
Onderwijsnamiddag bij WINA
Je hebt op onregelmatige

tijdstippen al wel eens iets
gelezen in Veto over de

Wina onderwijswerkgroep. Steeds
wordt deze vermeld wanneer
men het heeft over onderwijs-
problemen binnen de richtingen
wiskunde, natuurkunde' en, se-
dert dit jaar, de richting infor-
matica. Ook dit artikel handelt
weer over een initiatief van deze
werkgroep. Daarom is het mis-
schien goed eerst even in het kort
te vertellen wie deze mensen zijn
en wat ze doen. De onderwijs-
werkgroep (verder OWG) is een
groep mensen die bekommerd
zijn om het onderwijs dat aan
deze universiteit gegeven wordt
en dan vooral over het onderwijs
binnen de richtingen wiskunde
en natuurkunde. Zij zien hun
taak vooral op drie onderschei-
den niveau's,

Een eerste taak die zij op zich nemen, is
he: lil vlug mogelijk oplossen van
probleemsituaties die zich in de loop

de oefeningenondervragingen vcran-
deren en verbeteren). Dit zijn vooral
problemen van praktische aard. Een
tweede taak die OW(j op zich heeft
genomen. i~ het koordineren en voor-
bereiden van de studentcnvertegen-
woordiging in de raden van de unief.
Dit umvu t ook het bespreken van
\ oorstellen tot wijzigen van progra m-

ma's, hiertegen de nodige argumenten
plaatsen, en indien nodig, de onder-
nomen akties coördineren. (Zie bv.
artikel in een der eerste Veto's over de
programma wijzigingen binnen wis-
kunde). Een derde taak die OWG op
zich heeft genomen is het op de hoogte
blijven van aktuele onderwijsproble-
men zoals bv. studiedruk en, indien er
geïnteresseerden zijn, aktief partici-
peren via de wergroepen van kring-
raad.
Bij een dergelijke uitgebreide wer-

king is het wenselijk en nodig dat men
het kontakt met de basis, de studenten
voor wie men werkt, niet verliest. Dit
kan door alle vergaderingen van OWG
openbaar te maken, het verspreiden
van pamfletten, het bijeenroepen van
algemene vergaderingen enz. Doch
daar deze steeds gebeuren naar aan-
leiding van een aktucle situatie, zijn ze
niet voldoende. Daarom organiseert
OWG nu reeds voor de tweede maal
een soort opendeurdag: de onderwijs-
namidag. Deze gaat door op woens-
dag 16 maart in het rekreatiecentrum
van de Arenbergwoonwijk (Cité , recht
tegenover Alma lll). Iedereen die ook
maar enigszins geïnteresseerd is in wat
er geboden zal worden (zie verder in
dit urnkel) is er van harte welkom
vanaf 14.00 uur.

Aktiviteiten
Wat suuu er nu allemaal te gebeuren"
De bedoeling is om onze voornaamste
wcrkingspuntcn, ook deze die in-
trinsiek niet met wiskunde of natuur-
kunde te maken hebben, aan een
breder publiek voor te stellen. Hierbij
wordt de nodige informatie gegeven en
kan men, indien men dat wenst, steeds

Onlangs werd een medewerkster van het Vluchthuis Leuven,
v.z.W VroulI'('/l Tegen Mishandeling, door drie mannen
ontvoerd en verkracht. Zij uitten dreigementen aan het

adres van het vluchthuis en zeiden dat er nog slachtoffers zouden
volgen. Bij het klaarstomen van het artikel voor het volgende
nummer horen wij van het vluchthuis dat de afgelopen weken
opnieuw op klaarlichte dag twee vrouwen zijn verkrácht.
De medewerksters van het vluchthuis en hun talloze sympati-

santen zijn in het geheel niet van plan om zich door deze voorvallen
of de geuitte dreigementen tegen de overige medewerksters te laten
intimideren. Wij slaan terug op onze manier. Ruchtbaarheid geven
aan deze onderdrukking door publikaties, affiches, spuitakties en
een oproep tot alle verkrachte vrouwen om ook in tegenaktie te gaan
is een echte stap. Wij openden een rekening nr. 645-210 1425-18 t.a.v.
VroulI'en tegen Mishandeling, Blijde Inkomststraat 115,3000 Leuven.
Wij organiseerden een solidariteitsfuif. Dit alles als financiële
tegemoetkoming voor de kosten m.b.t. de verkrachting als daar zijn:
dokter, affiches, eventueel proceskosten, akties, e.d. Andere akties
als ballonnenakties, petitie, betoging zullen nog volgen. Wij zijn ook
nog volop naar de aanranders aan het zoeken. Verder staan wij open
voor andere ideeën en voor elke steun.

Dit is niet de volledige mening van de vrouwen van het Vluchthuis. Zij
zien verkrachting slechts als de 'top of the iceberg'. In het volgende
nummer van Veto wordt dan ook dieper op de problematiek van
verkrachting ingegaan.

Vrouwen Tegen Mishandeling: tel. 016/239'076.

- Noodkreet Vluchthuis

met de mensen van de onderwijs-
werkgroep praten over een bepaald
onderwerp, suggesties voor verbete-
ringen of veranderingen aanbrengen,
kritiek spuien op het geleverde werk of
op de werkwijze, enz ...
De manier waarop we dit hopen te

realiseren, is door het oprichten van
stands waarbij telkens een bepaald
onderwerp in de kijker geplaatst
wordt, en waarbij steeds één of
meerder mensen van OWG zullen zijn,
zodat je alle opmerkingen en vragen
die je hebt aan hen kunt voorleggen.
De onderwerpen die behandeld

zullen worden zijn:
- Studiedruk. waarbij naast de resul-
taten van de DUO-enquête, ook de
studiedrukproblemen. de aanwijzin-
gen dat dit probleem geen fiktie is, de
oplossingen zoals ze voorgesteld wor-
den door de werkgroep studiedruk,
zullen behandeld worden.
- Aggregaat. De mensen die zich
hiermee bezighouden, zullen niet al-
leen de problemen binnen de huidige
aggregaatsopleiding schetsen,' maar
ook informatie geven over mogelijke
veranderingen, de standpunten van de
werkgroep aggregatie van kringraad
uitleggen. de wetsvoorstellen in ver-
band met aggregatie toelichten. Aan
IJlUc .~.tand word!., QQk. meegewerkt
dom de titularis aggregatie wiskunde
die uitlegt hoe hij een aggregaats-
opleiding ziet en zijn vragen en wensen
over veranderingen kenbaar maakt.
- Een derde stand is eerder van
informatieve aard en legt uit hoe de
mcdcbeheersstrukturcn aan deze uni-
vcrsiteit in mekaar zitten. wat de rol
van de studenten hierin is. en wat nu
eigenlijk de bevoegdheid van elke raad
1>.

Verder is dit jaar binnen WINA
leer woelig geweest wat betreft pro-
gramrnawijzigingen. zodat je er ook
een stand zult 'vinden die een overzicht
geeft van alles wa t er reeds gebeurd is.
wat de huidige toestand is en wat we
nog mogen verwachten.
- Een andere stand wordt verzorgd
door de mensen van de werkgroep
leraar zijn. Dit zijn mensen binnen
WINA die zich bezig houden met de
vraag wat de maatschappelijke positie
van een leraar (wiskunde & natuur-
kunde) is, en wal de konsekwcnties en
de verantwoordelijkheden zijn die
voortspruiten uit deze positie. De
herwerkte tesisbrochure Lal daar ook
op de markt kernen. Dit is een boekje,
waarin door proffen en studenten
uitleg gegeven wordt over tesis maken
binnen wiskunde.
- Tenslotte vind je nog een klachten-
bank over kursussen. waar je met al je
opmerkingen en suggesties over kur-
sussen (zowel studentenkursussen als
«officiële") terecht kunt.
- Een laatste stand wordt verzorgd
door de mensen van de werkgroep
sociaal en zal handelen over de sociale
problemen die het studeren met zich
meebrengt.
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,Universitaire Vredesdagen

Voor de lezer die enkel de koppen en ondertitels van foto's leest: in
Veto 23 komt een poging tot evaluatie van de Universitaire Vredes-
dagen, ook wat betreft de Gandhi-film (foto Louis De Meuter)

De afgelopen week konden we te Leuven getuige zijn van
enkele markante gebeurtenissen, naar aanleiding van de
tweede universitaire vredesdag(en). Gebeurtenissen die toch

wel tweeërlei gevoelens opriepen. Er werden een aantal opmerkelijke
lezingen gehouden, er werden veelal heldere analyses van de
vredesproblematiek geboden, er was reden tot een warm positief
gevoel, voor optimisme ondanks de weinig rooskleurige situatie van
het ogenblik. Maar er was ook de massale ongeïnteresseerdheid van
het professorenkorps- van het WP wellicht evenzeer-, tenminste
als men die mag vergelijken met de interesse bij de toespraak van
Helmut Schrnidt 11. Polemologen hebben aan de politici vaak een
broertje dood, om te beginnen reeds omdat deze laatsten hun
wetenschap zelden au sérieux nemen. Sluit onze akademische
overheid zich daarbij aan, denken zij ook veeleer politiek dan
wetenschappelijk '!We kijken uit naar hoe het met de oprichting van
een vredesinstituut te Leuven zal vergaan.
Intussen kan je voor volgende week in Veto heel wat informatie

over deze vredesweek verwachten. Ja inderdaad, Bernard Bensou is
woensdagavond in tranen uitgebarsten, en heeft een keer of tien het
woord bull shit gebruikt, maar hij heelt er ook een interessante
filosofische visie naar voren gebracht. En Professor, of liever,
Minister Lep Tindemans kon ons maandagavond blijkbaar niets
vcrtellen over Bclgiès aktucle buitenlandse betrekkingen inzake het
vredesprobleem. ofschoon men hem daarvoor als aangewezen
persoon had uiigekozen. En we hoorden ook ekonomist en
nobclprijswinnaur Jan Tinbergen. jurist en wapendeskundige
Röling, en wc vergeten er nog een pak! Een poging tot evaluatie, ook
wat betren de Gandhi-fihn, in Veto nr. 2]. 0

precies in welk kade r deze onder-
zoeken en hun resultaten geplaatst
moeten worden. Hoe kan zo'n pro-
blecrn ontstaan en hoc kan het
opgelost worden'? Allemaal vragen die
bij het overdenken van een probleem
als studiedruk rijzen en die een
antwoord vragen.
Over het antwoord op deze vragen

bestaan meerdere meningen. Een goe-
de informatie moet al deze meningen
aan het woord laten. Daarom is een
debat nuttig en noodzakelijk. De
bedoeling is de zienswijze van de
studenten te vcrtolken en te plaatsen
tegenover deze van professoren, waar-
bij men zoveel mogelijk verschillende
strekkingen aan het woord wil laten.
De leden van het panel zijn:
Prof. W. Van Dael: voorzitter poe
Natuurkunde

Prof. A. Dupré : depurtcmcrus-
voorzitter Natuurkunde
Prof. G. l-rvynck : depurtcmcnrs-
voorzitter Wiskunde
Prof. A. Warrinier : waarnemend
voorzitter POK-wiskundc
Grcct Kcsscluers : studente \vi,-
kunde
Peter Mostrcy: student Natuur-
kunde

Moderator: LUl: Baltussen. vrijgcstcl-
de kringraad

Inleiding: Relinde Bactcn, vrijgcstelde
kringrund.
Het debat gaat door om 16 uur

evcne\n~ in het rckraricccnrrum V'IIl

Cité. Wij hopen er alle gl:Ïntl'res,eer-
den te mogen vcrwelkomen.

Peter Mostrey
(Namens de WINA
ondcrwijswcrkgr, Il p 1

;

Debat
Een tweede, en voor niet-Winezen
waarschijnlijk interessanter deel van
deze onderwijsnammidag bestaat uit
een debat over studiedruk.
Waarom In godsnaam een debat

over studiedruk ? Je bent er in Veto
regelmatig mee gekonfronteerd, je
hoort er langs alle kanten over
spreken. Juist het feit dat dit onder-
werp zo aan de orde van de dag is,
maakt een debat broodnodig. Wei-
nigen weten immers goed wat het
probleem precies inhoudt, maar heb-
ben er enkel een intuïtief begrip van.
Bovendien zijn er de vorige jaren de
DUO-onderzoeken naar studiebelas-
ting geweest, maar niemand weet



2 Veto jaargang 9 nr. 22, dd. 11 maart 1983

(ADVERTENTIE)

alsbl
Peneeprlnt maakt een eind aan
tijdgebrek op de tekenkamer.

tijdwinst niet te groot
en niet te kleinTijd die verspild wordt voor het uitvoe-

ren van steeds weer hetzelfde teken-
werk.
Pencoprint's Xerox 2080 vergroot en
verkleint tekeningen, illustraties, affi-
ches. .
Maakt van oude tekeningen nieuwe. Su-
persnel. Gestoken scherp. Is een teke-
ning verbleekt of ingescheurd? Met
onze 2080 maken we er snet een keurige
afdruk van. Een wijziging? We drukken
ongefixeerd, vlakken het te veranderen
stuk uit en fixeren. Klaar voor de wijzi-
ging! -

Pencoprint's 2080 zorgt ervoor dat uw
afdrukken altijd precies op maat zijn.
Iemand die met een miniem onderdeel
van een grote tekening bezig is, hoeft
niet moeizaam te frunniken in een klein
hoekje van die hele lap. En een ander die
op het werk maar een klein plekje tot zijn
beschikking heeft, hoeft niet te worste-
len met een half papieren voetbalveld.

originelenafdrukmateriaal
A1 of 620 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Normaal papier, kalkpapier, . tekenfilm
(pOlyester of acetaat)

AO of 914 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Niet lichtdoorlatend, doorschijnend of
transparant.

PE:\COPRI:\T. TIE:\SESTRAAT 36 TEL, 016.22.10.39
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=-reaugaoO ACCO KANTOORHANDEL
T1ensestraat fU138

B 3000 LEUVEN BELGIE
Tel. 016/23.35.20
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Geachte lezer, deze week ver-
schijnt er geen Ei van Newton'.
Deze beslissing is genomen op de
redaktievergadering, dd. 4 maart
~ 013:::. De auteur werd in quaran-
taine Ieen hygiënisch synoniem
voor Syberië) opgenomen en de
redaktie nam zich voor op de voor
het Ei van Newton' bestemde
plaats zijn toch wel kategoriek en
misschien verrassend besluit te
motiveren. Deze verantwoording
bent U trouwens nu aan het lezen,
geachte lezer.

Een analyse van de tussen 7
januari 1983 rveto 13) en 25
februari 1983 IVeto 20) verschenen
kolumns, onder de vermelde titel,
werd opgemaakt door de subkom-
missie Pluimveeteelt', die op 1
maart jl. verslag uitbracht tijdens
een vergadering van de kommissie
Inhoudelijke kontrole en Didak-
tiek'. Deze laatste studiegroep
schreef een eindrapport, dat voor-

"Bijdrage 17, dd. 4 februari 1983,
samen te vatten als een pocherig
bewijs van de filmkennis van be-
trokkene, is een te-gek-om-Ios-te-
lopen schrijfsel, dat gebaseerd is
op de on bestaande interesse van
ons lezerspubliek voor de pro-
zaiïsche witteschermvisie van een
individueel rnedewerker.»

gelegd werd op de noger geci-
teerde redaktiebijeenkomst. De
konklusies van dat rapport waren
de volgende.
"Bijdrage 13, dd. 7 januari 1983,

samen te vatten als een 'postume
nieuwjaarsbrief aan de peter en
meter van betrokkene, is een infan-
tiel scnrijtsel, dat gebaseerd is op
de on bestaande interesse van ons
lezerspubliek voor' de fàmiliale
vernoudingen van een individueel
medewerker.»
"Bijdrage 14, dd. 14 januari 1983,

samen te vatten als een scherpe
aanklacht tegen de E.T .-terrori-
sering jegens betrokkene, is een
pretentieus schrijfsel, dat geba-
seerd is op de onbestaande inte-
resse van ons lezerspubliek voor
een verwaand kultuurbegrip van'
een individueel medewerker»
"Bijdrage 15, dd. 21 januari 1983,

samen te vatten als een zure
oprisping over de verhouding tus-

sen vrije radro's en betrokkene, is
een vervelend scnrijfsel, dat geba-
seerd is op de onbestaande inte-
resse van ons lezerspubliek voor
een kritisch luistergedrag van een
individueel rnedewerker.»
"Bijdrage 16, dd.28januari1983,

samen te vatten als een gekonden-
seerd verslag van de weekend lek-
tuur van betrokkene, is een pseu-
dokomiscn schrijfsel, dat geba-
seerd is op de onbestaande inte-
resse van ons lezerspubliek voor
·de eindeweekse vrijetijdsbesteding
van een individueel medewerker.»

..~......

Barbie, de anti-held ?
.-Kaus Barbie is in de han-

den gekomen van de na-
omelingen van zijn

slachtoffers. Een unieke gelegen-
heid voor alle "eenzame burgers'
om eens lekker aan toegelaten
verbale aggressiviteit te doen
tegen een onverdedigbaar ge-.
vóel, Frankrijk zit na het opber-
gen van de guillotine nog met een
doodstraf-kompleks en wil er-
van profiteren om dat eens goed
door te slikken. Prachtige ge-
legenheid ook om de kater die
het land overhoudt aan haar
gedrag tijdens wo 1I weg te
spoelen. Vooral omdat de _ge-
wezen ss'er in kwestie persoon-
lijk het goede geweten van
Frankrijk in die periode, Mou-
lin, van kant maakte.

Onmiddellijk inspelend op de situatie
hebben media en politiek er een
walgelijke show van gemaakt in het
demagogisch opbod van de wraak-
gevoelens.' In moeilijke tijden zijn
'slechten' altijd welkom om er zich
tegen af te zetten en de aandacht af te
"eiden van de huidige problemen.
Barbie komt prachtig van pas: een
ideaal prototype van het gepersoni-
fieerde kwaad, zelfs geen greintje
berouw; wat wil je nog meer '!

Dus maar alle geschiedenisboeken
opleggen (of toch de 'goeie') öm de
overwinningsgcur weer op te snuiven
en ons weer te doordrenken van het
aangerichte kwaad om de wraakgc-
veelens wat aan te vijzelen,

Is het dan echt noodzakelijk dut in
onze samenleving - die toch gebouwd
is op de basis van' de krislelijke
waarden - het allesvenerende vuur
van de haat dut zoveeljaren lang hoog
heeft kunnen oplaaien. weer word I
aangewakkerd'? Na 40 jaar is men
ertoe: gekomen een internationale be-
kommernis los Ie: werken voor één
misdadiger terwijl men er nog nauwe-
lijks toc komt de miljoenen slacht-
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offers van de universele onderlinge
haat van die tijd te herdenken.
Bolivië had hem veel beter bijge-

houden, Klaus Barbie. Dat hij er
uitzonderlijk ongewenst was, is geen
punt; ze wisten welk vleesIe in dekuip
hadden als hij er toekwam en moesten
er dan ook maar de gevolgen van
dragen.' Barbie kon dan ervaren wat
het is beschouwd te worden als een
ongewenst heerschap en een dood-
gewoneboef. Gezien zijn karakter was
het hem wellicht zwaarder. gevallen
dan zijn huidige status van misdaad-
vedette.

Tevens zit Frankrijk nu opgezadeld
met een scheve situatie. Het doet
emotievol over de dood van Jean
Moulin. Het is natuurlijk een zware
misdaad maar je kan moeilijk stellen
dat Moulin als hoofd van het verzet
niet wist wat hij riskeerde. Hoewel het
juridisch niet meer mogelijk is hem
hiervoor nogmaals te veroordelen,
komt het de politieke elan goed uit dat
vooral dit feit aan Barbie wordt
verweten. Er wordt zelfs gesproken
van uitzonderingen op de wetten wat
rechtskundig toch nogal straf zou zijn.

Anderzijds ligt de officiële aan-
klacht (en de ware schuld) veel dieper.
Ten gevolge van zijn doen en laten is
Barbie beschuldigd van misdaad tegen
de mensheid,
Yoor dergelijke onmenselijke han-

delswijzen is het echter even on-
menselijk een juiste ('!) strafmaat te
bepalen.

