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dat vorige week op deze plaats stond, I.
natuurlijk nlel van IIka Doubek, maar wel
van Suzanne Linke. En dit komt uit
'I P8/11elerlce. Hopelijk kan dit ons een
week lang zoet houden:
"Plet, ..• zoals gezegd, het drankje dat u
dit delirium van demokratie bezorgt, Is u
opgegoten .•• en wellicht ook door het
studenten weekblad VETOdat, binnen uw
eigen unlver.ltelt, een uniek voorbeeld I.
van het totalitarisme der Leninisten In het
Westen. BIJ een .tudentenvolksraad-
pleglng waren de ASR- en VETO-koek-
koeken allang met hun ruige boHen In de
rlool gespoeld".
Plet De Somer: fellow-traveller?

Polen geperverteerd

De Pewex-shops
H~t is niet. ongewoon a~s en menigvuldige kontakten gelegd in

Iemand zich de ogen Uit het westen. voorzover de wet dat
het hoofd staart naar de toeliet. Een drang naar horizon-

schamele dollar die je toevallig verbreding (na?r het westen toe wel te
. . verstaan) heeft deze mensen ertoe

ter betaling In de hand houdt. In gebracht soms aan waanzin grenzende
een oostblokland wel te ver- uitwisselingsprogramma's uit te den-
staan... ken en uit te voeren, Dat komt hun
Wij waren in Polen op uitno- handig uit. Temeer omdat voor hen de

diging van de studentcnvere- eni~e betaahnidd.el~n in het buite~la~d
niging SSP ONZ, Poolse studen- de hard currenc~e~ zIJn:n1aar d.lezijn

. . V. moeilijk te verkrijgen. BIJde nationale
ten~erentglng.voor de ere~lgde bank zeker niet (behalve een maxi-
Naties. Het viel ons dadelijk op mum van 10 - tien - dollar),
dat deze mensen hemel en aarde misschien wel op de zwarte markt of
zouden bewegen om het hun bij familieleden in het buitenland.
gasten naar de zin te maken. Maar als de Polen buiten!~nd~e
Gewoonlijk wordt dat toege- gasten ontvangen kunnen liJ dat

h d buit natuurlijk met hun eigen munt. de
se rev~n aan. e ~,I engewoon zlot y, en worden zij n~g grotendeels
gastvrije en Vriendelijke aard van door de overheid gesubsidieerd. Als zij
de Pool. Hoewel. .. even merk- dan op hun beurt naar het westen
waardig was dat deze studenten reizen hoeven zij zich als gast ook
'voor de Verenigde Naties' over minder zorgen te maken over de dure

I hun inlllilji'iI,ieb;_,,=~~t~~~~~~~~
dollarprijs de voomaumstc rem op
buitenlandse reilen. Het hoeft )IU ook
geen verwondering te wekken dat de
SSP ONZ on, de indruk gaf 'a good
tra vel agcncy' te zijn. Zij houden zich
echter ook met andere zaken bezig en
bovendien heeft zowat elke Poolse
studentenvereniging wel enkele van
die uitwisselingen op het programma

dan Jan Modaal In België. De
aanvankelijke ergernis daarover
ebde na een tiendaags verblijf,
toen we de Polen wat beter
kenden, snel weg.

I
Vanaf deze week plaatst Veto de Polen onder de schiJnwerpers. In dit nummer een bijdrage
over de Pewex-shops en volgende week een Interview met Poolse studenten die te Leuven

