatsen bestonden in Bel-
gië en Nederland nog tot in de 18"
eeuw, nl. in Vianen, Culemborg en
Hondschoote. In zo'n vrijplaats kan je
ook bescherming weken tegen je eigen
overheid. Dat is natuurlijk onmoge-
lijk: de klassieke driedeling van de
macht verplicht je ertoe bescherming
te zoeken tegen de staat bij ... de staat.
In de middeleeuwen waren er twee
machtsblokken, de kerk en de staat die
elkaar in evenwicht hielden.

In een stad als Vianen kon iemand
dan wat geld verdienen, en na een tijd,
als schuldeisers of klagers hoorden dat
de verweerder daar te vinden was
konden ze hem daar gaan opzoeken
om een overeenkomst te treffen voor
de vergoedingen. Het merkwaardige
was dat de schuldenaar een vrijgeleide
kreeg van de overheid om naar zo'n
vrijplaats te trekken, en dat de krimi-
naliteit er zeer laag was. Bijzonder was
ook dat, als je een schuld afgekocht
had voor een misdrijf (kompositie
i.p.v. bloedwraak), maar ze niet kon
betalen, je ook naar Vianen kon
vluchten, zonder dat iemand om uitleg
vroeg. Later konden de onderhan-
delingen dan hernomen worden. Dat
zo'n systeem hier niet zomaar in te
voeren is, ligt voor de hand. O.a. zijn er
problemen als de grotere mobiliteit
van de bevolking, wat de pakkans
verkleint. Op het debat werd daarover
nog heel wat nagekaart.

Als je het zelf nog eens allemaal wil
nalezen, kan je de volledige tekst van
de brochure bekomen bij de radikale
kriminologen.

Picter T'Jonck

Leo De Haes bij Kritak:

De Pravda, aan de Linkeroever
L eo De Haes werkte aan de

serie 'Humo sprak met
een hoofdredacteur van

een Vlaamse krant', toen hij bij
Louis Meerts, hoofdredacteur
van de Gazet van Antwerpen, op
stilzwijgend verzet stuitte. De
journalist zag de goede bedoelin-
gen van zijn reeks in rook
opgaan, en antwoordde op zijn
beurt met een andere serie.
'Gazet van Antwerpen: De
Vlaamse Pravda' werd de naam
ervan, een dossier in Humo dat
veel deining veroorzaakte in de
lezersrubrieken ten lande én De
Haes de nodige lauweren op-
leverde. Maar er was méér dan
dat.

Leo De Haes had voor zijn
dossier de GvA twee jaar lang
geen dag kunnen missen, hij
werd zelf bijna Antwerpenaar
door zijn talrijke bezoeken aan
die stad. Bovendien had de
Humomedewerker meer dan
stof genoeg om 3 dossiers te
maken. Zijn onderzoek rondde
hij dan ook af met een boek, 'Een
Rechtse krant van de Linkeroever',
dat reeds half november '82 bij
Kritak werd uitgebracht.

In de inleiding op het 130 pagina's
tellende dokument gaat het over de
figuur van Meerts himself. De docent
van het vak 'Ethiek van de massa-
media' aan ons CeCoWe -dat De
Haes slaapverwekkend noemt - blijkt

de studie
essentiële zaken omtrent STUDAX
handig verzwijgt. De honoraria voor
200 uren les bedragen inderdaad
100000 frank, maar in ieder dergelijk
kontrakt is, en dit zonder de geringste
uitzondering, een klausule 'NIET GE-
SLAAGD NIET BETALEN' ingelast.
Alleen in kontrakten voor een tweede
zittijd kunnen deze garanties niet
gegeven worden, omdat de voor-
bereidingstijd dan tekort is.

Wat ASR en VETO nog het hardst
proberen te ontkennen is een voor de
hand liggende essentie, nl. dat er in
Leuven, alle idealisme van sommige
monitoren ten spijt, sedert enkele jaren
een erg reële behoefte aan studiebege-
leiding is ontstaan. Men hoeft heus
geen goed ekonoom te zijn om dit in te
zien. Zelfs met een draak als de
grenswaardeleer - 25 jaar na de Cam-
bridge-Cambridge-kontroverse, nog
steeds .rouw gedoceerd door de bur-
gerlijke ekonomen te Leuven - komt
men tot dit inzicht. Als anno '82, in I
zittijd tijd, liefst 38 studenten bereid
waren 100000 frank of meer neer te
tellen voor een reeks repetiue-lessen,
dan verraad deze hoge vraag een falen
van de monitoraten, ondanks het feit
dat deze gratis zijn. Niettegenstaande
waar A niets kost (monitoraat) en
waar B duur kost (repetities), treedt er
een tastbaar substitutie-effekt op.

Door dit inzicht opportunistisch en
vakkundig de nek om te wringen,
komen de mensen van ASR weer netjes
terecht in het oorspronkele maar
troebele vaarwater. Zoals de grootste
politieke partij van dit land, het volk
nu al meer dan een eeuw lang tracht
voor te liegen, dat het onwaar is, dat
onze maatschappij een klassen- en
standenmaatschappij is, zo staat de
ASR dadelijk klaar om enkele naïeve-
lingen de tuin om te leiden, door voor
te spiegelen, dat niemand de kans op
slagen aanzi~nlijk kan verhogen door
er wat geld tegen aan te gooien. Het
demokratisch karakter van het hoger
onderwijs is een sprookje, en het
bestaan van monitoraten een witge-
kalkte façade om mensen in het
kristelijke netje van de K.U.L. te
snoeren. In het begin verwachten veel
studenten nog mirakels van monito-
raten. Snel zien zij in, dat dit ijdele
hoop is. Het nivo van de lessen is er
niet hoogstaand (welk 'n welbeslagen

wetenschapper is nu bereid zijn ar-
beidskracht tegen zo'n hongerloon te
verkopen 7) en het aantal idealisten dat
zich wil afsloven voor zo'n karig loon,
is beperkt. De monitoraten zijn onder-
bezet en niet in staat om de toenemen-
de studiedruk op te vangen.

Tot slot nog een krachtige repliek.
De schrijver van het schandaalartikel
in VETO· toont aan het slot van het
stukje zijn eigen gelaat. Als een zwak
afkooksel van die andere beerput-
worm uit 'Privé', meent hij je van het
gevonden te hebben, om nu eens
heerlijk met modder te gooien. Hij
citeert een paar zinnen uit 'De Gente-
naar/Het Nieuwsblad' van 25 januari.
En inderdaad, daarin werd ik destijds
door de journalist Dirk Dauw verwe-
ten betrokken te zijn bij één of andere
pornofilm. Ofwel licht VETO zich
goed in en doet het niet aan riool-
journalistiek. Ofwel houdt het zijn
bek, als het niet in staat is de meest
elementaire regelen van de journalis-
tieke deontologie te respekteren. In
1981 heb ik inderdaad een som geld
geïnvesteerd in een pilootfilm. Toen
één van de kandidaten de laan uit-
vloog, wegens een gemis aan talent,
vond ze er niet beter op, de makers van
de pilootfilm te beschuldigen van
gewaagde opnamen. Als producer
kwam het onderzoek uiteraard op
mijn nek terecht. Ik droeg immers de
verantwoordelijkheid. Wat VETO
verdomd goed wist, maar op een
krapuleuze manier verzwijgt ('Van het
verdere verloop van de zaak is ons
niets bekend'), is 1° dat de onderzoeks-
rechter dadelijk een procedure met eis
tot buitenvervolgingstelling heeft inge-
zet; 2° dat 'De Gentenaar / Het
Nieuwsblad' na een artikel in de
zuiverste Katharina Blum-stijl steeds
geweigerd hebben, tot op heden, een
recht op antwoord te publiceren; 3°
Dat niet ik, wel de verantwoordelijke
uitgever van 'De Gentenaar / Het
Nieuwsblad' is moeten verschijnen
voor de korrektionele rechtbank te
Brussel wegens laster, eerroof en
weigering van het recht op antwoord.
Door deze informatie achter te houden
laten de verbolgen maar afgewezen
werkwilligen van weleer hun ware
gelaat zien. En dat zegt dan ook alles
over hun inhoud.

Jean Pierre Van Rossem

op de hoofdredaktie van de Gazet zelf
een levenslange winterslaper te zijn.
En dat is funest voor de krant, die in de
praktijk ·in de handen is gekomen van
adjunkt-hoofdredakteur Craeynest
('niet vatbaar voor rede'), algemeen
direkteur Huybrechts en personeels-
chef Somville ('tot grote ergernis van
hun ondergeschikten').

De Haes noemt de opzet van het
boek beperkt: 'een ideologische rönt-
genfoto maken van een belangrijke
krant in Vlaanderen'. En hij doet dat
aan de hand van de drie basispijlers
waarop GvA is gebouwd: 'een dag-
blad in dienst van de christelijke
inspiratie, de Vlaamse ontvoogding en
de sociale vooruitgang.

Een kerk in de kerk
In het eerste deel ('Hoe christelijk isde
Gazet van Antwerpen 1') toont De
Haes op overtuigende manier, met
talrijke voorbeelden, aan dat de be-
richtgeving aan de Katwilgweg (waar
dë redaktie is gehuisvest) zo religieus
'geïnspireerd' is dat slechts de meest
volhardende pilaarbijter met moeite
de wierookgeur kan harden. 'De GvA
is niet christelijk, maar ultramontaans,
katholieker' dan de paus.'

De aandacht die bepaalde mede-
werkers aan het 'mystische' wereld-
gebeuren (Mariamanie, verschijnin-
gen, beeldjes die bittere tranen plen-
gen, ...) besteden is zo erg dat zelfs het
episcopaat op een bepaald moment
protesteerde. And worse than that.
Vernieuwende stromingen binnen de
kerk worden het licht in de ogen niet
gegund. Daar Schrijft De Frut Niet
Over. Nog straffer. Bepaalde bericht-
geving wordt gecensureerd en ver-
draaid (zo over de Kristenen Voor het
Socialisme, Pax Christi, Interdioce-
saan Beraad, enz.), terwijl de 'goede
ideeën' tot vervelenstoe in 's lezers
strot worden geramd. Zoals daar zijn:
Opus Dei ('La Sante Maffia'), Echo

r Liefde van Spekwerenfried, en
meer van dat fraais.

Dat de GvA 'contra contraceptie' is,
verwonderde mij na wetenschap van
het vorige niet. Verder zijn voor de
'ethische zuiverheid' van de Frut de
advertenties over' Antwerpse kinema
vermaakt het best' (zo kondigt GvA de
'gewaagde films' aan) of de wegge-
moffelde vrouwenborst bij de aan-
kondiging van de film 'Vrijdag' slechts
een paar van de zoveel tekens aan de
wand.