Ik ben ervan overtuigd dat men dat
heerschap beter achter de oceaan en
een muur van misprijzen diende te
vergeten in plaats van hem te:vcreren
als uurie-held en bliksemallcider voor
onze huidige, veel belangrijkere: pro-

• blomen. De kans dat hij ook nog
'anti-martelaar' wordt voor eenaanlal
ckstcrne individuen is niet denkbeet-
dig: een duidelijke aanwijzing moge
hiervoor blijken uil de vermoedens die
onmiddellijk gerezen zijn aangaande
de:vcrantwoordelijken voor de aunslu-
gen op de Franse ambassade:en de:
burelen van Air I-rance In Brussel.

iephen LeckC~ ___

LEZERSBRIEVEN
Vredesdagen

Naar aanleiding van het programma
van de: Universitaire Vredesdagen
moet mij toch één bedenking van hel
hart. Ik ben er namelijk van overtuigd
dat Jan met de pet in het Westen echt
wel andere zorgen heeft dan de:
militaire: bedreiging door zijn kollega-
arbeider Leonid Klakski Uil het Oos-
ten. Kortom, de bedreiging van de:
vrede komt voort uit het feit dat de
belangen van je: machthebbers niet
dezelfde: Lijn als van diegene die ze:

_ beweren te:vertegenwoordigen (zowel
in Oost als in West). Een kritische
analyse van bestaandemachtsstruktu-
ren, zowel HP lokaal als op (inter)-
nationaal vlak, . lijkt me daarom een
fundamentele bijdrage: tot de:vrede te
zijn. ,

In dit kader schijnt mij een film-
voorstelling van 250 Ir. met plaatsen
die grotendeels voorbchouden worden

wt
«Bijdrage 18, ad. 11 februari 1983

samen te vatten als een vocntige
opsomming van opvallende uit-
spraken volgens betrokkene, is een
metafysiscn scnrijfSel, dat geba-
seerd is op de on bestaande inte-
resse van ons lezerspubliek voor
de specifieke luisterkwaliteit van
een individueel medewerker."
«Bijdrage 19, dd. 18 februari 1983

samen te vatten als een subjektief
rapport van de interne twijfels
binnen Veto volgens betrokkene, is
een gevaarlijk schrijfsel, dat geba-
seerd is op een onbestaande inte-
resse van ons lezerspubliek voor
de antikollegiale opstelling van een
individueel medewerker."
«Bijlage 20, dd. 25 februari 1983,

samen te vatten als een bijna-
spolIend verhaal over een koöpe-
rant naast betrokkene, is een spie-
lerig schnjfsel, dat gebaseerd is op
een onbestaande interesse van ons
lezerspubliek voor de interrnense-

voor professoren niet /o'u gelukkige
keuze, Of LOU Gandhi anno 1910 zich
loch aanactrokken voelen tot dcrue-
lijkc initi;lieH:n. ~

W. W. W. Scmpcl-,
Relinde M.1. Buctcn

W.u.I..C
Jos W.P. Van Roov

Lambert Swillen~,

Alle: lezersreuktics kunnen gcscr-
vccrd worden up het Veto-sckrcta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraal 2 D,
)()()() Leuven, vcrdieping I, deur 6.
Schrijfsels:'"waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te rnaken
hebben met de Veto-inhoud, wor-
den 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 zoc-
ken inleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heett.;

lijke kijk van een individueel mede-
werker."

Z oals U ziet, geacnte lezer,
waren er redenen genoeg om de
betrokken medewerker een week
scnorsing op te leggen en nem te
dwingen in net vervolg bepaalde
ricntlijnen te volgen. U zal wel
begrijpen dat deze interne regle-
mentering niet vrij gegeven wordt
voor publikatie. U zal ook begrij-
pen dat de betrokken medewerker
levenslang gescnorst wordt als dit
volgende week door dezelfde me-
dewerker gescnreven wordt «Bij-
drage 22, dd. 11 maart 1983, samen
te vatten als een sjagrijnig na-
trappen op de ijverige aktiviteiten
van betrokkene, is een mongoloïd
scnrijfsel, dat gebaseerd is op de
on bestaande interesse van ons
lezerspubliek voor de destruktieve
domneid van een meute indivi-
duele rnedewerkers.» 0
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Gol op hol:

Meer repressie ten aanzien van jongeren
gastarbeiders treffen', aldus LUttó'
Serrien 'van de Werkgroep. Naast de
reeds vermelde kritieken voegt de
Werkgroep er nog twee aan toe.
Ten eerste is er de vaagheid van hét

wetsvoorstel. 'Gol bepaalt niet duide-
lijk wat 'zware misbruiken op ph-
sonen' inhoudt. Heeft het ook betrek-
king op stakingspiketten, uit de hand
gelopen betogingen, een vechtpartij in
een jeugdklub, enz ... ?
Gol specifieert nergens welke straf-

fen er zullen dienen te worden uitge-
sproken. Welke zal de opvoedings-
bijstand zijn die aan de ouders zal
. worden opgelegd? Welke zullen de
korrektionele straffen zijn die worden
uitgesproken als de bijstand door de
ouders niet voldoende wordt toege-
past?', aldus Jos Goossens tijdens het,
debat in Leuven.
Ten tweede stelt de Werkgroep dat

de jongere nog altijd in een volkomen
rechteloze positie verkeert. 'Tot 21
jaar blijft men nog altijd handelings-

Bij de Werkgroep Bijzondere Jeugd- onbekwaam, maar vanaf 16 jaar kan
zorg wordt de link gelegd met de men voor zijn handelingen gestraft
maatregelen die Gol overweegt tegen worden. In de gewone burgerlijke
vreemdelingen. Ondermeer wil hij zaken kunnen jongeren geen verant-
vreemdelingen die een straf van meer • woordelijkheid opnemen, en blijkbaar
dan 6 maanden hebben gekregen voor kunnen jongeren alleen maar verant-
een gepleegd misdrijf, over de grens woordelijk gesteld worden ten aanzien
zetten. 'Door de strafbaarheid van van zaken die fout gaan', aldus Jos
jongeren tot zestien jaar te verlagen, Goossens .
wil hij volgens mij vooral de jonge

genisonderzoek, dat de negatieve as-
pekten aantoont van de vrijheids-
beroving, welke ook het regime of
behandelingsmodel zij, Gol toch te-
ruggrijpt naar deze represslhe straf.
'Alle betrokken milieu's onderlijnen

de noodzaak van gesloten afdelingen
om de openbare veiligheid te ver-
zekeren tegen gevaarlijke, jonge delin-
kwenten', aldus Gol. De inschikke-
lijkheid van de voorbije jaren wordt in
toelichting bij het wetsonderwerp een
'slechte zaak' genoemd.
Zoals reeds gezegd krijgt i~ het wets-

ontwerp de jeugdrechter de mogelijk-
heid om ook al de jongeren tussen de
14 en 16jaar oud naar het parket door
te sturen en dus naar de gevangenis.
Ook voorziet het ontwerp de uitbouw
van gesloten afdelingen in de opvang-
tehuizen voor jongeren.

'In mijn land gaan onder
invloed van geweld en
de moorden bedreven

door jeugdbenden, talrijke stem-
men op om van het parlement de
wederinvoering te eisen van de
gewone strafsankties voor jon-
geren tussen 16 en 18 jaar die
gewelddaden pleegden. Een te
grote toegeeflijkheid wordt op
de duur schadelijk. Kijk naar het
terrorisme, men is te lang toe-
geeflijk geweest, maar nu eist het
publiek een sterk optreden.
Trouwens het risiko dat terro-

risme dernokratische regimes
ontwricht is veel groter in tijden
van ekonornische krisis, omdat
de regimes dan' zwakker zijn.
Krisis veroorzaakt immers on-
tevredenheid en ontevredenheid
richt zich noodgedwongen tegen
de instellinge,n' (OS, 4 juni '82),
aldus Gol tijdens een bijeen-
komst van de Ministers van
justitie van de Raad van Europa
in juni 1982.

Gols vaagheid en
handelingsbekwaamheid

Wat moet men denken van 'onze'
Minister van Justitie die zo zwierig I
jeugddelinkwentie op één lijn plaatst
met terrorisme? Gol heeft terzake een I
wetsvoorstel ingediend dat heden be-
diskussieerd wordt in de bevoegde
kamerkommissie van justitie en -.
nenkort aan het parlement wordt
voorgelegd. .

.. -,
voorstel werd neergelegd enige tijd
nadat de liberaal Mundeleers een
schriftelijke parlementaire vraag had
gesteld aan Gol, over welke maatre-
gelen hij zou nemen, tegen de 'migran-
ten en jongeren die een grote bedrei-
ging vormen voor de burgers.'

werkverschaffing enz ... steeds repres-
siever wil gaan optreden ten aanzien
van die jongeren. Hoe dat dat gaat
aflopen moeten we nog afwachten.
Maar er zijn toch bepaalde tekenen
zoals in Amsterdam en Berlijn, die een
bepaalde richting aanwijzen', aldus
Walgrave.

Luc Vanheerentals

MOEDER,
WAAROM STUDEREN WIJ?'

Problemen oplossen
of problemen opsluiten?Strafrecht

in de krisis
Het wetsvoorstel Gol wil de wet van 8
april 1965 op de jeugdbescherming
wijzigen, die toendertijd de straf-
rechterlijke minderjarigheid opvoerde
van 16 tot 18 jaar, en preventieve
qwµr~aelen.jnVOilrde ~ vasaaes&eld

Kriminologen benadrukken inzake
jeugddelinkwentie veelal volgende
punten. 'In een aantal gevallen kan
delinkwent handelen gezien worden
als een vorm van rationel, ja zelfs
probleemoplossend handelen tegen-
over een' ongeloofwaardig opvoedings-
patroon, dat gepredikt wordt door
geprivilegeerde subgroepen, en dat
zich feitelijk uit in het eisen van meer
zelfbeschikkingsrecht', aldus Verhel-
len (prof aan de RUG). 'Ondanks het
feit dat de maatschappij de jongeren.
nog weinig toekomst te bieden heeft,
blijft ons normenpatroon onveran-
derd:· jongeren moeten beschermd
worden, zij dienen zich te gedragen
naar de regels, en pas wanneer ze zelf
uit werken gaan, beschouwt de ge-
meenschap hen als volwassenen.
Jeugddelinkwentie heeft veelal een
eksperimenteel karakter van voorbij-
'gaande aard', aldus Verhellen.
Volgens Walgrave blijkt dat jon-

geren tussen 14 en 18 jaar, voor meer
dan 90% minimum één delikt per jaar
plegen. Eens boven de 18jaar worden
de jongeren snel minder misdadig. Het
is veelal het kontakt met het gerechter-
lijk apparaat dat dit 'normale groei-
proces' verstoort. 'De buren roddelen,
op school wordt hij niet meer ver-
trouwd, vrienden mogen met hem geen
omgang meer hebben, want hij is een
... delinkwent', aldus Verhellen. Vol-
gens Walgrave blijkt uit onderzoek dat
jongeren, ten aanzien van wie het
gerecht is tussenbeide gekomen, nadat
ze een misdrijf pleegden, meer kans te

I hebben op een kriminele karrière danjongeren, waarbij de feiten in der
minne geregeld werden.
In zijn toelichting tot het wets-

voorstel schrijft Gol: 'Het 'verbod om
jongeren langer dan 15 dagen op te
sluiten in de gevangenis, is voor
sommigen een aanmoediging om over-
tredingen te begaan en zet volwassen
delinkwenten ertoe aan gebruik te
maken van minderjarigen. Het gebeurt
zelfs dat deze jongeren de overheid
tarten, goed wetend dat ze niet in de
gevangenis kunnen worden opgeslo-
ten.' De veronderstelde 'afschrikking'
werkt helemaal niet ten aanzien van de ,
beoogde kategorie, nl. impulsieve,
agressieve delikten, gepleegd door
jongeren, 'in de meer transitoire
jongerenstatus', aldus genoemde ~ti-
minoiogen. 'Het nagestreefde af-
schrikkingseffekt stoelt dus op niets.
Het enige effekt is dat meer jongeren
voor de strafrechter komen en gevan-
genisstraf oplopen', aldus Walgrave.
Wat de kriminologen ook bijzonder

dwars zit is dat ondanks alle gevan-

werddat 'de gezondheid, de veiligheid,
of de zedelijkheid van de minderjarige
in gevaar zijn'. De jongere die een
misdrijf pleegde kwam dus voor de
jeugdrechter, die hem doorverwees
naar de strafrechter als deze dit
opportuun achtte, en wat in feite vrij
uitzonderlijk gebeurde. Minister Gol
wil nu de zaken omkeren: in principe
komen de 16-18 jarigen voor de
gewone strafrechter, maar men kan de
jongere toch naar de jeugdrechtbank
verwijzen indien dat opportuun wordt
geoordeeld.
Het wetsvoorstel heeft enkel betrek-

king op de geweldsdelikten. Op het
genoemde debat over deze problema-
tiek (op 16 februari jl. in Aud. Ves.)
stelde de woordvoerder van de Werk-

" ' groep Bijzondere Jeugdzorg dat Gol
Jeugddelmk.wenlle: een abces? Voor'! zegt, zich voornamelijk te baseren op
Gol zo te zien wel. de 'vele brieven van verontruste men-

sen', alsmede mondeling kontakt met
parketten. Op een perskonferentie
daterend 4 juni 1982, stelt Gol dat de
malaise van de ekonomische krisis bij
de bevolking een hardere houding
teweegbrengt, tegenover afwijkende
gedragingen, en dat die houding voor
de overheid een aanmoediging dient te
zijn om efficiëntere maatregelen te
nemen.
In de toelichting bij zijn wets-

ontwerp schrijft Gol dat het één van de
funkties van het strafrecht is, om te
voldoen I àan de behoefte van het
publiek tot bevestiging van een waar-
de, die is besmeurd door de houding
van een individu. 'Het wordt. belang-
rijk geacht voor elke maatschappij dat
de overheid officieel partij kiest tegen
hetgeen een wettige verontwaardiging
oproept.'
Tegen deze logika wordt heftig

geprotesteerd o.m. door Walgrave, die
Gol beschuldigt een 'mooi elektoraal
goaltje' te willen skoren. 'Het is
bekend dat de maatschappelijke tole-
rantie in tijden van krisis gemakkelijk
afneemt. 'Het publiek" zoekt zich
zwarte schapen om het onveiligheids-
gevoelen te kunnen objektiveren en
wordt daarin handig bespeeld door
een bepaalde pers, en dat blijkt nu wel
- door bepaalde politici. Gastarbei-
ders, werklozen, alle maatschappelijk
kwetsbare groepen komen in aan-
merking om als zwarte schapen een rol
te spelen', aldus Walgrave. Het is
trouwens niet tgevallig dat het wets-

De tijden zijn veranderd: vroeger was een diploma een
eindpunt, nu wordt het een vertrekpunt, een toegangs-
kaartje tot de kompetitie. André Bonte, de enige Belg die
zich fulltime zorgen maakt over de tewerkstellingskan-
sen van jonge afgestudeerden, kijkt in de toekomst:

• « Hoe hoger de scholingsgraad, hoe makkelijker je werk
vindt. Het verwijt dat universiteiten werklozen kweken is
ongegrond.»

• « Probleemrichtingen zijn: (kunst-)geschiedenis, niet-wes-
terse talen, politieke en sociale wetenschappen, biologie,
aardrijkskunde, geologie en lichamelijke opvoeding. »

• « Het klinkt misschien brutaal, maar een baan als leraar mag
je .vrijwel vergeten. Het onderwijs is zo goed als volzet, en dat
zal nog een tijd zo blijven. »

• « Vrij gunstige richtingen zijn momenteel : toegepaste en
" ekonomische wetenschappen, klassieke en romaanse filolo-

gie, wis- en natuurkunde, burgerlijk ingenieur en farmaceuti-
sche wetenschappen. »

Se rie
EEN UITWEG UIT DE KRISIS

DEZE WEEK IN

HUMO
MËËR DAN HET BESTE TV-BLAD

Een algemeen
_ repressief beleid

Twee voorname peilers van dit wets-
voorstel: vooreerst wordt het mogelijk
gemaakt dat jongeren die 'geweld
tegen personen' gebruiken, reeds van-
af 14jaar voorde strafrechter gebracht
worden, hetzij onrechtstreeks tussen
14 en 16jaar, hetzij rechtstreeks tussen
16 en 18 jaar. Een tweede element uit
het wetsvoorstel is dat ouders kor-
rektioneel kunnen verantwoordelijk
gesteld worden voor daden van jon-
geren. Vanuit diverse hoeken is heftig
gereageerd op het wetsvoorstel, temeer
daar dit voorstel kadert in een alge-
meen repressief beleid ten aanzien van
jongeren. Zo zijn er de maatregelen
van de Minister van Sociale Voorzorg,
om de uitkering aan werkloze jongeren
te beperken. Hierdoor neemt de finan-
ciële afhankelijkheid t.a.v. de ouders
toe, met alle risiko's op spanningen en
konflikten vandien.
Verder is er het recent wetsvoorstel

om de leerplicht' tot 18 jaar te
verlengen, en dit volgens Prof. Wal-
grave (KUL) louter en alleen om de
jeugdwerkloosheid onder de 18jaar uit
de statistieken te lichten. 'Mensen die
school moe op de banken zitten komen
veel makkelijker tot delikten' , aldus
Walgrave tijdens een recent debat in
Leuven. 'Het is eigenaardig dat een
samenleving die steeds minder te
bieden heeft aan jongeren, inzake
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In Gent is een universiteit... verscholen tussen het overige stadsweefsel. Verspreid als een puzzel
tot ver buiten de stadsrand. Met een administratief centrum I maar geen hart het rektoraat heeft
geen allure, straalt niets uit, behalve. hier worden attest jes voor het leger gemaakt) in de
St.-Pietersnieuwstraat. Als staatsuniversiteit waar alle politieke overtuigingen aan de bak moeten
kunnen komen een schitterend oefenterrein in praktische politiek, ook in studentenmiddens,
Misschien dat om die reden de stad zelf zo haar stempel drukt op het 'karakter' van de RUG, De
scheidingslijn tussen de 'autochtonen' en het universitaire milieu. is hier lang niet zo scherp te
trekken als in Brussel of Leuven, -

RUG •• het medebeheer van de krisis
Zoals gezegd, er gebeurt wel wat

aan de Rijksuniversiteit Gent,
maar er zijn in Gent veel koulissen

waarachter je je kan verbergen,
De universiteit heeft het niet gemakke-

lijk om haar boontjes nog te doppen, om
niet te zeggen dat de RUG tijdelijk failliet
is. Moet het dan nog verwonderen dat,
zoals in de andere universiteitssteden, de
polarisatie in Gent hoge noteringen haalt
op de beurs van het dagelijks nieuws?
Deze keer als een stellingenoorlog tussen
'linkse' en 'rechtse' konventen, een geheel
van organisaties dat de officiële studen-
tenstruktuur uitmaakt. Daarover valt de
zware slagschaduw van VVS.
Ondertussen is het studentenleven zelf

op sterven na dood, Als Schamper vorig
jaar blokletterde dat zij in de mist aan het
varen waren, was dat niet omdat zij geen
reaktie kregen (daaraan geen gebrek}
maar .omdat er doodeenvoudig niets
gebeurde op de kampussen dat de moeite
waard was. Zelfs de TD's namen ziender-
ogen in aantal af. Een verslag over
vreemde pirouettes aan de top en diep-
gewortelde argwaan aan de basis,

Onze startplaats voorde reportage rond de RUG
is De Br.ug,studentenhuis, in de St.-Pietersnieuw-
straat, waar ook een studentenrestaurant is. 's
Middagseten in Alma 11en erna een koffietje in 't
Stuc: je hebt een idee van de drukte die ook hier
heerst. Maar de doorsnee-student merkt weinig
van wat haar 'politieke elite' - in de Brug zijn de
konventen en VVS gehuisvest - er uitspookt,
daarom eerst iets over kringwerking. Onze
informanten: mensen die in de konventen aktief
zijn, gewone studenten en een paar venijnige
telefoontjes ...
In de werking van de verschillende fakulteits-

krigen valt weinig lijn te bespeuren. In sommige
kringen, zoals bij VTK (Vlaams Technische
Kring) en VRG (Vlaams Rechts Genootschap)
wordt bij de verkiezingen met program ma-
verklaringen gejongleerd, en het kan er nogal
hevig aan toe gaan. Bij PPW (Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen) houdt men het
nogal informeel en op de Blandijn (Letteren en
Wijsbegeerte) houdt men eenvoudigweg géén
verkiezingen. Ook het aktiviteitenprogramma
vertoont een grote heterogeniteit. VRG organi-
seert een soort monitoraat voor eerste kanners,
houdt gala-bals, heeft een kursusdienst en een
eigen kafee. PPW houdt enquêtes naar het
lesgedrag van professoren, organiseert proef-
eksamens voor eerste kanners en kent het
systeem van algemene vergaderingen, waarop
alle studenten uitgenodigd worden om te
beslissen over hete hangijzers.

Gedonder in de glazen
De kringen hebben het de laatste jaren financieel
niet gemakkelijk, ondanks de subsidies die ze
krijgen van het Fakulteitenkonvent (FK). Maar
ook moreel hebben ze aan gezag moeten
inboeten. Een kring als VRG zagopeen paar jaar
tijd haar ledenaantal (en daarmee de subsidies)
dalen van ca. 900 naar 500. Een ex-lid van deze
kring verklaarde dit door de toenemende
afkeuring van de studenten voor de politieke
stelling die VRG zou innemen. Bovendien
schoten een paar financiële kunstgrepen van het
presidium (m.b.t. kursusdienst en de oprichting
van een eigen ka fee) veel leden in het verkeerde
keelgat, vooral toen bleek dat VRG bijna failliet
was. Het grootste probleem is volgens onze
informant echter de organisatievorm van het
presidium. Vroeger een hechte groep van een
twinigtal mensen, besraat het nu uit tien
personen, en is tegenwerking en lobbying er
schering en inslag. Het zal blijken dat, wat men
ook moge beweren, de desinteresse van studenten
en de moeilijke werking. in hoofdzaak Ie wijlen
zijn aan hel feit dat alles, maar dan ook alles. in
Gent grondig gepolitiseerd is.
Veel gemeenschappelijke strategie valt er dus

niet te ontdekken in de werking van de kringen.
En die wil men ook niet. De woordvoerders van
FK beweren bij hoog en laag dat de studenten
zelf wars zijn van ideologische frontvorming
binnen en tussen de kringen: het zijn service-
instellingen. Politiek is een zaak van individuen.
(Of dat alle studenten tabak hebben van idioot
gekonkelfoes, maar dat werd niet gezegd.)