• verbleven. Later komt nog een verslag van het bëzoek van een ASR-de/egatle aan Polen.
De buitenlandse politiek van de USSR
en dus ook van haar satellietstaten.
heeft steeds gepoogd alle mogelijke
vormen van tijdelijke en definitieve
emigratie te beknotten. Volgen, de
sociulistischc Poolse grondwet van 22
juli 1945 bestaan er dan ook niet veel
mogelijkheden om het land uit te
komen. en de grondwetsherziening
van 1952 bracht daar maar weinig
verandering in. Hoewel de herhaalde
massale emigraties uit het verleden
ervoor gezorgd hebben dat de Polen
veel familieleden in het buitenland
tellen. En het leidt niet tot buiten-
sporige vreugde in Warschau en
Moskou dat de familiebanden zeer
hecht blijven. Hoewel anderzijds ze,
toch nog iets beter zouden kunnen.
want de buitenlandse familieleden
kunnen nooit genoeg geld opzenden.
als het daar op aankomt.
Om toch naar het buitenland te

kunnen reizen hebben de Polen zich in
alle mogelijke vormen georganiseerd,

leden jaar de twee vorige voorzitters
van de SSP ONZ politiek asiel hebben
gevraagd in Nederland. Sindsdien
staat de vereniging onder scherp
toezicht.
Die krijgswet werd op de nationale

feestdag opgeheven. 22 juli. Leuke
feestdag was het wel: op elke gevel
werden door de gemeentelijke diensten
minstens vier rood-witte vlaggetjes
aangebracht. In alle winkels het resul-
taat van een waanzinnige poster-
kurnpagne : een socialistische (zonder
kroon. dus) Poolse adelaar op een
diepblauwe zomerhemel. ofanders een
Poolse vlag. nonchalant wapperend,
haast gestileerd, op dezelfde achter-
grond. met een sterke gelijkenis met de
vlag van Solidarnosc. Prachtig alle-
maal. maar geen mens. geen kat zelfs
was er op straat te bespeuren. De
feestdag van Polen is 3 mei (de dag van
de Poolse dynastie) en op een officiële
feestdag weegt het besef dat de ruil

krijgswet - nieuwe grondwet weirug zal
veranderen zwaar door. In Polen komt
men nog steeds niet tegemoet aan de
meest fundamentele behoeften van de
mens als inwoner van een staat.

Verzet

Polen officieel I1 (JOU zlotys IS.
Nee, de sterke man in Polen is

Johannes-Paulus 11, de Poolse paus.
Medailles. tapijtjes, bordjes met af-
beeldingen van de paus gaan massaal
de deur van de Veritas-winkels, private
ondernemingen die bijzonder goed
draaien, uit. 'Veritas' handelt niet in
knopen. maar in alles wat met de kerk
te maken heeft. En dat levert geld op in
een land waar J.P. 11de nieuwe koning
zonder kroon is. Hij is de enige figuur
rond wie nagenoeg volstrekte eenheid
bestaat.
Naast kerken en op een aantal

openbare plaatsen zie je soms een
monument voor de onbekende sol-
daat. Blijkbaar is die soldaat alleen
voor de Russen onbekend, want het is
een nationale Poolse hobby deze
monumenten intensief te versieren. en
er met een massa van enkele honder-
den mensen rond te staan bidden en
(vervolg.p. 4)

staan.
Rood-wit

Komt daar nog de krijgswet bij. Bij de
afkondiging ervan zagen de meeste
jongcrcnorgunisatics hun logistieke
steun achter slot en grendel ver-
dwijnen. Rektoren en hun naaste
medewerkers werden afgezet of naar
een andere universiteit verwezen. as-
sistenten werden gewoon gearresteerd.
Twee jaar lang hebben de meeste
verenigingen lamgelegen. andere heb-
ben zichzelf ontbonden, zoals bv. de
Poolse socialistische studentenbewe-
ging (SZSP) die zes maanden later de
Poolse studentenvereniging oprichtte
(ZSP) en voortaan alle politiek uit
haar aktieveld bande.
Voor de SSP ONZ werd. na twee en

een half jaar krijgswet, een hernieuwd
kontakt met het westen een hele
gebeurtenis. temeer omdat, kort na de
afkondiging van de krijgswet en ver-