Vlaanderen Boven!
'Hoe Vlaams is de Gazet van Ant-
werpen?' is de tweede vraag die De
Haes probeert te beantwoorden. GvA
is Vlaams, zéér Vlaams. Reactionario!
Want in zijn Vlaams-zijn is de GvA
tegen alles wat nieuw is, 'behalve la

Nouvelle Droite'. Nochtans is dat niet
altijd zo geweest. Zo was de Gazet
voor de oorlog wel vlaamsgezind,
maar uitgesproken tegen de Vlaams-
nationalisten. (Dus tegen dat deel van
de Vlaamse beweging waar De Wilde
het zo vaak over heeft.)

Na de oorlog werd het roer echter
omgeslagen. GvA moest haar achter-
ban rekupereren, en de kollaboratie in
Vlaanderen was grotendeels de zaak
van het vlaamsgezinde katholicisme
geweest. De rest - een zéér vergoe-
lijkende politiek t.o.v. de kollaboratie
en de slachtoffers van de repressie -
laat zich raden.

De ekstreem(rechts)- Vlaamse hou-
ding van de Frut wordt verder uit-
gewerkt in het aantonen van de
bindingen van GvA met het Pal-
lieterke. Verschillende redakteurs ver-
delen hun tijd over beide bladen.
Bovendien worden. ze allebei gedrukt
bij de N. V.De Vlijt (de naam alleen al !)
Ook het VMO kan op de nodige
ruggesteun rekenen in de Gv A-kolom-
men. En GvA is (zeg maar 'natuurlijk')
pro-apartheid. De BRT daarentegen
kan op geen genade rekenen.

Een der meest laakbare feiten is
echter dat er 'te veel manipulaties (met
de berichtgeving) gebeuren om ze op te
noemen'. Het nieuws wordt ver-
zwegen, verdraaid of in het juiste
ideologische kastje geperst.

Socialistisch? Bwèèè!
Lezersreakties ? Boehàà!

De Gazet van Antwerpen is sociaal.
Maar het sociale 'engagement' is
geschoeid op een (historisch bepaalde)
Rerurn-Novarurn-leest. Dat wil zeg-
gen: de brave katholiek moest ont-
trokken worden aan de bokkepoten
van het duivelse socialisme. In de
huidige berichtgeving wordt deze voe-
dingsbodem omgezet in enerzijds een
flirten met het patronaat (korpora-
tisme, weet je wel) en anderzijds een
streng-christelijke caritas: paternalis-
me troef. Gehandicapten, gepensio-
neerden, werklozen zijn de sukkelaars
van onze maatschappij en moeten dus
beschermd worden. Maar dat ze ook
zélf wel eens zouden durven instaan
voor hun rechten, komt bij GvA niet
op. In dit kader wordt het ook
begrijpelijk dat de Frut het kommunis-
tische spook overal ziet opduiken.
België zit in de greep van de vijfde
kolonne-desinformatie. Ondertussen
voert de Gazet zelf wél fors propa-
ganda voor Amerika.

Leo De Haes schreef zelf - maar
wél onder een schuilnaam - honderd
en zes brieven naar de lezersrubriek
'Mijnheer de hoofdredakteur' . In het
slot van 'Een Rechtse Krant van de
Linkeroever' toont de auteur aan dat
GvA lezersbrieven niet opneemt, ver-

draait, tot zelfs in de essentie veran-
dert. Hoe zouden de 200000 lezers van
de Gazet van Antwerpen nog enig
kritisch licht op hun lektuur kunnen
laten .vallen als zelfs dàt gebeurt?

Povertjes? Fantasti ?
De geschreven pers in Vlaanderen
wordt heel weinig bediskussieerd of in
vraag gesteld; iedereen lijkt maar wat
in zijn eigen hoekje aan te rommelen.
Het boek van De Haes brengt een
frisse tegenwind voor dit euvel -
nieuws over het nieuws (in de frut)
opsnuiven is eens wat anders.

Toch enige bedenkingen. De Haes
werkt doorheen het boek veel met de
'schuld'vraag en geeft soms het gevoel
dat daarop ('boete')represailles moe-
ten volgen. In dit verband dient ook
vermeld dat het aanduiden van bin-
dingen in bepaalde middens best leuk
kan zijn, maar niet steeds 'hard
evidence' vormt. Een kritiek die dan
ook weer niet altijd opgaat omdat de
auteur deze bindingen op verschil-
lende plaatsen in het goede histo-
rische perspektief plaatst.

Tweedens. De Gazet van Antwer-
pen is een 'gemakkelijk slachtoffer':
de ideologische gezwellen zijn bij deze
krant het duidelijkst, wat niet wil
zeggen dat enig ander blad zich er niét
zou aan schuldig maken. Toch blijft
het boek in zijn geheel geloofwaardig
overkomen, temeer omdat De Haes er
niet echt een heksenjacht van maakte.
We kunnen alleen maar hopen dat
anderen, hopelijk met evenveel her-
sens in hun kop, De Haes' voorbeeld
volgen. En ervoor zorgen dat ze ook
zo'n knappe omslag op hun boek
hebben.

Wim Verhelst
Een Rechtse Krant van de Linkeroever,
Leo De Haes, een uitgave van Kritak,
Leuven, 1982. (Omslagontwerp J.
Swarte) 0

De redaktie

Repititorenpraktijken: naschrift van de redaktie
Neen, beste lezer, dit is géén advertentie die op een
verkeerde plaats is terechtgekomen, dit is een 'recht op
antwoord' dat wij op de redaktie binnenkregen vanwege
Dhr. I.P. Van Rossem. Wij hebben ons echter niet willen
bezighouden met het schrappen van de passages die niet
direkt betrekking hebben op het artikel waarop Van
Rossem reageert. Want wie het artikel van Veto nr. 12
aandachtig vergelijkt met de repliek die hier gegeven
wordt, zal vaststel/en dat Van Rossem nogal eens
verkeerde interpretaties maakt om zodoende even
propaganda te kunnen spuien. Eén voorbeeldje: Wij
zouden schrijven dat Studax nog maar een paar maanden
bestaat en daarom steekt hij van wal met een hele uitleg
over de filialen in Gent en Brussel en hun geweldige
slagingspercentages. iedereen kan echter in ons artikel
lezen dat Van Rossem al jarenlang aktief was in het
repetitorenburo Methodika in Gent. Hier even overheen
kijken en er is een mooie gelgenheid voor wat ekstra
publiciteit. Wees echter gerust, Jean-Pierre. wij zijn niet
zo rechts en katholiek als jij ons wil doen geloven en het
'marktsegment' waar Studax sukses kan oogsten kan je
dan ook beter via andere studentenbladen dan Veto berei-
ken. Zodus, voor deze keer krijg je geen publiciteits-
faktuur in de bus, de volgende keer wel.

Toch kunnen we het niet laten om op onze beurt enkele
evidenties aan te geven die Van Rossem met zijn proza

. probeert de nek om te wringen.
- Omtrent de vraag waarom precies Studax in de kijker
wordt geplaatst, hebben wij in ons artikel al motieven
aangegeven. Wij zijn niet zo blind dat wij het bestaan van
andere repetitoren-kantoren niet zouden kennen, maar
al/een al de driestheid en demagogie waarmee Van

Rossem zijn initiatief aan de eerstejaars el! hun ouders
aanprijst, leek ons reden genoeg om juist hem aan te
klagen. Dal de prijzen en aktiviteiten van de andere buro's
even laakbaar zijn, hebben wij nergens ontkend. Maar in
dit system kan men het privé-initiatief nu eenmaal niet
verbieden ... Zolang die buro's zoontjes en dochtertjes VOIl

hoogleraren en 'eminente' volksvertegenwoordigers bege-
leidt, dan keuren wij dat wel af. maar kunnen daar toch
ook weer niet van wakker liggen. En als Van Rossem ons
aan harde feiten kan helpen over ongeoorloofde mede-
werking van proffen, assistenten en momtoren aan die
buro' s, dan stel/en wij daarover graag onze kolommen ter
beschikking. --""I~
- Van Rossem moet niet doen alsofhij het buskruit heeft
uitgevonden als hij over tekorten van het monitoraat
schrijft. Ook de Algemene Studentenraad heeft in de loop
der jaren kritiek op het monitoraat geformuleerd, zij het
dan - al zeggen we het zelf-iets meer geargumenteerd
en terzake. En omdat het monitoraat over heel wat verbe-
tering vatbaar is, moet men nog niet het kind met het
badwater weggooien om zo de meest ondemokratische
vormen van studiebegeleiding goed te praten.
_ Over de filmgeschiedenis nog dit: wij hebben in ons
artikel al/één die elementen vermeld die Van Rossem in
zijn antwoord dat hij via De Morgen van 27. 1.82 gaf zelf
niei ontkend heeft. Wij willen maar zeggen dat we het nog
netjes hebben gehouden. En dat wij de veroordeling van
Hel Nieuwsblad niet vermelden heeft ook zo zijn reden:
die uitspraak viel tijdens het kerstverlof '82, na het
verschijnen van ons artikel.: Wie is nu eigenlijk de
demagoog?



8 Veto, 'jaargang 9 nr. 14, dd. 14 januari 1983

fc,

Jordanië: neutraal standpunt
Dat het boeiend is ander-

half uur met de Jordaan-
se ambassadeur Z. Ex.

Hasan Abu-Nimah te diskussië-
ren hoeft geen betoog. De dyna-
mische en vriendelijke diplo-
maat was graag bereid het stand-
punt van Jordanië in het Mid-
den-Oosten konflikt toe te lich-
ten.

Het is onze bedoeling om van
dit bezoek, d.d. 14 december
1982, een zo objektief mogelijke
weergave te geven. Uit de diverse
-vragen die wij stelden, menen wij
hier het belangrijkste te mogen
weergeven.

Welke zijn de Jordaanse voorstellen om
het Midden-Oosten konflikt op te
lossen?

Het dient opgemerkt dat Jordanië
nog nooit vredesvoorstellen heeft ge-
daan. Jordanië meent echter wel dat
een aantal fundamentele voorwaarden
dienen . vervuld te worden om het
konflikt op te lossen:
- Israël moet de gebieden die ze sinds
'67 bezit onmiddelijk ontruimen.
- 'Erkenning van het Palestijnse volk
voor het toekennen van politieke en
sociale rechten.
- Oplossen. van het vluchtelingenpro-
bleem ..
- In het oorlogsgebied moeten interna-
tionale garanties geboden worden
omdat de huidige V.N.-aanwezigheid
slechts het observeren van de huidige
toestand tot doel blijkt te hebben.
Het is duidelijk dat Jordanië hiermee

met de Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie symphatiseert. Betekent dit ook dat.
Uw land de 'aktiviteiten' van de PLO
goedkeurt?'