J .,.....
Studentenrestaurant in De Brug. Het gebouw kent iets van de drukte die ook 't Stuc uitstraalt. I

's Middags kan je er over de hoofden lopen; er worden pamfletten uitgedeeld aan de ingang,
boven - in de kafetaria - kan je de sigaretten- en koffielucht snijden. Voor de ingang van hel
restaurant ligt een stapel Schampers op een stoel; el' wordt gretig in gegraaid. Overigens wordt
Schamper in dit artikel nogal stiefmoederlijk behandeld - maar bekijk eerst nog eens Vela 11!
/11 elk geval leeft het blad nog. ([OIO Wim Verhelst)

De neus kan niet altijd bloeden
Natuurlijk is men op het FK ook niet achterlijk.
Het konvent beseft wel dal een bestuur soms zijn
mond moet opentrekken; dat geldt zeker voor
onderwijspolitiek. Maar ook als een of ander
wetsontwerp de studenten boven het hoofd
hangt als een zwaard van Damokies, kan je
moeilijk doen alsof je neus bloedt. De kringen
zijn echter geweldig sekuur in de keuze van
onderwerpen waarover ze uitspraken doen, en
voor alle kringen sàmen een besluit nemen
stroomt er ontieglijk veel water naar de zee.
De absolute representativiteit wordt verzekerd

door I) het maken van een diskussietekst die 2) in
de kringen besproken wordt en 3) op het FK
achteraf herwerkt tot 'iedereen' er zich in
herkent. Dat FK het enige konvent is dat met
recht uitspraken kan doen over studenten-
aangelegenheden, wordt gefundeerd door dit
werkingsaksioma. Het spreekt vanzelf dat wij het
niet konden laten om hierover een nogal
geanimeerde diskussie op touw te zetten met
Frcddy Vall Lanckcr (PPW, ex-voorzitter EK),
Stany Ossleur (Raad van Beheer), Mark Rogb's
(VRG & Schamper), Miguel Stevens (voorzitter
FK) en Hans Blok (ex-voorzitter FK en gruwelijk
aktief).

Veto in diskussie over representativiteit : links
achteraan Stany Ossleur. rechts Miguel Stevens
en Hans Blok (baard & bril) ([OIOWiV)
Het telefoontje met het ex- VRG-Ild suggereer-

de al dat VRG toch af en toe, volgens de
'studenten', haar vertegenwoordigingsbockje te
buiten gaat. Anderzijds, iedereen weet dat geen
enkel bestuur ooit neutraal zal zijn.
Bovendien ontstaat hiermee de tendens om

meer belang te hechten aan het aantal stemmen
dan aan de zinvolheid van de aangebrachte
argumenten, de diskussie verliest haar betekenis
als demokratisch instrument, De kans IS niet
gering dat daardoor het demokratisch gehalte
van de beslissingenverlaagt (stemmen of geen
stemmen) en dat er weinig evolutie optreedt in de
gedachten. Anders gezegd: de gewone student
heeft er niets aan dat hij degelijk vertegen-
woordigd iS,.als de inzet van de vertegenwoor-
digmg - bij gebrek aan een goede motivatie en
informatie over de aangewende argumenten -
in het duister blijft.
Zo'n werking is bovendien bijzonder log,

zodat er, alsje de rekening maakt, weinig werking
en veel macht overblijft. Macht waarvan niet
duidelijk is waarvoor men ze wil gebruiken.
Hoewel: deze bewuste keuze voor inertie kan
ook verklaard worden als een bewuste keuze om
de zaken te bestendigen zoals ze zijn.

De pot verwijt de ketel...
En, hoe zijn de zaken, op kringnivo '! Juist, water
en vuur, hemel en hel: polarisatie, dus. In zo
goed als elke kring bestaat er immers, naast het
officiële bestuur, een 'werkgroep'; verenigd in het
Werkgroepenkonvent (WK), Net zoals het FK
pretenderen ook zij het enig representatief en
goed werkende orgaan in het Gentse studenten-
leven te zijn. En, nee maar, de werkgroepen zijn,
zoveel werd ons duiddijk,links. A fortiori, in de
.gekke logika van het studentenleven, zijn de
kringen dus rechts. Of, om het juister uit te
drukken. beiden worden met dat etiket opge-
zadeld en in die positie gedreven. En handige
jongens kunnen daar gebruik maken.
Dialoog tussen kringen en werkgroepen is-

hoeft het ons te verwonderen'! - nogal
zeldzaam; bovendien wordt die dialoog niet
bevorderd door het getouwtrek om de sympathie
van het publiek te winnen voor de eigen zaak.
Met andere woorden: wie niet voor is, is legen.
Maa r zo bruin willen de meeste kringbestuurders
(die zich toch ook willen inzetten voor een beter
leven op de karnpus) het dan ook weer niet
bakken. Met het gevolg ... dat zij er het zwijgen
roedoen. En daar heeft de modale student niet
om gevraagd, want er zijn honderd middelen om
als bestuur beslissingen te nemen, en toch 'de
basis' mee te betrekken in die beslissing.
Zo staan op 'De Brug' twee blokken tegenover

elkaar: het 'Iinkse ' en 'VvS-gerichtc' WK en het
'rechtse' en 'karrièristische' FK. Een tegen-
stelling die verre reperkussies heeft, lOt in de
kringen toe.
o En, nog straffer: als men op één nivo zijn slag
niet thuis haalt. gaat men hel hogerop zoeken. In
De Brug betekent dit dat men de strijd verderzet
binnen de Sociale Raad (SoRa, beheert de sociale
sektor), en als dàt nog niet helpt, gaat men door
tot in de Raad van Beheer.
De werkelijk zinvolle projekten worden dan

ook o.i. niet gedragen door deze organen, maar
door losse, en relatief autonoom opererende
groepen studenten. In het FK bv. heeft een
bepaalde groep studenten zich toegelegdop het
formuleren van een noodzakelijk pakket maat-
regelen om werkelijke studiebegeleiding te
organiseren aan de RUG. Want iets .dergelijks
bestond daar vroeger' niet. Dat dossier heeft
geleid tot een aantal konkrete maatregelen van
de overheid, zoda t het studeren voor eerste
kanners op lange termijn weliièht minder een
sprong in het ongewisse zal zijn en een
mogelijkheid zal kreëren om feedback te geven
aan docenten over hun onderwijspraktijken.
Hetzelfde gaat op voor studentenakties. enz.

In dit verband moeten we zeker het Vrijzinnig
Studentengenootschap 'I Zal wel Gaaf! ver-
meiden, zowat de meest okselfrisse organisatie in
het logge Gentse studentenwereldje. 't Zal geeft
hel enig studentenblad van nivo UIt, rneer lrterair
getint: 't Zwarte Gal. 't Zal voert ook sinds jaar
en dag het hoge woord in het Politiek Konvent
(PK), (') dat als bedoeling heeft subsidies uit te
keren aan vrije verenigingen - vergelijkbaar dus
met het FKK in Leuven. 't Zal probeert in PK
steeds de kerk in hel midden te houden, en
durven daarbij zowel de kàr van links als van
rechts ferm aan te stoten. Maar over het PK
stra ks mee r.

:..dat-ie geen deksel heeft
Om deGentse toestanden te begrijpen e) is het
een must om ook VVS te belichten. VVS, vroeger
de overkoepelende vereniging voor Vlaamse
studenten, met een jaarlijks verkozen bestuur,
vormde zichzelf in de woelige nadagen (eigenlijk
-jaren) van '68 om tot een organisatie met een
syndikaal trekje, met een vast omlijnd ideeën-
goed, én met leden (betalende). Bovendien
voegde VVS aan haar naam het letterwoord SVB
toe, wat staat voor studentenvakbeweging. Die
vereniging, VVS-SVB, werd door het ministerie
destijds erkend als vormingswerk, en wordt dus
autonoom gefinancierd. Vandaar haar unieke
positie binnen het studentenmilieu in het
Gentse: zij moeten geen subsidies krijgen van de
sociale sektor, en zich dus ook nergens teweer
stellen tegen andere verenigingen, kortom, VVS
is een parallelle studentenstruktuur naast de
konventen. Toch heeft zij ereen vinger in de pap:
de werking van het WK leunt immers zeer dicht
aan bij wat VVS doet en de voorzitter ervan is een
VVS-lid, Jean Poty.

Ni! tien jaar een ruime zeg in het studenten-
medebeheer, tekende het VVS in 1981 met het
uitroepen van een protest tegen het fa ree-
karakter van de verkiezingen, haar eigen
doodsvonnis in het medebeheer. Een niet
onaanzienlijk deel van de studenten stemde
immers toch. Gevolg: allemaal plichtsbewuste
studenten als vertegenwoordige'1s, die zeker niet
links van het centrum dachten.
Ondertussen heeft VVS af te rekenen met een

afkalvende aanhang, het grondig ('l) studiewerk
van weleer zit er niet meer in. Moeder, waarom
bestaat VVS nog'! «Ja, die affaire van NSV
houdt ons wel bezig, maar voor de rest i~ het
moreel op een laag pitje aan het branden." Ze
houden zich dus 'bezig' met het organiseren van
~ zoals enkele mensen van 't Zal sarkastisch
vaststellen - 'vormingsavonden' waarin de
Grote Waarheid verkondigd wordt dat luscisten
geschapen zijn om erop te kloppen. Hetgeen men
met ware zendingsijver in praktijk brengt. Maar
NSV is enkel een aanleiding in de strijd tussen
konservatief" en progressief in Gent, en dat
vergeet VVS. Spijtig genoeg hebben zij onder-
tussen alle I'eNe gewicht verloren in die diskussic
omdat de werkelijke macht over de studenten-
strukturen paradoksaal genoeg binnen de mede-
beheersorganen ligt.
Zoals bleek, toen men de studentenwerking

.wou herstruktureren, is het nl. niet zo moeilijk
om beslissingen die door studenten genomen
zijn, op het laatste ogenblik toch nog te
torpederen, ofwel in SoRa, ofwel op de Raad van
Beheer. De zwijgende macht van het FK, het feit
dat zij zo goed als alle mandaten hebben in de .
RvB en in SoRa, en de politieke wind, die in deze
tijden nogal ongunstig zit voor groeperingen als
VVS, drijft de linkerzijde in het nauw. Lr doet
een teorie de ronde dal de hcruktualivcrings-
poging e) in feite een maneuver van links was om
de rechtse opmars te stuiten, omdat de vele kleine
verenigingen die zouden gezeteld hebben in de
algemene vergadering, een meer linkse signutuur
hebben. Spijtig genoeg heeft men het kind met
het badwater vcrdronken. In Gent is men nu
verder dan ooit verwijderd van de mogelijkheid
om een zinvolle diskussie op gang te brengen
tussen de konventen en VVS onderling. Om toch
de ergste brokken te lijmen heeft men wel een
soort overleg gekreéerd tussen de vier konvents-
voorzitters (de zgn. Raad del' Wijzen), maar dat
betekent natuurlijk lang niet hetzelfde. Voor-
lopig houdt iedereen zich dus maar koest op de
brug, veilig binnen het eigen nest. Men wacht op
de uitslag van de volgende verkiezingen voor het
medebeheer, in de hoop versterkt uit de strijd IC

kunnen komen. Het is dan ook ergens begrijpe-
lijk dat VVS dit jaar in mei wél weer zal meedoen
aan de verkiezingen, en in haar programma
oproept tot 'progressieve frontvorming'. Er I~
dus stront aan de knikker en wellicht ook
gezichtsverlies voor VVS.

. (vervolg op p, 11)

' .... -: I ti , " : IJ' tJ
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HetL en W - debat over
studiedruk (cfr. Veto 19,
18 febr.) was zeker een

lovenswaardig initiatief. Er
.bleek een ruime belangstelling
voor te bestaan. Ook professo-
ren en assistenten bleken bereid
om het huidige systeem kritisch
te bekijken.
Maar al bij al kwam er weinig

vernieuwends uit de bus. Dat is
misschien typisch voor dit soort
van bijeenkomsten. De goede wil
van beide kanten kan niet belet-
ten dat studenten die ingrijpende
veranderingen willen doordruk-
ken (al is bet maar de oprichting
van een konjrole-orgaan om te
lijvige kursussen te sanktione-
ren) steeds weer op de starre
strukturen stuiten van schijn-
inspraak en gevestigde privile-
ges.

Spreken over studiedruk en van te
zware programmas, betekent dat men
zonder meer aanvaardt dat de student
vandaag in de eerste plaats konsument
is. Hij moet stof slikken, kennis
verwerven. Het enige probleem is een
verzadigi ngsgraad vast te stellen: hoe-
veel kan de gemiddeld intelligente
student verteren zonder een indigestie
te krijgen'! Over minder intelligente
studenten, studenten met minder vol-
houdingsvermogen of met meer faal-
angst, wordt uiteraard niet gesproken:
die vallen af, moeten hun heil gaan
LOeken in het NUHO zoals prof. Wils
tekenend opmerkte. .

Vrije Tribune: Agalev
studiedruk: kernprobleem of,symptoom?

Het zit mis
Deze opvatting past uitstekend binnen
het globale kader van een kennis
industrie die als enig doel heeft
deskundigen af te leveren samen met
nieuw verworven deskundigheden:
onderwijs en research dienen hetzelfde
doel: ze leveren half-afgewerkte pro-
dukten voor de andere industrieën.
Althans dit is het opzet. Dat een grote
groep studenten geen hoge posten gaan
bekleden in de maatschappij, maar
gewoon aan den dop geraken, is
blijkbaar niet de zorg van de universi-
teit.

Men kan zich dus schijnheilig gaan
beklagen dat de kwaliteit van het
publiek aan de unief daalt. Oplossing:
verhoog de studiedruk in het sekun-
dair onderwijs: dan vallen de zwak-
kere geesten vroeger af, en bereikt
alleen de echte intellektuele (of gefor-
tuneerde) elite de top, de ultieme
beloning: het gehomologeerde diplo-
ma.
Is het toevallig dat men nu juist het

VSO terug in vraag gaat stellen 'l
Immers, de jongeren uit het VSO
blijken niet meer voldoende te kunnen
presteren aan de universiteit. Ze zijn
niet gevormd als volwaardige kon-
sumenten, die het hoge konsumptie-
nivo van de uniefaankunnen. Ze halen
de eindstreep niet in de study-for-life-
race.

Een Groen alternatief
Als Groenen vinden wij dat elke
onderwijsgemeenschap in de eerste
plaats mensen persoonlijk moet vor-
men, hun de kans moet geven om al
hun talenten en kapaciteiten (welke
ook!) tenvolle te ontplooien. Dit
gebeurt op dit punt noch op onze
scholen, noch op onze universiteiten.
Binnen de muren van al deze onder-
wijsinstellingen worden mensen on-
der-wezen, ze leren de hiërarchie van
deskundigen-boven-leken, ze leren
luisteren en klakkeloos reproduceren,
zodat ze eens volleerd zullen zijn om
het dominante maatschappelijke sys-
teem te reproduceren en alle sociale
ongelijkheden. Ieder leerling krijgt zijn
plaats, van hoog tot laag: éénieder
wordt gekwantiliceerd, gewogen, en
vervolgens gepromoveerd, of ... re licht
bevonden- Niet voor niets spreekt Ivan
lllich van een initiatieritus. van de
school die tot religie geworden is, tot
afgodendienst.

IMededeling van het Vandervleuteninstituut
Rapport nummmer 1
Waarom is alles zo moeilijk
in het bijzonder de weten-
schap? r r r r r r r r r r ? r r r ?

aar men het Vandervleu-I ~teiîjnstjtuut heeft ge-
s. ,.. ai\' fJft\"1!I'thtê' "ypo-

thesen te formuleren uitgaande
van theorieën van Althusser en
Poulantzas menen wij dat wij
niet langer kunnen zwijgen. De
wereld moet de waarheid weten.
Het is duidelijk dat Althusser

en Poulantzas het ver zoeken
hoewel ze beiden maar al te goed
weten dat alles simpel is. Wij
weten echter waarom de weten-
schap zo moeilijk is. Weinigen
weten van de samenzweerders-
theorie. Aan de universiteiten
wordt er meestal mee. gelachen
door geleerden. Nog een bewijs
te meer dat bok zij vals zijn en
het spel van verraad meespelen.
Enkel met deze theorie kunnen
we begrijpen wat er gebeurt hier
bij ons en elders ter wereld.

Wc moeten terug naar de jaren veertig.
De Belgische socioloog Viktor Lee-
11/(/11.\ heeft toen een klein boekje
geschreven dat nooit is uitgegeven
geworden. Het is nochtans een belang-
rijk boekje. Wat staat er precies in 'l
In 1937 greep een ultrageheime

vergadering plaats te Stalingrad waar
volgende personaliteiten aan deel-
namen: Stal in zelf natuurlijk, Roose-
velt uit Amerika, Paus Pius, Borrns en
P.W. Segers. Daar werd het wereld-
komplot gesmeed waar wij nog altijd
de gevolgen van dragen. Bedoeling
was ten eerste de wereld voorgoed
onder het te verdelen, de wetenschap
af te schaffen en te vervangen- door
leugens en valse beweringen om zo-
doende de kleine man met de pet in de
straat een pad in de korf te zetten in het
zweet des aanschijns en hem zodoende
dom te houden.

Maar waarom dan toch?
Na 7 dagen en 7 nachten beraadslagen
kwam volgende strategie op de prop-,
pen. Een oud Engels kollege in...de
streek van Sheffield werd opgekocht.
Kleine babytjes werden overal ter
wereld weggerukt van de moederborst
en zouden opgekweekt worden tot
geleerden in allerlei branches. Zij
leerden er de meest idiote theorieën
geleerd voor te stellen, liefst tegen-
strijdige en paradoksaal zodat nuch-
tere mensen er geen been meer in

zagen. Veel moeilijke woorden werden
toen uitgevonden om al die pseudo-
wetenschappen een cachet te geven. En
jawel Poulantzas en Althusser zijn
daar opgekweekt.'

Bedoeling van dit alles was: de

Weg met Poulantzas en Althusser
. die in dienst zijn van de wereld-
diktatuur. Alles voor Vlaande-ren,
alles voor Kristus. Ah ja.

De redakteuren van het
Vandervleuteninstituut

000000

Statuten

Goedgekeurd op den twaalf-
den Brumaire van het jaar

1983, de statuten van Algemene
strekking van het Vandervleuten-
instituut voor Waarheid, Weten-
schappen, Financiën, Kunst én
Geloof met den logistieke steun
der Brazzaville-Congoleesche
Inktmijnen.

- Artikel I
De heilige Waarheid der Natuurwet
moet krachtens haar bcgrippclijke
noodzakelijkheid 'over de volkeren
worden verspreid, en de volkeren tot
haar gebracht. Ten dien aanzien
oordeelt het Vandcrvleuteninstituut
alle middelen geschikt.
- Artikel 2
Het Vandervleuteninstituut denkt niet
in delen, het Vandcrvleuteninstituut
denkt in-gehelen.
- Artikel 3
Het Vundervlcuteninstituut is door de
Vlaamse socioloog Viktor Leemans'
gesticht en opgericht. Door hem
persoonlijk werden de heren Dcceus-
ter Jozef, Denys Daniel, Holvoet
Leopold, Pollet Lcon. Vandenberghc

In het licht van dit alles, blijken de
enkele voorzichtige veranderingen die
voorgesteld werden, totaal ontoerei-
kend. Integendeel, ze zullen de macht
.van de uinversiteit nog maar eens
verstevigen, door de studierepressie
(i.p.v. -druk I) een menselijker aanzien
te geven. Buizen met de glimlach b.v.,
of' mensen al vast op voorhand
wijsmaken dat ze er beter niet aan
kunnen beginnen.
Als we werkelijk willen streven naar

een universiteit waar kennis en vaar-
digheden op een niet-verdrukkende
wijze, van mens tot mens, kunnen
doorgegeven worden, moeten we ons
allereerst de vraag stellen of het wel de
taak is van een universiteit om diplo-
mas uit te reiken, graden toe te kennen
en eksamens af te nemen! Met welk
recht bepaalt een kleine groep profes-
soren wie voor de rest van zijn leven als
deskundige beschouwd mag worden
en wie als heel en al onbevoegd moet
doorgaan? Moet de universiteit geen
nieuwe rol gaan spelen in de vrijetijds-
maatschappij van de toekomst? Moet
zij niet eerder een volksuniversiteit
worden die openstaat voor al wie er les
wil komen volgen of les wil komen
geven (zoals in lIIie/1S vormingscen-
trum te Cuernevaca, waar de studen-
ten meestal zelf hun docenten aan-
vragen ... )? En bovenal, hoe kunnen
wc blijven verdedigen dat onze univer-
siteit deel uitmaakt van een demo-
kratische gemeenschap, als niet ieder-

Georges en Verheyen X benoemd voor
het leven tot erfdragers, erebeheerders
en hoofdredaktcuren van het instituut.
- Artikel 4
Het Vandervleuteninstituut spoort
haar nijverige redakteuren aan tot
bekwame spoed ter ontmaskering van
het grootste en lafhartigste wereld-
komplot aller tijden opdat de oogver-
blindende schittering der Waarheid
met trompetgeschal zou triomferen.
- Artikel S
Het Vandervleuteninstituut staat im-
mers sterk dankzij haar onverbidder-
lijke rapporten.
- Artikel 6
Wat het klein ver/et betreft, daar kan
geen rekening mee gehouden worden.

een er recht van spreken heeft, als
studenten er niet vrij hun eigen
programma mogen samenstellen? Het
recht van de vrije meningsuiting is aan
elke universiteit een lachertje: de prof
heeft een diploma en dus ook het
woord, de student zwijgt: de grote,
stilte aan de kampus ! En als klap op de
vuurpijl: -enkel studenten kunnen ge-
evalueerd worden tijdens de JO minu-
ten die ze per vak per jaar hun mond
mogen opendoen. De professoren
blijven steeds buiten schot. Hoe slecht
hun lessen ook zijn, hoe zwaar ook
hun prograrnmas, hoe 'beestachtig ook
hun eksamens, ze blijven onaantast-
baar binnen een onneembare vesting
van beschermende kollegialiteit. Wie
op een eksamen op schandelijke wijze
benadeeld werd, kan zo goed als
nergens in beroep gaan. De ombuds-
man is dikwijls met handen en voeten
gebonden aan het professorale esta-
blishment...
Enzovoort. .. Maar volgens ons kan

het anders: een Alternatieve Univer-
siteit te Leuven is mogelijk ...
Maar dan mogen we ons niet blijven

blind staren op symptomen, dan
moeten we de kernproblemen aan pak-
ken, niet omdat ze bezuinigend moet
worden of gerationaliseerd, maar om-
dat we een universiteit wensen op
mensenmaat !
En dan hebben we het alleen nog

maar gehad over strukturen en nog
niet over de inhoud van de gedoceerde
vakken, de grote bekommernis van
b.v. werkgroep Unief en Maatschap-
pij. Dat is dan weer een heel ander
hoofdstuk.