Tijdens de dagen. volgend op die
nationale feestdag. hoorden wij merk-
waardig genoeg niets over een aantal
dingen, bv. over Walesa. Als wester-
ling waren wij uiteraard nieuwsgierig
naar de ware toedracht van de mythe.
maar de Polcrizwijgen erover in alle
talen. Want Walesa is zoiets als een
verrader. Walesa heeft aan politiek
gedaan, hij heeft de verworvenheden
van Gdansk in concessie gegeven, zelfs
afgestaan. En misschien het ergste: hij
rijdt met een mini-bus, die in Polen
500000 zlotys kost, en waarvoor de
normale wachttijd vijf jaar is. Als je
niet kan wachten kost hij het dubbele.
Terwijl het gemiddeld maandloon i.1

In deze, Veto géén verslag van de anti-atoom-
rakettenbetoging van zondag 23 oktober 1/. Als u
nou écht nog niet weet hoet het er is verlopen, of
hoeveel volk er was, lees dan de kranten van
maandag. Zoals daar zijn: Het Volk, De Stan-
daard. Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De
Morgen, De Nieuwe Gazet, De Gazet van Ant-
werpen, Het Belang vanLimburg, en zelf een aantal
buitenlandse kranten! Wij laten u als herinnering
nog een strookje foto, zij het niet zo breed
uitgemeten als in de 'nationale' pers. En nu maar
afwachten of de bommen er kommen ...

(foto Wim Verhelst)



2 Veto, jaargang 10 nr. 5, dd. 27 oktober 1983

LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 20,
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
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 zoe-
ken inleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft..

Klapstuk
Michel Uytterhoeven (zie interview in
VETO nr. 3) schijnt zich meer en meer
te ontpoppen (of te ontluisteren) tot
een weldo~rvoede cirkusimpressario
uit betere tijden. Egotripperij van
artist-die-het-niet-is, ambitie van ma-
nager-die-het-niet-is? Madame, quelle
prétension! Men kan zich de vraag
stellen of het KLAPSTUK niet een
gevaarlijke inteelt vormt van STUK-
STERS die zichzelf nukkig overleven,
type eeuwige student...
Uw tekening op de kaft (STUC stort
in) is knap én symbolisch.

Walter Bras

Militair onderzoek
aan de KUL (4)

In uw artikel "De KUL voor Weten-
schappers en militairen'?" (Veto, 83-
84, 2, p.6-8) wordt op een erg
ongenuanceerde manier de vloer ge-
veegd met de onderzoeksaktiviteiten
van de fakulteit Toegepaste Weten-
schappen, meer in 't bijzonder deze
van het departement Metaalkunde.
Graag zouden wij, iets beter gedoku-
menteerd wellicht, de situatie wat
willen verhelderen.

De Vlaag "Bezondigt de KUL zich
aan samenwerking met het militair
appanlal" is niet met een eenvoudig ja
of nee te beantwoorden; zoals uw
verslaggever LVH dat meende te
kunnen doen.

Het onderzoek van het departement
Metaalkunde strekt zich uit over het
domein van de materialen (metallische
e.a.) en 'richt zich daarbij tot een
veelheid van aspekten: van fundamen-
tele kennis van eigenschappen van
materialen tot studie van hoog techno-
logische processing.

Dat wij aldus studieonderwerpen
hebben i.V.m. "ontwerp & behande-
ling van nieuwe materialen, betrouw-
baarheid en handelbaarheid van mate-
rialen en struktuur ... " (citaat LVH,
Veto 83-84, nr. 2, p.6-8) lijkt ons dus
vrij evident: het zijn hoofdaspekten
van de metaalkundige eigenschappen.

Wanneer LVH meent dat deze
studieonderwerpen aan bod komen
omdat bv. ook AGARD materiaal-
onderzoek uitvoert, lijkt ons dat een
vrij simplistische redenering: wij doen
dat soort onderzoek omdat dit de
bestaansreden is van een departement
Metaalkunde!