Wat bedoelt U met aktiviteiten?
Terroristisc:he aktiviteiten? De PLO-
aktiviteiten rnogen zeker niet als
terroristisch gezien worden. Het is
toch een feit dat elke nationalistische

beweging voor de beijvering van haar
rechten geweld gebruikt. Denk rnaar
aan Begin! We leven nu eenmaal in
een dergelijke wereld. De PLO-aktivi-
teiten worden werkelijk overroepen.
Ze zijn niet te vergelijken met wat
Israël al heeft aangericht. Dit wil
echter niet zeggen dat mijn land
'geweld' goedkeurt. De bal ligt in het
kamp van de vrije wereld dle de
oorzaken van het konflikt rnoet weg-
nernen!

Welke rol spelen de.grootmachten in
het Midden-Oosten konflikt?

Het konflikt mag inderdaad gezien
worden als een konflikt tussen de twee
machtsblokken. De USSR heeft een
defensiepakt afgesloten rnet Syrië en
heeft een handelsrelatie rnet diverse
Arabische landen waaronder Jorda-
nië. Het betreft hier evenwel een louter
zakelijke relatie.

De USSR heeft tevens een zeer
belangrijke positie in de VN. Maar de
funktie die de USA daar heeft is nog
veel belangrijker. De USA heeft Israël
geadopteert. Steeds slaat hun' balans
door in het voordeel van Israël. De
Amerikanen zijn echter in staat - rnet
de invloed die ze bezitten in de VN -
een oplossing af te dwingen. Ma8J ja ..

Jordanië neemt hierbij een neutraal
standpunt in. Indien de keuze toch zou
gemaakt rnoeten worden kiest Jorda-
nië voor het Westen, maar ik rneen dat
we mogen stellen dat Jordanië een
onafhankelijke positie inneernt.

Tevens is de verhouding, van Jorda-
niëé met de andere Arabische staten
zeer goed. Het is opmerkelijk dat na de
Fez konventie de Arabische landen
één blok zijn gaan vormen. Dààrvoor
wilde men wel principes doorvoeren,
echter geen algemene zaken.

Is Israël het kind van de rekening?
Neen!! Israël zegt steeds dat het
geslachtofferd wordt door zijn buur- '
landen. Maar zij zijn de sterksten in het
Midden-Oosten. Denk rnaar aan hun
leger, hun geheime dienst 'Mossad'
e.d. De schade die zij aan de Arabische
wereld hebben toegebracht is ontzet-
tend groot. De Arabische wereld heeft

nooit met gelijke munt terugbetaald.
Israël probeert sympatiek over te
komen en gebruikt daarvoor, wat ik
sociale slogans zou noemen zoals
"racisme", "Jodenhaat", enz.

Wat is de funkti« van de media
hierbij?
Deze staat ontegensprekelijk aan de
zijde van Israël. Geen enkele journalist
wel Israël bekritiseren. Hij vreest
immers dood geschilderd te worden als
nazist of anti-semitist. Israël heeft
sinds vele jaren de wereldmedia gedo-
mineerd, dit in tegenstelling rnet de
Arabische landen. Israël is irnmers één
staat terwijl er een twintigtal Arabi-
sche zijn.

Denkt U dat de Europese Gemeen-
schap een bijdrage zou kunnen leveren
tot het oplossen van het Midden-Oosten
konflikt?
Zeer zeker! Er worden stappen gedaan
in de richting van een vredesplan in de
richting van een vredesplan van Euro-
pese makelij. Maar... vooral Israel
staat hier weigerachtig tegenover.

Welke ontwikkelingen verwacht U in
de toekomst? -
Een harde strijd voor een vrede die niet
bestaat. Een oplossing voor het
konfliktt is m.i. in de nabije toekomst
niet ttverwachten. Israël zou hiervoor
zijn 'taking-it'-gewoonte rnoeten afle-
ren. Wat hierdoor in Libanon is
gebeurt is afgrijselijk. Weet je ... vrede
is pas te bereiken op een basis van
rechtvaardigheid. Zonder deze recht-
vaardigheid: geen vrede!
In de toekomst dienen we er ook
rekening rnee te houden dat het
konflikt een religieus aspekt krijgt.
M.i. is het Midden-Oosten de plaats bij
uitstek om een derde wereldoorlog uit
te lokken. Ik ben daar bang voor.
Ook ben in van mening dat een
Israëlische inval in rnijn land rnet de
dag reëler wordt. Als Israël aan ons
deur komt kloppen, zullen wij niets
anders doen dan nederig de deur
openen willen we ons volk voor groter
onheil besparen.

Spijtig genoeg moesten we het
gesprek afbreken aangezien Z. Ex.

Amandla: Vlaams stiefzusje
van Nederlandse grote broer

We schrijven december 1982. Onder de kop "Amandla, nu
ook in Vlaanderen" startten het Aktiekomitee Zuidelijk
Afrika en de Boycot Outspan Aktie het redaktioneel én

aldus de levensweg van een Vlaams maandblad over Zuidelijk
Afrika. In 1976 begon Amandla aan zijn jaargangen in Nederland,
nu bezit Vlaanderen ook "een opiniërend en informerend
maandblad ~t warme belangstelling voor de zwarte bevrijdings-
strijd in Zuidelijk Afrika".

Wij begonnen met hete intresse het blad te lezen. Dit elan hebben
we na de lektuur toch wat moeten soppen in de koelemmer, die er
nog stond na de eindejaarsfeesten. Berstens, het is een tijdschrift, dat
moet oppassen voor inteelt. We verduidelijken. Het is altijd een
zware hypoteek, die rust op een blad, dat volgepend wordt door
"overtuigden van de zaak": de anti's vinden wel een stok om de
hond te slaan, de pro's krijgen weer dik gelijk. Dit is uiteraard een
opmerking, die altijd aan tijdschriften met een vooropgestelde en
konsekwent gevolgde politiek kan toebedeeld worden, maar in het
geval van Amandla is de geldigheid groot.

Tweedens, en aan deze opmerking tillen wij zwaarder, het verschil
met het Nederlands blad is minimaal. 16 bladzijden zijn door de
Nederlandse redaktie neergepend en 7 daarvan behandelen items,
die voor de Vlaamse situatie weinig relevantie hebben, terwijl slechts
4 bladzijden werkstukken van de Vlaamse redaktie zijn. Het is
weliswaar niet zinloos te moeten lezen hoe VVD en CDA denken
over apartheid of dat een Nederlandse gemeenteraad steun verleent
aan een bevrijdingsbeweging, maar wie heeft daar in Vlaanderen veel
aan? Wat PVV en CVP filosoferen, dat Erpe-Mere of Poel kapelle
stelling neemt, dat lijken ons interessantere kararnboles. We
vernemen alleen dat Eddy Merckx en Fons Bastijns een loopje
nemen met de sport boycot tegen Zuid-Afrika en dat Wivina
Demeester zich drukt maakt over een antikonseptief middel met een
reukje, dat Zuid-Afrika hier koopt om daar zwarte geboorten de kop
in te dnikken. .

Wij zijn niet gemotiveerd door sjagrijn, rnaar wij uiten
bovenstaande kritieken uit spijt voor een gerniste kans. Wij hopen
natuurlijk dat het om mazelen en andere kinderziekten gaat, want
Amandla heeft wel degelijk een taak en een funktie in Vlaanderen.

Wie het allemaal met eigen ogen en hersencellen wil beleven neemt
een abonement voor het wit prijsje van 300 frank (10 nummers).
Schrijven kan je naar Maria Theresiastraat 93, 3000 Leuven en een
telefoontje is raak als je 016/20 1478 kunt draaien.

Abu-Nimah zich dringend diende aan
te rnelden op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Z. Ex. Abu-
Nimah heeft echter beloofd eind
januari naar Leuven te komen om
voor het studentenpubliek het pro-

bleem verder te bespreken.
We hopen ook U daar te mogen
ontmoeten.

Hugo Bogaert
Karel Van de Velde

'.'
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STELLA GEEFT ZIJN GEHEIMEN PRIJS
,. ,

De vijf fabrikatiegeheimen van Stella zijn: gerst, water, hop,
gist en ••• een flinke dosis vakmanschap.

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, $tam. 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 z~e 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
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Opvang in.'gemeenschap~huizen
De werkgroep Opvang-

adressen van het 0 WRL
(Overlegcentrum voor

de Welzijnszorg Regio Leuven)
koördineert sinds 1979vraag en

. aanbod op vlak van het verlenen
van onderdak aan de diverse
groepen hulpbehoevenden. Een
tijd terug verspreidde men in het
Leuvense o.a. de affiche waarin
gezocht werd naar vrijwilligers
die mensen voor enkele dagen of
langer onderdak willen bieden.
Recenter werden een 500Leuven'
se gemeenschapshuizen recht-
streeks aangeschreven, om te
polsen of zij niet af en toe een
kamer konden ter beschikking
stellen.

Het probleem waar het hier over gaat,
kan nauwelijks kru genoeg gesteld
worden. Voor diverse kategorieën van
mensen, die plots zonder onderdak
vallen, is er veelal maar één oplossing
nl. de weg inslaan naar het psychia-
trisch instituut. Het straatbeeld mag
dan hier in Leuven nog niet in die mate
geteisterd zijn, als de tv-beelden die we
onlangs zagen over toestanden in
Detroit, waar als gevolg van de
reaganomics duizenden op straat de
vriesdood zullen sterven. In Leuven
bevinden zich dan ook een viertal
psychiatrische instituten met een glo-
bäle kapaciteit, over de 2000 patiën-
ten, die vrijwel konstant bezet is.

Wantoestanden
Out of sight, out of mimi menen velen
wellicht, als men al èens aan het
psychiatrisch instituut denkt, en voor
dezen moge het een geruststelling zijn,
te weten dat slechts één op vier
personen die in het psychiatrisch
instituut terechtkomt, er binnen de vijf'

-Jaren weer buiten komt. Het meest
schrijnende in deze wantoestand
vormt de kategorie van mensen, die bij
hun entree, enke!... onderdak zochten.
Zoals b. v. de jonge vrouw die van haar
man is. weggelopen, nadat hij haar
ernstig mishandeld had, en nergens
tijdelijk terecht kon. Het kronisch
worden binnen de psychiatrische mu-
ren is, naast de verslaving aan toege-
diende, schadelijke medikamenten,
een zuivere misdaad, waarvoor de
psychiatrie nog altijd vrijuit gaat. De

. genoemde werkgroep Opvangadres-
sen doet sedert geruime tijd een oproep
naar leefgroepen; hetzij gezinnen,
hetzij gemeenschapshuizen, om af en
toe wat ruimte vrij te maken voor
mensen die tijdelijk, en vaak voor
slechts enkele dagen, onderdak nodig
hebben. In krisistijden is het interes-
sant om te beseffen, dat ieder van ons
morgen één van hen kan zijn ...