Johan Ma1corps
namens de werkgroep

onderwijs van Agalev-KUL

- Artikel 7
Een jaarlijks konklaaf der stichtende
leden en redakteuren wordt belegd in
het buffet van het station van Keulen,
waar wij allemaal een lekker hapje
gaan eten.
- Artikel.'!
Alles voor Vlaanderen, alles voor
Christus:
- Artikel 9
De CVP houdt niet van het Vander-
vleuteninstituut maar deze gevoelens
zijn wederzijds.
- Artikel 10
Bewerk het land.
- Artikel II
Het zal zo zijn of het zal niet zijn.
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de r9k (eis van Pius) en de arbeiders
dom (eis Stalin en Roosevelt) houden.
P.W. Segers wilde enkel meewerken
onder voorwaarde dat de middenstand
minder belast werd en Borms zou toen
luid geschreeuwd hebben dat de Voer
bij Vlaanderen moest. Dat werkte op
Stalins zenuwen en in het geheim beval
hij de Belgische regering die toen reeds
sterk in de invloed van Moskou zat
hem om zeep te helpen.

Het probleem was echter Duitsland.
Ilitler die in werkelijkheid voor de
kleine man was wilde niet meedoen
aan die valse vergadering en dreigde
trouwens alles uit te brengen. Daarom
moest hij uitgeschakeld worden. Roo ..
scvclt beval de media overal ter wereld
een slecht beeld te schetsen van
Duitsland. Weinigen weten dat de
brand in de Rijksdag het werk was van
een Amerikaanse topnegerspion. Nog
minder weten dat dezelfde nacht in het
grootste geheim en gebruik makend
van dli algemene verwarring een
gemengd Amerikaans Russisch para-
kommandoteam landde te Berlijn. De
vredelievende Hitier werd met zijn
kornuiten ingerekend. Ze werden ver-
vangen door Russische afstammelin-
gen van Duitse Ridders die.zich in de
XIV de eeuw in Rusland hebben
gevestigd. Het gevolg moeten wij u niet
kenbaar maken.

Ode aan Viktor Leemans
Na de wereldbrand lag de weg open
voor de eeuwenlange diktatuur Ame-
rika - Rusland - Vatikaan. De opge-
kweekte geleerden zijn intussen overal
op de leerstoelen geklommen en
vergiftigen de mensen dagelijks met
hun fabels. Ook Maurice Dewilde is in
Sheftield opgekweekt.
Gelukkig is er de grote Vlaamse

Socioloog Viktor Leemans die steeds
op vinkenslag lag en het verslgg van de!
beruchte Stalingradvergadering van
P.W. Segers outfrutselde. Geen uit-
gever wilde echter zijn bevindingen
uitbrengen. Ze werden afgedreigd
door de C.V.P. een partij die in I

Stalingrad door Segers gesticht werd
met goedkeuring van Stalin en Roose-:
velt. Wij hebben echter het manuskript
op zijn bomma's zolder gevonden. Het
is onze taak dit de wereld te verkondi-
gen en waarheid der historie, weten-
schap, kunst en geloof te laten zege-
vieren.
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Werking' van Oikonde
maken. Het blijft een kunstmatig iets
waar de gehandicapte steeds zal be-
voogd worden. In een gezin kan de
gast een aantal initiatieven nemen. Er
kan gepraat worden. In een gezin
kunnen dan ook mensen terecht die
een langere opvang wensen.

Oikonde-Leuven begint in 1970
met drie huizen waar 4,5, of6
gasten met I of 2 begeleiders

samenwonen. We zitten in de jaren
zeventig en er is grote nood aan
opvang van zg. marginale groepen.
Een aantal mensen wordt opgenomen.
Voor sommigen wordt het een misluk-
king: het begeleidingsaanbod is onvol-
doende of niet aangepast. Gasten die
zelf heel wat mislukte ontslagpogingen
achter de rug hebben, willen langer
blijven dan voorzien.

Als kleinschalig initiatief waarvoor
met de jaren de vraag naar opnames de
opvangcapaciteit begint te overtreITen,
zag Oikonde zich voor de keuze zich
aan te passen, of anderen aan zich te
laten aanpassen. Er wordt voor het
laatste gekozen: bepaalde mensen
worden geweigerd. Dit gebeurde van-

. uil een bepaalde beleidsoptiek. Wij
spraken met Julien Paesmans, maat-
schappelijk werker bij Oikonde.

_ Vrijwilligers
Van meet af aan funktioneerde Oi-
konde hoofdzakelijk door de inzet van
vrijwilligers. Het zijn haast allen
studenten, haast voornamelijk mens-
wetenschappers en vooral laatstejaars.
De studenten leven samen met enkele
gasten in een Oikonde-huis ('inwo-
nend begeleider') of stellen zich be-
schikbaar om de avond en de nacht in
het krisisopvangcentrum 'Het Hotel-
leke' door te brengen ('inslapers').
Andere vrijwilligers gaan een paar
keer in de week met de gasten naar de
film, sporten, enz. ('extern begelei-
der').

"";"::;:;.'
'.......

in huis te nemen" De mensen in een
gemeenschapshuis veranderen regel-
matig. Dikwijls zit er ook aan vast: in
juli moet de gast weg.

Oplapwerk. .. en dan?Regionaal
Leuven oefent een aantrekkingskracht
uit op thuislozen en marginalen omdat
het als grootstad een massa diensten en
voorzieningen heeft die zij elders niet
vinden. Vanuit de grote psychiatrische
instellingen in het Leuvense, Bierbeek,
Lovenjoel, Kortenberg, is er een grote
aanvraag naar opname. Het is zo dat
Oikonde ontstaan is: een aantal
mensen die beroepshalve met de
problematiek te maken hadden, wil-
den in hun vrije tijd ruimte maken om
deze sterke regionale nood tegemoet te
komen. Maar ook als studentenstad
oefent Leuven een aantrekkingskracht
uit op de groep marginalen.
J. Paesmans: Ge hebt hier een studen-
tenpopulatie van 20.000 eenheden die
in en rond de zorg rond marginalen en
thuislozen zeker een bepaalde rol
spelen. Er kan hier veel in Leuven. Dat
Leuven een universiteitsstad is bete-
kent dat de bevolking een stuk bekena
is met jongere mensen en met niet zo
alledaagse dingen. Er gebeurt hier heel
wat en voor een aantal marginalen.
mensen op de dool, die misschien niet-
alledaagse dingen doen, ... dat valt
misschien minder op,

John De Wit, van de L'euvense
Liga voor de Verdediging van de
Rechten van de Mens, Centrum

Gevangeniswezen, heeft in Oikonde-
Mechelen gewerkt. De werking was er
in handen van een ideal!stische man
die niemand weigeren wou. Wat is nu
het beste: wel of geen opnamebeleid '?
J. De Wit: Achteraf zou ik me daar
niet zo maar, eenduidig, voor een of
andere keuze willen uitspreken. Men
merkt dat de laatste jaren, met de
opkomst van BTK, onthaaltehuizen
overal als paddestoelen uit de grond
zijn gerezen, voornamelijk omdat een
aantal sociale wetenschappers zich
terecht zinvol en k rem iel' willen bezig-
houden, maar allemaal met heel
rigoureuze kritcria, zo van 'deze
mensen mogen binnen, en die niet'.
Wat stelt men nu vast'? Er is een
bepaalde rest-kategorit die nergens
binnen mag, die dan maar terug naar
de klassieke psychiatrie gaat.

komons. Dit probleem echter los je
niet in één, twee dagen op.

Julien (Oikonde): Het aanbod van
Qikonde is beperkt. Het moet zinnig
Lijn; heeft de gast er iets aan'? We
k rijgen nogal eens het verwijt naar ons
toe van 'waarom neemt ge die niet op
en die', maar ik denk dat het belangirjk
is te weten wat we wel en wat we niet
kunnen, Bij gebrek aan andere voor-
zicningcn verwachten ze uiteraard dat
wi] meer mensen gaan opnemen.

Uitbreiding
Een tweede probleem van Oikondc-
Leuven is het opname-beleid. Wie er
opgenomen wordt, hangt nog steeds'
samen met de mogelijkheden van het
aantal en het soort medewerkers.
Professionele mensen krijg je niet
zomaar: eerst moei de subsidie er door
komen.

Na 1974 wordt de sektor 'Integra-
tie', die zich bezighield met de opvang
van ex-psychiatrische patiënten en
gehandicapten, als 'Plaatsingsdienst'
erkend, èn kan vast pcrsónêêl ahng~-
worven worden.

In Mechelen, Antwerpen, Brugge,
Kortrijk, (Jent en Tielt worden ook
Oikondcs opgericht.

Ben je geïnteresseerd in
opnemen met de mensen van de

016/229613, Men heeft
een afspraak

J, Paesmans: Doelstelling van Oikon-
de is een schakel te zijn in het
reïntegratieproces van thuislozen. Het
is belangrijk te onderstrepen dat
Oikonde die brugfunktie wil doen
vanuit een residentiële opvang. Dat
betekent dat er een heel aantal mensen
zijn die niet bij ons terecht komen
omdat ze geen residentiële opvang als
zodanig nodig hebben, of omdat een
residentiële opvang nog niet aange-
wezen is.

Veto: Zit hier een bepaalde filosofie
achter deze optie nl. over het belang van
de residentiele opvang als deel van de
rest van de opvang?
J. Paesmans: De bedoeling is dat een
aantal mensen opgevangen worden
binnen het systeem van Oikonde. Wij
bieden een aantal mogelijkheden. Mo-
gelijk pakken ze daar iets van.

.1. De Wit: Het kan best dat men I oor
iemand heel nuttig werk doet, dat een
gast ook terechtkomt in de maatschap-
pij, maar het fundamentele probleem
blijft ongewijzigd. Het antwoord op
uw vraag moet dan ook evident 'ja'
zijn. Toch vind ik dat de Oikondc's op
het moment goed funktioneren. Zij
voldoen aan een behoefte. waarvoor
momenteel Ielfs nog veel te wei nig geld
gegeven wordt. Maar de individuali-
zcreud« optie!.. van waaruit lij werken.
is een belangrijke beperking. ZiJ
krijgen een probleemgeval binnen en
zien daarvan één schijf in feite, dat 1\

de akuic noodsituatie. Die nood-
situatie wordt dan dikwijls te psyche-
logisch en té persoonlijk vertaald. De
sociaal-ckonornischc aspckten. of de
strukturclc aspcktcn, daar is dan
dikwijls geen aandacht meer voor,
daar heeft men geen vat op, enz.
ho Aertsen: (Platform voor Reklas-
sering (I), en Oriëntatie- en Behan-
delingsccnhcid van de Centrale Ge-
vangenis van Leuven). Ik denk wel dat
Oikonde zijn thuislozenproblematiek
naar struktureel vlak wil doortrekken.
Er is in Leuven nu een overlegorgaan
tussen al de welzijnsorganisaties die In
de justitièlc sektor werkzaam zijn (d.1.
I Iet O. W.R .. Over/eg en Welzijnlll'er!..

Rest-klasse
..Men stelt echter nog een tweede ding
vast, nl. dat al die onthaaltehuizen die
er nu bijgekomen zijn, en al die
tewerkgestelde krachten, dat dat op
zich niets verandert aan het feit dat
thuisloosheid blijft bestaan, dat land-
loperij blijft bestaan, en dat de
problemen van ex-gevangenen en ex-
psychiatrische patiënten dezelfde blij-
ven. Het enige wat opmerkelijk is, is
dat men nu sneller door het vystccm
oirkuleert. in vergelijking met een jaar
of tien geleden. Men blijft minder lang
in één onthaaltehuis. minder lang in
een psychiatrische instelling; minder
lang in de gevangenis is voorlopig nog
niet het geval - maar door de
voorwaardelijke invrijheidstelling toch
ook. Aan de problematiek de facto
wordt niet veranderd .»

Julien (Oikonde): Er is bij ons een vrij
strenge selektieprocedure. Waarom '!
Omdat het aanbod van Oikonde
beperkt is. Tijdens het eerste kontakt
met de gast kijken. we wat de mogelijk-
heden en verwachtingen zijn. Daar-
tegenover kijken we hoe het aanbod
van Oikonde op dat moment is. Als die
twee wat in mekaar passen, dan
kunnen we van start gaan. Een aantal
mensen komen d us niet door die eerste
selektieprocedure omdat we het met de
beste wil niet zien dat er voor hen een
aanbod te vinden is. Daarmee sluiten
we de zaak ook af. Verwijsinstanties
(vb. 'De Stut' in Leuven) zoeken naar
een andere oplossing voor die mensen.

VeftJ: Doet Oikonde aan oplap werk ?
J. De Wit: Het publiek is helemaal
veranderd. De meeste mensen zitten
nu met problemen van een bestaans-
minimum, tewerkstelling. Een ander
publiek, dat stelt ook andere pro-
blemen, andere noden. De oorzaken
van die problematiek zijn tot op een
bepaalde hoogte struktureel. Onthaal-
tehuizen kunnen tot op een bepaalde
hoogte de problemen niet oplossen.
Uiteindelijk komt het dan neer op een
onrechtvaardige verdeling van de in-

Enthousiasme
Oikonde kan voorlopig niet zonder,
maar wil ook niet zonder haar vrijwil-
ligers. Dankzij de studenten-vrijwil-
ligers blijft de wisselwerking tussen het
Leuvense milieu en de Oikonde-
gemeenschappen een feit. Bovenal
echter gaat het om de vernieuwende
inbreng van de steeds nieuwe. vrij-
willigers. Blijkt immers dat de groep
studenten die zich op vrijwillige basis
- maar zeer intensief - in de werking
aan de basis engageert, mekaar voort-
durend - grosso modo jaarlijks -
atlost. Eerst en vooral het vinden, het
vorbereiden en -het begeleiden van die
nieuwe medewerkers is een aparte taak
binnen Oikonde.

J. Paesmans: Er is een eerste gesprek
waarin een aantal konsekwenties van
vrijwilligerswerk worden uitgelegd. Zo
je wil: de 'rechten en plichten'. Ik
noem er een paar ..

Het is de bedoeling dat de gast in een
situatie terecht komt waar hij een stuk
tot rust kan komen, Er wordt dus
verwacht dat een vrijwilliger minstens
voor een jaar in een huis komt wonen.
Je moet bereid zijn om met 2 of 3
andere vrijwilligers samen te leven.
Dat komt er op neer soepel, open te
zijn, zodanig dat jij, met je ideeën, en
die ander met de zijne, een gemeen-
schappelijke visie kan ontwikkelen. Je
zult je eigen leven moeten struktu-
reren: uitgaan tot 2u pikken de gasten
niet als ze zelf om 8u moeten opstaan.
En tenslotte wordt er van jou verwacht
dat je de moeilijkhedeç bespreekbaar
maakt met de Oikonde-werkers.

Veto: Is de opvang van een gast in een
(bestaand) gemeenschapshuis geen mo-
gelijkheid in het Leuvense? (1)
J. Paesmans: Een nadeel van gemeen-
schapshuizen is dat ze te sterk bevolkt
zijn: 8,9 à 10 mensen. Die moeten alle
9 achter de beslissing staan om iemand

Motivatie
Veto: Wie zijn die mensen dan?
J. Paesmans: De vraag moet van de
gast zelf komen. Dat betekent niet dat
de gast zelf zicht heeft 9P zijn situatie,
maar wel dat we in een gesprek merken
dat hij of zij gemotiveerd is om in een
huis of in een gezin te gaan leven, een
aantal vaardigheden te leren, zoals
boodschappen doen, eten maken, het
huis of eigen kamer onderhouden,
alsook, hoe ga ik met mensen om, hoe
maak ik ruzie, enz ...

Veto: Hoe zienju/lie de opvang; kan die
langdurig zijn. een eindpunt betekenen ?
Een huis wordt toch pas een .thuis' alsje
het gevoel 'dit is maar tijdelijk' naast je
kunt neer/eggen?
J. Paesmans: Bij de oprichting werd de
opname als tijdelijk gezien via een
tijdelijk samenleven in een kleine
groep hoopte men dat de gast over
voldoende mogelijkheden zou gaan
beschikken om zelf uit maken waar en
met wie hij zou verder leven. In de
realiteit is het nu zo dat een aantal
mensen steeds de struktuur van ande-
ren nodig zullen hebben. Er zijn ook
mensen die in een psychiatrische
kliniek zitten maar de vaardigheden
hebben om in een gezin normaal aan
hun trekken te komen. Van een
instelling kun je nooit een gezin

Krisisopvang
Terzelfdertijd wordt ook van start
gegaan met 'Het Hotelleke': een
permanent krisisopvangcentrum waar
iedereen voor een aantal dagen een dak
boven het hoofd krijgen kan. In het
Leuvense is gebleken dat er aan zo'n
niet-selektieve permanentie, met open-
heid ten aanzien van alle mogelijke
dringende vragen om residentiële hulp
grote behoefte was. Geen van de
sektoren van Oikonde heeft als deze,
zo op volle toeren gedraaid. De
ervaringen sinds 1974 hebben geleerd
dat het 'Hotel' meer is dan het steeds
beschikbaar houden van ruimte voor
dringende hulpvraag : het engagement
van de betrokken begeleiders om een
gast een tijdje boven water te houden,
is namelijk van die aard, dat een snelle
doorverwijzing als onredelijk wordt
ervaren. Vaak krijgen de hulpverleners
te maken met situaties die aan de
illegaliteit grenzen. Iemand legt zijn of
haar hele probleem in jouw handen.
Blijkt dat die persoon buiten de wet
rekent..; Wat moet je doen? Het wordt
schipperen tussen begrijpen en de wet
stellen ...

Mieke Cantineaux

(I) Zie Veto nr. 14 van dit jaar, p.9,
'Opvang in gemeenschapshuizen'.
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vlakken op tanden kan over deze vraag
moeilijk uitsluitsel geven. AI bij al
geven archeologische vondsten (en
paleontologische nog meer) slechts een
vertekend beeld van het verleden.
Paleontologie en archeologie mogen
dan in hoge mate speculatief Lijn. voor
DI S~10NI> MORRI~ is het echter niet
nodig om zich op enigerlei materiaal te
baseren.
We kunnen nog andere kuurten uit

het kaartenhuisje trekken, We kunnen
het ook van bovenaf met de vlakke
hand neermeppen.

Monroe of Kinski
1)1 S~")'!l MORRIS is duidelijk een
determinist. maar centje van een
speciale soort: het heden determineert
namelijk het verleden. Hiervoor ba-
sccrt hij zich <lp de evolutietheorie van
Darwin. of ulthans een persoonlijke
interpreunie daarvan. Wie hoorde al
niet van "survival of the Iiucsr". en wij
"overleven". dus waren wij "thc
Iittcsi". Wij zijn westers. blank. hoog-
technokratisch. en als we niet opletten
vcrbranden we setlens onze vingers
aan een nukleairc katastrofe, en dan
waren alle anderen "the Iittcst". Of
had I)IS~lO'l> MORRI' zijn Naakte Aap
15 jaar later geschreven dan had tie
ocrvrouw er niet uitgezien als Marilyn
Monroc maar als Nustassiu Kinski.
Di.svoxu MORRIS is vcrzot op

hornologicén. vooral homologleen van
gedragingen, want anatomie is ook
zijn sterkste vak niet. Homoloog met
de aap. homoloog met de leeuw.
hornoloog met de hyena •... Hij heeft
echter evenmin het recht om te
vcrtellen dat on, ka moorwerk IWl11o-
loog is met de jacht en de visvangst, als
ik. 0111 te stellen dat .kantoorwcrk
homoloog is met het uitwassen van
luiers door de ocrvrouw-aan-dc-huard.
Want waar hij met zijn Naakte Aap
naar. toe wil blijkt al duidelijk uit de
inleiding hierboven. Eerst laten wc het
verleden determineren door het heden,
en dan determineren we met dat
verleden het heden. Een god i~ niet
meer nodig, want zoals het nu is. zo
hoort het, en daar heeft de "evolutie"
voor gezorgd.
Het probleem is echter dat men wel

zoiets theoretisch kan deliniëren als de
homologie tussen gedragingen van
verschillende soorten, maar dat zulks
in feite niet kan bewezen worden,
aangezien van de evolutie van het
gedrag nauwelijks sporen te vinden
zijn. Wat DEsMoNI> MORRIS ons wil
verkopen is echter geen wetenschap,
biologie nog minder, maar een wel-
bepaalde maatschappijvisie.

Volksverlakker
In zijn verder werk gaat DESMONIJ
MORRIS met dit soort pseudo-weten-

'In onze kijkboeken-serie:
, '

Desmond Morris : de naakte lul

gekend bij het grote publiek, zijn
benaderingswijze van deze problema-
tiek in "Op het spoor van de mens" (I)
is dan ook veel eerlijker. LI·.AKLYkan
daarbij, als paleontoloog en urcheo-
zoölog, stoelen op de uitgebreide
ervaringen van het jarenlange veld-
werk van hem 1:11 zowat de hele familie
LI \"1' " (Zijn vader. Louis, was de
eerste die - samen met Raymond
Dart - de oorsprong van de mens in
Atriku, en niet in Europa durfde: te
zoeken). Ruu \RJ) LI \KI' Liet de
voorloper van de mens veeleer als een
uax- en planten-ctende soort. waarbij
mannen en vrouwen in gemengde
groepen in Lekere zin een nomadisc]i
bestaan leidden.