(PS. mogen wij LVH er ook op
wijzen dat het departement de laatste
zes jaar onder leiding stond van
E. Aernoudt, sinds kort op zijn beurt
reeds opgevolgd door J. Roos! )

Wanneer men de bindingen tussen
ons departement en de militaire indus-
trie wil napluizen, moeten we meer in
detail treden. Laten wij daarom voor-
eerst een analysekader vooropstellen,
analoog aan de definities van lezer
M.Debusschere (Veto 82-83, nr. 3,
p.2). Het militair karakter van weten-
schappelijk onderzoek kan zich op
drie terreinen situeren: de financie-
ringsbronnen, het doel van het onder-
zoek en de potentiële toepassingen.

- Wie betaalt het onderzoek?
We kunnen de financieringsbronnen
opsplitsen in 5 basisgroepen.
I. De universiteit via werkingskredie-
ten en kredieten van de onderzoeks-
raad.
2. De Staat (gemeenschapsgelden) via
het Ministerie van Wetenschapsbeleid
(o.a. de gekoneerteerde onderzoeks-
akties).
3. Het IWONL door het beurzen-
systeem en via projekten in samenwer-
king met de Belgische industrie.
4. Het NFWO verstrekt onderzoeks-
beurzen en financiert grotere projek-
ten die echter fundamenteel gericht
zijn.

5. Rechtstreekse financiering door
derden van onderzoeksprojekten of
ekspertisen.

'Behalve wanneer bij rechtstreekse
financiering de "derde" duidelijk een
militaire organisatie of de militaire
industrie is, is het moeilijk uit te maken
wanneer deze financiering "militaire
kenmerken" draagt. Werken wij mee
aan militair onderzoek wanneer de
opdrachtgever ons betaalt voor' een
onderzoek met burgerlijke toepassin-
gen terwijl hijzelf andere militaire
projekten heeft?

Wat met onze industriële partners
die gekontroleerd worden door hol-
dings die op hun beurt belangen
hebben in de militaire industrie?

Wat met het Proteus-projekt in
samenwerking met Bekaert?

Het kan natuurlijk niet ontkend
worden dat Bekaert lid is van de FLAG
(zie Flag-brochure ter gelegenheid van
Flanders Technology), zoals het even-
min ontkend kan worden dat een deel
van het kapitaal van Beckaert gekon-
troleerd wordt door de Société Géné-
rale (die op zijn beurt duidelijke
belangen heeft bij bv. FN).

Blijft de vraag of men door deze
ketting (unief/projekt/Bekaert -kapi-
taal/SG-'kapitaal/FN) nog mag spre-
ken van een samenwerkingsverband
unief-militair apparaat!

Dat Bekaert "zoals bekend" de
produktie van vliegtuigmotoren over-
laat aan FN, (citaat LVH) wens ik
buiten beschouwing te laten: het is
volkomen onjuist een bedrijf van
"kollaboratie" met het militair appa-
raat te betichten wanneer dit bedrijfde
produktie van militair materiaal aan
andere overlaat+t PS. vul in plaats van
Bekaert "koekjesfabrikant PAREIN" in
en ontdek zelf het ridikule van de
redenering).

Een tweede mogelijke link kan
ontstaan door het doel van het onder-
zoek zçlf. laten we ook dat van nabij
bekijkèn.

We kunnen het onderscheid maken
tussen fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek en toegepast onderzoek.

Het fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek behelst voornamelijk het
"cognitieve" aspekt: het leren begrij-
pen en voorzien van materiaaleigen-
schappen, het onderzoeken van fysi-
sche en chemische processen, zonder
daarbij onmiddellijke toepassingen te
beogen (hoewel op (zeer) lange termijn
fundamenteel onderzoek tot gebruiks-
klare resultaten kan leiden). Het
ontwikkelen van deze kennis moet
echter duidelijk worden onderschei-
den van hei ontwikkelen van gebruiks-
klare produkten op basis daarvan.