De Stut
De Stut, het krisiscentrum in Leuven,
coördineert de aanvragen tot opvang,
inzoverre de diverse betrokken diens-
ten in de Leuvense geestelijke gezond-
heidszorg zelf geen oplossing hebben
kunnen vinden. Van januari tot no-
vember 1982 ontving de Stut 227
aanvragen tot opvang. Hiervan kon-
den er 43 geplaatst worden in opvang-
tehuizen, en dit voornamelijk in het
hotel/eke van Oikonde in de Rega-

. straat, en in de Puzzle. 94 konden
gewoon ambulant geholpen worden,
32 konden worden doorgestuurd naar
een opvangadres, hetzij in een gemeen-
schapshuis, hetzij in een gezin. 58
aanvragen konden niet wor~en beant-
woord. Deze groep van 58 bevat
overwegend individuen met een zware
problematiek . Het zijn overwegend
volwassenen boven de 30 jaar, hetzij
met een psychiatrische problematiek,
of een gerechterlijk verleden, waar
doorgaans een intense begeleiding
vereist is.

Gemeenschapshuizen tegenstelling met de andere aanwezige
kinderen, die zulks wel kunnen. Een
ander geval is b.v, een meisje, midden
in de twintig, die nog thuis woont. Ze
geraakt overspannen en wordt bege-
leid door een maatschappelijk werker
die voor haar een opname in een soort
hersteloord heeft kunnen regelen. Ze
kan daar echter pas binnen 14 dagen

Gemeenschapshuizen van. studenten
zouden uitstekend geschikt zijn om de
kategorie van de 32 op te vangen, Het
gaat hier b.v. over mentaal gehandi-
kapte kin(Jeren die verblijven in insti-
tuten, en die in de weekends geen
familie hebben om naartoe te gaan, in

Tabel 1:Aanvragen tot opvang aan De Stut
(centrale van werkgroep opvangadressen) in 1982

Maand aantal opvang opvang door- zonder
aanvragen noodadres elders verwezen resultaat

januari 24 5 5 9 5
februari 24 7 6 5 6
maart 24 4 2 8 10
april 11 2 I 4 ~ 4
mei IS 5 ' 2 3 5
juni 8 1 2 2 3
juli 23 1 6 12 4
augustus 27 1 7 14 5
september 20 2 2 10 '6
oktober 31 1 8 18 4,
november 20 3 2 9 6

totaal 227 '32 43 94 58

Tabel Z·: Opvangaanvragen volgens leeftijd

leeftijd aantal opvang opvang door- zonder
aanvragen noodadres elders verwezen resultaat

-12 2 - - 1 1
12 - 21 S2~ 9 10 18 15
21 - 30 73 10 16 33 14
30 + 100 13 17 42 28

totaal 227 32 43 94 58

(vervolg van pagina 5)

vervaardiging van wapens of munitie.
Ook mag een gewetensbezwaarde geen
oor!ogs- of verweervuurwapens in zijn
bezit hebben of dragen (sport- en
jachtwapens echter wél). .

Bedenkingen
We bleven al even .stilstaan bij de
ongelijke behandeling van miliciens en
gewetensbezwaarden. Positief is, dat
er onlangs nog een wetsvoorstel inge-
diend werd om de werktijd in te
korten. Een ander probleem hangt
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samen met de huidige sociaal-ekono-
mische sfeer. Heel wat organisaties
zien graag gewetensbezwaarden ko-
men. Het zijn immers gratis arbeids-
krachten en gezien BTK-ers en derge-
lijke moeilijk te krijgen zijn, en betaald
personeel onbetaalbaar is, zijn ge-
wetensbezwaarden de redders in nood.
Het gevaar dat hierin schuilt is het,
misbruik dat ervan kan gemaakt
worden.

Ook de vrije tijd vormt een pro-
bleem : De 4O-uren week is so-wie-so al
lang. De 1 vrije dag per maand is
amper voldoende om als je ze opspaart
een veertieri-dagen-vakantie mee te
nemen. Bijkomend zijn de erkende
feestdagen: 1 jan., paasmaandag, 1

mei, pinkstermaandag, 21 juli, 15aug.,
1-2 nov. , 11-15 nov., 25-26 dec. Doch
valt één van deze dagen op een
zaterdag of zondag, dan mag je fluiten
naar kompensatie. Nu ja, gewetensbe-
zwaarden moeten toch bestraft wor-
den, of niet?

Verder blijkt ook dat vooral ge-
schoolde jonge mensen burgerdienst
doen. Veel te veel blijft het statuut
beperkt tot universitairen of mensen
van het niet-universitair hoger onder-
wijs. Dat is niet.gezond. De erg large
proceduretijd, en de ingewikkelde
administrative verrichtingen spelen
hierin' een grote rol.

Tot slot is er natuurlijk ook nog de
uitdaging .vanwege de totaalweige-

?•
opgenomen worden. Intussen kan ze
echter niet thuis blijven omdat ze daar
helemaal niet tot rust kan komen. Kan
·ze voor 14 dagen ergens logeren?
Verder betreft· het hier mensen die
gekonfronteerd worden met een akuut
en pijnlijk probleem. Biv, iemand die
plots uit zijn huis is gezet, van huis is
weggelopen, geen geld heeft enz ... De
Stut heeft o'p dit ogenblik een 4-tal
noodadressen, maar dit is ruim onvol-
doende, omdat er steeds op dezelfde
mensen moet beroep gedaan worden,
en zich telkens een dringende oplos-
.sing opdringt. Volgende week drukken
we in Veto een gesprek afmet één der
gemeenschapshuizen die reeds gerui-
me tijd als noodadres fungeert, en
waaruit blijkt dat het veelal erg
verrijkende ervaringen zijn geweest
voor beide partijen ...

Kandidaat?
De Stut heeft een hele werkwijze
uitgedokterd, waardoor kandidaat-
gemeenschapshuizen zich kunnen in-
wijden in deze problematiek. Men
voorziet een eerste uitgebreid gesprek,
waarin de wederzijdse verwaehtingen
kunnen worden geformuleerd. Ook
garandeert men dat telkens het ge-
meenschapshuis gelnforrneerd wordt
over de aard van de persoon, en er
voorafgaandelijk een kennismaking
zal plaatsvinden, en dit vooraleer het
gemeenschapshuis toezegt in een even-
tuele opvang. Vaak is trouwens het ter
beschikking stellen van onderdak al
ruim voldoende, zonder dat er bege-
leiding nodig is. Gemeenschapshuizen
die echter denken personen met een
zwaardere problematiek aan te kun-
ken, kunnen 'zich natuurlijk even goed
.melden. .

Gèiriteresseerden kunnen kontakt
opnemen met de Stut, en hier vragen
naar Luc: tel. 239976.

Luc Vanheerentals

raars. Daarover vind je zoals in het
begin vermeld meer in de' vorige
jaargang en de eerste nummers van
deze jaargang van VETO.

Meer inforniatie
Als je met dit ahes nog niet voldoende
weet (en dat is zo) lees dan zeker het
reeds dikwijls vermelde handboek van
BDJ : Zo weiger je legerdienst (150 fr.),
'Daarin vind al hetgeen in dit artikel
verwerkt staat in meer uitgebreide
vorm, met daarenboven nog enkele
andere interessante puntjes. B.v. de
mutatiemogelijkheden tussen de ver-
schillende vormen van burgerdienst,
de recht op vorming, enz.

Je kan ook terecht bij Burgerdienst
voor de Jeugd zelf; Van Elewijckstraat
35, 1050 Brussel (0216401998) of bij
elke individuele gewetensbezwaarde .

Jos Vandikkelen

ILSE of de absurde ondergangang van een strip .bart ramakers
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Film op T.V.: Deligere opportet quem velis deligere

Wordt men 1 groot film-
kenner als men dage-
lijks een filmpje in één

der Leuvense biossen meepikt?
Welnee. Men wordt hoogstens
een gedegen kenner van een
bet: erkt aanbod van pellikule:
de kansen op verplichte double
vision bvb. stijgen enorm. Bo-
vendien, hebben we in deze
rubriek al tot treurwilgens toe
beklemmendgetoond, zit Leuven
kwa 'programmatie verrassen-
der wijs slechts in de kwalitatieve
middenmoot. Houden de zaal-
uitbaters te veel rekening met
onze perifere gemeenschaps (ik
heb er nooit van)genoten, vragen
wij ons retorisch en met een
lichte zweem van rascisme af.
Feit blijft dat, wil men filmsnob
met Jan H.-allure worden, dwz.
films duiden, excerperen, ana-
lyseren en ander intellektueel ge-
kanker vanuit een globale film-
visie, .men' moeilijk zonder pe-
riodiek bezoek aan één van onze
anderhalve Vlaamse metro-
polen kan.

Bij herhaald stads bezoek verliest men
echter nier alleen de onschuldige geur
van bronstig eikenhout, wat wij nog
appreciëren, maar ook veel (verplaat-
sings)tijd en -onkosten. Vandaar dat
we even de 'aandacht richten op dé
gemakkelijke én goedkope manier om
volleerd filmkenner te worden: komt
U niet naar de film, dan komt de film
wel naar U. Le sens commun n'est pas
si commun ...

Brother, can you spare
me some hardware?

Volgende opmerking is essentieel voor
de diskussie: men kan niet naar films
op T.V. kijken bij gebrek aan een
toestel. Onthouden IMet uitzondering
van die (hopelijk) kleine kaste van
Vlaemsche Plattelandsbourgeois - U
kent ze wel: van die progressieve
retro's met dat walgelijk aroma van
nostalgie. naar de Oude Orde -
beschikt elke gezonde Vlaamse familie
wel over één of meerdere televisie-
toestellen. Maar niet elke Leuvense
student is een gezonde Vlaamse fami-
lie. Voor een goed begrip van de
diskussie snijden we de student in zijn
relatie tot de' kijkkast even in vijf
stukken. Aan de synthetische lezer de
mogelijkheid de ledematen te restau-
reren.