Dit valt nochtans niet zo gemak-
kclijk aan te tonen. Een eerste moei-
lijkheld om het gebruik van plant-
aardig voedsel aan te tonen, is Jat dit
relatief veel minder fossiele sporen
nalaat dan dierlijk voedsel (botten.
uurden. cnz.i.) en een tweede dat de
primitieve mens voor het vcrzamelen
van dit plantaardig voedsel geen of
weinig werktuigen nodig had die in de
loop der tijden konden bewaard
blijven. Zelf> scanning-elektronenrui-
k roscopisch onderzoek \ an de .~Iijtage-

, Toen de bossen in midden-aarde, die Afrika en
Azië met elkaar verbonden, langzamerhand
begonnen in te krimpen, zag de voorloper der

mensachtigen zich genoodzaakt om het open grasland
te betreden. Daar moest hij zijn vroegere plantenetende
levenswijze opgeven - bij gebrek aan planten zeker?
- en er zich tot een nieuw type roofdier ontwikkelen.
Hij kreeg dus betere hersenen om een gewapende jager
te worden, begon rechtop te lopen om zijn wapens te
kunnen hanteren (met zijn handen), en verloor zijn
harenkleed om sneller te kunnen lopen (om de
overtollige warmte uit te zweten). Deze laatste
verworvenheid had nog een andere, zelfs belangrijker
betekenis', en let nu op hoe goochelaar DESMOND
MORRIS deze klus verklaart. 'De jacht was een zaak
voor de mannetjes, de wijfjes konden die niet aan. Maar
hier ging zijn sociale-aap-verleden hem parten spelen.
De man-jager moest er zeker van kunnen zijn dat zijn
wijfje-aan-de-haard hem trouw bleef, anders kon hij
geen goed jager zijn, die zich in een gezonde ploeggeest
van zijn taak kweet. Trouw-blijven was dus een
nieuwigheid in de sterk hiërarchische apen-samen-
leving, die echter met een magistrale truuk gerealiseerd
werd. Het naakte wijfje draaide zich om voor een
frontale kopulatie, kreeg om haar frontale sex-appeal
wat op te smukken imitatiebillen op haar borst .. het
mannetje (naakt?) kreeg de grootste penis van alle
apen, en hun beider lippen draaiden zich naar buiten (bij
de zwarte allrat meer dan bij de blanke), en ze kregen
nog een paar oorlelletjes als erogene zones extra. Dat
alles voor een versterkte paar-binding, want toen reeds
gold dat een slechte huisvader geen goede doder kon
zijn !'
Dit is geen stukje uit "The Lord of the
Rings" van TOl KII.N, over de ont-
staanswijze van één of ander trollen-
ras, maar het verhaaltje van DI S~ONI)
MORRI~. waarrond hij zijn "Naakte
Aap" geschreven heeft. zijn formule
voor een succesvolle karrièrc. Di.s-
~1O:O;1) MORRIS is niet alleen auteur \'.111

"De Naakte Aap". "De Naakte
Mcns"."l)e Naakte Voetbal", cnz ...
hij inspi roerde ook tal van anderen. en
niet de geringsten om deze sukses-
formule ~lok ccus ;o~ te passen ("I)e
Naakte Ziel" van H . .I. E' SI 'l K bv.).
Er blijven bovenuien bocken. films en
TV-documentaires verschijnen. inge-
kid, gckomrncntaricerd of gezegend
door grootmeester I)IS\JO'll MORRIS.
dat het misschien wel eens de moeite
loont om lijn succesformule van 1967
af te stoffen .•

happelijke integratie van al-
is niet alleen een op-
onze gasten. Het is een
helé samenleving. Oikon-
de samenleving te sensibi-
haar eigen werking te

... Opbouwwerk speelt zich
ukclijk af op verschillende ni-
Beginnende bij het kleinste, het
de straat en de onmiddellijke
(micro-niveau) gaande over
buurt. de stad, de regio

komen wc tenslotte
re organen die zich ook

met thuislozenzorg (rnac-
[.» (3)

theoretische formule voor jà-
Wc schrijven 1983 en kijken even
op wat 'Opbouwwerk' tot nu toe

verwezenlijkt en welke de
kticvcn naar de toekomst zijn.

Beginnen ...
men Indertijd begonnen met een
ring' van de gasten onder
waarop vcrtungcns kenbaar
gemaakt worden. Er bleek

een grote behoefte aan sport,
ning en vrijetijdsbesteding in

lgcmccn. Liever dan zelf allerlei
reiten te organizeren. werd naar
andc mogelijkheden in het Lcu-
gevocht. Verenigingen werden
reven om hun aktivitcitcn

geven. Reklamebladen werden
-d en \\ ckclijks kon /0 een
kalender worden doorgc-

nuur alle Oikondc-hui/cn. Vol-
glilg men wekelijks in Kessel-Lu
het Universitair Sportcentrum.

een k urvus '!Iillldili in 1I1Ii.\·
t. waa rbij iedereen kon mee-

. Van de 20 deelnemers waren er

bij de gasten
und klopt aan bij Oikonde. Meest-
t het om hetzelfde probleem:
onderdak, financieel aan de
geen kennissen waarop men

terugvallen. Wie "gezeten' heeft.
ct gevoelens van schaamte. onze-

ongeloof in zichzelf, gebrek
i, van het nieuwe milieu. Hij

is vaak in het geheel niet op de
van de juridische situatie. En

j is een 'ex' juridisch. als
.kzoekende, en in relatie tot an-

kwetsbaarder dan iemand an-

. de jaren ervaring met deze
n zijn de Oikonde-werkers
omen het (sociaal) mondigen
makenvan de gasten tot eerste
ling van het 'opbouwwerk' te

n en vinden met degenen die er
bij betrokken zijn: de gasten

rnaast werd in 1981 een onder-
de problematiek van gedeti-
en ex-gedetineerden ingezet.

houden de bestaande wetteksten

Kaartenhuis
1)1 S\JO'!' MORRI' . verhaal 'i~ in feite
een kaartenhuis dat ineenstort wan-
neer men er één kaart uitneemt. bv. een
kaart onderaan: dat de primitieve
mem een roofdier was. Dit i~ on-
getwijfeld een oude twistappel voor
archeologen en pa Icontologen. RI-
CII \Rll I:. LI \"1 \ is wellicht minder

.Julien (Oikondc): Ten opzichte van de
Liga en Wetswinkel is Oikoude maar
een klein deeltje. Wij werken 'samen
met O.W.R.L. aan een brochure over
'de werklozenpopulatie. en met de
Werklolen-werking Groot Leuven
(W.W.(j.L.) proberen wc plannen uit
te werken om nieuwe. kleinschalige
vormen van tewerkstelling te krcéren.

Mieke Cantineaux

(I) liet 'Pluuorrn voor Reklassering'
groepeert een uuntal bcschcrmkomi-
té 's. die allen onder hel Gemeen-
schapsministcric van Gezin en Wel-
zijnszorg vallen.

(2) Oikondc, jaarvcrslag 1979, ocel 11.
l!ste jaargang. nr. 2. mei '79. pp. 2-3

(3) Oikonde, jaarverslag 19l!I, Iloc
jaargang. mei 'l!2; pp. 42-43.
Hel Tienjaren verslag (sept. 1981) en
oe brochure Gezinsplaatsing van
mindervaliden (waarin verhalen van
mensen.die iemand opgenomen heb-
ben) zijn te verkrijgen bij Oikonde-
Leuven. 0

schap nog een eindje door, al begeelt
hij zich misschien minder up delikaat
terrein. Ik herinner me nog een TV-
dokumentaire (enige tijd geleden).
gepresenteerd door DI ~MONJ) MORRIS
himscll', naar aanleiding van zijn
"Naakte Mens" (verschenen in 1977).
Door een filmpje versneld af te draaien
liet hij een groep mensen als in een
vroege Charlic Chaplin film door
elkaar wriemelen, om dan hiermee te
demonstreren wat een ukticve en
nerveuze diersoort de mens toch wel
'''IS. Zo kan ik ook bewijzen dat een
kaktus een snelgroeiende woekerplant
is. Of volksverlakker DI SMO"IJ MOR-
RI~ op zijn best.
Toch is 1)1 S~lONI) MORRI~' werk

ergens vcrdienstelijk geweest. doordat
hij in zekere lin meehielp 0111 de
"Vroegere barrières tot het bestudcren
van de mens als zoogdier, weg te
werken. ook voor wat het gedrag van
de mens betreft. Dat hiermee ook het
gevaar ontstond voor overdrijvingen
in de andere zin. i~ met 1)1.~\lONIJ
MOIlI{lS maar al te duidelijk geworden.
Ilij richt zich voor lijn studie mis-
schien ierecht op de grote (voor hem
"geslaagdc") kulturen - i.p.v. de a-
typische relict-kunuren -. doch stel-
len Jat het gedrag van de grote massa,
ook het best aangepaste is. en vandaar
he: enige juiste, i~ noga Idubieus. Het i~
misschien typisch voor de menselijke
"soort." dat de mens zich anders kàn
gedragen dan de gemiddelde (cl. de
diskussic over de vrijheid van de
menselijke ~'il) ('). Dit is echter vee lee r
het icrcin van de filosofie dan van de
biologie: met I )arwini~l11e heelt het
alvast niets te maken.
l Ioc meet je de impaki van iemand

met de allures van 1)1 ~\10·.1J MORHI\'!
In wetenschapskringen wordt hij wel-
licht al te gcmukkelijk afgedaan als
fri volc wetenscha psbeoclcnau r. Hij
geelt echter geen gevulgariseerde wc-
tenschap. ofschoon hij zich wel tot het
grote publiek richt. Bijvoorbeeld met
een lilm als "De strijd 0111 het vuur"
(met medewerking van DI.SI\oI()'iI>
MORRIS, 1982) waarin het verhaaltje
uit de inleiding nog maar eens wordt
overgedaan. met inbegrip van de truuk
met de omgekeerde kopulatie-hou-
ding. Ik blijf ook overal maar lezen dat
de mens onontkomelijk een roofdier-
soort is, zelfs de recente bestorming
van de Galeries Anspach moet dat
bewijzen volgens sommigen (Willcm
in De Zwijger, jg. 2 nr 59). '

.~

in 'l Welke procedures worden ge-
volgd? Hoe ka n in beroep worden
gegaan tegen beslissingen'? Over hoe-
veel mensen gaat het in de regio
Leuven? Als wij vragen naar de
kontakten met Wetswinkel, Liga Rech-
ten van de Mens, organizaties die werk
in dezelfde richting doen, en beiden
ook in het Leuvense, is het antwoord
negatief.

Wilfried Allaerts

VOt'tnotcn:
(') LI.AKIY. Richard E. op hel spoor I'tlll til'

111"/1.'. t Iet Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
19HI. 249pp.

e) "Je suis un emmerdeur. donc je suis" -
V('/tJ. jg. 9. nr. 13. p. 8.
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bang van hun eigen leden (cf. refe-
rendum).
Dat de topmensen van de vakbond,

die wij met ons lidgeld betalen, hun
eigen mensen ontslaan, kunnen we niet
nemen. We hopen met de morele
steun, de eenheidsgedachte die hier
aanwezig is, iets te kunnen doen, iets te
kunnen doordrukken. Met zijn allen
zullen we overwinnen.

Met dit slotwoord van Jan Cap werd
oe open mikro afgesloten.

De speeches. We besluiten ons verslag
met een paar markante gedeelten uit
de toespraak van Jan Cap:

Niet deftig genoeg
Eén van die kinderen is Jan Cap.
In zijn nota van 16 september 1982,

waarin hij het ontslag van Jan Cap als
hoofddelegee motiveert, schuwt R.
Vandenbussche geen lage aantijgingen
om Cap te vloeren, wij citeren:
'Regelmatig werfverlating. drinken. ca-
fé's overeind roepen, opgepakt worden,
dronken op vergaderingen komen, ver-
wijten en uitschelden van andere mili-
tanten en sekretarissen. de 'mystieke'
verhouding t.o. v. de ABVV-sekretaris
wordt niet meer aanvaard.'
Kortom, Vandenbussche vindt Jan

Cap niet 'deftig' genoeg, zijn optreden
strookt niet met de burgerlijk-kato-
lieke moraal, dus Jan Cap moet ver-
wijderd worden, voorgoed: in de nota
wordt gesteld dat Cap zich in de'
toekomst geen kandidaat meer mag
stellen voor de sociale verkiezingen.
De militantenkern op Boel pikt het
niet. -
- II oktober '82. Op vraag van de
militanten: kernvergadering met ver-
dediging tegenover nota door Jan en
de kern.
- 18 oktober '82. Brief militanten-
kern aan CCMB-Ieiding en pamflet
aan alle Boelarbeiders : Jan Cap moet
blijven.
- 20 oktober ·H2. Eerste bijeenkomst
V'un een l()O-tal,t\CV-mijitanten in St.-
Niklaas. Vandenbussche is uitgeno-
digd maar komt niet. Oprichting
Solidariteitskomitce.
- 29 oktober '82. Eerste bijeenkomst
van het Solidariteitskomitec 'Vak-
bond en Demokratie'.
- I november '82. Eerste nummer
'Vakbond en Demokmtie',350eksem-
plaren.
- 18 november '82. Kernvergade-
ring : Vandenbussche bevestigt samen-
komst van CCMB-Ieiding met kern in
Elewijtop 10 december om 14 uur. Hij
verlaat de vergadering als men er de
zaak Cap' wil bespreken. 26 van de 34
CCMB-militanten tekenen de verkla-
ring waarin zij weigeren hun kandida-
tuur te stellen voor de sociale ver-
kiezingen zolang Jan Cap geweerd
wordt. .
- 29 november '82. Het tweede
nummer van Vakbond en Demokratie
wordt verzonden naar 800 mensen.
- 7 december '82. Zonder vooraf-
gaanclelijk gesprek met de betrok-
kenen .zendt Vandenbussche een brief
aan alle militanten-ondertekenaars
van de verklaring van 18 november
met mededeling van ontbinding van de
kern en dat de vergadering in Elewijt
van 10 december bijgevolg afgelast is.
- 17 december '82. Voor begin
januari wordt een referendum bij Boel
aangekondigd en voor 19 februari een
strijddag in Brussel. (66% van de
arbeiders antwoordde op het referen-
.durn ; daarvan 'sprak 90,6% zich uit
vóàr Jan Cap, vöör de geschorste
militanten en voor vrije verkiezingen.)
- 22 december '82. Perskonferentie
door de CC MB-leiding met het 'onher-
roepelijk' besluit van de uitsluiting van
Jan Cap en CCMB-kern als ACV-
militanten.
- 10 januari '83. Derde nummer van
Vakbond en Demokratie. Meer dan
1100 eksemplaren. In het editoriaal
van dit laatste nummer lezen we onder
meer: 'Want het is merkwaardig dat
een organisatie, die zich graag progres-
sief, dynamisch en kristelijk, noemt,
zulk een harde en overzoenlijke hou-
ding aanneemt? Temeer omdat de
'uitgesloten' Jan CaP' zelf en de
'ontbonden' militantenkern nooit door
het beroepsverbond, nooit door het
hoofdbestuur, en nooit door de natio-
nale leiding gehoord zijn voor de
beslissingen genomen werden. Zoals
de woorden het zelf zegeen ijvert
V~KBOND EN DEMOKRATIE binnen het
ACV opdat, ook bij moeilijke beslis-
singen :

Strijddag in Brussel
De strijddag was in drie grote luiken
onderverdeeld: een diskussie omtrent
eenheidswerking ACV-ABVV, een <\-
pen mikro rond het tema vakbond en
demokratie, en als besluit speeches
door de genodigden.

De diskussie, Moderator: Albert
Martens (prof KUL). sprekers Jean
Roosen (militant CSC) en Hugo
Fransen (afgevaardigde metaalbond
ABVV); beiden zijn hun mandaat
kwijt aan 't spelen omwille van hun
politieke overtuiging.

A. Martens: Wat is de inhoud van het
begrip eenhcidswerking ACV-ABVV in
het bedrijf zelf'?
J, Roosen : In het eigen bedrijf, het
administratief-wetenschappelijk per-
soneel van de unief van Luik, kennen
we sinds 19~9 een gemeenschappelijk
front CSC-FGTB, ondanks de orde-
woorden van de vakbondstop. [Je
broze verhouding IUs~n beide bonden
heeft te maken met een meer rechtse
opstelling, een sneller toegeven van het
CSe. Evenwel: hoe langer het een-
heidsfront werkt, hoe hechter het
wordt. hoe moeilijker om het vanuit de
top te breken.

H. Fransen: Over welke eenheid gaat
het'! De basis is bereid hlt een
gemeenschappelijk vakbondsfront, de
top is echter tegen omwille van
redenen die met het verdedigen van de
belangen van de arbeiders te weinig te
maken hebben. De vakbond(en)
zoutdcn) nochtans de eenheid van alle
arbeiders moeten voorstaan.

Vanuit het publiek vielen volgende
opmerkelijke reukties te noteren: 'de
samenstelling van de vakbond van de
basis naar de top toe werkt als een
filter, de basis weet niet wat er aan de
top (in de Nationale Raad) gebeurt en
dat blokkeert ergens de mogelijkheid
tot het vormen van een eenheidstront :
noodzakelijk is een rechtstreekse ver-
kiezing vanuit de basis' ; 'de wil tot
eenheid is er bij de basis wel. de
arbeidsaristokrutcn van de top ge-
bruiken echter om de vier jaar de
sociale verkiezingen als een instrument
om die wil te saboteren en de ha rdc
militanten te purgeren' ; 'er zijn twee
gemeenschappelijke fronten: aan de
basis, rond konkrcte strijdpunten, de
geschillen tussen de vakbonden spelen
dan geen rol, en aan de top, waar de
eenheid wordt opgelegd om een dagje
samen op te stappen, en even snel weer
opgedoekt: de strukturcn deugen niet
meer, de arbeiders worden tegen
mekaar uitgespeeld.'

A. Martcns: 1I0e kuntten 11'(' in dl'
toekomst de geschillen tussen dl' vak-
bonden laten uitlopen op een IIe('IIte
solidariteit? .
H. Fransen: De oude strategie van het
overleg' is in mekaar gezak-t, het
patronaat is in het offensief. de
tegenstellingen ACV-A BVV groeien.
Wij vertrouwen op de vakbondsstrijd
bij de basis, op het socialisme, hopen
niet naïef op de vette jaren die
misschien zullen komen, maar willen
een serieuze analyse, nu, wij 'aksep-
leren niet dat zoveel jaren arbeiders-
strijd teruggeschroefd worden om hel
kapitalisme te redden.

J. Reosen : We zien ons gekonfron-
teerd met een vakbóndsburokratie die
op een dergelijke manier haar privi-
leges georganiseerd heeft dat het voor
de basis heel moeilijk zal zijn haar wil
door te drukken; de arbeiders moeten
er zich van bewust worden dat ze
dezelfde belangen hebben, ze moeten
zich verenigen om de vakbondstop te
heroveren; we moeten naar een een-
heidsvakbond, en dat kan enkel door
een verovering van de demokratie
intern.'

Wegens tijdsgebrek werd de diskus-
sie hierbij afgesloten.

Open mikro. Panelleider : Piet Deslé
(radiojournalist). Panelleden: Jan
.Cap (hoofddelegee Boei), Emrné Buyle
(LBC-afgevaardigde Sidmar), Lucas
Wijn (delegee Boei). Tema: vakbond
en demokratie.

E. Buyle: Wat is vakbond en demo-

.Strijddag vakbond & demokratie:

1200 militanten bij elkaar!
Ondanks intimidatie door niet) reageert op de huidige frontale • de direkte betrokkenen op' een open

de vakbondsleiding die aanval van het patronaat dat ijvert om en demokratische wijze mi~lens zou-
'V kb d d k' de verworvenheden terug in te trek- den gehoord worden; ~a on en emo ra- . . .

. • .. ken, dat van de krisis tracht te • de baSIS zeker zou betrok en wor-
he tracht te .. marginaliseren, profiteren om de klok terug te draai- den bij het nemen van zulke belang-
waren 1200 militanten en ~e!e- en; gekonfronteerd met een hardere rijke beslissingen. In dit geval dus: de
gees naar Brussel gekomen om opstelling aan haar basis, tracht. de militanten en arbeiders van Boel.'
deel te nemen aan de strijddag vakbondstop systematisch de meer
tegen de syndikale afdanking radikal.e bewegingen, militante~! dele-
van Jan Cap, tegen de ontbin- gees Ult. haar schoot te verwljd~~n
din an de ACV mili an e omdat die haar komfortabele posine,
I g V - ~ rt t n- haar privileges in gevaar brengt: de
kern van de ~Iwerf .I~ Temse Grote Moeder wurgt. haar kinderen
en voor de strijdbaarheid en de om het slijk der aarde.,
demokratie (direkte inspraak
vanuit de basis) binnen de vak-
bonden.

kratie? Bij Sidmar kennen wij, dank zij
ons statuut, een grote inspraak vanuit
de basis. De struktuur werkt bevredi-
gend, is doorzichtig en geeft garanties
voor een zeer brede inspraak vanuit de
basis. Vermits we in gemeenschappe-
lijk front werken, rijzen er af en toe
natiónaal wel problemen: de geschil-
len nationaal kunnen moeilijkheden
meebrengen voor dat front.