Hoewel in het departement metaal-
kunde het aksent nog steeds wordt
gelegd op fundamenteel onderzoek,
moet momenteel meer en meer aan-
dacht besteed worden aan toepassin-
gen op korte termijn die de financier W . .
van een bepaald projekt voor ogen' aar gaat het Proteusprojekt in het
heeft I Departement Metaalkunde over? Er

D~ uitwerking of kommercialisering worden Proteuslegeringen ont~ikkeld
van een idee of produkt zijn dus de op koper-aluminium-zinkbasis met
zaak van een producent, niet van de (vervolg naschrift op p. 7)

universiteit. In dit geval kan een
ervaren onderzoeker echter vrij ge-
makkelijk oordelen over de al dan niet
vredelievende aard van onderzoek én
direkte toepassingen.

Met andere woorden fundamenteel
onderzoek heeft tot doel de kennis van
onze omgeving te vergroten en kan dus
in se geen militair doel dienen. Voor
wat betreft toegepast onderzoek an-
derzijds is het de taak en de plicht van
een universitaire onderzoeksgroep
doelgericht militair onderzoek af te
wijzen.

Blijft dan natuurlijk de vraag nog:
WAT met de potentiële toepassingen: in
hoeverre zijn wij als onderzoeksinstel-
lingen mee verantwoordelijk voor het
gebruik en misbruik van onze vergaar-
de kennis!

De resultaten van fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek (die in
principe openbaar moeten zijn) be-
horen toe aan de gemeenschap en
toepassingen ervan ontsnappen dus
aan de kontrole van de individuele
onderzoeker of de onderzoeksinstel-
ling. Bij toegepast onderzoek echter
vinden wij het noodzakelijk dat onder-
zoek en onderzoeksinstellingen zich
vragen stellen naar de aard van de
toepassing. Hier hebben wij dus een
direkte mogelijkheid om ons te enga-
geren ... of ons te distanciëren. Moei-
lijker wordt het wanneer kennis ver-
worven in dergelijke projekten in een
later stadium ciders aangewend wordt.

Het is naïef te geloven' dat een
bedrijf eventueel milt ituir gebruik van
verworven kennis links zou laten
liggen: ze zullen ofwel zichzelf inscha-
kelen in militaire produktie ofwel, wat
echter meer waarschijnlijk i~gezien de
enorme zware investeringen die vereist
zijn voor het opzetten van een militair
produktie-apparaat, zullen ze hun
know-how verkopen! .

Wij zijn niet blind voor dit mogelijk
misbruik van ons werk. Dit betekent
geenszins dat wij moeten verzaken aan
alle toegepast onderzoek, wél dat wij
moeten op zoek gaan naar andere
mogelijkheden om greep te krijgen op
het gebruik ervan.

Indien met daarin zou lukken
zouden vele kollega's die met deze
problematiek gekonfronteerä worden,
met een geruster gemoed hun werk
voortzetten.

Sloganeske zwart-wit benaderingen
helpen ons hierbij geen stap verder.
Wij zijn wel bereid tot een diepgaande
en open diskussie, waarin het even-
tuele militaire karakter van weten-
schappelijk onderzoek in al zijn facet-
ten wordt ganalyseerd.

Met vriendelijke groeten
van enkele WP'ers van het

Departement Metaalkunde KUL
Koen Mols, Bert Verlinden.

Ludo Froycn, Martine Wevers,
Jan Van Humbeeck,

Ignaas Verpoest, Chris Van Riet

Naschrift

Medewerkers aan VETO nr. 5:
Redaktie: Wilfried Allaerts, P.E. Casier, Dirk De Naegel, Luc Desager,
Jean-Charles de Hemptine, Pieter T'Jonck, Els De Temmerman, Yvan
Wulfaert, Johan en vele anderen.