Het eerste, gehate type staat bij de
filmredaktie bekend onder de figura-
tieve benaming L klinker L. Het
betreft de goedlachse, hersenloze pet
met aanhangsel dat de mond vol heeft
met aftands jargon als por, cantus,
T.D. en dies meer. Het heeft géén T.V.
maar dat zal hem een zorg wezen. He's
an evil wind that blows nobody good,
dachten wij. De situatie van type 2 is
meer precair, ja zelfs tragisch: deze
knaap wil best wel Schaukasten, maar
heeft geen weet van toestellen die zich
buiten het ouderlijk huis bevinden.
Veelal bestaat dit type uit schrandere,
maar schuchtere introverten met een
enorme drempelvrees voor type drie,
de student die T.V. in het café
absorbeert. Dat is niet kompleet, ten
onrechte: men heeft nooit enig beslis-
singsrecht over het gewenste program-
ma (de tijd dat er kaffees waren die
overdag reeds expliciet vermeldden
welke film er 's avonds op de buis
kwam lijkt zowat voorbij), in het T.V.-
zaaltje van een kaffee voelt men zich
steeds pijnlijk bewust van de aanwe-
zigheid van I'enfer, in tegenstelling tot
de donkerte en gewijde stilte (bij
afwezigheid van type I plus por) van
de filmzaal, en, not least, de socigle
verplichting van het pint je drinken nà
de film is in een drankgelegenheid
steeds prangend. Het blijft aldus aan-
gewezen zelf over een toestel te
beschikken, maar, wil men écht film
zien, dit is een dure aangelegenheid.
Men moet namelijk over genoeg
keuzemogelijkheid beschikken - en ,
dat houdt in : aansluiting van het toe-
stel aan de kabel - én over een
minimum aan beeldkwaliteit - wat
betekent: wide-screen color T.V. Over
type 5 zullen we demokratischermate
maar zwijgen, want welke normalerd
durft video al te beschouwen als
dagdagelijks attribuut 7 Hoeft het
gezegd dat de mogelijkheden hiervan
nochtans ongelimiteerd zijn 7

Who's not keen
on the small screen?

Het meest bekende bezwaar tegen film
kijken op T.V. is dat het "toch ni
tselfde is asin de cinema". Men drukt
zich, zouden wij zeggen, nietwaar
dames, ietwat rudimentair uit, maar
wij snappen de bedoeling wel. En
inderdaad bevat de volksmond ook
halve waarheden (cfr. het gezegde:
regen en zonneschijn alterneren). Een
film op decascope, die niet is adapted
to the screen, is maar een halve film.
Spektakelfilms in het algemeen lenen
zich moeilijk tot T.V.-adaptatie; niet
zo verwonderlijk als men weet dat zij
juist het antwoord van de filrnbizz

vormen op de toenemende aantrek-
kingskracht van de film op T.V. Meest
verwenst van al is, terecht, de ellendige
dubbing, die vooral bij de Duitse
zenders tandengeknars in de hand
werkt (men kan beter het geluid
afzetten, begrijppu 7). Toch moet het
ons even van het hard (koele jongens,
wijlie) dat mensen die T.V.-kijken als
ultiem asociaal gedrag veroordelen, de
ballen wel misslaan. Ten eerste: so
what 7 Moet dan alles sociaal zijn 7
Zelfs geslagen verkeer 7

Ten tweede: film kijken is een
dialoog met de film aangaan, niet met
verlie of oofde naast U. Asociaal is dat
koppel dat in de Studio al vijf lange
jaren vlak voor ons Griekse profiel
postvat, een stevig potje van dattum en
op mijn geluidsband zit gekraak.
Leuk I(Gelaak. Neuk! -hihi-) Is wat
anders IBegrijpen deze twee - of zijn
het steeds andere - dan niet dat de
Umwelt van een T.V. ook kan verdon-
keremaand worden, zodanig dat Jan
H. niet meer gestoord wordt of is, en
zodanig dat zij zelve wat dieper op de,
kuch, filmthematiek kunnen ingaan 7
Hoewel: factum abiit, monumenta
manent, kinders. Zegt U een rot.

Het aanbiddelijke
aanbod

Speelt men op TV eigenlijk wel goeie
films 7 Weljazeker. Alleen beslaat dit
aanbod aan kwaliteitsfilms, zoals ge-
woonlijk, slechts een klein percent je
(Theofiel denkt altijd in percent jes)
van het globaal pakket. Dus: selek-

teren, attent wezen en informeren
geblazen. Mocht het kontinu naplui-
zen van de programmatieblaadjes U
vermoeiend/vervelend overkomen,
onthoud dan vooral dat de kwal i-
teitsfilm per zender zowat op een vast
tijdstip geprogrammeerd staat. Over
zenders gesproken, de Nederlandse
zenders - ellendige verzuiling, Hol-
landse idioten! - en de Luxemburgse
RTL - ellendige commercialisering
- staan over 't algemeen garant voor
een pover filmaanbod, uitgezonderd
dan de VPRO, die geregeld entwat
vreugde in de huiskamer brengt (o.a.:
de Science Fiction-serie met krakers als
The Invasion of The Body Snatchers,
TIlX 1138, of Solaris van Tarkovsky
en, tegenwoordig, de VPRO-primeur
serie. Ook de NCRV, met haar recent
initiatief op vrijdag- of zaterdag een
laatavondfilm te brengen (meestal
genre Hitchcock, Allen, "Kritisch
Amerikaans ") gunnen we enig krediet.
De filmzender bij uitstek is echter de
ARD, die met haar serie 'Der Beson-
dere Film' (op vrijdag- of maandag-
nacht) definitief de mythe ondergraaft
dat de TV slechts vergeten films
brengt. Draaiden de laatste maanden
immers: Atlantic City (van Malle,
amper in Leuven geweest), U Mistero
di Buchenwald (Antonioni, Leuven nog
onbekend), Tre Fratelli, ition Oncle
d'Amerique, Stalker (van Tarkovsky:
fasilullinerend), Mephisto (van Szabo)
e.v.a. Keurig lijstje, dat bovendien
moet aangevuld met de meestal ook"
interessante vrijdagfilms (om 20.15 u.)

De filmredaktie wenst u een zalig en gelukkig nieuwjaar.

Preek De Jonge:

Een man alleen, alleen'een woord

r

Over de oudejaarsavondshow
van Freek De Jonge schrijft
J.J. Van Galen in Haagse

Post van 8 januari '83 : 'Niemand heeft,
voorioter mij bekend, gepoogd de
onnavolgbaarheden van Freek te publi-
ceren, maar zelfs al ware dat geschied
dan zou het maar een flauw destillaat
val! de voorstelling zijn.' ,

'Onnavolgbaar' is inderdaad een
term die De Jonge op het lijf is
geschreven. Reeds bij Neerlands Hoop
(samen met Bram Vermeulen) was hij
de man van de tekst en de woord-
spelingen; Bram nam vooral de muzi-
kale omlijsting van hun shows-voor
zijn rekening. .

Bij het naken der jaren '80 hielden
.Bram en Freek hun Hoop echter voor
bekeken. Ieder koos zijn weg. Sinds-
dien gaat Bram met De Toekomst
scheep, Freek houdt het bij solo-acts.

Freek is niet alleen onnavolgbaar,
het is ook moeilijk hem - en zijn
shows - te beschrijven. Eerste deel
van zijn 'show-trilogie' heette 'De
Komiek'. De Jonge bezingt zichzelf in
het openingsnummer als de entertai-
ner 'op eenzame hoogten', woelt in zijn
showman- en mens-zijn, schrikt" er niet
voor terug zichzelf én het publiek met
salpeterzure taal te besprenkelen. Dat
is trouwens zowat een konstante bij de
satiricus van boven de Moerdijk: hij
schat de afstand tussen hem en zijn
publiek, breekt die open, zoekt toe-

nadering, stelt zich kwetsbaar op, om
dan weer de toehoorders te manipu-
leren, te bespelen en voor schut te
zetten.

In De Komiek komt Freek als zijn
vader op de proppen - steelt de show
van zichzelf. De Jonge bekommen-
tarieert zichzelf, treedt bijna psycho-
analytisch het rijk van zijn jeugd, van
het kind terug binnen. Hij is op zoek
naar zichzelf, om het met een boutade
te zeggen. Maar De Komiek glijdt toch
ergens langs je heen, als toeschouwer
kan je je er nog door lachen ..Geniaal,
maar onvolledig.

Dan De Tragiek: voor wie de eerste
show heeft gezien zijn de verwach-
tingen allicht hooggespannen. Geen
nood. Freek is onnavolgbaar, tenzij als
hij het zelf doet.

In De Tragiek buldert het publiek
meer van het lachen dan ooit. Ma'àr
zoals de entertainer zelf ergens
schrijft: 'Dat u zich hier komt laten
amuseren, misschien is dat wel de
tragiek.'

Er worden in deze show 4 types
neergezet:' De Soebat (van Baghwan),
(niet en wel) De Messias, Tante Wil
('Ik heet niet voor niets tante Wil. Ook
toeval. hè. Dat verzin je niet, die
dingen.') en Godot ('Er wordt op. mij
gewacht. Mijn naam is Godot.ïï Op
meeseerlijke wijze zoekt Freek een zin
in het bestaan en in de wereld. Maar
het geheel is zo overweldigend dat die

zin uiteindelijk een open vraag blijft. ~
(De Soebat: 'Al/een vragen zijn krea- .~
tief. .. Antwoorden hebben al veel te veel e
kapotgemaakt.' - Is een atoom splits- ~
baar? Goede vraag. Het antwoord ö
deugt niet. '*) Naar het einde van de 5
show toe zijn er vier gezichten van c.
Freek De Jonge opgeknoopt. Je kan -8"
de zaal alleen verlaten ronder ant- ~
woorden, met vragen, maar ook met )(
~op. i

000

Zeggen dat Freek De Jonge alles
afbreekt, een kritikaster zou wezen, is
een misplaatste platitude. Beweren dat
hij vermeende zekerheden in vraag
durft te stellen, klinkt al geslaagder .
En toch: 'Als moralisten lul/en zijn, ben
ik een lul.' (De Komiek).

Freek is in de eerste plaats vlijm-
scherp satiricus, dat kan niet genoeg
worden herhaald. Een satiricus, die
sinds de Neerlands Hoop-periode de
horizontale wegen wat lijkt te hebben
verlaten. Om meer in de diepte, meer
vertikaal te gaan showen. En hij is er
niet op achteruitgegaan; heeft boven-
dien duidelijk nog veel meer in zijn
mars. Maar dat is en blijft een
persoonlijke mening.
HeJ derde deel van De Jonge's

.showtrilogie', De Mars, loopt op
donderdag 13 en vrijdag 14januari in de
Stadsschouwburg te Leuven. Deze in-
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formatie is inmiddels jammer genoeg
nutteloos voor de lezer die er alsnog zou
wil/en heengaan: bij het ter perse gaan
vernemen we dat de zaak is uitverkocht.

