
Een betere geschiedenisopleiding :

Niet tégen, maar voor iets
Meerdere malen werd

door studenten ge-
schiedenis (departe-

ment moderne geschiedenis) ge-
wezen op tekorten In hun oplei-
ding. Struktuurwijzigingen aan-
gebracht in het begin van de
jaren zeventig hebben deze maar
ten dele verholpen. Wil de ge-
schiedenis-opleiding de volgen-
de jaren niet nog meer
ondergewaardeerd worden, dan
zal men binnen het studiepro-
gramma een grondige verande-
ring moeten doorvoeren om zo
de kompetiviteit van de histori-
kus op de markt te revalueren.
Het gaat ons niet om een
verlichting of een verzwaring
van het programma, maar wel
om een aanpassing van het
onderwijs aan de noden van deze
tijd en aan de ontwikkeling
binnen de historische weten-

Naar aanleiding van net enuraat van
prof. de Smet en de eruitvoortvloei-
ende verschuivingen, werd de nood-
zaak van een programmawijziging
door de studenten andermaal op tafel
gelegd. Zij stelden een modeloplei-
ding voor waarnaar ze op lange
termijn naartoe willen werken: een
opleiding waar theorie en praktijk
nauwer bij elkaar aansluiten en die een
stevigere technische en methodologi-
sche basis bevat. Hiermee pogen zij
hun opleiding op te trekken tot een
meer aanvaardbaar internationaal en
interdisciplinair niveau. Sinds lang ziet
de historicus immers angstvallig toe
hoe andere wetenschappen zoals eco-
nomie, sociale, kulturele antropologie,
psycho-analyse en de sociale psycholo-
gie steeds opnieuw onderzoeksterrei-
nen voor zijn neus wegkapen. Dit
terreinverlies is vooral te wijten aan de
verouderde basis waarop hun weten-
schappelijke opleiding geschoeid is.
De historische methode van Leopold
von Ranke negentiende eeuws ge-
schiedvader, worden nog steeds als
zaligmakend geprezen. Ranke streefde
vooral naar een zo objektief mogelijke
geschiedschrijving, "wie es gewezen
ist", m.a.w. vertrekkend vanuit de
feiten die men zich voor laat spreken.
Historisch onderzoek bleef dus be-
perkt tot een heuristiek opzoeken van
perkt tot een heuristiek (opzoeken van
de bronnen) en een kritiek hierop
(aangaande de betrouwbaarheid van
deze bronnen) om dan vanuit inhoude-
lijke lektuur te komen tot een rekon-
struktie van de feiten.

Vandaag de dag wordt in de
geschiedenisliteratuur een veel inge-
wikkelder wetenschappelijk model ge-
bruikt. Dit vertrekt vanuit een relati-
vering van het oude objektiviteits-
ideaal. Vaak ging het historisch onder-
zoek immers uit van een vraagstelling
in funktie waarvan men bronnen
selekteert. Deze voorheen implicite
vraagstelling kan nu worden geëxpli-
citeert in een hypothese die men dan
wetenschappelijk toetst. Verder blijft
ook dit model bij een efficiënte
heuristiek en een gezonde kritiek op de
bronnen. De methode die ze gebruikt
om de aldus gevonden en betrouwbaar
geachte bronnen inhoudelijk uit te
diepen, is echter tweevoudig, maar kan
natuurlijk naargelang het soort bron
tot een van de twee worden bepe~kt.

gaande en niet aflatende OJSCUSSles
worden aangegaan ivm het hierboven
methodologisch beschreven model.

vervolg op achterpagina

Eén van de vele slachtoffers van/olteringen en repressie in Basken~anci.
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opgezette Europese openluchtkonserten.· En wie zijn wij
om dàt niet te geloven? Op naar Wercht~r, op naar Bruce?=..Also du. thl. year I• .lnlçt Sminoten, who will ba II
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Middeleeuwse
In

De onpeilbare wegen
van het toeval
Bij het zoeken naar 'hete aktuele
hangijzers' (als onderwerpen
voor ons redaktioneel) kwamen
wij bij het probleem van ver-
krachting. Pieter T'Jonck, hoofd-
.redakteur van Veto schreef hier-
over een beschouwing op pagina
2. Bij het ter perse gaan kregen
we echter nog een dringend
bericht over een vorm van ver-
krachting, die blijkbaar opgeld
maakt in het Leuvense: ver-
krachtingen tegen het Vluchthuis
voor Vrouwen te Leuven. Paaina 4

Laten folteren
omwille van NATO en EEG

Spanje doet zich voor als
het land van de uitersten:
tot voor kort het Europese

eksemplaar van een fascistische
diktatuur, nu het prototype van
een jonge demokratie. Dit laat-
ste imago strookt echter weinig
met de realiteit. De infiltratie
van franquistische erfenisdra-
gers in administratie, justitie en
vooral in leger en politie houdt
immers Spanje stevig in de tang,
onder het motto: "Braaf zijn of
een staatsgreep". Naar buiten
toe is het allemaal rozegeur en
maneschijn, want Spanje wilde
Nato-lid en EEG-lid worden.
Wie het meest last heeft van die
Spaanse realiteit is het Baskische
volk, dat verdeels is over Noord-
Spanje en Zuid-Frankrijk. Eus-
kadi (Baskenland) fungeert als
wingewest van Spaans en inter-
nationaal kapitaal, als haat ob-
jekt van Spaans chauvinisme en
als doorn in het oog van Spaans
rechts en leger. Immers, de
Basken willen wel eens demo-
kratische eisen stellen. De vraag
naar autonomie en zelfbestuur is
niet een louter nationalistische
refleks, Euskadi wil de banden
kwijt met een staat, die ekono-
misch, politiek, kultureel, .., on-
derdrukt. Wie als Bask tegen
deze uitbuiting en verdrukking
opkomt, onder welke vorm dan
ook, krijgt kontakt met gevan-
genissen, folterbanken en ge-
weerlopen.

Allereerst is er het kwantitavieve In de 2" kandidatuur dienen de
bronnenonderzoek, dat tot nog toe in meeste courante methoden te worden
onze opleiding nauwelijks aan bod geleerd, die de studenten in staat moet
kwam. De laatste decennia is gebleken stellen het verzamelde materiaal te
hoezeer statistiek een onmisbare fak- 'lezen'. Dit is in eerste instantie de
tor is in het historisch onderzoek, en hermeneutiek. In de tweede plaats
dit voor onderzoek in alle historische dient een kursus statistiek te worden
tijdvakken. geïntegreerd, die is afgestemd op

Het kwalitatieve onderzoek kan niet historische vraagstellingen.
zonder meer gelijkgesteld worden met In de licenties zou als sluitstuk van
de inhoudelijke lektuur uit het Ranki- de opleiding worden ingegaan op de ..
aanse model, vermits het hier gaat om methodologische problematiek zelf.
een hermeneutische analyse die veel Een kursus theorie van de geschiedenis
ruimer zou moeten opgevat met inbe- zou een tweeledige vraagstelling in-
grip van oa literatuurtheorie, belang houden. Eén: vraagstelling naar wat
van interpretatie, semiotiek, enz... geschiedenis is. Een kennismaking dus

Belangrijke vernieuwingen die wij met de diskussies zoals deze over
dus voorstaan zijn: uitbreiding van het kontinuïteit versus diskontinuïteit van
hoofdstuk syntese (van de vroegere de geschiedenis, eigenlijk een filosofie
historische kritiek) tot een degelijke van de geschiedenis maar dan bekeken
hermeneutische opleiding, en een vanuit de ogen van een historisch
openstaan voor hypothesevorming. geschoolde geest. Twee: Vraagstelling
Dit methodologisch profiel zou als naar het wetenschappelijk karakter
volgt gestalte moeten krijgen, in onze van de geschiedenis, nl is geschiedenis
opleiding: een wetenschap, waar is een historikus
Op het programma van de I" kandi- mee bezig. Dit houdt een inleiding tot
datuur dient een efficiënte heuristiek te de wetenschapsleer in waar het eigene
worden gedoceerd, die Middeleeuwen, van de geschiedwetenschap wordt

tUa, '. Nieuwe Tijd en NieuwsIe.Md be- fjkQPiiiltiW
. ... tV • "';." ... ._..... ..... t. *.ajk&Uji_ _ IC

ding tot de historische
Beide capita gaan gepaard met een
praktische toepassing. Het spreekt
vanzelf dat dit geen verzwaring van het
programma mag teweegbrengen.

Juanjo A. en Fernando B.
De hoofdrolspelers in ons verhaal zijn
twee Basken, die militeren in LAB, de
syndikale vleugel van de linkse Herri
.Batasuna, de tweede grootste partij in
Euskadi. Juanjo A. vliegt voor de
eerste keer in de gevangenis als hij in
1978 propaganda maakt voor het
(verboden) Baskische nationale feest.
Een jaar later leiden hij en Fernando
B. een staking. Vele LAB-militanten
worden opgepakt, hun familie wordt
bedreigd door franquistische terreur-
benden, ... Juanjo en Fernando besef-
fen hoe laat het is en vluchten naar
België. Dadelijk wordt het statuut van
politiek vluchteling aangevraagd. Bel-
bië is het enigste land (dit als kant-
tekening) dat een toewijzing van dat
statuut afhankelijk maakt van een
UNO-advies. DE UNO laat echter
lang op zich wachten, ondanks een
hongerstaking van de twee vluchtelin-
gen en politieke druk van parlemen-
tairen, die de onzekere en precaire
situatie van Juanjo en Fernando naar
waarde schatten. Tot overmaat van
ramp is het langverwachte advies
negatief. "Het dossier van die twee
weegt niet zwaar genoeg. Het betreft
slechts twee vakbondsmilitanten en
die hoeven niets te vrezen in een
demokratie." Op die manier veegt de
UNO onder andere het verbijsterende
Amnesty-International-rapport onder
tafel, waarin duidelijk aangetoond
werd dat er in Baskenland gefolterd
wordt en dat niet alleen 'terroristen'
maar ook politici, delegees tot zelfs
komplete buitenstaanders het vrese-
lijkste moeten ondergaan in Guardia
Civil-kazernes. Het imago van Spanje
wint het bij de UNO op de realiteit.

, vervolg op pagina 3
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leed zal trouwens niet veel gehoor vinden.
Een oplossing hier is misschien om dader en
slachtoffer bij elkaar te brengen, met een
goede, niet noodzakelijk -'terapeutische'
begeleiding om tot een vergelijk te komen,
hen onderling schuld en boete te laten
bepalen. Misschien is dit de enige taktiek die'
op termijn bij de verkrachter begrip zal doen
ontstaan omtrent zijn eigen motieven en het
leed van zijn slachtoffer: Het probleem
wordt daardoor ook voor de brede massa
bespreekbaar.

REDACTIONEEL
Verkrachting; -een
veelsnijdend zwaard?

ruimen en ertegen op te treden. En Slatgaat
zelfs op voor het individu 'dat een ver-
krachting ziet gebeuren. Altijd die twijfel,
moet ik nu wel of niet ingrijpen, gaat het mij
wel aan? Dat kreëert een ongezond klimaat.
Enerzijds is er de reaktie: 'met het roestigste
en botste mes de geslachtsdelen van die
heren te verwijderen', anderzijds iserweinig
bereidheid om het probleem te onderzoeken
vanuit de drijfveren die elke man eigen zijn;
hoewel lang niet elke man daarom een
potentiële verkrachter hoeft te zijn.