,J. Cap: Het strijdsyndikalisme wordt
niet geboren vanuit de top, maar

- vanuit de basis. Het feit dat wc hier zijn
bewijst dat de top van de vakbond een
frontale aanval heeft ingezet tegen de
strijdbare clcnicntcn aan de basis.
Ecnhcidswcrking is ons beste wapen
als arbeider. Een beter en st rijd-
syndikalisme houdt in: andere struk-
turen, een ander programma, meer
betrokkenheid van de arbeiders.
L. Wijn: Wij willen vrije dclcgec-
verkiezingen, dat is de beste formule
om tot een ccnhcidswerking te komen,
om de rivaliteit ACV-ABVV uit de
weg te ruimen.

Zaal: Ook I rijgestelden 'moeten dom
de basis worden verkozen, mogen niet
worden aangesteld, want een groot
aantal onder hen zijn burokrurcn.ofcr
gekomen met k ruiwagcns : we moeten
na deze strijddag een afspraak maken
om even voor de sociale verkiezingen
terug samen te komen en druk uit te
oefenen op de vakbonden opdat Cap
en de andere ontslagen ktuucruden
hier terug aangesteld zouden worden.

J. Cap : Er is een tijd van denken en
een tijd van handelen. De sociale
verkiezingen zijn een middel om
Iunk tionclcr, dcmokratischcr te zijn.
De vakbonden van vandaag zijn
10 dcmokrutisch dut ze geen rekening
houden met de wil van de basis, ze zijn

.... Zij zeggen, Jan Cap had kontakten
met linkse organisaties. Wij moeten
weten wie de machten zijn op ekono-
misch, militair en politiek gebied, wat
de kapitalistische produktiewijze is.
Als wij duur-nu iets over weten dan is
dut te' danken aan vele kameraden,
hier aanwezig, die werken voor het
socialisme ... Eén van de mensen van de
put roon heeft gesch reven: 'de grootste
lkncr die wij hebben begaan, is dat wij
Cap niet buiten hebben gesmeten in
1975'. Wel. die vuile karwei wordt
vandaag opgeknapt door de vak-
bondsleiding, Over ons werk op de
Boel beslissen zij boven ons, zonder
ons en tegen ons. Zij hebben on~
verweten mee te werken met 'anti-
syndikalc groepen' ... Het patronaat is
de meest anti-syndikalc groep. Wel.
het is verdomd spijtig dat ook lak-
bondsmeusen da t spel meespelen ...
Aan de jongeren hier aanwezig zou ik
wi lIen zeggen: laa t u nooit dcmora-
liseren. wees nooit ontgoocheld. [Joe
altijd voort, organiseer u in de vak-
bond en ook erbuiten, (jij zult vele
risiku's moeten lopen, maar één ding
kan ik zeggen, ge zult nooit alleen
staan.'

Prolrturiërs 1/1/1'1' landen, ",'re/ligt 11:
nog steeds aktueel, en dringender dan
ooi t.

(ADVERTENTlE)---------------.,

Peter Hunssens

"Cafe Taverne Unitersum"
Herbert Hooverplein 26 ( Hoek Tiensestraat )

3000 Leuven a 016/20.07.50

Super-Snacks en Spaghetti

Terras
Vlotte bediening

Alle dagen open vanaf 7.30 h

Ruime parking

zaal ter beschikking

Wat voorafging: de syndikale bewe-
ging op de N. V. Boelwerf en 'het geval
Cap'.
Nelen, afgevaardigde-beheerder van
de Boelwerf: 'Geen middelen mogen
gespaard worden om de mensen zodanig
te informeren en te begeleiden dl/I de
militanten de wapens uit de handen
worden geslagen.' (Uit zijn brochure
'Tien jaar boel bij Boei', oktober 1981,
een samenraapsel van verdraaiingen
en patronale onbeschaamdheid).

Vakbond en demokratie:
een blad, een beweging

Na jaren strubbelingen met de direktie
van de Boelwerf is voor de arbeiders
aldaar dl; maat vol als de direktie in
19l! I besluit 128 arbeiders te ontslaan,
en dat terwijl de C.A.O. omtrent de
werkzekerheid nog loopt en van
kracht is: De vakbonden roepen de
algemene staking uit op het bedrijf:
tegen het inleveren, voor de tewerk-
stelling.
Na vijf maanden staking weigert de

vakbond nog verder uit te betalen,
ondanks het harde feit dat 62,5 % van
de arbeiders bereid zijn de staking
verder te Zll\lea. Teaeno'llef de tk."Slis-
sing van de vakbond om zich formeel
van de staking de desoiidariseren,
drukt Jan Cap de ontsteltenis van bet
stakingskomitee en de grote meerder-
heid van de Boelarbeiders uit, hij
bekritiseert de vakbond omwille van
haar anti-syndikalc beslissing, Een
bittere pil die de vakbond niet goed-
schiks zal slikken.
Na de staking begon Saveteys,

patroon van de Boel werf, met de
vakbond te onderhandelen over de
herstrukturering van de scheepsbouw.
Op 15 september 1982 heeft Robert
Vandenbussche, gewestelijk CCMB-
sekretaris voor het Waasland, de
beslissing omtrent Jan Cap meege-
deeld aan de ACV-militantenkern. In
zijn nota onderstreept hij de 'samen-
hang' tussen de herstrukturering en de
afvoering van Jan Cap: 'Het ene
probleem is niet los Ie koppelen van het
andere. Het ene besluit is niet mogelijk
zonder het andere. De sektor kan
onmogelijk nog meel' kosten dragen ...
Daarom moeten wij syndikaat zeel'
voorzichtig zijn en kunnen ons geen
enkel avontuur meer veroorloven.'
De bedoeling is duidelijk: Saverys

wil een herstrukturering om zijn macht
en zijn winsten te vergroten; om 'de
herstrukturering van Boel op de rug
van de arbeiders te kunnen door-
voeren, moet Cap verdwijnen. Cap,
wiens radikale opstelling al lang een
doorn in het oog van de vakbondstop
is: 'Vandaag zit/en er teveel tegen-
stellingen en onduidelijklheden in de
vakbond. Ze hebben géén allernatief
meer, ze blijven leren op het feil dat er
binnen hel kapitalisme een verbetering
voor de arbeiders kwam. Wij moeten dal
bekennen. Maar hel systeem is broos ..
dal bewijzen de krisissen en de oorlogen.
Wij moelen serieus nadenken over
vragen als: waarom leven wij ..waarom
werken wij .. wat is er nodig .. wie moel
dal beheren ..aan wie moel dat ten goede
komen? Kortom, de weg naar een
socialistisch systeem effenen.' (Kering,
maandblad Kristenen voor het Socia-
lisme 9/82).
Het is inderdaad zo dat de vak-

bondstop, verblind door de verwor-
venheden in de golden sixties, zich min
of meer heeft laten rekupereren door
het systeem, twee handjes op één buik
speelt met het patronaat (getuige het
verdachte boottocht je van Jef Hout-
huys met de onlangs afgestorven CVP-
patron P.W. Segers en prominenten
uit patronaat en leger), en vanuit die
komfortabele positie aarzelend (of



Humphrey Bogart) niet verwijst 'naar
een modieuze sehnsucht naar groot-
moeders (weeral !) tijd.

'Bullshit' denkt Guy en hij gaat zijn
(herc's to you) gang zonder daarvoor
met iets anders dan zweet Ie willen
betalen. Diezelfde vochtigheid geven
de Scubs nu ook weer op podiums in
België en Nederland (Muziekkrant-
Oor en Vinyl waren entoesiast, en
dus ... ). Kletsende drums, bonkige
gitaren en een messige stem koken
immers meer in een zaal dan op een
platendraaier.

De Scabs hebben het in de handjes
en moeten nu goed uit hun spreek-
woordelijke doppen blijven kijken.
Hun eigenzinnigheid, binnen de grcn-
zen gehouden door de multinational-
teugels van I.MI, moeten ze blijven
waarmaken. Hoc lang dat avontuur
duurt, zal echter vooral van I MI af-
hangen. Die platcnmuutschappij heeft
/.0 wa I alle Belgische top-cn-ictske-
lager-groepen onder kontrakt maar als
je weet dat zelfs. TC Matic een
verlieslatend projekt is (IJ()()() ver-
kochte ckscmplarcn van de eerste
elpee en slechts X()()O van I:Apac!Ic).
dan vragen wij ons toch alhoc lang het
moederhuis van I \11 nog zal toelaten
dal de 'gekoesterde' kinderen alleen
geld kosten, Ab ooit besloten wordt
dcve minder ekonomisch vcrautwoor-
de ta" van de hoorn te snoeien, dan
zullen de klokken niet alleen in Rome
luiden.
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Belpop, meer bepaald tlemirock

Het moest er eens van
komen. Immers, Veto
eet van alle ruiven brok-

ken maar rocken, laat staan
Flemirocken? Wij doen daar nu
iets aan, om verschillende re-
denen dan nog. Primo, inder-
daad. Sekundo, drie Vlaamse
groepen brachten in het begin
van dit jaar schitterende (mini)
elpees uit. Tertio, één van de drie
zit volgende week in Leuven. Zet
je dus schrap voor een stuk
lillend proza, bevattende herin-
neringen voor de kleinkinderen,
een visie op de muziek van
Arbeid Adelt! en Red Zebra, een
opwarmertje rond de Scabs en, ..
Dat zal wel volstaan, zoniet
stuur je mogelijke klachten maar
naar Testaankoop.
o ja, dit nog. 'Meneren van

Sabam, we hebben ons geheugen
opgefrist met RII·I (nov. 1979.
dec. 1979, apr. 1980, sep. 1980,
feb. 1981), KNAC'"' (feb. 1983),
Ilt MO (mei 1980, driemaal feb,
1983), Ml'ZII. ...KRANT (feb, 19~D)
en we hebben de vermelde platen
aandachtig beluisterd.'

I lcrinncringcn dus om te beginnen.
l.cuk maar ook iutcrcssunt. want mijn
grootmoeder I.ei altijd: 'De dag van
vandaag klimt uit de nacht van

gisteren l'. En wie zijn wij om bomma's
tegen te spreken'! Back to rcality
echter.

Anno Domini 1980 etcetera
'Wat hadden wij aan relevante Bel-
gische rock toen wij de kalender 1980
kochten T. Niet veel eigenlijk, de
klassieke Living in the 20/h century -
elpee van de Kids maakte brokken, 'Jo
Lemaire en Flouze produceerden ba-
dinerende pop, Toy rook 'met een
wipneus aan het sukses, Rick Tubbax
cum Taxi's veroverden meisjesharten
maar het meeste plezier hadden we
beleefd aan de Expo 79 - toer van de
Kreuners en de Kommeniste.

In 1980 brachten dezelfde Kreuners
Nummer I uit. het zwak kcre begin van
een latere, leukere platenkarrière.
Beter was Piek i/ up, de punkska van de
Brusselse Employees, die echter geen
indruk nalieten in de Rockrally. Wie
dat wel deed waren de Machines (later
tot een bunale popgroep verwaterd).
Der Polizei (nu aan hun elfendertigste
comeback bezig), de Brassers (de
crlucnamcn van Jailhouse Roek) en de
R.:d Zebrus (nu Red Zebra , maar zie
\ crdcr).

D.: kaarten leken geschud. Er stond
een toplaag rockgroepen (Tubbax,
Kids, Toy, Jo Lcmairc.L), die voor
een S() ()()() Irunk zalen plat speelden.
met of zonder de automatische piloot.
Danrunder ï'~lt een jaloerse subtop
(Muchincs. Scooter, Polizei. Employ-
ces, Bet. Kreuners .... ). die met pop-
me" hogerop wilde maar weinig
nieuwe zoden aan de dijk bracht. Een
denk groep (TC Matje. Red Zebra,
Luna lwist, Siglo XX. Kumagurka.
l.avvi Lbbcl .... later aangevuld met
Arbeid Adclt!. Scah~. Polyphonic
Sizc. TIIl'C Belgen .... ) zong meer
volgens het eigen bekje en probeerde
III ook een stukje taart al" te snoepen.
Wij voorspellen (lOII"?) dat voorul
die laahl': vcrv.uncling mct fierheid
aan de kleinkinderen /al k urmen
getoond worden.

,
.............. jo

Red Scabs Adelt!
I\nn. thcrc \10: are. \V.: liJn pa~ til':':
uuuuulcn \<:1" en al drie (minildp.:c~
dreven onze pl.ncudra.ricr tllt wulpse
genllo:gen,. Arbeid '\ddt ! bracht .10/1-

~"llc/tll"I/uit. Red Zebra kroop uit her
.I/u 11111 I en de Scabs zonden I alllilt
DI.:,t I/,,/"{", 10 vou. glll/g.I de rc-t I an
do: 11 crcld in. Wij den "':11dat di tt rio al- -

kompakte groep (met Jean-Marie
Aerts als producer) binnenkort verant-
woordelijk zal zijn voor de definitie
van Flemirock, samen met de post -
Raymond van het Groenewoud -
godfathers, TC Matic (en daar hebben
we Jean-Marie weer).

Arbeid Adelt l, het projekt van Max
Alexander. David Salomon en Luc
Van Acker is op zijn minst origineel te
noemen. Van Ik sla scherp via Dl' dag
dat hel zonlicht niet meer scheen tot
Jonge Helden werd een weg afgelegd,
die begon in beheerste chaos en in 1983
popmuziek van de nu-generatie ge-
worden is. Met vooral synths, een sax,
een ritmebox en een stem (of zoiets)
wordt een evenwicht gezocht op de
koort tussen bittere humor en angstige
twijfel. Op Jonge Helden is dit ver-
nieuwend konsept tot een (eerste)
hoogtepunt gekristalliseerd. zoals be-
wezen wordt door het absurde Capita
Selecta, het heilige huisjes vertrappe-
lende 65 + en het singlenummer. dat
veel te goed is, De 1I/il1J di" al/es noteert.
Arbeid Adelt! maakt amusement van
deze tijd vanuit scheppende scherpte
en een dadaïstisch levensbeeld. Max
Alexander en co zijn eigenaars van een
bizarre genialiteit en krijgen daarom
van ons een moeilijke tauk x de
Vlaamse rock blijven vernieuwen,

Red Zebra inkurnccrt een ander
Icnomccn : de onschuld, de onaf-
hankelijkheid. De klussicke single I
cun't liv« in u living mOIlJ en de dito
maksi Bastogn« ga vc;;' emmers krediet
en de elpee ,l/uijuis /.lIU dit moeten
bevestigen. Zou, zeggen wc. Inder-
daad. voor hun verlet tegen de
bcstuandc rocknormen. zowel muzi-
kaal als wat de businesskant aangaat,
worden IC voorul door het joernalis-
teninstituut beloond met een vorm van
~~ 111 pa tic. die eigenlijk neerkomt op
een niet aunvanrdcn. lip een voor
'naicf uitschelden. I kt kan je m.urr
overkomen. Nochtans moet .llul/ll/I
het tcgcndcc! kunnen opleveren. Wie
dingen ab Hciru) hl' IJ~~/JI. SulIJI 1..,111 u
"1111 vtontcncero l'olar Cluh l'11 I/In'~il'"Ir.:;; In ;;;'.:~en kun <teken. stuk
1(1<11 '1lI~ n;u/lkal.: vcrtalingen \:111
IIICI':11 en stuwen, vcrdient meer dan
rexpekt voor oprechtheid. D.: puritigc
humor met navmaa], en de "OI1~':-

kwciuc autunomic van Red Zehra
lul lcn ook morgen <renen mct-clcn op
tI.: llcmirock muur.

Blood, Sweat and Scabs
l.n van w.u zijn dl' Sc;ib, <y nonicm '
I.a.u het 1I1h luj "ngagl'ml'nt en
gedrevenheid houden. Met dil' ek-men-
ten zijn de Sc:lb, al ':':11 tijdje boig. Om
dl' uuduionclc garag.: te omvlu.Iucn
werden til':': -inglc-, in eigen bcheer
opgenomen : .\'0 ('ulktll ru ndv/Frozcn
I U{(', ':11 171"",,\ \O/llIlIg If rolJgl H"Ii/
lIJ" "1' kregen het 1.lbd/,·gdlf': van
'Rd u'l'd Rl'nlrl'" 111 h.l!"' In a n,lIll': 'l)
"pgc"k.:ld. \\I.lb . .:o:n pl;l.lhll' In hl,t

ooit te verschijnen 'Grote Geschiede-
nisboek van de Belpop' was veroverd.
Beter nog, in datzelfde jaar 1981 was
het klassiek-kale Is this life ? te horen
op No Big Business, de verzamelelpee
met berichten uit de achter- en
ondergrond, De punkroots werden
ingevuld in bijtende rock en live gaf
dat een opwindend en intrigerend
resultaat, waarbij de adrenaline-pro-
duktic en de cholesterol-ondanks-
margarine gevaarlijke vormen aan-
nam.

Kleine kinderen worden groot (nog
een brokje filosofie van mijn groot-
moeder) en Guy Swinncn, Francis Van
Geel. lrunky Saenen en Robert Ber-
gen verruimden de perspekneven. Een
kontraki met 1.\11 werd ondertekend,
een toer met de Kreuners gidste hen
door de grote Vlaamse zalen en een
mini-clpee werd in de rcr-studio 's
volgemusiceerd. IIe,.e·.1 (1) .1'(/1/, galig! is
een staalkaart van uggrcssicvc dans-
baarhcid, van eerlijke boosheid, van
bodyruusic met de nodige ballen. Zo
kreeg Is this 1(110:' een dampende
herwerking. brengt Trappcd hy tlu:
train /.1:1'"'straathonden tllt euforie en
is statchbo« cal' l'en single, die dik staat
van de kwaliteiten al~ Gentse water-
zooi.

1).: nuni-clpcc breek I ij, ':1) doet
deuren open. l.lI I.:gt men toch. (jll~

SII innen nh'l'l dan l"I"l' jll':lllali,t
vcrtellen ui 1111nu nog 11<.:1 punk h.ul
I IiI hem niet dlllld Idl duwen. "I' de
tI 'lT 111.:tde K 1'':11nc I' d.: gd Ull i"1Iaa 1-
lllglll"ld Illl'J. ".IPI't gl'IIl,I,I"t lI.:efl.<l1 tk
titl"l 1.ln tic <.:Il'l'': (l'l'n 1111,praa~ 1;111

Filicp CaJlr~ 11

P,S. I.en heet je bat bereikte <l1l~ het
bericht dal lIP woensdag 16 manrt 111
Alma 11 de vuclu 1'(1/1 /Jdgi.lcl/(· RIJeI,

doorga.u, Wc' gauu cr niet dieperop in
m.rar wc vcrrellen wel dat je lip die
avond twee vliegen "Uilt langelI : I':
vtcunt hel 'Ak tick omitcc tegen tk J(X)
miljard wapcna.mk oop' enje "rilgt lip
je bord d.:11"a t':"':11 ab de II{/II'TIIIIJIJ/J
"i/len, 1.\'/\. cl,' Krcuucrv en NnI
/.('/'rtl. nau-t man~ more,

~\ 11hetreureu d.u tlll'l' bl'langlll"':
k ou-crtcu. wu.mncc in (I'ta,1I ecu
1Il\.:,t':l1l1g van cu. 2()()()()1) Ir. I'

gl·nllll·id. lip t1\':, opccnv <llg.:ndl' a-
I ouden dll<llga.lll. (I lc: Sud,,-" "lhl'l I
ga.1( dlH,r up 17 Iliaart in de I ulo l. l cu
IU"'II':u" ~l'U/O:I rllh"ld t-, lbll ,','n
,llllh.T \\ uurd \ (lUI 111110/...• l'l1 t!l'\ .1.11"-

III~l' "UIl"UI1':lllll'. '

ILSE of de absurde ondergang van een strip Bart Ramakers

\\at voorafging: nadat lbc bij rOlb weggevoerd werd door w()l"je~ & in een 'totaal andae
wereld terechtkwam waar lij een harna~ vond & vriendschap sloot met c,'n vliegende draak. nu:

.• *' ~)'. ~.1~••1/,. 11 ..... 1

1

'.
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Maleisië en Indonesië, en de smelt-
kroeskultuur van het Caraïbisch ge-
bied, niet toevallig de twee win-
gewesten van het Nederlandse kolo-
nialisme. Nochtans bestaat de groep
ook uit Afrikanen, zowel zwarten als
Arabieren. Broeder Spin is een tra-
ditionele vrijbuitersfiguur uit de sla-
venverhalen van de Caraîben. Hij
wordt op de huid gezeten door drie
figuren, die Wetenschap, Geloof en
Macht symboliseren. Hij weet ze
echter af te schudden. Ook hier een
sprookjesachtige, mythische tekst, die
opnieuw met behulp van maskers,
poppen geënsceneerd is. Dezelfde
universele en immer aktuèle proble-
matiek van onderdrukking en blank-
zwart tegenstellingen komt aan bod.
De scène van "Ba Anansi" werd
beheerst door een groot net van
touwen, waarin alle personages ge-
vangen zitten.
De typische: Tiedrie-stijl werd hierin

duidelijk, hoewel "Ba Anansi" niet de
eenzame hoogte van "Kapai-Kapai"
bereikte. Tone Brulin als regisseur is
verliefd op beelden, die geladen zijn
met een mythische symboliek af-
komstig uit tropische gebieden. Met
heel beperkte middelen - ofwel
weinig spullen, ofwel een hoop rom-
mel - weet hij fresco's te schilderen,
machtsverhoudingen te suggereren.
De spreektekst is meestal heel sober
gehouden, de nadruk ligt op het
kijken, aangevuld en vervolledigd met
een luisteren naar exotische muziek,
meestal live gebracht. het geheel lijkt
heel naïef en kinderlijk, maar de
meeste gehekelde toestanden zijn
angstaanjagend eenvoudig: plantage-
eigenaar buit seizoenarbeider uit,
blank diskrimineert zwart, Noord
profiteert van Zuid.
En de synthese tussen inhoud en

vorm van de Derde Wereld maakt dit
soort teater geloofwaardig. De Vla-
ming Brulin staat bijna steeds garant
voor een vertaling naar een noordelijk
publiek, maar het blijft, zonder kom-
promissen. het Teater van de Derde
Wereld.