Wim Verhelst

zoals La Femme de I'Aviateur (Röhnar,
'81), Kontrakt (Zanussi, '80), Looks
anel SmUes (Loach, '81) of La Provin-
ciale (Goretta, '81). Voorde oude klas-
sieken verwijzen we vooral naar de
serie 'Classiques du Cinéma' (TF I,
maandagavond), waar de laatste
maanden parels als Salvatore Giu-
liano (Rosi, '62), Citizen Kane (Welles,
'42) en andere Anna y los Lobos (Saura,
'75) het scherm vulden. 'Ciné Club' op
A2 (vrijdag rond 23 u.) brengt dan
weer de betere films uit het Franse en
Italiaanse taalgebied, zoals bvb. Caro
Papa, Une Semalne de Vacances of
Dillinger è morto, terwijl men steeds
een oog moet houden op het thema
van tie deelreeksen in 'Aspects du
Cinéma' (A3, zondag), dat varieert van
één regisseur (bvb. René Clair of Tex
Avery) tot een genre (bvb. de 'film
noir'). Zondag, bvb., speelt Welles'
onvolprezen Touch of Evll ('58). Op-
merkelijk is dat ook de francofone
Belgische teevee over een sterke film-
programma tie beschikt: 'Dernière Sé-
ance. Ciné-Club de Minuit' (RTBf 1,
vrijdag rond 21.00 u.) promoot eigen-
tijdse, niet-commerciële cinema,
L'Ecran Temoin' (RTBf I, maandag,
20.15) brengt thema-films, waarvan ere
kwaliteit, vanwege beperktheid en
dikwijls moralisme van het genre, niet
altijd optimaal is (bvb. Coming Home,
Le Sucre, maar ook Die Blechtrom-
meI). Daartegenover valt de BRT
ietwat licht uit, omdat slechts de
woensdagavondfilm (op het twee-de
net, van Bambosts voortzetting van
'Fllmtribune 1') het louter ontspannen-
de wil overstijgen met films van
Kurosawa, Pollack, Herzog e.a. Ten-
slotte is er nog de crème de la crème -
BBC en ITV uit England, the greatest
country of all, die echter uitsluitend
Westvlaamse guishezinnen in vervoe-
ring brengen (met o.a. de serie 'World
Cinema').

Het uitgebreide aanbod van films op
TV betekent echter niet dat de filmzaal
överbodig wordt. Immers het is duide-
lijk dat op TV juist die regisseurs aan
bod komen die het in de zaal niet, of
niet volledig of niet meer waarmaken
voor het grote publiek, zoals Rosi,
Chabrol, de vroege(re) Fassbinder,
Ashby, Altman, Wajda, Zanussi, Penn
e.a. Wachten tot wanneer de 'nieuwe'
van bvb. Scorcese, Coppola, Spiel-
berg of Kubriek op de buis komt, is
idioot. Zoals Claus zei: "je'moetereen
neus voor hebben" (vandaar nog
steeds geen Hugo III 7). Zo van: dat
komt dra op de buis. En vooral, dàt
nooit (en hij wees naar het schaam-
rood op haar lippen).

Theofiel, Est Le Coq Sportif

• VETO had graag enkele vragen aan
Freek De Jonge gesteld, maar op het
laatste moment zijn de onderhan-
delingen voor het interview afge-
sprongen. Hopelijk kunnen we hier
later op het jaar op terugkomen. 0
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Gewoon een plaat hedendaagse muziek ...
Henri Pousseur en Jaruselski' s Polen. .

Niet-kommerciële muziek
heeft zeer veel voordelen
tegenover de alomver-

spreide akoestische produkten,
die men in de wandelgangen wel
eens met het epitheton omans
"popmuziek" pleegt te betitte-
len. Eén van de voordelen van
niet-konsumptiemuziek - laat
het ons maar ineens de artistieke
hedendaagse muziek noemen -
is datje d'r, een jaar nadat ereen
plaat in dit genre is uitgebracht,
nog een zinnige bespreking over
kan schrijven, zonder de indruk
te krijgen dat je over dingen aan
't lullen bent die al helemaal
passé zijn. Schrijven over heden-
daagse muziek heeft ook nade-
len, zoals Joris de Laet ooit voor
Veto opmerkte: "Als er dan
(eindelijk) zo'n plaat wordt uitge-
bracht, wordt die direkt op een
verhoog geplaatst... terwijl het
gewoon een plaat is met heden-
daagse muziek." (jg. 8 nr. 23, p.

6) Dit vormt geen gevaar bij de
Musique Nouvelle-opname met
werk van Henri Pousseur. Deze
plaat kan je gewoon niet ten
onrechte op een verhoog plaat-
sen..

arrivera à resister aux dangers réduc-
teurs, de quelque c6té qu'ils provien-
nent". Pousseur ziet dit stuk kamer-
muziek aldus als politiek tegengewicht
voor enkele van zijn vroegere werken,
waarin o.a. de rassendiskriminatie in
Amerika werd aangeklaagd (Couleurs
Croisées).
Op deze produktie is in feite maar één
negatieve opmerking te maken, en die
is van louter technische aard. Als je
ooit zetwerk laat doen, kijk uit dat je
dan niet bij de zetterij van Musique
Nouvelle terecht komt: de hoestekst is
vréselijk slecht afgewerkt, met tik- en

ratie: Apostrophe zelf is zeer abstrakt,
de Réflections zijn variaties, alle zes
gebaseerd op één, eerder klassiek,
pianistiek dement: "Sur Ie tempo. Sur
Ie phrasé, Sur la dynamique •... (enz.)",
Eén en ander wordt duidelijk: Henri
Pousseur stevent af op een integratie
van stijlen en ideeën, geënt op een
veralgemeend seriële struktuur. De
luikse komponist gaat vertrouwde
muzikale ekspressie herdenken op een
in '66, en ons inziens nu nog, heden-
daags redenerende manier. Dit aspekt
komt nog beter tot uiting in "Dicté
par... n° 2" ('81. voor piano en
klarinet). een "parodie" op het opus
32 van Anton Webem. Dit stuk is, net
als zijn origineel, gebaseerd op oerver-
trouwde klassiekestrukturen : sonate-,
lied- en rondovorm.
De bekroning van deze plaat vormt'
Modêle Réduit voor piano en basklari-
net, een werk dat de volledige B-kant
beslaat. Ook in deze Kompositie hoor
je echo's van allerlei muzikale opvat-
tingen, tot en met een heus walsje.
Maar niet enkel muzikale opvattingen
komen aan bod. Modèle Réduit is
gebaseerd op een open vorm. Dit
betekent dat de uitvoerders ingrepen
kunnen uitvçeren op het werk. Som-
mige delen mogen weggelaten worden,
de spelers kunnen soms de volgorde
van de delen bepalen. enz. Pousseur
ziet in een dergelijk muzikaal samen-
werkingsverband een eksperimenteel
proefterrein om onze maatschappelij-
ke problemen op te lossen. De levende
relatie tussen de uitvoerders is een
"modèle réduit" waarin "potentiële
oplossingen voor een aantal van de
grootste politieke brandpunten" kun-
nen uitgetest worden.

aanzien (en dit terecht), weet hij een
zinnig alternatief, met méér perspek-
tief, te geven voor een aantal individu-
en die menen interessante dingen te
doen met lege en zich steeds herhalen-
de klanken als geestes( ?)produkten.
(ar. Pierre Henry en Urban Sax'
gedrocht. dat recent op de markt is
geworpen voor een publiek dat duide-
lijk zijn leeghoofdigheid wil bevestigd
zien tot universele wet).

Deze opname zal zeker iedereen
bevallen, iedereen... die bereid is te
luisteren. De werken die hier op plaat
staan zijn stuk voor stuk uitermate

Musique Nouvelle brengt werk van
Pousseur van 1985 tot 1981, allemaal
voor piano (Michel Cominotto), klari-
net en basklarinet (J.P. Peuvion). Deze
bezetting dringt onmiddelijk een ver-
gelijking op met het Praagse duo "Duo
Boemi" die met deze instrumenten in
de hedendaagse muziek-wereld door
sommigen bijna tot halfgoden ver-
heven zijn. Misschien niet helemaal ten
onrechte. Ons inziens kunnen Comi-
notto & Peuvion de vergelijking meer
dan goed doorstaan.

De muziek nu. Kant I opent met
Madrigal I voor klarinetsoio ('58).
Pousseur slaagt erin met dit werk in
knappe melodische strukturen te kom-
bineren met een seriële techniek. Zéér
sappig. Apostrophe et six rénectiollS
('64-'66, voor piano) staat een stap
verder in Pousseurs muzikale eksplo-

kreten S ge.fluister...
Zondagssupporters .• Op zondag
9 januari. bij de voetbalwedstrijd
Ajax-FC Den Haag.. Sommige
supporters hadden die dag te
A'dam een ei in hun broek .• Dat
gebeurt meer dees dagen in de
sportwereld .• Maar erger was .•
Dat de genoemde supporters spij-
kers op laag water zochten bij de
Ajax-fans .•

men voorzichtig zijn. moet Prof.
Van der Waeteren hebben gedacht.
En hij stelde de vraag .• Of het wel
allemaal katholiek is wat in die
boekjes staat ...•

RVS of Heaven's Gate? • 0 ramp-
spoedt « Op een van de RVS-
vergaderingen blijkt. • Dat de so-
ciale sektor in Gent méér krijgt van
't unief dan die van Leuven .• Nu.
zegt Jan Bauwens. dit heeft niéts te
maken met goede wil of christelijke
vrijgevigheid .• Néé, dat heeft zijn
aanwijsbar..e eerzaken .• Zoals het
longer gebouwen bestand In Gent.
Waarop prof. Bundervoet. • Na-
tuurlijk is dat geen christelijke
vrijgevigheid! • Die van Gent zuI-
ten immers nooit in de hemel
komen ...• (Met dank aan de infor-
mant.) •

Menselijk
Maar de komponist geeft aan de titel
nog een andere. meer preciese verkla-
ring. Het middendeel kan weggelaten
worden - zo krijgt de uitvoerder de
kans om aan zelfcensuur te doen: het
wordt-hier immers JtNr;-In-dk ad
libitum-deeltje weerklinkt de Interna-
tionale. Het socialistische strijdlied
wordt omgezet in een wals - die
eigenaardig genoeg niet aan Chopin
doet denken - en wordt langzaam
afgebroken in zijn ontwikkeling. Het
model wordt réduit. Modèlc: Réduit. ..
gaat over Polen, "dont nous gardons
toujours l'espoir, en mai /98/. qu'elle

ziJn?" vragen wij
ons af. Henry Pousseur lijkt duidelijk op de opname van het Waalse
platenmerk Musique Nouvelle deze stelling te willen bewijzen. (foto: K.C.)