Die eerste, ernottocete reaktie heeft nog
minder van een oplossing dan het stratrsch-
terlijk systeem. Maar ook dat lost weinig op;
behalve dat men er zeke~vn is dat niemand
de eerstkomende maanden een wandaad zal
begaan. Maar wat heeft het slachtoffer
daaraan, wat heeft de dader daaraan (meent
men dat hij door opsluiting een beter mens
zal worden?), en tenslotte, wat heeft de
samenleving eraan? Er wordt immers niet
gesproken over de essentie van het pro-
bleem, het wordt eerder verdoezeld 'door
over de strafmaat te spreken.
Men kan de verkrachter natuurlijk in

terapie nemen. Het is echter niet onwaar-
schijnlijk dat zo'n verkrachter niet zoveel
zieker is dan andere mannen. En ook voor
het slachtoffer blijft de waarom-vraag, het
wegblijven van een verklaring, spelen. Haar

Op een nacht waren ze er: die rode en gele
cirkels op de grond, in alle hoeken van
Leuven, met de tekst: 'HIER WERD EEN
VROUW VERKRACHT'. Het zijn er veel en
toch is dit slechts het topje van de ijsberg. De
statistieken van de politie laten verbazing-
wekkend hoge cijfers zien voor Leuven en
ook dat is nog maar een fraktie van het
werkelijke aantal. Veel vrouwen geven niets
aan bij de politie als ze verkracht worden,
omwille van het maatschappelijke stigma
dat hierrond hangt. Uitspraken als 'ze zullen
het wel graag hebben' kregen immers in
Engeland bv. een rechtsgrond toen een
rechter een verkrachter vrijsprak, omdat 'de
vrouw haar benen maar moet dichthouden'.
Ook in België is het gebeurd dat de
verkrachte, niet de verkrachter, alle schuld
en schande (de morele verontwaardiging
van de 'goeden', je kent het wel) op zich
kreeg.

Een en ander wijst erop dat verkrachting
nog altijd in een taboesfeer hangt, dat het
leed dat er het gevolg van is, en de drijfveren
die aan de grondslag ervan liggen, niet
bespreekbaar zijn.' Dat vermindert ook de
bereidheid om de vooroordelen errónd op te

Vanuit feministische hoek wordt er geop-
perd dat de enige manier om verkrachting
met wortel en tak uit te roeien een grondige
herziening is van de opvoeding. Die drijft
jongens nu enkel tot presteren en het
·aanzien van vrouwen als gebruiksvoor-
werpen. Mannen moeten 'warmer en
zachter' worden. De teorie lijkt een zekere
evidentie in zich te dragen. Het ontwikkelen
en uittesten, de praktische noodzaak ervan
hard maken, is een proces dat hand in hand
kan gaan met een nieuwe visie op strafrecht.
Een verharding van stellingen tussen man-
nen en vrouwen is alleszins wel het laatste
dat wenselijk is in deze kwestie: ze moeten
het probleem samen oplossen.

Pleter T'Jonck
In opdracht van de redaktie

Independant Research Center:
I.R.C. en Co. : Fotoco!
S·inds begin januari loopt er

een 'tentoonstelling' ineen
twintigtal kafés en univer-

sitaire gebouwen in Leuven en in
Heverlee. Getoond worden er
fotokopiereeksen die telkens een
verslag zijn van een kleinschalig
projekt van het I.R.C" het
Independent Research Centre. In
die fotokepies wordt verslag
uitgebracht van kleine, semi-
wetenschappelijke eksperimen-
ten, die de I.R.C.-leden vorig
jaar op touw hebben gezet en
waarvan ze nu de resultaten
doorspelen aan het studenten-
publiek. Waarover gaat het?

Een 'eerste deel van de fotokopies
onderzocht de mogelijkheden van
'deurkommunikatie' : hoe kan je me-
dedelingen doen via je huisdeur?
Welke boodschappen kan je langs die
weg kwijt? En hoe reageert de voorbij-
ganger ? Om dergelijke vragen op te
lossen hingen de IRC'ers papieren op
hun voordeur met de vraag om geen
verkiezingspropaganda in de bus te
proppen, om een passe-partour te
bezorgen of om 's morgens twee
koffiekoeken te brengen. Telkens werd
er nauwgezet genoteerd hoe de voor-
bijgangers reageerden: velen hielden
stil om de boodschap helemaal te
lezen, sommigen noteerden hun be-
denkingen op het papier. I.v.m. de
verkiezingspropaganda schreef ie-
mand erop: "dat zijn mijn zaken niet,
wilt gij dan mijn werk doen a.u.b.?",
en nog een ande-r: "ik stem nog steeds
voor de P.V.V.". Het verzoek om 's

e morgens koffie koeken te brengen bleef
echter onbeantwoord, noch door een
vluchtige krabbel op het papier nog
door koffiekoeken.
Er werd ook een verzameling aan-

gelegd van kattebelletjes: daartoe
werden papiertjes in de trant van 'Jos,
ik-ben naarden Alma, Piet' indiskreete
maar ongezien van huisdeuren verwij-
derd. Die bezwarende verzameling,'
een misdrijf dat intussen hopelijk al

. verjaard is, was recentelijk te zien op
fotokopie in ~de 20 Leuvense en
Heverleese kafé's en universitoria.
Er werd ook een 'duurstudie' ver-

richt, een eksperiment dat plaatsvond
in de Schapenstraat : in de vroege
ochtenduren werden daartoe papier-
tjes opgehangen op alle deuren met een
nummer dat een veelvoud is van
dertien. Op dat papier stond te lezen:
"en hoe lang blijft dit papier nog op de
deur hangen, vroeg de voorbijganger
zich terecht ar. Op geregelde tijdstip-
pen deed de I.R.c.-er zijn ronde in de
Schapenstraat om te noteren hoeveel
en welke papieren er nog hingen. En
daar maakte hij een tabel van, hetgeen
tenslotte een wetenschappelijke aktivi-
teit is,
Het tweede deel van de fotokopie-

reeksen onderzoekt de verzending van
"! •

boodschappen via de post. Als je een
kafé of een universitair gebouw kent
waar irc-fotokopies hangen, dan zalje
te weten komen hóe j e een brief schrijft
op de omslag van je brief, hoe je een
handschoen moet verzenden, hoe je
schuurpapier verstuurt, hoe je foto-
kopies van postzegels kan gebruiken
als echte fotokopies, enzovoort.
Elke week zal er een nieuwe foto-

kopie reeks opgehangen worden, en
dat tot eind april. Op 25, 26, en 27 april
gaat er dan in het Stuc het centraal
projekt van kultuurraad door, onder
de vorm van een fotokopiedriedaagse.
Daar zal, om het met irc-woorden te

zeggen, onderzoek opgezet worden
naar de kommunikatieve, artistieke en
andere mogelijkheden van de foto-
kopie. Als je zin hebt om mee te doen,
of om gewoon fotokopies op te
zenden, neem kontakt op met Goedele
of Klaas in 't Stuc.

koen. peters
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ADVERTENTIE

!I!IHlllleteiiiii--\fGft neUJJton
hotel gingen eten. «Knack» meldt
het menu.
«Saumon fumée ekstra doux de

Norvège. En-irecöte escoffier. Par-
fait glacé au genièvre.»
Mensen met hun schaapjes op

het droge. Van schaapjes gespro-
ken ... De Russische ruimte doos
kan ook op de Falklands-Malvinas
donderen. Kijken wie dan naar wie
een vinger uitsteekt. «Muziekkrant-
OoP> brengt, nog altijd in dat
weekend, een reportage over pop-
muziek in Argentinië. In de jaren
zestig waren ze daar mi nder gevoe-

«Het was fantastisch. We plak- lig voor Engelsen.
ken nog eens in de handjes en «De koorts die door de Beatle-
daaaaaaaaq,» mania werd veroorzaakt kon ook
Het kan nog allemaal, voordat de Argentinië niet onópgemerkt voor-

«Trouwen; een dubbel leven bom valt. Of voordat een Russische bijgaan. The Beatles waren zo
Een weekend is stopverf; je vult er leiden." satelliet valt. Laten we 'hopen dat populair dat ze haast Buenos Aires
de gaatjes mee die een week Wij zijn vertrokken, «Sonja Ba- die in België neerstort, want dat aandeden>
geslaan heeft. Een weekend is rend op vrijdag» draagt de koffer hoopje kernafval met een hamer en The Beatles ? Kom nou, geka-
soms een vrachtwagen zandzak- een uur verder en behandelt het sikkel op baart de overheid meer moefleerde soldaten met lang
jes; je vult er de bressen mee di~ item seksuele voorlichting. Een zorgen dan Doel of Pershings. Om haar. Als die Russische satelliet
vele weken geslaan hebben. Lezen, vrouw vertelt dat ze nooit voor- buikpijn van te krijgen. En dat hier neervalt, vallen wij de USSR
liggen, lispelen, luieren en lelevi- IJchting gekregen had, dat ze het deden Grootjans en Verhofstadt binnen, verkleed als Elton John of
sie. poe nunietatsot, jouw week- . ,allemaal dadelij~ lang, de,praktijk niet toen ztli(l.I)f1tBruss~lsAstoria-.·. B,ooey.M .. , .
: t '. , p ,: • • I • I ' , " ,'.. • , .~ • • : 0- ~ V • I , ,,, ... .. • .. l '-,-. ,....' I • • • ." .1, ~,. ..,

end is geen haar beter, geen gram,
geen zandzakje.
«Waarom zou ze nog trouwen?

Ze heeft een papegaai, die van zijn
oren maakt, die vloekt en die op
alles kommentaar levert. Ze heeft
een hond die met vuile voeten
binnenkomt en die begint te grom-
men als iets hem niet aanstaat. Ze
.heeft een kater, die de ganse nacht
kan wegblijven. Waarom zou ze
nog trouwen?»

onder de knie (en boven de knieën
ook) moest krijgen en dat ze zelfs
niet wist hoe ze aan haar moeder
moest vertellen dat ze-zwanger
was.
«Mijn buik is dik en begin nou

niet te zeuren-
Neen, geen gezeur, een etmaal

later stapt een entertainer op de
buis, die goochelt met chérie,
Hawaï, Parijs, Josefien en rozen.
Eddy Wally krijgt geen handtas in
de nek want hij kan ze verkocht
hebben.Dit is een leuke weekendplati-

tude, geknipt uit een plaatselijke
krant, waar het in dialektvorm te
lezen was. En toeval of niet. «De
Zwijger» heeft in datzelfde week-
end een antwoord klaar.

.~:1: L.'.'(':.;':,·'.~·.'·_~_~·.<J'..•·...·_ Y:/: ..~·~" ~ ( .. r.(.l'. !!-. . .__ ..
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Om te besparen:

Biologie
Hetzijn in feite toevallig

samenlopende omstan-
digheden, het toeval-

lig op pensioengerechtigde
leeftijd komen van een aantal
professoren, en dit misschien
minder toevallige crisistijd-
perk, die het departement
Biologie door elkaar schud-
den. Tengevolge van twee
vervroegde emeritaten in
1984, nl. de professoren J.
Van Boven en A. De Bont, en
één in 1985, nl. prof. R.
Lontie, ziet de poe Dier-
kunde zich geconfronteerd
met het wegvallen van liefst
1/3 van het (licentie )pro-
gramma, wat tot een totale
herziening daarvan noopt.
Maar ook Plantkunde blijkt
het roer te willen omgooien,
met een eveneens vrijwel vol-
ledige herziening van het li-
centieprogramma.

000

In het vorige VETO-nummer(l) werd
gesuggereerd dat door het wegvallen
van enkele professoren, de afdeling
Systematiek en Ecologie zou geëlimi-
neerd worden. Zulks kàn natuurlijk
niet. Prof. J. Van Boven verklaarde
alvast, aan de studenten, dat hij zou
verdergaan met lesgeven, zelfs onbe-
zoldigd, indien er voor hem geen
opvolger kwam. Een begrijpelijk
standpunt, als je ziet hoe hij de richting
Ecologie en Ethologie der Insekten uit
de grond stampte, met zijn werk van
jaren op de sociale insektenstaten.
Toevallig zijn het ook de meest
ecologisch georiënteerde colleges, die
door de «besparingsv-maatregels be-
dreigd worden.
In een toelichtingsnota bij het

programma-voorstel van de POC
Dierkunde, wordt gesteld dat het deze
colleges zijn waarvoor in ruime mate
vraag was naar wijziging (geen af-
vloeiing, maar een betere uitbouw!)en
dit vanuit diverse hoeken. Zelfs hogere
instanties, als het B.A.R. (Bureau
Akademische Raad) worden geciteerd.
Dat klinkt misschien vreemd voor wie
vorig jaar in Alumni Leuven (2) las dat
«Ecologie in Leuven goed aan bod
komt», voor de studenten daarentegen
is dat oud zeer!