Tie Drie i :
De Noord-Zuid-dialoog in het teater

besteden an de Derde-Wereld-proble-
matiek, en dit door artistieke vormen
uit die Derde Wereld in hun toneel-
produkties te integreren. Zij willen
maatschappelijke problemen situeren
in een kulturele kontekst, waardoor
die problemen veel reëler en geloof-
waardiger worden. Zij geven op die
manier blijk van veel respekt voor het
medium teater, en voor de mens in zijn
totaliteit. .
Dit klinkt allemaal nogal abstrakt,

een historische situering en een over-
zicht van het repertoire zal dit dui-
delijker maken.

verschijnsel karneffeater, dat K1ëin-
schalige stukken in kleinschalige ruim-
tes volgens het repertoire-principe
maakte, zorgde in de jaren '50 voor een
heuse vernieuwing in het Vlaamse
teater: met name de existentialistische
en absurdistische stukken van Sartre,
Camus, Anouilh en lonesco werden
door hen (Fakkel, EWT-Randstad,
BKT e.a.) in dit land geïntroduceerd.
Tone Brulin experimenteerde in zijn
"Teater op Zolder" met expressionis-
tisch, surrealistisch en absurd toneel,
misschien wel het konsekwentst van
allemaal.
Hij begon toen ook zelf te schrijven

vanuit die achtergrond, meestal over
politiek geladen themas zoals de
Belgische kolonialisme in Kongo en de
apartheid in Zuid-Afrika. In 1963 al
ging hij werken bij de Pool Grotowski,
die pas later beschouwd werd als een
van de grote vernieuwers in het
moderne teater. Ondertussen werden
zijn stukken ook op het repertoire
genomen de "grote" gezelschappen:
"Nu het dorp niet meer bestaat", over
de uitroeiing van het Tsjechische dorp
Lidice door de nazi's in WO 11,werd
gespeeld door de K.V.S. en "De
honden" over racisme en autocratie in
zuidelijk Afrika begon aan een inter-
nationale karrière en wordt tot op
heden nog vaak gespeeld. Voor "Pas
op, mijnheer Lifman komt!" kreeg hij
de Staatsprijs voor Toneelliteratuur.

De verhouding tussen
kunst en politiek is een
onderwerp dat altijd felle

diskussies uitlokt. Zeker in het
teater. Nu de "boom" van het
radikale vormingsteater zowat
voorbij is, bestaat de neiging het
artistieke, het vormelijke aspekt
in het teater te benadrukken.
Vaak wordt aan dit soort pro-
dukties verweten dat ze zich aan
vrijblijvend estheticisme bezon-
digen, zonder aandacht over te
houden voor de "boodschap".
Het tegengestelde verwijt

werd toegestuurd aan het vor-
mingsteater : de manier waarop
zij hun "boodschap" aanbren-
gen zou ontaarden in pure
propaganda en doktrinaire bet-
weterigheid. Het artistiek me-
dium teater zou hiervan het
slachtoffer zijn.

Historiek
De oprichter van Tiedrie, en nog
steeds de spilfiguur, is Tone Brulin. Hij
is één van de meest fascinerende
teaterpersoonlijkheden in Vlaanderen
sinds WO 11. Als drama-auteur, als
akteur en als regisseur is hij de meest
gereputeerde Vlaamse teaterfiguur in
ons land, maar vooral in het buiten-
land. Hij werd opgeleid door Herman
Teirlinck, oprichter van de Studio van
het Nationaal Toneel, later Hoger
Instituut voor Dramatisclle Kunst in
Antwerpen, waar hij in 1950 af-
studeerde. In de jaren '50 en '60
introduceerde hij in Vlaanderen een
aantal teatervernieuwingen. Hij sticht-
te- het tijdschrift "Tijd en Mens", en
richtte een eigen kamerteater op. Het

Zonder mij in de diskussie te willen
mengen, wil ik hier de aandacht
vestigen op een van oorsprong Vlaams
gezelschap dat aan beide polen - het
artistieke en het politieke - van bij de
oprichting evenveel aandacht heeft
besteed. Tiedrie, het teater van de
Derde Wereld, wil met nameaanpacht

!

ADVERTENT.IE

Hij verbleef ook een tijdje in de
beroemde Actor's Studio in New
Vork, waar hij zich de Stanislawski-
methode eigen maakte.
In 1965, na zijn kennismaking met

Grotowski, hield Brulin op met schrij-
ven en streefde hij in de lijn van
Artaud, het Living Theatre en Gro-
towski naar a-literair teater, wat toen
zeer avant-garde was, zeker in Vlaan-
deren. Dit land werd blijkbaar ook te
klein voor hem, zodat hij zich ging
richten op de Derde Wereld. Hij leidde
het Sarasan Teater uit Indonesië en de
Ortrabanda Company.uit Curaçao en
maakte hiermee vele wereldtoernees.
Ondertussen stond hij ook mee aan de
wieg van het wereldbefaamde Theatre
Laboratoire Vicinal in Brussel.

Tiedrie
Toen hij in 1975 Tiedrie oprichtte had
Tone Brulin dus al een enorme
reputatie opgebouwd als teaterver-
nieuwer, zowel als schrijver over
politieke taboes als als teatermaker
door zijn aansluiting met het teater
van de wreedheid (Artaud), het Labo-
ratoriumteater (Grotowski), het ab-
surdisme (Beckett, Ionesco, Sartre,
enz ... ) en de moderne agitprop (Living
Theatre).
Tiedrie wil een synthese zijn tussen

de teatervernieuwing in het Noorden
en de politiek-kulturele tematiek van
het Zuiden. Oorspronkelijk werd ge-
werkt met akteurs uit de Derde
Wereld. "A tale a Mah-Teri", hun
eerste werkstuk, deed in drie ver-
schillende versies zowat de hele wereld
aan, en rond 1978 kregen zij een
opdracht van het Maleise Ministerie
van Kultuur "Tak Kotak-Kotak",
uiteraard in het maleis gespeeld. In
1979 traden Vlaamse akteurs toe tot
Tiedrie, zodat hun synthese, altans
struktureel, een feit was.

Kapai-Kapai
Het eerste resultaat van deze Noord-
Zuid-dialoog'was "Kapai-Kapai" van
de Indonesische auteur Arafin C. Noer
en geregisseerd en bewerkt door Tone
Brulin en Siti Fanziah, afkomstig uit
het Bread & Puppet Theatre, genera-
tiegenoten van het Living Theatre. Er
speelden Vlaamse akteurs in mee, en
de scenische vormgeving werd ver-
zorgd door de Antwerpenaar Jo
Noorbergen. Het verhaal is helemaal
georiënteerd op de Derde Wereld: de
arbeider Aln tracht te ontsnappen aan
de realiteit van alledag door te dromen
over een magische spiegel en een
wereld van prinsen en prinsessen
waarin hijzelf de held speelt. Hij gaat
hierin zo op dat hij de grens tussen zijn
vernederende werkelijkheid en de fan-
tasie wegveegt: Aln denkt dat de
magische spiegel hem van zijn onder-
drukking zal bevrijden. "Kapai-Ka-
pai" was een kollage van vele scènes,
die met weinig requisieten maar een
zeldzame inve.ntiviteit een emotioneel
geladen droomwereld suggereert. Een
stuk om stil bij te worden. Het kende in
Nederland en Vlaanderen een on-
gekend sukses (o.a. ook in 't Stuc,
december 1979).

Ba Anansi
De tweede produktie van het "Vlaam-
se" Tiedrie, was "Ba Anansi" (broeder
spin) van de bekendste Surinaamse
auteur Edgar Caïro. Tiedrie heeft in
~jn repertoire duidelijk twee aksen-
ten : de Aziatische Kultuur, met name

Splitsing
Na deze artistieke en publiekssukses-
sen deelde Tiedrie zichzelf op in twee
takken, een nederlandse en een Vlaam-
se. De Nederlanders - d.W.Z. de
produktieleiding is Nederlands -
bracht "Droom op Apenberg", een uit
Guyana afkomstig stuk, opnieuw een
sprookje over de armoezaaier die
wegdroomt, en de Vlaamse tak kre-
eerde "Charkawa", een stuk over de
onderdrukking van de vrouw in de
Arabische wereld. De respons werd
wat minder, tot in januari jl. "Koning
Gilgamisj" gekreëerd (door de Vla-
mingen), waar Tone Brulm weer op
zijn best is. In Antwerpens kleinste
teater, Teater Paljas, ensceneerde hij
het oudste epos uit ons kultuurgebied.
de Gilgamesj-sage uit Babylonië,
waarin alle elementen uit de mediter-
rane mythologie aanwezig zijn: de
zondvloed, de zeven plagen van Egyp-
te, tot zelfs de verbanning van de
koning (cfr. Oedipus). Er wordt nau-
welijks in 'geakteerd', maar de bete-
kenis is duidelijk: opnieuw een beeld-
rijke aanklacht, mooi maar scherp,
tegen onderdrukking en oorlog. Het is
verbazend hoe Brulin met zgn. weg-
werpmaterialen een wrede wereld kre-
eert, de uitzichtloosheid ia zijn wrange
schoonheid.

Klaas Tindemans
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Kultuur en politiek
en ... bevoogding

Kulturele zaken worden in het Gentse
studentenwereldje beheerd door het
Kultuurkonvent (KK), dat eigenlijk
niet meer dan een soort subsidiepot is.
Zij levert ook wat technische infra-
struktuur. Het KK - dat slechts uit 9
leden bestaat - slaagt er bovendien
niet in nieuwe mensen aan te trekken,
het peil van de kultuurwerking is dan
ook navenant. Eén van de meer
geslaagde initiatieven dit jaar was een
diamontage - gemaakt door de
fotoklas - voor de abituriënten. Ook
wordt er binnenkort, op 24 maart, een
'happening' georganiseerd. Maar dat
alles betekent allesbehalve 'beleid' of
'visie' op kultuur.

De situatie is in Gent echter in
zoverre verschillend van bv. Leuven,
dat er in Gent op kultuurvlak heel wat
gebeurt. Komt daarbij de sterke os-
mose van de 'stads'kultuur met de
studentenkultuur, vooral in de ver-
schijnselen Radio Toestelen de Vooruit
(zie kadertje).

Dat de situatie politiek muurvast
zit, hoert na al het voorgaande wellicht
niet meer herhaald. Als de druk op de
ketel wat te hoog wordt. laat men
stoom af binnen het PK. De laatste
jaren mocht men zich daar verheugen
in de groeiende .deelnarne van niet-
linkse verenigingen, die via die weg

,

natuurlijk niet alleql. de subsidies,
maar ook erkenning willen verwerven.
De PK-voorziuers krijgen het steeds
moeilijker de boel in .de hand te
houden. Zo leidde het konkreet geval
van NSV (één van die verenigingen' die
aan alle formele kriteria voldeed, maar
desondanks erkenning werd gewei-
gerd) dan nog eens tot ekstra moeilijk-
heden,omdat van SoRa (rara) achteraf
een herbeschouwing van het dossier
gevraagd werd. De voorzitters hebben
de meest bruinzwarte verenigingen tot
nu toe echter met sukses kunnen
buitenwerken door uiterst formeel te
zijn. Tot hun spijt moeten zij echter
vaststellen dat de rechtse rakkers de
laatste jaren veel slimmer geworden
zijn dan vroeger, toen het een koud
kunstje was om hen op onregelmatig-
heden te betrappen. Ter rechterzijde
maakt de mening dat men het PK
eigenlijk beter kan afschaffen onder-
tussen wel opgeld. Stany Ossieur:
..Daar zitten verenigingen die pogen
standpunten in te nemen voor de
studenten, wat sterk op bevoogding
begint te lijken. Die studenten weten
immers van niets, want zij moeten
teveel blokken» (Of: zij willen teveel
blokken, PTJ & WiV) ... Het lijkt mij
weinig demokratisch dat dat allemaal
met gemeenschapsgelden moet gebeu-
ren, die pamfletten zijn uiteindelijk
pure verspilling.» Een stijl van denken
die we onlangs ook bij LVSV-Leuven
mochten ontwaren.

Blijdschap
bij het blokken
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Boudewijn, Fabiola en meer van dat
fraais) in termen van 'onleefbaar~
'geïsoleerd' of 'niet-te-doen'.

En daar zit-ie dan, 'de' student, op
zijn kamertje. Een maaltijd meepikken
in de Overpoort, de grote eetfabriek
aan de RUG, of in De Brug. Overigens
is het voedsel er - zoals wij aan de
lijve mochten ervaren - nog minder
eetbaar, duurder en is er minder keuze
in schotels. Ongelooflijk, maar toch

, waar. Op kafee kan die student aan de
Overpoort, waa r de eigenlijke 'studen-
tencoté' is, in de Vooruit (zie kadertje),
op de Koornmarkt of in een kroeg
naar smaak, zoals Den Elpee, De
Ploeg, en vele andere namen die
terugkomen in gesprekken met die
student(e). Voor de rest wordt er les
gevolgd, en zit de student op zijn kot
en blokt. Aktie kan voor zijn part de
pot op. En daar zijn sommigen maar al
te blij mee.

e) Nog eens verder uitweiden over de
ingewikkelde struktuur van de Gent-
sestudentenorganisaties lijkt ons hier
misplaatst; we verwijzen graag naar
Veto 13, voorpagina ('Verwikkelin-
gen in Gents Sociale Raad') en Veto
15, pag. 6 ('Grondverschuivingen in
Gent').

't Scherp van de snee
Een piek bij ons bezoek aan Gent

was de gezellige bedoening in de
'Vooruit'. Verwonderlijk aan deze
zaal is dat ze - op de hoek van
Bagatten- en St.-Pietersnieuwstraat
- er zo statig staat en zo verschrik-
kelijk groot, en tegelijk ook weer
knus en koosjer. Hier ligt de wellicht
frappantste scheidingslijn en tevens
trekpleister voor studenten en au-
tochtonen. Tussen het gerinkel van
de glazen gaat de wereld van de
student die blokt en zich er 'de
ballen' van aantrekt ongemerkt over
in Vurige (al dan niet politieke)
Betrokkenheid op the realthing.

Het is op het scherp van dezelfde
snede dat ook de Gentse stadsradio
'Toestel' is ondergebracht. Gestart
vanuit het stadsgebeuren, kwamen
de studenten in minder dan geen tijd
de rangen van dit vrij medium
vervoegen. En, zie ... daar waren de
initiatiefnemers méér dan gelukkig
mee, zo meldde men ons. Toestel is
ondertussen uitgegroeid tot zowat
de meest beluisterde radiopost in hel
Gentse. Kan het ook anders? 0

De mensen die de voorstellingen
verzorgen in dit circus worden onder-
tussen ook allemaal een dagje ouder,
de clowns lijken wel uitgestorven, en
de strukturen zijn te gesloten om een
werkelijke verjonging mogelijk te ma-
ken. Het gekonkel en geïntrigeer in De
Brug maakt duidelijker dan wat ook
dat de studentenbeweging een amech-
tige anemie-patiënte is geworden: de ~im Verhelst
modale student zit op zijn kot en blokt. Pieter T'Jonck
Aktie kan voor zijn part de pot op. En (') De laatste berichten die we hierover
daar zijn sommigen maar al te blij mee. binnen kregen wijzen echter op een
Anderen reageren daar meer realis- veranderde situatie. 'tZaI heeft im-
tisch op. Zoals A. Bonte van de dienst mers kort geleden het voorzitterschap
studie-advies, die ons zei: .. Ach, de afgestaan; zij prefereerden 'een klei-
RUG is een grootwarenhuis, zoals elke ne vereniging' voor het voorzitter-·
andere unief." schap van PK.

Maar U vroeg: wélke koten? In elk
geval bieden de Gentse verhuurders
een beter aanbod aan, althans wat de
privé betreft. Je kan er- hoewel deze
kondities ondertussen ook aan het
tanen zijn - in sommige gc.vallen nog
spotgoedkope solo-woninkjes vinden
in één of ander beluik, en met wat
moeite kan je ook nog wel ergens een
of andere goedkope studio of apparte-
ment op de kop tikken. Bovendien is
de huisvesting van studenten als
dusdanig beter geïntegreerd in het
stadsleven. dan in Leuven of Brussel.
Anderzijds praten onze informanten
over de universiteitspeda's (home

Volgende week het tweede gedeelte •.._------------~
van de RUG: aandacht voor de
beheerskant van de (akademische)
zaak. WIJ zullen U dit opdienen,
gelardeerd met uitspraken van rege-
ringskommlssarls Van Acker en
RUG-rektor eottenle. -

kreten a ge.flu_ister •••
Officiêle Veteraan. Met gevaar
voor flchermg .• U ruikt 1et al. •e ·rijkswacht .• Er is nogal
wat te doen geweest In Leuven de
laatste tijd rond de F 16.• Er werd
zelts een aktiekomitee tegen de
100 miljard opqeric.it. • Eén van de
-aktivileiten ..van deze mensen was
de blokkade.. \ an oe NAT 0-
kazerne Tarweschoof in de F'ark-
straat. • It\aar onze vrienden reeds
klaarstonden.. v anzeltsprekend,
nee' • Toen cie aktievoerders de
1arwescnoot naoerden ...• Nader-
de oe rijkswacnt de aktievoerders.
DUidelijk onder invloed van de wet
der Traagheid .• Dit wil zeggen
stapvoets .• Wordt er toen wel een
stéén gegooid, zeker • Jong rijks-
wacnter]e wordt hartstochtelijk
woedend .• Officier kan zijn man-
scnappen niet meer nouden .•
Bevel tot charge wordt niet ge-
geven. • Officier denkt. • Jeugd
wil ook wel eens iets, je bent jong
en...• Laat zijn manscnappen be-
gaan .• Die discipline bij de rijks-
wacnt is toen ook niet meer .• Wat
ze was in de tijd toen Ordnung sein
musste .•

000

Tony, de personaliteit.. Want
reeds meerdere malen aan bod
gekomen in deze rubriek.. Tot
spijt van wie 't benijdt.... T ony
toonde ook zijn ellebogen bij de
voorbereiding' van Veto-reeks ASR
en demokratie. • Eerste feit. • De
Heer Groven zei aan de veto-
redakteurs dat ze nem konden
opwacnten .• Voor een gesprek .•
Boven in Het Huis der Rechten .•
In net Huis der Feeaten eenter. •
Géén Tony, wél een briefje .•
Waarop .• Ga naar .äe Universum
en drink er enen op mijn kosten .•
Getekend Tony.. Goed, redak-
teurs naar Universum .• Drinken
koftietje .• Tony arriveert. • Drinkt
ook koftietje .• Maar betaalt... •
Alleen Zijn eigen konsumatie .• En
da's nog lang niet alles .• Want op
de algemene vergadering met de
vnje verenigingen, ook al in net
kader van diezelfde reeks.. Is
T ony - alweer -- de man die zowat
om de vijf minuten vraagt. • Of et
nog iets in huis komt van de
betootäe gratis konsumetie ? • En,
tussen naakjes .• ,1ony is LV5V-
lid, LVSV wil de subsidies van net
FKK terugstorten aan de KUL) .•
In de vorm van gratis konsuma-
ties? •

000

.
Medewerker Vet 22 enieuw regelin
Medewerkers aan Vcto-22: Agalev-
KULeuven, Wiltried Allaerts. Fluppe
Canlïjn. Mickc Ca ntincaux. Wouter
Colsort. Francis De Groot, Peter [À'

f......Sh· ..... ,f ',\: ........ wui!; -Be Meutere-Dit
acgcl, Luc Duhuyon, Pollcke Foto-

let, Peter Hunssens. Jan Herpolinek.
Guido Junsscns. Stephun Leelet. lnckc
Leemans, Marcel Mceus, Peter Mos-
trcy, Bart Ramakers. Klaas Tinde-
mans. Picicr T'Jonck , Rik Umans.
May Van Boxcl, Guy Vandcnbrandc.
Lco Vander Aa , Vundcrvlcutcninsti-
tuut, Jos Vandikkelen. Luc Van-
heerentals. J.H. Verbanek. Koen Ver-
hoven, Wim Verhelst. lngcborg Ver-
planckc, Ronnic Wiltekens 0

cinkse, dikke buikjes en rechtse
heeruitvel ? • l+et gebeuren speel-
de zlcn af op net onlangs genou-
den debat. • 15 jaar na '68 .• Bij
net begin van net debat merkte K.ris
Merckx, F-vdA-dokter, op.. Het
voorceel van die vijf- of tienjarige
herdenkingen van '68 is dat we
kunnen zien hoeveel we allemaal
weer vermagerd zijn .• Jef Dauwe,
ook al mei ".,; :-oudstrijder, merkte
1iert.ij op .• Of we kunnen zien
hoeveel haren we nu weer verloren
zijn. •

He i elk wee hctzclfd bi Vel. Vee t vee
teks voo onz klein oppervlakt.