000

Oud vuil.. Met vraagtekens .•
Want wie is toch dat stichtend lid
van de Alma, waarover sprake In de
Stichtingsakte van 15 februari
1954 ? Zou het hém kunnen
zijn? • De enige echte? • De akte
vermeldt Gaston Geens, student,
Heirbaan 10 te Kersbeek-Hiskom .•
Van Almafanaat tot voorzitter
Vlaamse Raad .• Je moet het maar
doen ...•
Meer politiek gekonkelfoes. • Of
- wist u dat.i. » Willy C/aes en
Wilfried Martens op hetzelfde mo-
ment lid van WS. Vlaamse Vereni-
ging Studenten. waren? • Dat was
in 1959-'60 .• Trouwens. bij de
(buitengewone) leden van de Alge-
mene Vergadering van VVS
men wel meer klinkende namen .•
Zoals .• Luc Huyse, verzuilings-
specialist aan de KUL.. Hein
Picard. de man van de cijfers .• En
prof. E. Leeman. die later Commis-
saris-Generaal van de KUL-UCL
zou worden .• Dàt waren nog eens
tijden l e Onbaatzuchtig engage-
ment heette dat. • (Met dank aan
onze informanten op SoRa) .•

zetfouten en dies meer. Gewoon
beschamend.

Pousseur levert op deze plaat een
sublimatie en vermenselijking van ons
Europees erfgoed uit de 50- en 6O-er

, jaren, waarbij het serialisme niet meer
als doel maar als middel wordt gezien.
Deze lulkenaar brengt dus geen avant-
garde, en is (niet) meer vernieuwend in
de strite zin van het woord. Ondanks
het feit dat het serialisme reeds "als
behorend tot de geschiedenis" wordt

transparant en aangenaam om te
beluisteren, ook voor mensen die
helemaal niet gewoon zijn serieel en
post-serieel materiaal te nuttigen. Een
aanrader voor ieder die eens wat
anders wiL

G.J.

Hearl Pousseur. Musique Nouvelle 004, (pro-
duction et diffusion : Centre de Recherches et
de Formation Musicales el Théatrales de
WaUonie)

occ
Wel-heb-je-van-ze-Ieven.. Wat
vernamen wij? Het Taal Aktie
Komttee. meer bekend als TAK.
doet gewaagde uitspraken .• In
verband met de Galeries Anspach
eisten zij wérk .• Sorry. in TAK heb
ik me blijkbaar deerlijk vergist. ..•

OE.
c..»:RJrGROEp
VOEDING
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ccc
Openingsspeech. • Bij het gras-
duinen in (alwéér. tss-tss!) oude
bestofte archieven troffen wij de
openingsspeech van 1964 aan .•
Uitgesproken door Zijne Excellen-
tie Mgr. A. Descamps, rector mag-
nificus van de universiteit .• Op 5
oktober van het genoemde jaar
sprak deze man vermanende woor-
den .• Alles is kalm verlopen in het
voorbije jaar te Leuven .• Zo be-
gint hij .• Maar dan komt het. • Ik
kan nochtans mijn ongerustheid
niet verzwijgen betreffende één
punt uit het studentenleven .• En
dat punt was .• De te grote vrij-
heid in de omgangsvormen tussen
studenten en meisjesstudenten .•
Waarop de rector een beroep doet
op het waardigheidsgevoel en aan
de studenten vraagt. • Niet af te
wijken van de zelftucht die de
christelijke moraal. en trouwens
ook de natuurwet (ons) oplegt .•
En er wordt nog meer zout op deze
wonde gelegd .• De rector wees
erop .• Dat bepaalde vrijheden. die
sommigen zich op straat veroor-
loven. de grens van het toelaat-
bare te buiten gaan, • Hè. wat érg
nou! • Bovendien zei Descamps .•
De studenten moeten begrijpen
dat de straat niet van hen alleen
is .• Stel je voor. • Deze speech
werd gehouden vier jaar vóór die
zo 'beruchte revolte' van mei '68.
Maar gelukkig .• L 'histoire se ré-
pète .• Dus ook dergelijke woor-
den horen we heus nog wel 'es
terug .• Dat pamfletje bij de ope-
ning van het huidige akademie-jaar
was echt niet nodig. hoor, WIV

Snack A1ma I
Gasthullberg, PaulColl.

MeisJescentrum
Snack Alm. 11

Alternatief
Restaurant

Alm. 11 en lil Sedes

Ma. 17/1 Romige kampernoeliën- Romige kampernoeliën-
soep soep
kabeljauwrolletjes rumsteak vegetarische
selder in room gebakken witloof nasi-goreng
aardappelen aardappelen
dessert. peer yoghourt en fruit yoghourt en fruit

DI. 18/1 braziliaanse soep braziliaanse soep
biefstuk hamburger gegratineerde
andijvie in room rauwkost gierst
zilvervliesrijst zilvervliesrijst met groenten
fruit yoqhourt en fruit fruit

Woe.19/1 tomatensoep tomatensoep
pladijs blanket granenschotel
ratjetoe met kampernoeliën met ei
aardappelen puree en rauwkost
yoghourt en fruit yoghourt en fruit yoqhourt

00.20/1 paysannesoep paysannesoep
(avond) biefstuk vis van de dag pompoentaart
schorseneren in room met groenten met
zilvervliesrijst puree zi Ivervl iesrijst
banaan yoghourt en fruit fruit

VriJ. 21/1 carmensoep carmensoep
(avond) hamburqer gepaneerd kalkoen lapje haversteak
spinazie in room met groenten met
aardappelen kroketten soyasla
fruit yoghourt en fruit fruit

Soep van de dag

varkenslapje
florentine
aardappelen
yoghourt en fruitccc

De Raad voor Studentenvoorzie-
ningen .• En waarom niet? • De
RVS is sowieso een vaste klant van
deze rubriek .• En onze informan-
ten ter plaatse lachen zich blijk-
baar te pletter.. Vooruit. daar
gaat-iel.

Eerste RVS-vergadering .• Tot ie-
ders konsternatie blijkt het deficiet
in de meisjespeda's groter te zijn
dan in de lonqensoeae's .• Deze
opmerking kwam van prof. T. Van
der Waeteren .• Niemand kan het
verklaren. maar het zal onderzocht
worden .• Jan Bauwens doet op de
volgende RVS een poging tot
antwoord, • Parafrase: herinner u
dat de meisjes duurder zijn dan de
jongens ...• '

A haut les catholiques? • Sex on
the university ... ? • Eerstekanners
weten het nog wel. ouderen herin-
neren het zich allicht. • Jaarlijks
wordt aan de eerstejaars een zgn.
voorlichtingsbrochure uitgedeeld.
Nu blijkt echter de voorraad op .•
En moet er dus extra gedrukt
worden .• En wie zal dat betalen?
Met een geestelijke (Sabbe) moet

soep van de dag
brusselse stoverij
aardappelen

yoghourt en fruit

soep van de dag
griekse pilauw
aardappelen

yoghourt en fruit

soep van de dag
(avond) varkensgebraad
spruitjes
aardappelen
yoghourt

soep van de dag
roemeense
viskroketten
aardappelen
yoghourt en fruit

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER M. Tel. ALMA 229911
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Het zou niet mogen
Het is in ons aller belang - de Veto-
medewerkers en samenstellers, de
lezers en de organisatoren - dat
Veto's agenda zo volledig mogelijk is.
Nog vaak gebeurt het evenwel dat
belangrijke manifestaties door de ma-
zen van Veto's service glippen. Dat zou
niet mogen!

Een week voor verschijnen (d.i. elke
vrijdag) moeten uiterlijk de aankondi-
gingen op het Veto-sekretariaat zijn
. overgemaakt. Wees duidelijk (getypt
bv.) en beknopt (telegramstijl), edoch
volledig (alle gegevens: waar, wan-
neer, door wie, voor wie, hoeveel,
enz.). Onze onfeilbare medewerkster
Ingeborg Verplancke (haar weze bij
deze op bescheiden wijze even hulde
gebracht - applaus graag; zo, dank
U, dat volstaat ruimschoots) verwerkt
uw teksten makkelijker en foutlozer
als u meewerkt zoals hierboven geéks-
plikeerd.
Maak er gebruik van, verrek, van

diene agenda!! Hij is er voor en,
trouwens, wie heeft er géén belang bij 7

ASR- Berichtjes
aarborge

Jammer genoeg heeft het ASR-sekre-
tariaat moeten vaststellen dat er soms
nogal 's lichtzinnig wordt omgespton-
gen door ontleners van ASR-mate-
riaal, inzonderheid de megafoon en de
auto-geluidsinstallatie: laattijdig te-
rugbezorgen (waardoor andere ge-
bruikers in de kou komen), ontbreken
van een batterij, verdwijning van
stekkers e.d.
Om deze euvels zoveel mogelijk

tegen te gaan, besliste de Stuurgroep
van 03/01/83 om de waarborg te
verhogen tot 2500 fr, zowel voor
megafoon als voor auto-geluidsinstal-
latie, om alzo de gebruiker tot grotere
verantwoordelijkheid aan te sporen;
we benadrukken dat het om een
waarborg gaat, die integraal wordt
terugbetaald indien alles in orde wordt
teruggebracht. De waarborg wordt
integraal ingehouden tot wanneer alles
in orde is. Wanneer er onkosten
moeten gemaakt worden voor herstel-
ling of vervanging die hoger oplopen
dan de waarborgsom en waarvoor de
gebruiker verantwoordelijk is, is hij
verplicht om het verschil bij te betalen.
Een goed verstaander heeft maar een
half woord nodig ...

Verkoopprijs papier
stencil dienst

Bij de laatste levering van papier voor
de ASR-stencildienst werd vastgesteld
dat een pak meer kost dan het bedrag
waaraan het totnogtoe verkocht werd
(110 fr.) Daarom besliste dezelfde
ASR-Stuurgroep een pak van 500 vel
(wit -f recyc1age-)papier voortaan te
verhogen tot 115 fr. De tarieven voor
afdraaien van stencils blijven echter
ongewijzigd op 0,40 fr. recto en 0,60 fr.
recto-verso, 0

Snel, nog voor
de bom!

ZOEKERTJESMichel de Villers
en Marc Fosset

Gezocht: huisjes of koten voor 4 sociaal
assistentes (HISS-Geel) op stage te
Leuven (van 15jan. tot eind juni.) Zich
wenden: Marc Maes, Maria Theresia-
stro 115. Tel. 229768

Gezocht: zwarte boekentas, bevatten-
de 3 kursussen en een 'Casio'<pocket-
calculator. Bezorg ze terug op F.
Lintsstraat 194 bij P. Norro en krijg
eenfonoplaat naar keuze als beloning.
Verloren: rode sjaal- zondaga vond 9
januari, bus lijn 307 (om 10 uur). ZW
Dominique Vandewal, Bogaardenstr.
27 te 3000 Leuven

Alles lijkt me in orde te zijn, zei de
vrouw op een vertederende ma-
nier tegen haar vriendin op het
moment dat de telt-out van de
derde inslaande A-bom die dag
door hun roodgloeiende ogen
werd geregistreerd. Ze waren, in
het jaar 1984, heel tevreden met
de situatie zoals die zich voor-
deed. Zij was een ex-studente
wiens mogelijkheden door de
hoge Almaprijzen de das waren
omgedaan, haar vriendin had
vroeger moeten rondkomen van
een bescheiden maandelijkse
O. G.M. W. -bijdrage; maar dat was
nu reeds lang geleden... Het
laatste wat ze hadden gedaan
voor de vredesoorlog uitbrak was
samen nog eens de Veto door-
bladeren. Toen echter was de
EMP in volle hevigheid losge-
barsten, zodat de fotozetmachine
van Veto onmidddel/ijk ekspto-
deerde en het redaktie team kol-
lektief het hoekje omging ...
Wij hebben medewerkers
nodig, nog vóór 1984 (de
bom ?). Zeg dat Orwell het
gezegd heeft!
Veto-medewerker:
een Job voor JOu?