Ecologie aan de Ecologen

Het lijkt zelfs min of meer een tragedie
te worden: nu zowat iedereen de mond
vol heeft van ecologie (en ecologisme),
rou het laatste restantje van ecologisch
onderzoek en onderricht aan de K.U.
Leuven verloren gaan. Prof. A. De
Bont stelde onlangs dat «ecologie
opnieuw uit de politieke sfeer moest
gehaald worden; ecologie is tenslotte
een sub-discipline van de biologie», Dat
neemt echter niet weg dat hij jarenlang
«Hydrobiologie van het Zoet Water-
doceerde, en geen «Ecologie». Ecolo-

•• Het Einde van een Tijdperk?
gie is in Leuven zodanig goed aan bod
gekomen, dat geen enkele Leuvense
kandidaat in aanmerking komt voor
dë opvolging, zo het vak opnieuw
vakant gesteld wordt. Waarschijnlijk
zal die plaats naar een kandidaat van
de R.U.Gent gaan, zoals de laatste 4
benoemingen reeds kandidaten van
Gent waren. De POC stelde letterlijk:
«Het actuele programma heeft de
jongste twintig jaar en meer, geen
wezenlijke verandering' gekend en dat
impliceert eventueel heel wat veranke-
ring in bestaande patronen». De nood-
zaak tot een totale herziening van het
programma, komt in die zin vrij
ongelegen, dat juist nè overal be-
spaard dient te worden, en dat de
dreiging van niet-opvulling van vrij-
gekomen AP-mandaten zeer reëel is.

Straf ons niet!

Tegenover de hakbijl der besparingen
weet de POC anderzijds handig .ge-
bruik te maken van deze «verankerde>'
situatie. Zij stelt namelijk dat «sinds
zovele jaren» de verst doorgedreven
afslanking van programma's werd
staande gehouden, en dat deze hou-
ding thans bezwaarlijk «gestraft» kan
worden. Dierkunde is inderdaad de
enige richting binnen Wetenschappen
zonder keuzerichtingen en vrije keuze-
vakken: het programma is niet alleen
voor alle studenten gelijk, maar ook
vertoont het verhoudingsgewijze het
grootste aantal colleges die tweejaar-
lijks zijn, en dus door I" en 2" licentie
gezamelijk gevolgd worden. «Het kan
moeilijk nog goedkoper», besluit de
POC daarom.

Een eerste voorstel tot reorganisatie
bestond er in het gehele departement
Biologie in drie richtingen i.p.v. in
twee op te splitsen: Plantkunde,
Dierkunde plus Ecologie. Dat voorstel
hield o.m. ook in dat l' licentie zou
gemeenschappelijk worden voor de
drie richtingen, net als de kandida-
turen gemeenschappelijk zijn. Het
voorstel bleek om meerdere redenen
niet haalbaar, zodat men aan een
tweeledige indeling der licenties
(plant- versus dierkunde) bleef vast-
houden.
Vervolgens is men overgegaan tot het
afzonderlijk reorganiseren van Plant-
en Dierkunde. In Dierkunde stelt men
thans een tweeledige structuur voor:
de keuzerichting Fysiologie-Morfolo-
gie en de keuzerichting Systematiek-
Ecologie (-Ethologie). Het voorstel is
evenwel nog niet uitgewerkt, - het
wordt momenteel door de POC behan-
deld -, want er rijzen alvast zware
problemen. Om te beginnen impliceert
het gemeenschappelijk maken van I"
licentie Dierkunde voor de twee keuze-
richtingen, het verhuizen van vakken
van 2" naar I" licentie, een gekend
procédé ter verzwaring van het pro-
gramma. Wat echter door niemand
wordt gewild! Ter informatie: eerste
licentie Dierkunde was één der studie-
richtingen die door Depreeuw en
Bracke werden uitgekozen voor een
kwantitatief onderzoek van de studie-
belasting, en het was de richting die uit
die enquete het slechtst naar voren
trad.

songbooks

Ruzie met Geneeskunde?

Het herzien van het huidige licentie-
programma stuit nog op andere moei-
lijkheden. Juist om de studiedruk niet
t,e vergroten, wenst men bepaalde
vakken in te krimpen of gewoonweg te
verwijderen. Het lijkt er op dat men
hiervoor zijn oog heeft laten vallen op
de vakken ontleend aan de Faculteit
Geneeskunde, die ongeveer 1/4 van
het programma vertegenwoordigen.
Meer bepaald werd voorgesteld om
Algemene en Bijzondere Weefselleer
van J. Lauweryns en V. Desmet, te
vervangen door (dierlijke) histologie
«uit eigen huize» (Prof. M. Quagbe-
beur).
In het verleden werd reeds geopperd
dat het dusdanig «buitenwerken .. van
de Faculteit Geneeskunde uit de
Faculteit Wetenschappen (Biologie),
wel eens zou kunnen resulteren in het
buitenwerken van Biologie uit Genees-
kunde, om welke reden men deze zaak
zo voorzichtig mogelijk wil aanpak-
ken. (Dit is namelijk één der mechanis-
men volgens dewelke subsidies van de
ene faculteit naar de andere versluisd
worden.) Bovendien releveert ten,
overigens weinig gekende, studenten-
enquete (3) dat juist deze vakken van
Geneeskunde didactisch hooggewaar-
deerd worden, door de studenten,
hoewel ze relatief het meest tot de
studiebelasting bijdragen.
Gezien het delicate van de materie
heeft de POC Dierkunde wel een
uitzonderingsprocedure aangevraagd
bij de Academische overheid, omdat
zulk een programmawijziging onmo-,
gelijk binnen een tijdsbestek van twee
maanden naar behoren kan worden
uitgevoerd.

~..~.,
H __ v.-~.",,,-,,,

...,,::;~-.~::,,,:-'" _ ....

·:-~r.;'~B~~.:=·~·;':
'.~" -

NAtUURLtlKt
fAM\Uf PLANNING

Biologie bedreiga door de bespanngen, en dat terwijl er in Leuven
van katholieke zijde alternatieven worden geboden / (Foto: WiV)

Laten folteren
"'levan NATO en EEGFace-lift

Het juridisch pingpongspel, waarin
ons ministerie van justitie, buiten-
landse zaken en de vluchtelingenraad
van de UNO de bal konstant naar
elkaar slaan, kan weer herbeginnen als
Juanjo en Fernando (terecht) beroep
aantekenen. Hun dossier wordt 'ver-
zwaard' met officiële dokumenten,
waarin de gemeenteraden van hun
vroegere woonplaatsen verklaren dat
de terugkeer van de twee militanten
automatisch in foltering en bedreiging
zal resulteren, met nog meer getuige-
nissen van mensen, die effektief gefol-
terd zijn, én met verklaringen van de
broer van Juanjo, een student, die zo
zwaar mishandeld werd dat hij een
poging tot zelfmoord ondernam.
Intussen leefden Juanjo en Feman-

do, waarvan één met vrouwen
kinderen, van een OCMW-minimum
in de omgeving van Leuven. Onzeker-
heid was troef, voorlopige bedrijfsver-
gunningen waren hun enige legitima-
tie. Politieke steun werd hen slechts
met mondjesmaat gegeven. Het twee-
de advies moest zo snel mogelijk
komen. En kwam.
Het was definitief negatief. Nog

steeds werden hun problemen als
onbestaande beschouwd. Natuurlijk,
het waren geen Polen want die staan
leuk in de statistieken. En het waren
geen 'terroristen', want dan weegt de
situatie wel zwaar door maar wordt je
direkt uitgeleverd aan Spanje. Om de
dossierkennis van de UNO wat te
illustreren citeren wij tweemaal de
zaakgelastigde te Brussel: "Basken 1
Dan wonen jullie in Portugal?" en
"Waarom zit er nergens een door de
politie vastgesteld geval van foltering
bij 1".Who cares 1DeBasken moesten
binnen de twee weken de Benelux
verlaten.
Dadelijk werd door Anai Artea, het

Vlaams komitee voor Baskische vluch-» telingen, op de sirene geblazen. De
C politieke partijen en de media werden< overspoeld met informatie over de
m zaak. Deze aktie kulmineerde in een
::z:I perskonferentie, die door het BRT-
-4 nieuws gekapteerd werd en gevoelige
m Gol trok het uitwijzingbevel in.
Z Dat uitwijzen en terug intrekken::! heeft Gol, in ruggespraak met kollega
.m Tindemans, in 1982 nog ontelbare

I keren herhaald. Zo werden de vluchte-
'--_---' -!. lingen enerzijds gekonfronteerd met
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In Plantkunde, waar reeds een systeem
van keuzerichtingen (5) en keuzevak-
ken bestond, lijken de voorgestelde
hervormingen minder ingrijpend en
eerder rationaliserend. Waar men
echter niet naast kan kijken is het
wegvallen, om uiteenlopende motive-
ringen, van maar liefst 5 vakken die
voorheen door Prof. A. Louis getitu-.
leerd werden. Er wordt namelijk geen
nieuw A.P.-mandaat ter beschikking
gesteld bij diens emeritaat. Alleen het
feit reeds dat het wegvallen van deze
vakken door de POC-Plantkunde
blijkbaar niet als leemte wordt aange-
voeld, wijst op een zeer bewust «face-
liften» van de richting plantkunde.
Zowel in plantkunde als in dierkunde
schijnt men zich van dat vroegere
gezicht te willen ontdoen, een gezicht
waarvan de naam zelden uitgespro-
ken, maar door iedereen gekend was:
Prof. H. Koch voor Dierkunde, Prof.
A. Louis voor Plantkunde.
Intussen wenkt de trein van Vlaanderens
3de Industriële Revolutie, wagon Bio-
technologie, kompartiment Genetic En-
geneering, ... en het stof dat deze trein
doet opwaaien belemmert het uitzicht
op de troonopvolging.

vervolg van de voorpagina

Het tweede advies

W.A.

(I) VETO 9, nr 15, p. 3.
(2) Alumni Leuven, jg. 13, nr 2, p. 9.
(3) Bios Onderwijskrant, maart 1981.
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een komplete patsituatie : juridisch
gezien was het UNO-advies definitief,
dus konden ze nooit nog het statuut in
België krijgen, én omdat een statuut
maar verleend wordt in het eerste land,
waar men naartoe vlucht, konden ze
nergens nog het statuut krijgen. (En
naar Spanje terugkeren was masochis-
tisch ...) Anderzijds kon, door de
welles-nietes-politiek van Gor en Tin-
demans, geen werk gemaakt worden
van een gefundeerde tegenaktie. Erzat
dus niets anders op dan op de krent te
blijven zitten, te wachten en te hopen.
In december 1982 werd tenminste

met de onzekerheid komaf gemaakt.
Gol stelde de ultieme uitwijzingdead-
line vast: 31 januari 1983. Punt,
andere lijn, de twee Basken moeten uit
de Benelux verdwijnen.

Waarom? Wat nu?
Dat België een NATO-lid en een EEG-
kandidaat niet voor het hoofd wil
stoten is duidelijk. Dat België zelf niet
wil toegeven dat het Spaanse vlees in
de kuip zich te buiten gaat aan
lugubere praktijken is om dezelfde
vriendschapsredenen al even logisch.
De Belgische staat had wel kunnen

doen of de neus bloedde, net als de
UNO, en de Basken in alle stilte hun
statuut kunnen geven. Maar neen,
buiten ermee. Wij vermoeden dat de
eigenschappen 'links' en 'syndikalist'
weinig positief waren voor het dossier.
Jean Gol heeft voor beide predikaten
nooit veel respekt gehad en, hoewel
zelf vluchteling geweest, voor die
hoedanigheid blijkbaar ook niet.
De toekomst ziet er nu wel dik zwart

uit voorde twee Basken. Weer de boer
moeten opgaan en enkel in Spanje nog
wettelijk kunnen verblijven ... Echter,
daar wachten de gevangenis, repressie,
foltering, terreur. Stilzitten kan dus
niet en met de moed der wanhoop
wordt er weer gereageerd: massaal
brieven schrijven naar Tindemans,
bezoeken van de UNO, mobiliseren
van de pers en de media, ... 31 januari
komt maar is er nog niet.

filiep canfyn
m.m.v. chantal sellekaarts

marc de smedt
monica gundrum

P.S. Inlichtingen krijgen of aktievoor-
stellen geven, daarmee moel je in
Vaarstraat 131 zijn.
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Na maandenlange opsluiting totaalweigeraar:

Dirk Torfs vraagt politiek asiel in Nederland
OP maandag 17januari jl.

dook totaalweigeraar
Dirk Torfs op als getui-

ge op een proces voor de Krijgs-
raad in Arnhem tegen twee
Nederlandse totaalweigeraars
Herbert Bitter en Paul Verte-
gaaI. Torfs had reeds 17 maan-
den gevangenisstraf achter de
rug, toen hij tijdens het kerstver-
lof jl. van een penitentiair verlof
gebruik maakte, om uit te wijken
naar Nederland, en om er vervol-
gens politiek asiel aan te vragen.
Tijdens het genoemde proces
werd hij door de Nederlandse
marechaussee opgepakt, en
voorlopig verblijft hij nog steeds
in een politiekantoor in Velpen.
Reeds de dag na zijn arrestatie
heeft de anti-militaristiche aktie-
groep Onkruit het Nederlandse
konsulaat te Antwerpen bezet,
om deze eis tot politiek asiel
kracht bij te zetten. Ondertussen
wekt het de verwondering dat
een Belgisch totaalweigeraar po-
litiek asiel gaat vragen in een
buurland, uitgerekend op een
proces waar andere totaalwei-
geraars terecht staan, die nage-
noeg zeker zullen veroordeeld
worden tot een straf van éénjaar
gevangenisstraf.