Maa w hebbe ec oplossin gevende,
Waan> zoude w nie d laatst lette va cl
oor-wcglate ? ZOilI j ·zic, geef dez

bcsparin gee noemenswaardig moei-
lijkbede bi he leze, al je e dl aa wen. 1)
gemiddeld lengt va ee Nederland woor
i c. ze letter. Doo d laatst lette we t latc
zoude wc du éé zcsd mee teks kunne
plaatse. W. wille da 00 d mcnsc di iet
wille pubticere. vrage l) d tckste dien-
ovcrccnkomsti t tikkc. Aangezic dcz
maatrcgc 00 ee flink tijdsbesparin
oplever bi het schrijvc va d kopi, hope
wi da d artikel n cc kcc wc voo d
rcdakti binne zij. Pollek Fotoze

Gezellige kroeg,
met goede
muziek

MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN

. .
ALMA-MENU'S VAN MAANDAG 13 MAART TOT VRI.IDAG 18 MAART

000

De stem van onze-politionele Vete-
raan .• ·In net militair weekblad Vox
van 25 juni 1981 wordt de rijks-
wacht ekstra in net zonnetje gezet.
In dat nummer wordt ook speelaar
aarteaent besteed aan de vrouwe-
lijke rijkswachters .• Onder de kop
'exclusief, vrouwelijke rijkswach-
ters», lezen we o.a, op pagina acnt
en negen .• Waar net over de kledij
van de rijkswacntsvrouw gaat. •
Een gemengde commissie van
stoere rljkswachters en gelegen-
heIdadame., legde de laatste hand
aan deze gloednieuwe garderobe .•
Waarop een moderubriek volgt,
waar Flair rode konen zou van
krijgen.. Het artikel besluit..
Brengt deze lange opsomming van
rok en broek, wit hemd en hals-
doek, koppelriem en mocassins
omtrent het "hij» of het «zij" U even
in de war, dan is er maar één
oplossing: kijk even naar het hoed-
je en-naar de wimpers eronder .•
Grof, zegt U' • Lees dan eerst nog
even de afsluitende zin van net
«artikelv. e Maar opgelet: knip-
oogjes zijn uit den boze! • De rijks-
wacnt, uw vriendin •

000

Verenigde Vredesgedachten. • Van
professor Van Houtte bij de lezing
van r1öling .• In net kader van de
Universltaire Vredesdagen. • En
wel in de fakulteit der Recnten .•
Z.ei Van Houtte .• Deze lezing gaat
door in het kader van de Dag "an de Halfvastenmenu Sedes: ,'s middags) ka/koengebraad 'à l'Ortoît ot tarbotfi/et uit Dieppe, beide aan ~j;] frankskeS.
Verenigde Naties "oor de Vrede. • ,'s avonds) rumsteak met groene peper of piccata primavera, beide aan ijiJ frankskes, alweer.
De betrokkenneid van net akade- WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
misen korps bij de Universitaire menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
Vredesdagen, was, zoals u ziet. • ' inliChtingen kunt u zich .wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911
Ontroerend. WIV - L-~_'- -'

4

ma. 14/03 romige romige
kampernoeliénsoep kampernoeliënsoep
namburger-ei, tyrool- vogelnestjessaus gerst
sesaus spagetti met
aardappelen nootjes
yog:~ourt en fruit yognourt en fruit fruit

dl. 15/3 braziliaanse soep braziliaanse soep
biefstuk gen akte steak
witte kool in room rauwkost ~I(ll~: AKA

zilvervliesrijst kroketten
yognourt yoçnourt fruit

woe.16/3 tomatensoep vermicelli tomatensoep vermicelli
,'s avonds) varkenssteak kalkoengebraad polenta met
gepaneerd met wortelenprovencaalse saus maïsvlokken en
aardappelen aardappelen groenten
yognourt yognourt en fruit fruit

do. 17/3 ajuinsoep ajuinsoep
forel vis van de dag met
bloemkool mousseline verse groenten GFOENT ET AAF T
zilvervliesrijst puree
fruit fruit yognourt

'IrtJ. 18/03 georgettesoep georgettesoep
varkensrib bitok rijst met
erwtjes op zijn frans madeirasaus wakame en
puree .kroketten paddestoelen
yognourt yognourt fruit

~~~
~~VOUlING
~~ Restaurant
\,(j~ Alma 11 en 111

Snack Alm. I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum

Snack Alma 11
Alternatief Sedes

soep van de dag

worst
spruitjes
aardappélen
yognourt .

soep van de dag

I.AI F, A~ 1 E:N~IE: 'I.

soep van de dag
gegratineerde Witloof
met nesp
puree
yognourt en fruit

soep van de dag
wienerscnnitzel
rauwkost
aardappelen
yognourt

soep van de dag
viskroketten
mariettasaus
aardappelen
fruit
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. FÎi.M ~UIO u. o• ., ..." stàllrtftäd. In Aud. V8$. ~Org.·
UnÎverSitaire Gate Kruis- fnkolt],gratls .

. ,,:: FILM 20 u. La ~ de Jfentl'.d'ÀIc van Drtver {Frantcrijlt
-, 1928), met tive-piaOOb$geleidlng. In 't Stw.

.;'::'

Vrijdag 11 maart
FILM 2O.CIO u.De opnt8I8 .,...,. I18n S. L:e~une (Selgië
1982) in Jeugdhuis '0. Zilte', St. Clarastr. 43, 8000 Brugge
{distr. Bevrijdingatifms Lëuven)

FILM 2O.ae u. PetII.Ia«JM ." deatoom".m. van S. LBtld.n
(USA 1973) iA zaat R~lingen, Kerk$tr., ~ Knokke-Heist
(distr.·· B.vrij4iOQSflfms Lemten)

FILM 2OJIO u. NOfI""" tJhIt,».,. dowrJ van$.OampbeJ/(G.B.
,1978) In Meisjesschool, _Dorp, 9209 Serskam:p (distr. Bevrl.i-
dingsfilms Leuven.)
I·
FILM 20.00 u. Now ",. t:IIltM.,. doWIJ vanS. CampbeJl tG.B.
1978~ in ·tlet Portaal', Krujselk$tr:aat, 86n> Wervlk (distr.
Bevriîdingsfiit'n$ lwyen)
KOERDISCH NIEUWJAAASFEEST _JI1W Solidar.ty spee-
ches by variQus democratie organlzatlons; ~$tands' {sta lis) at
the front of the. hall; foflkmusiC. dance. sketches (theatres Wil!
be ~rformfKI.by Awar8 muslcgroup and o1hérsh ~hibition
plus 'slides' .about Kurt!i$ta:n and about toejf struggla 'for
freedom andde.mocracy. EMrYbÖdyiswetcome.60 BF (WK),
80 BF ll<a$$a). In ti, OrievutdlgheidscolJege, Oude Markt 28.
WEEKEND Werken iiMt.prooIc/ft. Aktievehnnismaking met
sprookjeswereld. verkenning van de 'Yersehifiende benade-
ringen en kreatieve (ver).wer~(il1gs}vormen om sprookjes
toeganl<elijk te maken voor anderen. In K~sel--Lo,loopt nOQ
tot 13 maart. Info 0212418833, org. stiChting Lcx;lewijk De
Raet.

FILM 2a3O u. O.Jt1fO*Itr van. POLtdovkin9 (USSR 1926): tn 'f"
Stuc. ..:.di. );~;::i . .. . . ,
FILM 20.30 u E.'· ... (Costá Gavras-) in de V~k ~.06.
(org. VAG). .,") ,.. _. _ k~
Donderdag 17'maart

ENGELS'rONEEL 20.30 ...._tRECEPTJE, H.yFfwel'door$fr
NoêJ Oowsnf. Jo Hllis van ChlèVrè&. GroO~ Begijnhof 35,
Toegang 120.
AKWA-Ri:U.lN 20.00 u.E.,; a,.,IIthJlrtofNlprogntmme rond ,.
hl ",.". _,.,.. Belicht door woord,beek1, en klanK, ~'t/
Inleiding dOOr prof. Dr. M. Pinn.oy, dekaan faKulteit v8()
letteren en wijsbegeerte. Op 8$te v~d -,W & L, arg. Krio.
(Inf<om 6()/8()~,.
Ftuf 20.00122.30 u. Ol. AtlanfllcacltW#mtltfr (1976) van
Hèrbert Açhterbusçh. OVElr de vlucht· Uit het ondraaglijk~ •
Beie~.
,,,,11I20,00122 ..... s,.,..,,,,,, (1977) ~anH.AchterbêJsch. De
twee film$IO~ninAuóitQriumVesa1i.U$, tQegangoO/50. N.u.
fIImtwsedaagu. •.

.' :.;.;...' .

.KONSERT 20.15 u, L*,",,* unINraItttlr kOOI' o.tv, Luc
Geusens. In Grote Aula lMalia TherestakoUege). Togang""
150/80 (arg. rel(toraat K.U.l. t.s.m. BATa),

THEATER 20.30 u. Mutschapplï OiBcorcila (g~nhelds- :
gezelschap uit Nederland) speelt Alf IdNI'Huabend, een
vertijnde ko~ie van Oscar Wilde. In 't Stuc: ,Toegang
le<l/12Ó. •
F.LM20 •• u. L• .,.,.. van Màrkflr ~frankrilkt963) enL.";"
d'U1t poeM van cocteeu (Frankrijk 1~O).ln $\Id. YesaHYII,
. ... W
FILM 22.30 t.. ~,.. van Marker {Frankrtjk 1963)' erf U
tMt.menf <I'ó,."".. van CoC/eau jFnmkfijk 1959): ~n a~q.
Vësalfus, . ·.d..· •....~..~.
KONSERT 20.00 u, K"wteImbMltQti..,-t in de Kerk van·de
Patets PfclUssen. Org: Wina. ·;x:,

Dinsdag 15maart ....
INFOAVONO 20.00 u. voor ItttndkItJ&t-ontwJkltëllng ...
IHtlpel'aldfri, In Kleine Aula IMMa Thetesial<oHege). (org.
ICOS en fTECO).

JNFOAVOND 19.00 u, rQnd Ce""""Amerlke (stands,
videofilms, b,rQodJes, drank) en optrflden van Ricardoen Luc
(Braziliê). In Grote Aula iorg .. El SalVador, GlJliItemafa en
Nicaragua-komitee), met mensen die ter plaatse waren.

DIS1(USSIE 20.00 u. Ove, dft zin en. onzJh IIfIn ""
".""."bctllHflnl1 J.S.m. I,J. allen en een leuvense mannen-
praatgroep. in·tStuc (org. Radikale KriminoIO~n).

F1LM20.30 u. OeI'Komen"é'" (1979) <

·22:..30 u. Oe, Neger Etwln
In aud. Vesaüus. Toegang 60/50 (In filmtweedaagseHerbert
Achterbu~ch) (org. DAF en STUC}.
LEZING 20.30 u. Prof, L,atrê O'4,er Ph. brleJn. Jn fakbaf
.theologIe, Vlamlngenstr. 9.t, tnkom gratis-

ENGELS TONEEL 20.30 u. H.y ""ertziemllarn:lagsvond 14
maart).
FILM 20.00 u..FHm Show liJ /SOL. Three national groups from
Indian Sub-continent have come forward to arrsrige sereen-
ing of documefltary films trom their'·eountrle~. qocumentary
fI.Ims ori diff~~1')1 kinds af Indian dance$... Sèenia beauty,
tecMologlcal developmetlt$. eto. frQm India. Bangladesh and
Sri Lanka. ISOf., bar. Frse tor all. ,.

Woensdag 16 maart ;"
VOLKSDANS 2UIO u. Len"~~. In .Isol (org.
Clltrowerking JoIé).

VOORDRACHT 20.30 u. EidoPf* ~ 'ou'er landbouw-
beleid? door Paul Oe Keersmaeker, staatssekretaris van
landbouw en europa" zaken.: 10 MT 14 tMarja Theresia-
koUege, HogaschOQlpléin) (org. Europakring K.U.Leuven).

M1DDAGKONSERT 1au.A",..",.~nkwarte'm.m.".
·L;~.~IItll.1) v ,O.Pde 8$t. vetdi~il'\9 vW1letteren en
Wijsbegeerte (Blijde Inkomsstraat 21). Toegang gratis.
ENGELS TONEEL 2O,30u.H.yF"'" (zie maandag 14 maart),

Vrijdag 18:maart
THEATER 20.30 u. MaatschaPpij Discordia speelt An 'deel
Hu.bend (z~donderdag 17 maart).

Zaterdag 19 maart
WEEKEND rtot 20/~l)(Communlklllhl een inleiding in het
systeemdenken en in de kommunikatletheorie die zöWel voor
het privéleven als voor de werksltuatie van praktisch belang
kan zijn IO.I.v. W. V{ln etaen.). In KasteeJtie Wljgmaal. Prijs
3720 uwee weekends). ..

WEEKEND (tot 2013) PrlmItM. delta o.l.v •.Rif! Kythoul{a,
afrikaan die het rltme in de dans I~rt aanvoelen. In
Naamsestr. 96, prijs 1700. tlnfo voor dete weet<ends
016/?:;l3252) \or9. De Kolk, Bogaarde.nstraat 29).

•••• .:"10-

FILM 20.30 u. Kumon08o Jo (dft bJoed/l1fJ ftoQn) van Aklrs;
KurOSIJW8 fJapàn 1951), In 't stee, Toegang 80)'40.

:~.

ENGELS TONEEL 20.30 u. Hay F-.r 1lie maandag 14/3,
maar toegang nu HSO).

Zaterdag 12maart
FILM 20.00 u. rcuando .. ,tande (G.A.L.,l)ruguay 1981 ),In
Parochiehuis, Ottergemsestwg. 130, 9000 Gent {distr. Bevrlj-
dings1Ums Leuven)

FJLM 13.30 u. VIewpoInt 3-5 (B..B.C., G.B. 1976) doku-
mentaire kOrtfitms, resp. over reklame en rolpatronen In de
media. Rozenn.of', Dorp 80,9070 Wachtebeke (distr. Bevrij-
dingsfIlms leuven)

FILM 20.00 ti. O• .,.,.,. van land/no INicar.agua 1981),
parochiecentrum 'Pronkenborg', pronkenborgstraat 1, 2550
Kootich (distr. Bèvrjjdingsfilms Leuven).

WEEKEND Spelen IMf beweging. Kursus bewegIngseks-
pressie o.l.v, J. MatthY.s,P. VanAssche en M. Va" De Keer, In
Naamsestraat96. Priîs80Q BF. In10016/2332$2, org.Oe Kolk.
CAFE-CHAN'J'ANT 22.00 u. TM OfHIPCtWk.Ju.un.. In'
Stuc-bar. Gratis Toegang. . :;.:

•...
Maandag 21 maart
FlLU 20.30 UaNot.loNtIOIYvan BoIInie SI1err Klein ICanada

~, 1961) in aod, VesaJius. Toegang 60/40 {org. DAF en
Metisfilms}.

THEATER~0,30 u. Jozef VanDen Berg speëltD .... "" de
Bu"ena.r. In '1 Stuc. Toegang 200/130. :~

Zondag 13~art
KON$ERT 11.00 u. K",.,." ven de OtKIfItonfWlJck"''''' (C(
Alvarez, Columblë 1975). Zaal pacem. l<ertS1faat 2. 3010
Wtlsele (distr. 8evrijdingsfllms Leuven~. .
FILM 14.00 u. Lamt, .,...,. hal ,. 5 vool12 IG, Troe/Jer·
Cl. Defforge, FrankrijJ(1980), Een ftlm rond dethemat$ noord-
zuIdverhoUdingen e.n ontwikkelingshulp. 'KJaverblad', DOrps-
$traat 35. 3968 Ham. Tentoonstellingen

V_i 8 maart: RlIc poot, met ook werk van Chrltto. In
kUl)$tgalerij Embryo, J. Llpsiusstr_ 20,

(Redaktie AGENDA: Ingebot'f1 Verplanck.)

Centraal-Amerika
Dinsdag 15 maart gaat in de Grote
Aula op het Hogeschoolplein een
avond door rond Centraal-Amerika.
Aan de info-avond wordt tevens een
optreden gekoppeld van Ricardo en
Luc (Braziliaanse muziek). Geïnteres-
seerden zijn reeds welkom vanaf 19.00
uur daar er ook een mediateek wordt.
opgesteld naar een gamma aan video-
films, diamontages, fototentoonstel-
lingen wordt voorgesteld. Gastspre-
kers zijn Raf Allaert (6 jaar werkzaam
in Guatemala), Toon Van Bijnen
(deelnemer Pax-Christi delegatie in
Nicaragua) en Fred vander Veen
(werkte als arts in bevrijde gebieden).
Moderator is Willy Courteaux, Bedoe-
ling van de avond is de recente
ontwikkelingen in Guatemala en EI
Salvador te belichten evenals de op-
bouw van Nicaragua. Het bezoek van
de paus aan Centraal-Amerika zal
eveneens toegelicht worden. Na de
pauze wordt er wat dieper ingegaan op
de wijze waarop de gebeurtenissen in
Centraal-Amerika bij ons worden
voorgesteld.

F.K.K.-A.S.R.
Subsidie-aanvragen voor aktivitciten
van februari 1983 moeten uiterlijk op
het ASR-sekn:tariallt ingeleverd wor-
den op woensdag 16 maart e.k. De
behandeling van de aanvragen gebeurt
op de vergadering van donderdag 24
maart c.k , om 10.00 u in 't Stuc.

Kringen
en barokmuziek Nacht van. de.-

,

Belgische Rock
Donderdag 17 maart organiseren Wi-
na en llistoria een konsert in de kerk
van de paters Picpussen op het
Damiaanplein. Het Frescobaldi-con-
sort uit Brugge brengt (vooral) barok-
muziek van volgende komponistcn:
Schicklundt, Frcscobaldi, Geminiari,
Hotteterre, Beismortier en Mar~is. De
bespeelde instrumenten zijn: blokfluit
(twee), klavecimbel cn cello.
Het konsert begint om20.30 u. en de

prijs is 50/60 in voorverkoop en 60170
aan-de kassa.

ZOEKERTJES
De Kreuners

..Urbanus Van Anus
Red Zebra
Pas De Deux

. Exq's
Les Tueurs de la Lune de Miel

• Ons oud gemeenschapshuis gaat
uiteen. Wie weet iets voor volgend
jaar: te huur, overname, enz. Luk
Vanrespaillc, Ridderstraat 204, 3()(X)
Leuven.

• Wie heeft nog boeken met pro-
gramma's voor de HP 34C (nl. deze
voor statistiek en voor wiskunde) en
kan ze me lenen of voor een zacht
prijsje verkopen. B. Nel, Broekstraat
155, Heverlee.

• T~ huur: kamer mij op Tiensevest
94, 3000 fr. CV inbegrepen, gem.
keuken en bad. Vrij I april. Inlich-
tingen tss. 10 en 18 u. tel. 016/223158
of op bovenstaand adres.
Bel •• of--.

• Zijn er nog mensen die tesissen.
enz. typen? Ja, hoor! Wie? Wel:
Nadine Vansant. Tiensevest 61/42
3200 Kessel-lo, vlak bij Tiensepoort.
Liefst tussen 7 en 8 's avonds! !

• Chris doet al uw typ werk vooral
snel, verzorgd en met veel ervaring
(IBM-C met ~ lettertypes). Tel. tot
12.00 en na 18.00 uurOl6/563998 (en
W.E.). Kom halen en brengen indien
nodig.

• Gezocht personen die 's avonds twee
uren telefonische afspraken willen
maken. 160 fr.z'u. + 40 fr. verplaat-
singskosten. Voor meer inlichtingen:
tel.: 016/631590 na 14.00 u.

• Werkgroep wetenschap en samen-
le\'ing zoekt gewetensbezwaarde (van-
af I mei 1983 of later). Taak: koördi-
natie en administratie der aktiviteiten,
indien gewenst ook interessant studie-
werk. Inlichtingen: kandidatuureen-
trum, Celestijnenlaan 200A. 3030 He-
verlee. Tel. 016/200656 toestel 1570
(Dirk Roekaerts)
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ASR-bericht:
aanvaarding
dossiers FKK

Zoals je reeds in Veto kon lezen,
werden een aantal dossiers van vrije
verenigingen om subsidies te krijgen
van het FKK niet aanvaard door de
ASR-stuurgroep omdat zij te laat
ingediend waren. Op aandringen
van deze verenigingen nam de
stuurgroep het probleem nogmaals
onder de loep. Op die stuurgroep
werd besloten deze verenigingen
kiemen/ie te verlenen, hun dossier
werd dus toch aanvaard. Vermits
aan deze verenigingen aan de krite-
ria van het FKK voldeden, werden
zij, overeenkomstig het advies van
het FKK zelf, ook erkend. Deze
beslissing werd ingegeven door de
overweging dat vrije verenigingen
belangrijk zijn voor het studenten-
leven. .
De stuurgroep deelt echter, met

dit bericht als enige. kennisgeving,
mee, dat dit een uitzonderlijke
beslissing is, verenigingen die dus
volgende jaar hun dossier te laat
indienen. zullen niet meer aanvaard
worden. A fortiori zullen zij niet
erkend kunnen worden. De eind-
datum voor het inleveren van de
dossiers voor 1984 zal via Veto
officieel meegedeeld worden.

Woensdag 16maart 21.00 u.
A/ma 11Buurtfeest Passage 144

Zaterdag 26 en zondag 27 maart gaat
traditiegetrouw het buurtfeest van
Passage 144 door. Vrijdag 18 maart
wordt tevens de tentoonstelling van de
beeldhouwer Frans Wuytack geopend.
Tijdens de feesten zullen zijn werken te
bezichtigen zijn van 10.00 tot 22.00 uur
In Passage zelf kan je die dagen gratis
. pinnen lopen, in de feesttent bedraagt
de inkom 50 fr. (voor kinderen tot 12)
of 100 fr. (voor de anderen).
Passage 144, Tiensestwg. 144, Heverlee--

Maar eerst is er FAKKELTOCHT tegen de 100 miljard
Vertrek: Ladeuzeplein, 20.00 uur. Je komt toch ook?

De 'Nacht van de Belgische Rock' wordt georganiseerd ten voordele
van het aktiekomitee tegen de 100 miljard wapenaankoop'.

180-200 Bfr. VVK: Barrikade, Stuc, JJ-Records, Musicland, Appel.
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ZOEKERTJE: 20fr. .
Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d
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