Michel de Villers en Marc Fosset zijn
meer bekend door kombinaties met
andere muzikanten dan door dit duo.
Michel de Villers speelde met verschil-
lenden van de grootsten uit de Jazz,
zoals Buck Clayton, Bill Coleman,
Lucky Thopson, Guy Lafitte, Don
Byas, Bemard Peiffer, Wild Bill Davis,
Jonah Jones en gedurende een verblijf
in Amerika met Jimmy Rushing.
Count Basie e.a. Michel de Villers
speelt alt- en baritonsax, op een zo
prachtige wijze dat hij mag vergeleken
worden met Gerry Mulligan, Pepper
Adams, Benny Carter ofPhil Woods.

ISOL-
announcements

Jan. 12-13-14. Table Tennis
A Table Tennis Tournament is being
organized in ISOL bar fOT ISOL
members. Final match will be played
on friday evening.
Tuesday Jan. 18, Filmshow, 8 p.m.
Movie 'Diamonds are forever' from
James Bond series. ISOL members can
see the moviefree, whileothers have to
pay only RF 25. 0

Studente zoekt (gemeenschaps)kot,
max. 3500 Bf. in Leuven. Bellen: Mieke
Cantineaux 053/21 5238.
Te huur ruime kamer 3000 Fr. de
maand. Bevragen P. Vergaerde Lei 8.

Van Marc Fosset is geweten dat hij
zeker tot de tien grootste Jazzgitaris-
ten van deze tijd behoort. Hij is vooral
bekend van de prachtige opnamen die
hij maakte met basist Patrice Caratini
met wie hij ook meestal samenspeelt.
Met Michel de Villers maakte hij één
LP voor het label Black and Blue, nl.
Hershey Bar. Wanneer je deze LP
beluistert, kom je onder de indruk van
hoe warm en vol de muziek, slechts
door twee muzikanten gespeeld,
klinkt. Ze spelen voornamelijk bop,
doch ook moderner komposities.

Column 6
Poëzie is er niet om gelezen te

worden. Poëzie is er om
voorgelezen te worden. Ter

rechtvaardiging van deze stelling
zou i!< U, hypocrite tecteur, mon
semb/ab/e, mon trëre, kunnen lás-
tig vallen uitgebreid historisch ex-
posé over poëzie door de eeuwen
heen, Homeros en de Griekse
rapsoden enzovoort, maar dat gen-
re argumentering stinkt meestal
naar de motteballen. Nee, de beste
bewijsvoering is gewoon de empi-
rische. Als een gedicht voor de
eerste keer voorgelezen wordt on-
dergaat het de vuurdoop: wat
slecht geschreven is.klinkt meteen
vals, waar de dichter teveel allitera-
ties en assonanties zonder bete-
kenis in zijn verzen heeft geduwd,
hoor je de regels als sneltreinen
voorbijdenderen. De eerste symp-
tomen van geluidsoverlast mani-
festeren zich: hoofdpijn, braak-
neigingen. Lees bijvoorbeeld eens
luidop voor: "Vlam op, vrouw:/
vuur heb ik jou gewifd.! En water./
Opdat er oevers zouden zijn om
zonder schade/ zonder schaduw
schier aan land te gaan. En waarde
wind/ een gouden herder is die
neuriënd de heuvels hoedt. "Voor-
waar, de wind neuriet blijkbaar zo
enthousiast dat hij dwars door de
woorden blaast.
Poëzie moet je dus horen. t.uce-

bert heeft dat blijkbaar begrepen,
want bij zijn nieuwe bundel 'Een
moerasruiter in het paradijs' steekt
een plaatje waarop de meester zelf
twaalf gedichten voorleest, een
initiatief dat navOlging verdient.
Poëzie 'moet immers uit de 'door
drukkerij Tulp B.V. te Zwolle gezet
uit Walbaum en gedrukt op 90
grams getint gevergeerd roman-
druk in een eerste oplage van 1500
.e~emJ)laren;-sfeer gehaald wor-
den. In_~ienalle dichters nu eens

platen zouden uitbrengen in plaats
van die onooglijke bundeltjes zou
de poëzie misschien eens opge-
stoten kunnen worden in de vaart
der volkeren. Want de voordelen
van zo'n omschakeling zijn niet te
overzien: een Extended Play -
zo'n hele dichtbundel kan wel op
een E.P., als je per gedicht 48
seconden rekent - is goedkoper
dan een dichtbundel, je hoeft niet
meer én naar je boekhandel én
naar je platenboer, samenstellers
van poëzieprogramma's op de ra-
dio krijgen het vel\' gemakkelijker
want i.p.v. zelf gecl\èhten te moeten
voorlezen kunnen ze dan gewoon
poëzie plaatjes afwisselen met ge-
wone plaatjes. Je kan verzoekjes
sturen naar Lutgart Simoens. Je
kan dan zelfs naar poëzie luisteren
terwijl je een boek leest, blokt.
Word wakker met een gedicht, ik
zie de slogan al voor mij. Je kan
poëzie gebruiken als achtergrond-
muziek bij de afwas. Pientere
zakenlui zullen dan ook de mo-
derne promotietechnieken gaan
toepassen, en videootjes maken,
bijvoorbeeld van Hugo Claus die
temidden van glitter, speciale laser-
effecten en schaars geklede zwarte
dames "Moeder" (Ik ben niet, ik
ben niet dan in uw aarde) lipt.
Maar wat zullen de dichters zélf

ervan zeggen? Herman De Co-
ninck motiveerde zijn weigering
om deel te nemen aan de Tweede
Nacht van de Poëzie aldus: "Poëzie
past niet in de concertzaal, poëzie
hoort op het nachtkastje." Een
harde noot om te kraken. Ik heb het
ei van Columbus echter al ge-
vonden: Herman De Coninck kan,
's avonds in bed met het nacht-
lampje aan, luisteren naar zijn
eigen live-elpee.

Michel de Villers (bs., as.) en Marc
Fosset (g.) woensd. 16/2 21 u. in
Conservatorium Koning Albertlaan
Leuven. Org, " 't Jazz-Café". VVK:
150,-, Kas: 200,-.

•

De glimlach als zoete balsem
Was de vorige Veto, de nr. 13 uit de rij
dan nog wel, al niet de allermooiste en
allerverzorgdste tot op heden kwa
uitzicht, dan was het zeker de grappig-
ste. Wat daar niet al voor nonsens
in stond, kan je niet geloven als je 't
niet zelf gezien hebt. Het is bijna de
moeite om hem weer ter hand te
nemen. Hoewel, we moeten ook niet
overdrijven.

kling te jagen door alsnog te schrappen
in de 3 kolommen tabellen. Zelfs G.J.
konden we dat niet aandoen, vonden
we.
Lapsus 3. Op pagina 8 leest U in de

titel "EmmeNdeurs". Als Uw kennis
van de Franse taal nog iets voorstelt,
weet U dat een vervelend, lastig
iemand een "emrnerdeur" is. Hoewel
de originele kopij van het artikel deze
spelling ook vertoont, hield onze typer
- dit maal niet G.J., maar J.V.D.
obstinaat vol dat hij letterlijk had
overgetypt wat op de kopij stond'. Hij
gaf wel toe het woord in kwestie niet
geheel onder de knie te hebben. Het
was zijn allereerste artikel voor de
Veto dat hij daar intypte én meteen zo
deerlijk toetakelde.
Lapsus 4. Hier betreft het de laatste

groteske verminking van een onzer
redaktionele artikels van - ik herhaal
het - uitgerekend Veto-l3. Luc V.
had heel stijlvol zijn inleiding opge-
bouwd rond de slagzin die in de titel
had moeten staan, een uitspraak van
Moniek Darge: "Meer verkrachtingen
door meer porno?" U begrijpt al: de
typer van dienst vond de titel wat te
lang en ging er meteen toe over die te
vervangen door een veel kortere en
waarschijnlijk (7) even' veelzeggende. I
Niemand betwijfelt dat, ofwel 7, maar
even weinig mensen begrijpen nu de I
inleiding nog. Ze slaat namelijk op
niets meer ...
Wat al wonderen de typers en lay- I

outers op 't allerlaatste nog kunnen
verrichten om van Veto een pareltje te I
maken. Je lacht je te barsten, vooral
daar waar het er zo ernstig aan
toegaat. Alsof dat niet verliluchtend I
werkt. Gespannen kijken we uit naar
hun volgende bokkensprongen. •

J.H. Verbanck, red. sekr,

Minder gelukkig met deze onge-
wilde grapjes, waarover dadelijk meer,
waren de auteurs van de diverse
gèteisterde artikels. De redaktiever-
gadering van Veto stond dan ook bol
van de schampere kommentaren aan
het adres van de moedige, nijvere
edoch licht afgestompte typers.
Met de glimlach over zoveel onzin

strijken we evenwel een zoete balsem
over de wonden die de grappen gereten
hebben in het soms wat zwaartillende
zelfrespekt van de Veto-redakteur.
Lapsus 1. Op de voorpagina zo-

waar, in de hoofdtitel ovër de volle
breedte van pagina 1, bloklettert G.J.
"Gent's Sociale Raad". Elke taal-
minnaar van het Nederlands schatert
het luidkeels uit, natuurlijk. Valt ie?
Wat denkt U dan van deze 7
Lapsus 2. De pagina 4 van dezelfde

Veto is rijk gei11ustreerd met prachtige
tabellen. De overgelukkige tikker die
het visueel verbluffende meesterwerk
na een nachtje door tot stand wist te
brengen, was het hartinfarkt nabij
toen hem gemeld werd dat bij de tekst
van 2 kolommen slechts anderhalve
kolom tabellen voorzien was; de rest
moest ingekort of geschrapt worden.
Het grote slachtoffer van deze grap
was echter de lezer want bij nader
inzien kregen wij het niet over ons hart
om de arme entoesiastelling over de

Peter De Jonge

ZOEKERTJE: 20 fr.
GebruiÎc onderstaand rooster. 1 teken per vakje,.1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr, 2d
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