In een interview met een plaatselijke
vrije radio stelde Dirk Torfs dat zijn
aktie. moet begrepen worden om het
politiek karakter van totaalweigeren te
benadrukken, tegen de pogingen die
de overheid onderneemt, om deze
protestvorm te psychiatriseren. Ook is
de aktie voor Torfs een individueel
overleveringsmiddel tegen het totale
instituut, dat de gevangenis in wezen is.
'Ik aanzie het militarisme, d.w.Z.

leger(dienst), ordediensten: de bewa-
pening als een middel van de bevoer-
. rechte groepen in de samenleving om
hun rechtsorde ·in -stand te houden.
Een rechtsorde die op haar beurt dient
om de bestaande socio-ekonomische
vèrhoudingen mogelijk te maken, en
aldus de nodige ruimte te scheppen
voor dat autoritair (kapitalistische
en! of staatssocialistisch) ekonomisch
handelen.' Dit schrijft Dirk Torfs op
20 augustus 1982 naar het Onkruit-
tijdschrift Rep en Roer.

Geschiedenis

Torfs was één jaar daarvoor door de
Krijgsraad in Antwerpen tot twee jaar
effektieve gevangenisstraf veroor-
deeld. 'Op het proces zegt de auditeur
in twee zinnen dat hij me schuldig acht
aan insubordinatie, en eist twee jaar
celstraf. Wanneer het mijn beurt is, wil
ik een pleidooi houden tegen de
autoritaire staat. De ene rechter zit
over zijn blad gebogen, mannekes te

tekenen. De andere peutert aan zijn
nagels en de derde loert naar het
plafond. Ik ben dan ook halverwege
blijven steken. In de zaal achter mijn
rug, zat een ventje in uniform te
lachen. Een paar uur later zat ik al in
Merksplas .. .', aldus Dirk Torfs.
Op 28 juni 1982 ging Dirk Torfs in

hongerstaking - hij is ondertussen
overgebracht naar Hoogstraten - om
zijn onmiddellijke en onvoorwaar-
delijke invrijheidsstelling te bekomen.
Hij verklaart zich ook solidair met
totaalweigeraar Koen Nyssen die op
dezelfde dag door de Krijgsraad in
Brussel veroordeeld werd tot 2 jaar
gevangenisstraf. Ook protesteert hij
tegen de diskriminatie die hij in de
gevangenis ondervindt ten aanzien van
de behandeling van de Getuigen van
Jehova. Deze verblijven in een apart
gelegen paviljoentje, en leven als het
ware in een gemeenschapshuis. Twee-
maal per dag worden hier de aanwe-
zigen opgenomen, en voor de rest
kunnen ze daar hun leven inrichten, op
de manier die ze zelf willen. Hier is
geen sprake van ce'opsluiting, en het
leven speelt zich af in gemeenschap-
pelijke ruimten. Torfs eist dat dit
regime wordt verruimd voor alle
gevangenen. Het is pas tijdens de
hongerstaking dat de publieke opinie
in kennis wordt gebracht met het geval
Dirk Torfs. 'Tijdens mijn honger-
staking kwamen een aantal bewakers
hun sympathie betuigen. Nochtans
was niemand bereid zelf enig risiko te
nemen om mijn doelstellingen te
helpen bereiken. Afbetalingsproble-
men kluisteren de mensen vast aan het
systeem en aan hun job.', aldus Torfs.

Onderduiken?

december jl, is de dag dat Dirk
Torfs toelating heeft bekomen om met
penitentiair verlof te gaan. Hij wijkt
uit naar Nederland. 'Ik zat er wel mee
in mijn maag, omdat het penitentiair
verlof één van de weinig goede dingen
is aan het strafrechtsysteem in België,
en het erg gemakkelijk wordt toege-
kend. Als iedereen ze smeert, zal het
natuurlijk rap gedaan zijn.' Nochtans
heeft Dirk Torfs enige tijd daarvoor
het aanbod geweigerd om een gratie-
verzoek in te dienen na één jaar
celstraf. Menmoest dan wel akkoord
gaan om zich nog één jaar gratis ten
dienste te stellen van de staat, door in
een openbare instelling te gaan wer-
ken. 'Het komt natuurlijk neer op een
verkapte vorm van burgerdienst. Ik
had het bijna gedaan omdat de sociale
druk zo groot was. De ouders, de
vrienden, enz ... die zien je natuurlijk
allemaal veel liever buiten de gevange-
nis. Maar het gaat om het principe en
daar blijf ik bij.'

In een interview met een Nederland
se vrije radio, wijst Torfs ook de
mogelijkheid van de hand om de rest
van zijn leven buiten België te blijven
en in Nederland of elders onder te
duiken. 'Ik zie dat niet zitten, omdat ik
op die manier niet aktief kan blijven.
Totaalweigeren is voor mij je lot in
eigen handen nemen, en hiervoor geen
andere mensen te gebruiken, noch te
wachten tot het parlement iets in orde
brengt, omdat als puntje bij paaltje
komt, het parlement dit niet zal doen.
Totaalweigeren hangt nauw samen
met mijn maatschappij visie, waarbij
b.V. de arbeiders in een fabriek hun lot
evenzeer in handen nemen, zonder dat
ze opnieuw onderdrukt worden door
een vakbond of een andere zogenaam-
de revolutionaire partij. Het interes-
seert mij niet zoveel dat het parlement
zou beslissen de werktijd te verkorten
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b,v. zelf in de buurt wonen, of omdat
ze zelf gekontroleerd worden door
buurtkollektiviteiten of komsumptie-
verenigingen. '

Aktie om te overleven

'De gevangenis is als een grote moeder
die voor je zorgt, al je behoeften
Voldoet, en je verdomt goed inpakt.
Toen de dag naderde dat ik' op

peniteritiair verlof mocht, had ik
enorme schrik om de gevangenis
achter mij te laten. Ze spekuleren er
natuurlijk ook op door je zo te
isoleren. Er zitten in de gevangenis
vaak mensen die nadat ze hun tijd
hebben uitgezeten, de gevangenis:
poorten niet meer durven uitgaan, of
naderhand landloper worden, om
terug te kunnen. Om te vermijden dat
ik zo werd, deed ik die hongerstaking,
daarom ook die aktie om politiek asiel
te vragen. Je moet aktief blijven,
anders ga je eraan kapot. Mensen
kunnen wel denken dat je met je kop
tegen de muur loopt, maar tegelijker-
tijd heb jedat lekker gevoel van binnen
wel even terug. De gevangenis is een
totaalinstituut, dat je volkomen afhan-
kelijk maakt als je niet oppast.'
'Anderzijds is het ontzettend be-

langrijk, om het .politiek karakter van
totaalweigeren, door zo'n aktie nog
eens te benadrukken. In Antwerpen
heeft totaalweigeraar Lieven Verheyen
een aantal psychiatrische rapporten
over zijn hoofd gekregen, wat hem de
schrik om het hart heeft doen slaan,
m.b.t. de vraag of ze hem in een
psychiatrische inrichting zullen stop-
pen. Ook van Peter Vanhoutte dach-
ten ze dat hij karaktergestoord was, en
verzorging nodig had ...
Ik wilde op het proces in Arnhem

ten aanzien van de rechter aantonen
dat totaalweigeraars niet zo maar
geflipte marginalen zijn, maar dat het
een breed verzetsfront is dat zich keert
tegen het militaire apparaat.'

Geen hoop

Volgens Torfs heeft zijn vraag naar
politiek asiel in Nederland weinig
kans. 'Nederland en België zijn alle
twee lid van de NATO, en in de ogen
van Nederland is België, alhoewel het,
het meest onvoorzichtigste land is op
gebied van kerncentrales, toch ook een
demokratisch land. Neen, in hun ogen
ben ik niet meer dan een ontvluchtte
misdadiger. '

De nog steeds merkbare tekenen
van aanwezigheid van ONKRUrr
in Leuven: spuitsel op het ge-
rechtsgebouw. Veto berichtte vo-
rig jaar uitvoerig over totaal-
weigeren en heeft zelf nog een
proces boven het hoofd hangen
met de 'zaak van de dossiers'.
Persvrijheid? Vrijheidüberhaupt?

(Foto: Wim Verhelst)

In het vernoemde interview wijst
Torfs trouwens op de tendens om de
uitleveringsprocedures te versoepelen,
zoals dit tot uiting komt in het
Europees Verdrag ter Bestrijding van
Terrorisme, dat evenwel nog niet
geratificeerd is door Nederland en
België. 'Met dit verdrag zullen wij
verplicht zijn b.v. een Turkse vak-
bondsleider die in zijn land als terrorist
wordt bestempeld, ofwel uit te leveren
aan Turkije, waar hem een fikse straf
wacht, ofwel zelf te berechten.'
Ik zal die zeven resterende maanden

gevangenisstraf zeker uitzitten. Ik zal
mij in de gevangenis evenwel niet
zomaar laten doen, en misschien is er
wel solidariteit van andere gevangenen
los te weken ...'

L.V.

Wie meer informatie wenst over totaalweige-
raars schrijve naar het Anti-Militaristisch
Buro, Postbus 2, Leuven 3. Financiële steun is
welkom op rekening 431-0107171-53, met
vermelding Poen voor Dirk en Koen.

I.J.U. •• ook
Vooral toen het nog geen krisis

was, maar toch nu ook nog,
trekken jaarlijks duizenden jon-

geren erop uit tijdens de vakantie-
periode. Zonnen aan de Costa Brava
of del Sol, gokken in Las Vegas of
Monte Carlo, uitgaan in Benidorm of
Nice. Enfin, de ouwe, getrouwe manier
om als jongere je kommerloze bestaan
te leiden als je niet moet blokken.

Sommigen doen het echter anders.
Een niet zo bekende organisatie met de
wat de lastige naam "Internationale
Jongeren Uitwisseling" (kortweg IJU)
trekt zich dat aan. Zij biedt jongeren
uitgebreid de mogelijkheid om het
anders te doen. Niet op je luie krent in
de zon of met de losse pols gul de
centen het: raam uit zwierend, neen,
anders. Hoezo anders? .

De bedoeling is een jongmens de
kans te geven eens uitgebreid kennis te
gaan maken met een hem/haar totaal
vreemde wereld, kultuur, bevolking,
omgeving. Niet om het als toerist
eens rustig allemaal te bekijken, neen:
nog' anders. De organisatie verwacht
van je dat je geëngageerd een jaar in die
vreemde maatschappij wil gaan wer-
ken, verantwoordelijkheid nemen,
meeleven. IJU verwoordt het als volgt:
"Doelstelling is een beweging te zijn
voor jongeren die in staat zijn het risiko
en de uitdaging om te leven in een andere
kultuur, in een andere woonsituatie te
aanvaarden. Mensen die kunnen geven
'en nemen, frustraties delen en hoop
•zoeken, in denken en handelen, gericht
op de toekomst, begaan zijn met vragen
rond menselijke bevrijding en verande-
ring in strukturen."