Eindredaktie : Peter De Jonge, Polleke Bijnens, Guido Janssens, Bart
Rarnakers, Wim Verhelst.

Lay-out: Pascal Lefèvre, Kristin Rosseel, Myriam Warson.

Doka-werk: Rudy Vandamme, Luc Desayer, Wim Verhelst.

De knuppel in de kikkerpoel ~ De steen in het hoenderhok
Er is een bepaald soort pers dat er
van houdt om de dagdagelijkse
bezigheden van publieke figuren
op te blazen tot ceremonies. Enge-
land is bijvoorbeeld een land dat in
mediaopzicht een traditie heeft op
dit gebied. Zondagsbladen zijn bij
ons zo goed als onbekend. Ze
verschijnen namelijk tijdens de
week.

Het zijn die tijdschriften die ons
diets maken met welk soort tand-
pasta en in welke frekwentie Mark
Eyskens zijn tanden poetst. Dank
zij hen wordt het ons eindelijk
duidelijk waarom Karel Van Miert'
. rode dassen hààt. Publieke fi-
guren, politici vooral, houden van
ceremonieel. Hoe dichter ze bij de
top zitten, hoe meer ze hundaden
aanpassen aan het adagio 'Watch
out, you're on film 1'. Ronaid Rea-I gan houdt héél veel van ceremo-
nieel. Wekelijks houdt hij. op zater-
dagmiddag, een praatje op de
radio. Regelmatig gooit hij kwistig
eerbetuigingen rond. Zo reikte hij
begin deze maand de National
Security Medal uit aan ene Cla-
rence Johnson uit Californië. De
verdienste van .die man bestond

erin dat hij een reeks spionage-
vliegtuigen had ontworpen. Zou
Reagan 'geglunderd hebben bij het
vernemen dat die toestellen als
twee druppels water lijken op de
Koreaanse lijkvliegtuigen ?
Andere vraag: spreekt Andropov

wel eens het volk toe op zaterdaq-
middag? Of prefereert hij het
kussen van de Russische grond?
Ik weet nauwelijks met zekerheid te
zeggen of Voeri getrouwd is. Het
vooruitzicht dit ooit te weten te
komen fascineert me nochtans
danig. Kan Story dit geval niet eens
coveren?

* * *
Mensen vieren ook wel eens iets in
groep. 'Tradities' noemt men zo-
iets. Begin oktober verklaarde Luc
Reychler dat een vredesdag daar
een mooie illustratie van is. Het
leger heeft een nationale feestdag,
de vredesbeweging ook. Van de
militairen is de datum mij onbe-
kend, voor de pacifisten viel die
dag dit jaar op zondaç, op 23
oktober.

De reakties op het gebeuren
liepen no~al uiteen. Het Laatste

'_' I..

Nieuws bloklettert in zijn maan-
dag-editie: 'Mensenzee voor vrede
- Vlaamse jeugd massaal aanwe-
zig'. Dit roept onvermijdelijk herin-
neringen op aan mijn schoolgaan-
de jeugd, toen wij tijdens de zeven
donkere weken op boeteprocessie
moesten in de buitenwijken van het
dorp. Om zes uur 's morgens. Als
de fotograaf van 'Kerk en Leven'
had gereageerd op het gerinkel van
zijn ochtendwekker hadden we
geluk. Dan verscheen de week
daarop ook een foto. Van ons.
Er~)I1der het onderschrift
"Vlaamsche Jeugd Viert Ste.-Eli-
zabeth te A."

Dat 'De Standaard' zichzelf als
een ernstige krant beschouwt wis-
ten we reeds langer. De 400.000
deelnemers die door de organiza-
toren op 23/10 werden geteld,
worden op de voorpagina afge-
daan als "een impressie". De rijks-
wacht voerde volgens OS een
'echte telling' uit en telde warempel
wel 120.000 manifestanten! Ik
vroeg me zondag reeds af waar de
anders zo talrijk aanwezige
rijkswachters heen waren die dag.
Lagen die natuurlijk allemaal met
de buik op het dak van het World
Trade Center, druk doende een
echte telling uit te voeren .