Wel niet onmiddellijk een voorbeeld-van internationale uitwisseling.
Wél kinderen op voor ons 'vreemd' gebied. En onbekend hoeft toch niet
onbemind te maken, of? Op defoto: spelende kinderen onderbraken
hun voetbalspel, tuk als ze zijn op kameralenzen in Zaarorieh, een
bergdorp ten zuiden van Beiroet (Libanon). (foto: Wim Verhelst)
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Anti - psychiater David
Cooper typeerde de kom-
mune eens'als een sociaal-

politieke leefgemeenschap die
vooruitgrijpt op de samenleving
vanmorgen - in konflikt met het
huidige waardenpatroon en nor-
menstelsel - door al doende
alternatieven te zoeken voorgezin
en maatschappij. In zijn boek Het
einde van het gezin bestempelde
Cooper het gezin als degaskamer
van de samenleving. 'Voor mij is
het een revolutionaire daad,
wanneer iemand in de loop van
maanden of jaren zijn micro- of
macro-sociale conditionering
grotendeels overstijgt en er in
hogere mate toe komt zich in
persoonlijke autonomie spon-
taan te doen gelden: dit is op
zichzelf een heel beslissende
daad van contrageweld tegen het
systeem' (I) aldus Cooper.

Het thema kommunes lijkt blijkbaar
een uitstekend onderwerp om een
werkske te brouwen voor één of andere
sociaal vak. Theoretiseren lijkt vlot te
lopen, maar de praktijk lijkt onhaal-
baar. Velen zullen wellicht de gemeen-
schapshuizen waar het echt goed gaat
op één hand kunnen tellen, laat staan
dat men ergens een echte kommune
kent. In het bartje van Brussel, op 500
meter van het Beursgebouw, viert de
kommune La Poudrière (het kruitvat)
dit jaar met Pinksteren haar 25-jarig
betaan. Meer dan één reden dus om
kennis te maken ...

La Poudrière
De kommune leeft op dit ogenblik in
een viertal huizen, gelegen rond een
gemeenschappelijke binnenkoer. Cir-
ka 70 mensen maken deel uit van de
gemeenschap, die doorheen de jaren
ook nog elders andere gemeenschap-
pen heeft opgericht. Zo o.m. in
Drogenbos, waar een tweetal jaren
geleden van de Emmaüskommune een
oud fabriek werd overgenomen. Hier
wonen een IO-tal mensen, die zich
vooral bezighouden met het ophalen,

Leefgemeenschap te Brussel:
De kommune 'La Poudrière' bestaat 25 jaar
rekuperen en verkopen van oud mate-
riaal. Ook in Limburg wonen 10
mensen op een boerderij (in Rummen),
die de andere huizen van voedsel
voorziet. Recent wonen een 5-tal
mensen in een fabriek aan de Franse
grens, die door de groep is opgekocht.
In dit artikel zullen we ons koncen-
treren op La Poudrière zelf.

Ekstrovert en solidair
De groep heeft een vijftalobjektieven.
Vooreerst is er het aanwezig zijn in de
stad - buurt en samenleving. 'Er zijn
kommunes die zich afzonderen van de
maatschappij, omdat volgens hen die
maatschappij net als een groot schip is,
waarvan de motor in brand staat. Deze
kommunes willen het schip met de
reddingsboot jes verlaten en heel pri-
mitief, zonder elektriciteit, zonder
lopend water, ver van de bewoonde
wereld leven. La Poudrière zegt neen,
wij moeten aanwezig zijn in de
maatschappij, op het schip om de
brand te helpen blussen.' Aldus père
Leon, één der stichters van de kom-
mune. 'De mensen in de buurt weten
dat wanneer ze problemen hebben, ze
altijd bij ons terecht kunnen. Er is b. v.
onrust geweest toen er geruchten
liepen dat er een invalsweg zou getrok-
ken worden dwars door de buurt. Wij
hebben dat kunnen tegenhouden. In
tegenstelling tot de andere volks-
buurten in Brussen, waar grondspeku-
lanten alles kapot maken en grote
buildings neerplanten, weet de stad dat
ze zich hier, door onze aanwezigheid,
minder kan permitteren.'

Het tweede uitgangspunt is de
vriendschap - broederlijkheid - soli-
dariteit. De kommune is gestart als
antwoord op de maatschappij die
vandaag emotioneel doodziek is. Le-
ven-in-gemeenschap laat de mens toe
zich op een diepe manier te ontplooien
- het trekt je uit jezelf. In de
gemeenschap tracht men dit te reali-
seren door o.a. alle beslissingen una-
niem te nemen. Deze unanimiteit is
belangrijk omdat anders de meningen
van de minderheid met de voeten

iets voor iI?
Da's niet niks, natuurlijk. Maar het

engagement reikt nog verder dan dat:
"De /JU wil deelnemers die zich wilen
inzetten voor rechtvaardigheid voor
alle mensen die lijden onder sociale,
politieke en ekonomische onrechtvaar-
digheid en voor een betere verstand-
houding tussen kulturen en volkeren
door het afbreken van vooroordelen en
stimuleren van interesse voor vreemde
kulturen. "Wat ook al niet is om mee te
lachen. Toch nog enige duiding bij
deze nobele instelling, nadat ze zo
krachtig zelf haar bedoelingen uiteen-
zette.

IJU is dus - zegt de naam het al niet
zelf? - een internationale organisatie:
dat moet je interpreteren als een bonte
'mozaïek van allemaal nationale kom-
mittees van aangesloten landen, elk
met een eigen karakter en een eigen
kultuur-maatschappelijke achter-
grond. De organisatie werkt uitslui-
tend met vrijwilligers en dient zich als
ongebonden aan. Alleen de gemeen-
schappelijke doelstellingen houden de
landen bij elkaar. Mogelijke landen
voor Vlamingen om naartoe te trekken
zijn: Australië, Bolivië, Brazilië, Co-
lumbië, Costa Rica, Mexico; Dene-
marken, Duitsland, Finland, Ghana,
IJsland, Italië, Japan, Nigeria en de
U.S.A.

Jaarlijks kunnen zo'n 17 Vlamingen
naar het buitenland via IJU. Ze
worden er opgenomen in een gezin, om
niet te verdrinken in onmacht en om de
taal te leren (zéér belangrijk om uit de
voeten te kunnen). Vrijwilligerswerk
wordt je aangeboden om je engage-
ment bot te vieren. Rijk wordt je er
alvast niet van, daar is lJU niet voor
opgericht overigens. Maar geestelijk
rijk zal er ongetwijfeld wel worden,
denken wij zo. Een getuigenis van een
IJU-exchangee die in Japan heeft
gezeten, dat ter illustratie.

Een jaar Japan: ik wist het op
voorhand - dit zou iets anders zijn dan
mijn studentenleventje in Leuven! En
natuurlijk: alles is anders in Japan, zelfs
de Mac Donaids smaken in Tokio
anders dan hier. Maar de twee dingen
die mijn jaar in Japan gemaakt hebben,
waren het anders zijn van mijn eigen
leven, en met anders zijn van de mensen
daar. Drie maanden mee helpen fruit
oogsten in de bergen, alleen in een dorp
waar slechts een Zen-priester stuntelig
Engels sprak... Ik zal de appels van
Suzaka nooit vergeten, en nog minder
zijn vriendelijke mensen, mijn onvoor-
stelbaar worstelen met dat gele taaltje,
het harde werken... Twee maanden
Engelse les geven aan Japanse kinde-
ren: prachtig! De lieve snoetjes, de
kadootjes ... en och, ja, defrustratie dat
je hen bijna niks bijgeleerd hebt neem je
d'er dan ook maar bij. 'Really' wordt
door een Japanner nog 'Learry' uit-
gesproken.
Vier maanden in een gehandikapten-
centrum: onverwoordbare menselijke
ervaringen, de vriendschap, ja: liefde ...
maar ook het leed.
Een maand in een weeshuis. Ik was er
'grote qbroer Stefan'. Sjonge wat miste
ik de bengels later, en zij mij ook.
Van het opgespaarde geld bleef nog een
beetje over om uit het fantastische
Tokio (dat intussen een thuis geworden
was) een tijdje weg te gaan en te reizen:
Osaka, Kyobo, Hiroshima en Korea.
Unieke plaatsen maar df. ervaringen en
gevoelens die ik had bij het bezoeken
ervan zijn nog unieker denk ik.
Eenjaar Japan voor mij: ik vind er geen
woorden meer voor.

Voor inlichtingen:
U.U. (icye) België
Naamsesteenweg 164
3030 Heverlee
tel.: 016/222306

Bewerking:
J.H.Verbanck

De kommune heeft een vijftalobjektieven. Het eerste is 'het aanwezig
zijn in de stad - buurt en samenleving.' (Foto: Kris Cosaert)
getreden wordt, en een intellektueel
groepje de anderen gemakkelijk kan
manipuleren of overtuigen. ,Door de
spanning die daaruit voortvloeit, trek-
ken de zwaksten er na enkele maanden
of jaren uit en bloedt de kommune
dood.

leder zijn taak
Het derde uitgangspunt ligt in het
verlengde van het vorige, nl. recht-
vaardigheid - geweldloosheid. Bin-
nen de groep is men heel allert voor de
aanwezigheid van macht en onder-
drukking. Er wordt gestreefd naar
geweldloosheid in de relaties, door te
praten én te luisteren, - het stem
geven van de zwakken. In dit verband
is het belangrijk dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid heeft. Zo is ie-
mand verantwoordelijk voor de auto-
sleutels, voor de financieën, voor de
inkopen, voor de verhuis enz ... 'Vroe-
ger waren er bij ons geen verantwoor-
delijken. Maar wat zagen we? De
zwakkeren trokken altijd aan het
kortste eind. De auto's waren b.V. ter
beschikking van iedereen. De sleutels
lagen in een koffertje. Wat gebeurde
er? Diegene die de grootste mond
konden opzetten, of die het rapst
waren, die hadden het gebruik van de
wagens. Etre responsabie betekent
eigenlijk répondre à un appel, wat bij
ons betekent dat men moet antwoor-
den op de oproep tot rechtvaardig-
heid, zorgen dat er rechtvaardigheid
komt. Zo moet de verantwoordelijke
van de auto's soms zijn eigen vrouw
een wagen weigeren omdat hij moet
zorgen dat een sukkelaar er ook eens
gebruik van zou kunnen maken.
Verantwoordelijkheid houdt ook in
dat ge in staat zijt de agressie van de

anderen op te vangen. Zo was er eens
een moeilijke vergadering vol span-
ningen en konflikten die niet waren
boven gekomen. Na de vergadering
poetsten we zoals altijd de gemeen-
schappelijke plaatsen. Iedereen ont-
laadde zijn agressie op de schuur-
borstels en op de dweilen. In die tijd
had er een meisje liefdesverdriet en was
na de vergadering direct naar buiten
gegaan om te wandelen. Het had
geregend, en toen ze terugkwam in de
living met haar vuile slijkschoenen,
sprong iedereen op haar gelijk kiekens
in een kiekenkot. Ge kunt wel denken:
ze had niet helpen poetsen en ze kwam
dan nog alles vuil maken op de koop
toe. AI de opgekropte agressie van in
de vergadering ontplofte en dat onge-
lukkige meisje kreeg de volle lading.
De zwakste kreeg de klappen die zij
niet verdiende. Dit is steeds het geval
wanneer er geen verantwoordelijken
zijn. Als ze er wel zijn, moeten zij de
agressie opvangen.' De solidariteit
binnen de kommune wordt, volgens
père Leon, enkel gerealiseerd binnen
iedereen op een bepaald gebied verant-
woordelijkheid draagt. Anders zouden
enkelen zich kunnen beroepen op hun
verantwoordlijkheid, om zich mach-
tiger te voelen dan anderen. Nu heeft
iedereen iedereen nodig.

Naast het systeem der verantwoorde-
lijken is er de algemene vergadering die
elke maand bijeenkomt, en waar
iedereen voorstellen kan doen. De
beslissingen worden echter genomen
in een kleinere groep, de zogenaamde
engagés. Om bij die groep te horen
moet men minstens twee Jaar in de
kommune zijn. 'Het heeft immers geen
zin mensen beslissingen te laten ne-
men, die niet eens weten of ze hier

morgen nog zullen zijn. Het -zijn
immers de blijvers die er de gevolgen
van zullen dragen.' La Poudrière kent
zichzelf eerder een profetische rol toe,
dan een politiek-aktivistische, Père
Leon citeert Paolo Freire in dit
verband: 'Men bevrijdt de andere niet.
Men bevrijdt zich ook niet alleen. Men
bevrijdt zich samen met de andere.
Persoonlijk heb ik veel kontakten met
linksen van Quaregnon - socialistisch
bolwerk in Wallonië, met in 1979 de
bezetting van het Sa lik-bedrijf, en de
produktie in eigen beheer van jeans -,
maar wij willen niet opgegeten worden
door partijen of syndikaten. We
beschouwen het als onze taak hen
voortdurend te bevragen.'

Het vierde uitgangspunt is de utopie,
die zich vandaag al realiseert in La
Poudrière. 'De kommunisten en de
andere voorhoede-mensen zeggen dat
wij dromers zijn. Maar dat zijn we juist
niet. Zij zijn de dromers. Zij dromen
over morgen over hoe het zou moeten
zijn. Wij passen het socialisme nu
reeds toe.'

Het vijfde punt is dit van de ascese,
in de zin dat men samen besluit de
afspraken, noodzakelijk voor het
voortbestaan van de gemeenschap, na
te komen. B.V. het eten op bepaalde
tijdstippen, evenals het uitvoeren van
de individuele verantwoordelijkheid.

WerkzaamhedenI

In La Poudrière is doorheen de jaren
een bloeiend verhuisbedrijf opge-
bouw. Op dit ogenblik beschikt de
kommune over een vijftal vrachtwa-
gens, en is het orderboek steeds een
paar maanden op voorhand volge-
boekt. Niet iedereen werkt in het
verhuisbedrijf. Heel wat mensen oefe-
nen hun eigen beroep verder uit, als ze
in de kommune komen wonen. Ook
worden de vrachtwagens gebruikt
voor het ophalen van materiaal dat de
mensen kwijt willen, en dat vervolgens
naar de groep in Drogenbos wordt
gebracht, voor rekuperatie en ver-
koop. Er is een voortdurende wissel-
werking tussen de vier groepen in
België. Zo gaan alle mensen van hier,
minstens een viertal weken werken op
de boerderij, en in ruil krijgen we van
hen het voedsel dat we nodig hebben.
Hetzelfde met betrekking tot het
materiaal dat opgestapeld staat in
Drogenbos. Onoplosbare konflikten
binnen de groep worden vaak opgelost
doordat het individu in een andere
kommune intrekt.

In La Poudrière geeft iedereen zijn
salaris af, en krijgt hiervoor in de
plaats een zakgeld van 1200 bf. per
maand. Natuurlijk is er steeds een
grote soepelheid als iemand speciale
wensen heeft, b.V. een reis, materiaal
"oor zijn hobby, enz ... Als men in La
Poudrière intrekt is men evenwel niet
verplicht al zijn bezittingen in de kas te
storten. Als men La Poudrière verlaat,
wordt altijd solidair mede een job
gezocht, of mag de persoon in kwestie
zijn salaris behouden tot hij financieel
op eigen poten kan staan. .

vervolg op pagina 8
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Op eigen tenen:

gemakkelijk .niet. ..-Nog zo
Van de hand van Hannes

Meinkema verscheen on-
langs een nieuwe bundel

kortverhalen : Op Eigen Tenen
(Uitgeverij Bert Bakker). Een
boek bespreken van een auteur
als Hannes Meinkema draagt
altijd twee aspekten in zich:
enerzijds het literaire als dus-
danig en anderzijds de verbin-
ding tussen literatuur en femi-
nisme. Meinkema is inderdaad
geen onbekende in het zeer
diverse wereldje der feminis-
tes/n. Deze bundel beoogt trou-
wens veel meer het verspreiden
van het feministische gedachten-
goed dan het geval was in
Meinkema's vorige bundel ver-
halen,De Naam van mijn Moeder
uit 1981.Of ze die ideeën nu goed
kan kombineren met enig literair
talent is evenwel een andere
vraag.

herkenningspunt in de dieptepsycho-
logie fungeert. Enkele bladzijden ver-
der merk je echter dat het om een
schijnzwangerschap gaat en prik,je ziet
je buik in één oogwenk verschrom-
pelen tot een kreukig bal onnet je
zonder lucht erin (met ekskuses voor
de mannelijke lezers die niet zwanger
kunnen worden, maar zich hierbij in
het kruis getast kunnen voelen).
Meinkema schotelt de lezer immers

slechts een schijnbaar diepe psycho-
logie van de intermenselijke relaties
voor. Dat steekt schril af tegen haar
vorige verhalenbundel die literaire
juweeltjes bevat als "Zeemeermin" en
"Gisteren was vandaag nog morgen".
Zulke verhalen getuigen inderdaad
van een grote diepgang in de benade-
ring van o.m. de kinderpsychologie.
Een ander element van de literaire

beperktheid van Op Eigen Tenen is de
stijl. Zie je wel dat vorm en inhoud
hand in hand gaan, zij het hier dan in
negatieve zin: het eng omlijnde onder-
werp weerspiegelt zich inderdaad in
eenzelfde beperktheid van stijl. Alle
zeventien verhalen zijn in de 'ik is
vertelJer'-vorm geschreven. Met alle
kwalijke gevolgen vandien.

logie van de Onderdrukking" ligt de
nadruk te sterk op de terapeutische
werkzaamheid van het schrijven voor
de auteur.

Feministisch ??
Men kan het literaire werk natuurlijk
ondergeschikt maken aan meerdere
doelstellingen: bijvoorbeeld aan het
uitdragen van ideeëngoed, in casu de
feministische idee (of wat dit zoal bij
Meinkema mag voorstellen). In Op
Eigen Tenen werkt Meinkema deze
tema's té sterk door; De Naam van
mijn Moeder daarentegen kon niet
bogen op feministische aspiraties of
verdiensten, helemaal niet zelfs, maar
is als literaire bundel des te geslaagder.
En dat blijft toch nog altijd de beste
waardering voor een werk dat zichzelf
als literair aankondigt.

In hoeverre is Meinkema in deze
bundel feministisch geëvolueerd 7 Ze
wil in elk geval, zoveel is duidelijk,
geëngageerd schrijven. Ze wil de lezer
op sommige, maatschappelijk be-
paalde vooroordelen tegenover de
vrouw wijzen. Die idee is niet slecht
natuurlijk, maar spijtig voor haar én
voor de lezer is Meinkema noch
logisch, noch konsekwent in haar
redeneringen. Ze doorbreekt daarmee
niet zozeer de voordelen die ze aanvalt,
maar bevestigt ze. Zo schrijft ze in
"Het verlangen" (p. 14): "Is het omdat
ik een vrouw ben dat mijn verlangen niet
zozeer uitgaat naar het verre, het wijde
en weidse. naar het onbekende - maar
dat mijn verlangen is gekoesterd te
worden. en door en door gekend?"
Dit is een afgrijselijke diepe val

terug naar haar waarschijnlijk innig-
traditionele achtergronden; het oer-
rollenpatroon wordt weer als fysisch
gegevenheid vooropgesteld. Deman is
de avonturier en de vrouw moet
beschermd worden. Dit wordt dan nog
niet voorgesteld als een maatschappe-
lijk gegroeide situatie, maar als een
wezenlijk verschil tussen de geslach-
ten! Niet dat zulke kenmerken in
individuele gevallen onmogelijk of

We zullen maar meteen met de deur in
huis vallen: als op zichzelf staand
literair werk is deze kortverhalen-
bundel beslist geen hoogvlieger. En
wel om uiteenlopende redenen. Mein-
kema is bijvoorbeeld zeer beperkt in
het kiezen van haar onderwerpen, die
grosso modo te reduceren zijn tot de
menselijke relatie: de verhouding man-
vrouw of vrouw-vrouw of vrouw-kind
of man-kind (7). Niet dat Meinkema
daar geen boeiende verhalen zou
weten-over te schrijven, toch wel, want
dat bewees ze al in het veel sterkere De
Naam van mijn Moeder.

Deze eenzijdigheid iQ de vertelstijl
wordt wel een (pseudo-)bekentenis-
literatuur genoemd en is door de tijd al
lang achterhaald en voorbijgestreefd.
Niettemin lijkt Meinkema danig over-
tuigd van de uniekheid van dit literaire
teken. Ze denkt misschien konsekwent
te zijn als ze steeds de ik-vorm gebruikt
in het waarmaken van haar motivatie
om te schrijven: "Ik schrijf om te
ontdekken wat ik voel" ("Overstap",
p. 73). Zo wordt het evenwel één grote
jammer, want haar eindeloze. zelf-:
bespiegelende analyses worden er soms
onuitstaanbaar door. Haar zelfreflek-
tie geeft aanleiding tot de meest
vervelende uiteenzettingen over het al
dan niet hebben van schuldgevoelens,
het al dan niet moeder willen zijn, het
al dan niet willen houden van iemand
en dergelijke meer. Vooral in de
verhalen "Overstap" en "De Psycho-

Hannes Meinkema : enerzijds het literaire als dusdanig en anderzijds
de verbinding tussen literatuur en feminisme.
'verboden' zijn, maar Meinkema wil ze
tot een groepsbeeld verheffen.
En toch wil Meinkema zich doen

doorgaan voor een feministe. Dat doet
ze dan door hier en daar het lesbische
tema wat uit te werken, door over en
rond de onderdrukking van de vrouw
te vertellen en dies meer. Soms slaagt
ze er wel eens in om een idee juist uit te
drukken, maar dan gebeurt dat meest-
al in droge taal zonder veel literair
waarde- Op andere ogenblikken e-
venwel slaat ze de bal er dan weer
onwaarschijnlijk ver naast. In het
verhaal Beeltenis is ze echter tot de

ultieme zelfkennis gekomen: "Ik praat
over gelijkwaardigheid. maar ik betrap
mezelf op de behoefte om tegen een man
op te kijken!" (p. 40).
Ze heeft gelijk. We mogen niet teveel

van haar verlangen: je in je eentje (of
toch bijna) willen en kunnen bevrijden
van een hele kultuur- en maatschappij-
achtergrond is een langdurig en pijn-
lijk proces, waarvan het resultaat pas
in veel verder stadium mag worden
beoordeeld. We wachten dus af hoe de
lijn verder zal gaan: links, rechts of
sta bilizatie?

Vermoeiende psychologie
Als noeste lezer vang je elk verhaal
overigens wel met een zekere interesse
aan: de eerste bladzijde gaat er vlot in,
maar dan wordt het steeds moeilijk,
Meinkema bezwangert je als het ware
met een bepaald aspekt uit het kern-
gegeven 'Relatie' dat als een soort Isabelle Vandenbergen

... -----------------------------------':~,,: ADVERTENTIE---- .....

HET PAARD, DE KAR EN WIJ.
Je hebt ze natuurlijk al gezien, de oude stel\a-bierkar
getrokken door twee forse Brabanders, op hun toernee langs de
Leuvense cafés. Het is niet zozeer het inspelen op een zekere
retro-mode. Het is wêl het aanknopen met een bestaande traditie,
en de nadrukkelijke aanwez~gheid van een Leuvens brouwer
in zijn stad.

Sedert 1366 1mmers heeft onze Brouwerij een liefdesver-
houding met Leuven en ~ijn inwoners, Leuvenaars en
studenten. Een relatie',die misschien niet altijd op de
voorgrond kwam - je zeqt toch ook niet elke dag tegen je
lief dat je haar,graag'"ziet - maar die er niet minder op
geworden is.

.•... . ~

Maar kom ons zelf
eens bezoeken. Dagelijks
worden er brouwerij bezoeken

georganiseerd.

Je kan individueel aansluiten bij een groep
- beter - met.je.club of faculteitskring een

groepsbezoek organiseren. Zo zie je zelf hoe
éen Stella gebrouwd wordt en je

kan meteen het resultaat proeven.

of

Gelnteresséerd ? Be~ ons vooraf even
op nr. '016/24 71 11 en vraag Johnny stevens ••

..".
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Leopold IL ooit Koning d'è"'rBelgen:

De vaderlandse geschiedenis herschreven ...
Of tenminste een van de

meest betreurenswaar-
dige passages eruit, nl.

Leopold lI's bewind over Con-
go. De belgen zijn de dappersten
van de Galliërs, zij leefden een
. tijdje in hun paaldorpen van de
jacht en de visvangst, na de
Merovingers kwamen de Karo-
lingers en Karel De Grote, wiens
zonen in Verdun in 843 al te
gortig stukken van de koek naar
zich toe trokken. Ook in de
Guldensporenslag waren wij
flinke kerels, Jan Breydel en
Pieter de Kooning die Jacques de
Chatillon en de Leliaerts in

Woeringen het onderspit deden
delven.

De feodaliteit met leenheren, vazallen,
horigen en laten, de godsvrede, de
abdijscholen :-nergens een vuiltje aan
de lucht, alleen de geur van brandend
pek en ontbindende lijken. Keizer
Karel die vrolijk in Olen een pot kwam
pakken, die lelijke Spanjaards die hier
kwamen koppensnellen, maar de Her-
vorming zat nog fouter. Maria There-
sia van' Oostenrijk die met een minder
geslaagde zoon Jozef IIbedacht werd,
Frederick de Tweede van Sans Souci
die het staand leger uitvond, Lodewijk
de Zestiende onthoofd, dus nieuwe
jaartelling, nog meer guillotines en
Marianne weg van de bres. En dan

A(TUELE PR O&lEMEN
\

Adieu Dries. Overpeinzingen bij het af-
scheid van een liefhebber
in de politiek

VAN BRUINESSEN : Turkije in crisis

190 Fr

565 Fr

M. BEER : De kunst van het verkopen
De weg tot efficient en winst-
gevend verkopen 755 Fr

Ro TANNER PASCALE : De filosofie van het
Japanse management -755 Fr

R. VAl'mEPUTTE : Een machteloos minister 425 F!"

E. WITTE : Politieke geschiedenis van
België sinds 1830 890 Fr

anoe
Naamsestraat 57- LEUVEN
016/23.9821

kreten 8 gefl1!.ister...
Chris Meulijzer boert. • Nee, niet
hardop, maar wel fervent. • Chris
Meulijzer is vrijgestelde van Sport-
raad, en heeft dus als hobby een
boerderijtje met toebehoren..
Sportraad is een weinig besproken
onderdeel van de ASR in deze
rubriek .• Vandaar .• Goed, maar
nu: waar gaat het over? • Op de
laatste Stuurgroep (trouwe lezers
van K & G weten nu zo al langzaam
wat dat is) was Sportraad manifest
ongeïnteresseerd aanwezig bij een
diskussie over het personeelspro-
bleem van KuRa. • Bij de pauze
van de vergadering stapten de
vertegenwoordigers van SR dan
ook op.. Hoewel.. Tijdens de
pauze dronk Meulijzer nog een
pint je in de bij ASR-ers onvol-
prezen Stuc-bar .• En het was daar
dat Goedele De Keersmaecker
hem vroeg .• Begint gij vóór acht
hoeren al te boeren? Ze be-
natuurlijk uren .• Kris plat. '. Met
een schaterlach .• Toen hij was
uitgehikt, replikeerde hij .• Hebt
gij die handen al gezien? Daar
kunnen nogal wat tepeltjes in-
liggen, hél » '

Baardendiskriminatie .• In het Be-
lang van Limburg stond enige
weken geleden ,een berichtje .•
Waaruit bleek dat Ihasan Dogra-
maci, de voorzitter van de hoge
raad van het onderwijs van Turkije,
begin dit jaar een verbod uitvaar-
digde tegen het dragen of kulti-
veren van een baard bij docenten
en studenten. • In België zijn 'wij'
natuurlijk verontwaardigd.. Zo-
iets zou bij ons nóóit gebeuren. !
't Belanqske drukte dan ook dat
AlaattinSenel, een intellektueel uit
Ankara, het laatste woord kreeg in
deze zaak .• En die man zei. • De
universiteit voedt vrije mensen
op .• Een ménselijk wezen is vrij in
alle opzichten van zijn denken tot
zijn baard .• Awel, Senei t » Je
moet eens naar Leuven komen .•
Of wat dacht je van deze?
Verbod op abortus, zalen gewei-
gerd, intolerantie voor vrije me-
ningsuiting, besnoeien in sociale
sektor, enzovoorts, enzoverder. •
Jaja, in België voeden de uniefs
mensen tot vrije mensen op .•

000

Grap voor 't Pallieterke. • En het
o 0 0 , gaat over Hocepied, zie ook K&G

CVP-mantelorganisatie? Boze van vorige week .• De heer Hoce-
tongen beweren inderdaad dat de pied bekleedde vroeger een be-
Vlaamse Interuniversitaire Studen- ' langrijke positie in SARUG, Stu-
tenraad (VL.l.S.) zo'n epitheton den ten AlternatieftR.U.G., in Gent
dient toegeschreven .• Kreten en dus .• En moest in die funktie ook
Gefluister spreekt zich natuurlijk subsidies aanvragen bij het Poli-
niet uit over de waarheid van tiek Konvent van Gent, een soort
dergelijk gerucht. • Maar we sta- FKK .• Maar ja, Alternatief is een
ken wel onze ellebogen uit de tijdschrift dat Koude Oorlogen in
mouwen .• En wat roken we? • De teekoppen voert.. En het PK is
voorzitter van vernoemde organi- natuurlijk links .• Om nog maar
satie in spe heeft in elk geval ooit eens dat klisjee te gebruiken .•
beweerd .• Wemoeten de CVP ten Gevolg.. Op de vraag voldoet
koste wat kost versterken. • Sarug aan de kriteria, antwoordde

men steevast ja.. Maar op de
vraag erkennen we Sarug, kregen
de arme schaapjes te horen .•
Nee. WIV

000

natuurlijk De Stomme van Portici, de
vele W's die Willem Weg Wilden: Een
Staat Wordt Geboren. Een koning
wordt gezocht, een dynastie gekreëerd.
Om De Post en Story laten wat te
geven om over te schrijven. Mooie
familie, die Van Saksen Coburgen,
kosten ons heel wat, niks als mizerie
mee gehad. Pol den eerste, hoeren-
loper, Pol den tweede, hoerenloper en
negermoordenaar. Berden eerste, door
de bijzit van zijn vrouw van de berg
geduwd, Pol den derde, Hitlerkorn-
paan, en Bo den eerste, krom van de
sciatique en kinderloos. Maar zij
houden een land héél, en dat mag wat
kosten.
Ik wil hier alleen maar mee zeggen

dat het geschiedenisonderwijs, zoals
wij dat genoten hebben, in feite een
vervalsing van de feitelijke historische
realiteit is, Bovendien bracht het niet
het minste historisch besef aan, b. v. de
tijd- en plaats-gebondenheid van be-
paalde ideologieën. Nu, dat soort
geschiedenisonderricht is eigenlijk een
belangrijk reproduktiemechanisme
van de unitaire staatsideologie: België

ADVERTENTIE

.....

wordt een nationale identiteit gegeven,
het heeft een geschiedenis om trots op
te zijn, want zonder geschiedenis is
men vaderloos, kortom België heeft
een bestaansreden. De feitelijkheid
van België, nl. een historische samen-
loop van omstandigheden te zijn,
wordt verdoezeld. Waardegeladen ter-
men als Vaderland, houden de onder-
danen oedipale schrikbeelden voor als
ze niet bereid zijn bij gelegenheid huh
leven voor dat vaderland te geven. De

vlag, de brabançonne, het graf van de
onbekende soldaat, het feest van de
dynastie, wat is het allemaal anders
dan het kreëren van de illusie van 'wij
zijn een natie'. Oudstrijders worden er
voor onder de motte ballen vandaan
gehaald, Wij hébben geen nationale
identiteit, zoals de Fransen of de
Engelsen of zelfs die domme Ameri-
kanen dat hebben. Het grondgebied

vervolg op pagina 8

Leopold Il: een baard verstrikt in het Belgisch Koningshuis en vingers
met klevend bloed van een verzwegen koloniale politiek in Congo Beige

ALMAMENU'S VAN MAANDAG 31 JANUARI TOT VRIJDAG'4 FEBRUARI

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum
Snack Alma 11
Alternatief

ma 31/1

Sedes

romige kerfelsoep
koude schotel
americain
aardappelen
yoghourt

romige kerfelsoep
rumsteak
gebakken boontjes
aardappelen
yoghourt

Griekse
rijst

yoghourt met fruit

soep van de dag
kalfsbrood
romige witte kolen
aardappelen
fruit

longchampssoep
vis in deeg
erwtjes op z'n Frans
zilvervliesrijst
yoghourt

longcham pssoep
hamburger
uit de
kroketten,
yoghourt met fruit

hutsepot
rauwkost
Balkan
yoghourt met fruit

soep. van de dag
wienerschnitsel

woe2/2

aardappelen
yoghourt met fruit

tyroolsoep
braadworst
groene kool
aardappelen
yoghourt met fruit

tyroolsoep
mosselen bonen

gerstwortel en
gegratineerde venkel
yoghourt met fruit

soep van de dag
gehakte steak
jardinière
aardappelen
yoghourt met fruityoghourt met fruit

do 3/2 stanleysoep stanleysoep
(avond:) gehakte steak vis van de dag gegratineerde
spruitjes witloof spi nazieschotel
zilvervliesrijst puree zi Ivervl iesri jst
yoghourt met fruit fruit fruit

Vrl/4/2 cultivateursoep cultivateursoep
visfilet rundsgebraad kikkererwten
gestoofd witloof rauwkost opzijn
aardappelen kroketten Catalaans
yoghourt met fruit yoghourt met fruit fruit

soep van de dag
varkensgebraad
gestoofd witloof
aardappelen
yogourt met fruit

soep van de dag
witte zalrrrtilet
Vera-CruZ
aardappelen
yoghourt met 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 AA. Tel: ALMA 229911

N.B. Op 2/2/'83 zijn - Meisjescentrum, Gasthuisberg en Pauscollege " mlddllfl' ".alo"",
- Sedes, Alma 11/ en Gasthuisberg " .IIond ..",.,/0,."..~ , .

Gezellige kroeg,
met goede .
muziek

MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN

7
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L & W in,debat

De student slikt. .. de prof beschikt?
Hèt lezen van de VETO veroorzaakt
nog wel eens onduidelijkheden om-
trent het woord 'DUO' (Dienst Uni-
versitair Onderwijs). De DUO-enquete
werd ook afgenomen in W & L, nl. in
Germaanse en Romaanse. Een onder-
werp ter djskussie op de volgende
fakulteitsraad. Wij willen een groter
publiek vertrouwd maken met deze
enquete: waarheden, tekorten, voor-
en nadelen, achtergrond, ... Kortom:
alles over studiedruk. Een debat leek
ons hiervoor het meeste geschikt.
Dit alles op donderdog 3februari 1983
om 20.00 u. in de Kleine Aula (Maria
Theresiakollege}

Panel:
prof M. Pinnoy, dekaan klassieke
ftlologie
Prof/L..Wils, geschiedenis
Prof. F. Mertens, Romaanse filologie
K. Hellemans, monitor Germaanse
filologie
L. Manet, studentenvertegenwoor-
digster Germania
G. Van de Meerssche, Nieuwe Filo-
sofische Kring, studentenvertegen-
woordiger
Inleiding: Luc Baltussen, vrijgestelde
Kringraad- ASR
Moderator: Lambert Swi/lens, student
informatika, oud-vrijgestelde KR 0

WERKEN
met ... drukwerk
Voor vele groepen is het gebruik van
drukwerk een dagelijks kwaad of een
maandelijkse nood. Een opvallende
affiche, een verzorgde folder of bro-
chure zijn belangrijke middelen om
naar buiten te treden, en niet nood-
zakelijk onbetaalbaar.
De Werkgroep Grafiek is een dienst

voor niet-kornmerciële en progressieve
groepen bij het vormgeven van hun
drukwerk.
Op het lay-out atelier kan je terecht

voor ontwerpen en druk klaar maken
van affiches, folders, brochures of
ander drukwerk.
Op het zeefdruk atelier kan je

affiches e.a. laten of helpen drukken
(als je zelf een ontwerp maakt best
eerst kontakt opnemen).
Er zijn regelmatig ook eigen publi-

katies : naast verscheidene affiches
werd ook de brochure 'Werken met
Drukwerk' uitgegeven, een overzichte-
lijke handleiding bij Iay-out en maken
van affiches (70 blz., 120 fr.)
Voor meer inlichtingenz: Werk-

groep Grafiek, Elcker-Ik, Blijde In-
komststraat 115, 3000 Leuven. Tel.
016/239692 (alle dagen van 14tot 18
uur).
EN NOG EEN MEDEDELINKJE :
WERKGROEP GRAFIEK van E1cker-
Ik Leuven zoekt (dringend) een burger-
dienst voor haar zeefdruk-atelier. Eni-
ge ervaring met zeefdruk is vereist.
Meer inlichtingen en kandidaturen:
zie hogerstaand adres. 0

rr: Ter gelegenheid van
O.L. Vrouw Lichtmis, zullen
alle geledingen en diensten

van de AJg'e.mene
Studentenraad O{J woensdag
2 februari e.k. gesloten zijn.

Dit geldt voor alle
kantoren, vergaderzalen en

ateliers.

Sluiten
ASR--diensten ;:},

ZOEKERTJES
Te koop: gitaarversterker Fender
Bandmaster Reverb. ZW Philip Van-
derijken, week: Bogaardenstr. 81,
Leuven, weekends: Escorialaan 32,
3040 Korbeek-Lo, Tel. 016/250731

Verloren: metaalkleurige vulpen, op
21 januari. Buurt W & L, Ladeuze-
plein, Vanderkelenstraat, Vaartstraat.
Terugbezorgen bij Liesbeth, Schrijn-
makersstraat 16, asjeblieft. Merk van
de vulpen: Parker.

Te huur: kamer in zeer ruim geïnstal-
leerde gemeenschapshuis. Prijs: 3500
fr. Tel. 016/25 96 33 voor afspraak.

Gezocht: gemeubelde kamer' in het
centrum van Leuven. ZW Jo Vanparijs,
Ierse Predikherenstraat II Leuven.

Ernest Mande}
(Ingezonden persmededeling van de
Revolutionaire Arbeidersliga - RAL)
Op dinsdag 1 februari 1983 organi-

seert de RAL in samenwerking met de
Socialistische Jonge Wacht een mee-
ting onder de titel: 'Haal het geld waar
het zit: bij de banken en de holdings'.
Spreker is Prof. Dr. Ernest Mandel,
docent Marxistische Ekonomie aan dl:
Vrije Universiteit Brussel.
Hij zal spreken over de rol van de

banken en de holdings in 'de ekono-
mische struktuur van België en het
antwoord van de arbeidersbeweging.
Tevens zullen syndikale delegees uit de
banksektor ingaan op de vraag hoe de
onteigening van de fmanciële groepen
konkreet in zijn werk kan gaan.

Emest Mandel heeft meer dan 40jaar
ervaring in de klassenstrijd als revo-
lutionair militant. Hij was o.a. mede-
auteur van het ABVV-progra_mma '1[..01-
dings en ekonomische demokratie', en
was ekonomisch adviseur van het ABVV
van 1955 tot /962. Hij is ook auteur van
vele boeken en brochures, waaronder
'Het Laatkapitalisme' en 'De ekono-
mische theorie van het marxisme'
wellicht de bekendste zijn.
Ernest Mandel is lid van de leiding

van RAL en de Vierde Internationale.
De meeting gaat door op dinsdag 1

februari 1983, om 20 u. in zaal De
Proletaar, Mechelsestraat 72 te Leuven
De organisatie is in handen van RAL
en SJW en de toegang is gratis. 0

Donderdag 20 januari rond
19.00 uur werd mijn kabas in

't station gepikt. Bedankt, hoor I
OCMW-er zijnde voel ik me
echt niet heel blij met die toe-
stand. Beste dader, gelieve a.u.b.
zo vlug mogelijk toch al minsten
mijn kleren terug te brengen
naar 't Veto-lokaal, 't Stuc, Iste
verdiep. Alle andere mensen die
mannenkleding te veel hebben
kunnen dat ook op dat adres
afgeven - een kwestie van niet
naakt rond te lopen.

'naam en adres
bij de redaktie bekend

. . __." __.. de voorpagina)

Niet tégen, maar voor iets

(vervolg van pagina 5)

De Iiommune'La Poudri~'re'
bestaat 2S jaar! !

De kommune is opgericht door enkele
radikal kloosterlingen, die de miserie
van de gewone mens wilden delen. Op
dit ogenblik is er zeker geen sprake van
een religieuze sektevorming. Père
Leon schat dat slechts de helft van de
inwonenden katholiek zijn. De leden
van de kommune komen uit verschil-
lende milieus, sociale klassen en
landen zelfs - het is een bekend
vluchtoord voor illegale vreerndelin-
gen.

Vanuit de basis
Sommigen wonen met hun gezin in

de kommune, en willen dit gezin in
stand houden. In de algemene verga-
deringen wordt er echter voortdurend
aan herinnnerd dat men open dient te
zijn tegenover iedereen in de kommune.
De aanwezigheid van gezinnen mag
nooit tot gevolg hebben dat zij een
subgroep gaan vormen op andere
vlakken, zodat deze zich zouden
sterker gaan voelen en anderen onder-
drukken of buitensluiten. Opvallend
in deze kommune is dat niemand
ingeschreven is - van diegenen die
binnen de kommune werken - en dit
kan doordat iedereen lid is van een
erkende VZW.
In de 25 jaar heeft men steeds elke

frank subsidie of steun geweigerd
omdat men onafhankelijk wilde blij-
ven. 'In die 25 jaren hebben we inzake
de besluitvorming I\eelwat uitgepro-
beerd, gaande van gedelegeerde ver-
antwoordelijkheden - met verkiezin-
gen - tot complete anarchie.' Aldus
Père Leon. 'Nochtans wordt steeds
genoeg ruimte gelaten voor spontane
ontwikkelingen. Als er b.v. morgen
iemand in de gemeenschap komt die
zich graag ten dienste zou stellen door
te bakken, zullen wij naar mogelijk-
heden zoeken om dit te realiseren. Het
is niet zo dat iemand op voorhand
plant wat allemaal nodig is om te
blijven bestaan. Neen, het komt van de
mensen zelf, en samen weken we een
weg. Samen wordt het onmogelijke
mogelijk. '

Luc Vanheerentals
(') D. Cooper, Het einde van het gezin, p.62.
Met dank aan Gerda De Koninck, en aan bet
artikel LA Poudrière, gepubliceerd in Tegen-
stroom 4-1981.
Het adres van La Poudrière: Rue de la
Poudrière, 1000 Brussel.
De WerA:grtHpKo_es nft Leuven bezoekt
regelmatig kommODe. In Belgl~ zoals La
Poudrlère. Voor meer Info, schrijf een briefje
naar Post""s 11 te 3000 Leuvetl. 0

Naast de door ons als nadelig
ervaren methodologische tekorten
laat ook de inhoud van vele vakken te
wenserr over. Zo vertonen de belang-
rijkste historische vakken (Middel-
eeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste
Tijd) talrijke lakunes. Hierbij dienen
naast aandacht voor de uiteindelijk
onontbeerlijke feiten, ook aandacht te
worden geschonken voor visie en
samenhang.
Een voorbeeld is het vak histografie

dat zowat heel de ontwikkeling van de
westerse geschiedenis overloopt, hier-
in komen de historici uit de 2et slechts
in geringe mate aan bod {en dan nog
maar tot WO II). Het resultaat hiervan
is dat geen enkele student vertrouwd is
met hedendaagse auteurs en stromin-
gen daar deze ook in andere kolleges
ternauwernood vermeld worden.
Daarenboven wordt de invoering

van een vak 'Eigentijdse geschiedenis'
geëist. Thans valt de' meest recente
periode volkomen buiten de interesse
van menig historikus. Het is een
onvoorspelbaar tekort dat toekom-
stige leraats in de geschiedenis nauwe-
lijks iets afweten van de belangrijkste
feiten en stromingen van het wereld-
gebeuren na WO I I. Een vak dat de
algehele ontwikkeling van de mundiale
samenleving na '45 behelst is VOOI
historici allernoodzakelijkst. Thans
wordt deze stof slecht in aanverwante
disciplines gedoceerd (economie, pol
en soc, ...). Terwijl een vak als 'Kerke-
lijke instellingen' nog als relevant
beschouwd wordt als basisvak in de
kandidaturen, denken wij veeleer dat
vakken als een op de geschiedenis
gerichte economie, kulturele antropo-
logie en psychologie een veel grotere
waarde kunnen hebben. Hun geheel of

gedeeltelijk ontbreken maakt het voor
ons onmogelijk deze als hulpweten-
schap te hanteren.
Geenszins streven wij naar een

verzwaring van de studiedruk. Inte-
gendeel zelfs, heden worden de proffen
door de studenten vaak beschouwd als
leveranciers van leerstof die met
massa's wordt gesommeerd, zeer vaak
op een zinloze manier. Veeleer zou
moeten gestreefd worden naar een
grondige methodologische en prakti-
sche begeleiding van de studenten. Het
slikken van enorme leerstofpaketten
moet zeker in de licenties op de tweede
plaats komen. Talrijke vakken kunnen
vervangen worden - wat in het licht
van de aankomende bezuinigingen
niet te vermijden is - door zoge-
naamde 'readings' waar de kommuni-
katie tussen studenten en lesgevers een
veel ruimere plaats krijgt. Het uitwis-
selen van ideeën lijkt ons een veel
produktiever weg om relevant weten-
schappelijk onderzoek te verrichten.
Wil de geschiedenis een rol blijven

spelen in het maatschappelijk leven en
haar eigen overlevingskansen gaaf
stellen, is een modernisering van het
programma onvermijdelijk, dit ook in
het licht van de steeds nauwer wor-
dende beroepsuitwegen voor geschie-
denisstudenten.
Het is niet aan ons om uit te maken

of geschiedenis al dan niet een weten-
schap is, welke de beste methode is, ...
Wel achten we het onze taak dat we
weet krijgen van de diskussie rond al
deze problemen III

POC-werkgroep geschiedenis.
Kris Van Haver, Rudi Bleys

Georgie Verbeeck, Lieve Dhaene
Jan Possemiers, Frank Segers

vervolg van pagina 7

De vaderlandse geschiedenis
herschreven
waar zij op leven is een integraal deel
van hun identiteit als mens, en die
innige verbondenheid missen wij, ten-
minste als Belg. Als Vlaming of als
Waal, dat schept wel 'een groeps-
gevoelen, een territoriumafbakening.
Soit. Daar gaat het hier niet over.

Wel over een boek van Julien Wever-
bergh over Leopold 11, dat recentelijk
door Kritak heruitgebracht is. In
'Leopold 11 van Saksen Coburgs
allergrootste zaak' verzamelde Wever-
bergh authentieke dokumenten en
bronnen, voor zover die om allerlei
redenen niet vernietigd werden, teks-
ten van kamerdebatten en spotprenten
uit het begin van deze- eeuw, en
monteerde die tot een bijwnder ont-
hullende dokumentatie waarin hij de
door het geschiedenisonderwijs op-
gepepte Leopold 11 naar waarheid
demystificeert. Uit deze revelerende
dokumentaire blijkt o.m. hoe Leopold
11 altijd tegen de armeksatie van zijn
Afrikaanse eigendom, de Congo Vrij-
staat, gekant is geweest. Geldnood had
hem gedwongen deze vooralsnog wei-
nig rendabele zaak aan België aan te
bieden. Al had de regering er aanvan-

kelijk maar matige interesse voor, toch
sloeg deze om na de grote rubberboom'
van 1894. Na 1900 heeft Leopold 11
zich dan tegen de armeksatie verzet.
"De oude schurk heeft zijn strijd
verloren" schrijft Weverbergh, "voor-
al omdat de internationale opinie
gealarmeerd was geworden door de
afschuwelijke manier waarop het
kroondomein geëksploiteerd werd".
Hij werd echter niet als een berooide
pooier afgescheept, aldus Wever-
bergh, maar legde met het uit de
bodem van Congo gerezen geld de
basis van het fortuin der Saksen
Coburgs.
Deze dokumentaire is een illustra-

tie, zwart op wit, van deze aan het
ongelooflijk grenzende uitbuiting,
waarin volkerenmoord, verminkingen
plundering legio waren. Een kritisch
dokument, uiterst geschikt voor een
bewustmakend geschiedenisonder-
wijs, dat een wat andere dan de valse
klanken van de vaderlandse klok wil
laten horen I

Gewijde van Dampierre
Weverbergll, Leopold // van Saksen Coburgs
allergrootste zaak, Kritak, 1981, 174 blz.