Verkeerd geraden, zo blijkt uit
'De Morgen'. De rijkswacht was
enkel bezig een traditie hoog te
houden: ".. de rijkswacht hield het
- traditioneel - op een stuk
minder: 130.000". Honderddertig-
duizend, da's nog altijd tiendui-
zend meer dan hondertwintigdui-
zend.

Tradities worden miskend en
verkeerd begrepen. Zowel door De
Morgen als door Luc Reychler.

De onder van getekende

Op 24 oktober ook de 'Frankfur-
ter Allgemeine' gelezen. 'k Was
benieuwd hoe ze daar over de
betoging in Brussel zouden be-
richten. Er werd niet bericht! Het
enige wat het blad over België wist
te melden, was een berichtje op
Seite 13: "Belgien verlängert Preis-
kontrolie". Daarin werd verteld dat
Mark Eyskens een verlenging van
de prijzenstop heeft medegedeeld.
Over zijn tandpasta heb ik in de
FA niets bijgeleerd.
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De verroeste think-tank van Piet De Somer
Reeds achttien maal stond Professor

Doctor Piet De Somer het verenigd
kruim van akademisch en politiek

publiek, en andere toehoorders - zoals
wetenschappelijk personeel en studenten
- te woord bij een opening van het
akademiejaar aan de Katholieke Univer-
siteit van Leuven.
In 1966 en de twee daaropvolgende

jaren deed hij dat als prorektor, vanaf '69
tot heden sprak hij als rektor zijn publiek
toe. Maar naast deze vormelijke evolutie
lijkt het wel- wanneer je die 18speeches
er op naleest - alsof De Somer altijd
hetzelfde water doorzwom.
Over pedellen die thuis blijven en de

voorzichtigheid van onze unief. Maar
vooral over the facts, nothing but thefacts,
de K van de KUL en university manage-

• ment, gemarineerd in een liberaal sopje.
We proberen voor u het discours van

Piet De Somer - of althans een gedeelte
ervan - te verhelderen.

Een zitting bij de opening van het akademiejaar
heeft iets on-aards, iets onwezenlijks ook. De
Sorner speelt telkens weer handig op dit gegeven
111: bij de aanhefvan zijnjaarlijkse speech schetst
hij als captatio benevolcntiae de aktuele omstan-
digheden waarin de KUL zich op het gegeven
moment bevindt.
Je wordt er wat slaperig van, van het lezen van

zijn redevoeringen, de genoemde achttien samen
goed voor zo'n driehonderd dichtbedrukte
pagina's. In zijn prorektorperiode en gedurende
de eerste jaren van zijn rektorschap wordt de
aktualiteit als "onrustig" beschreven, een onrust
die oorspronkelijk vooral is gericht op "externe
problemen", later toegespitst wordt op de
universiteit zelf. In '71 komt de KUL "niet
gehavend, maar versterkt te voorschijn uit een
periode van politieke agitatie". Sindsdien is het
echter een onwrikbaar feit voor de rektor dat
Leuven "niet meer het frontpaginanieuws haait".
Wat niet wil zeggen dat er niets meer zou
gebeuren: binnen de unief is er altijd overschot
van aunJeiding om uit te weiden over deze ofgene'3 ."*Ui.... ~~~~~~tolta'l ...,\ 0 t en ziJn er altijd" ('73, p. I).
Zijdelings maakt de sprekerdaar gebruik van om
de: Katholieke Leuvense Universiteit te plaatsen
in een 'eigentijds kader'. Ook hier weinig
verrassends onder de zon : a Is de
kommunautaire topic goed in de markt ligt,
wordt het Vlaamse karakter van de KUL
beklemtoond (cfr. de kontroversiële uitspraken
van De Sorner i.v.m. het Egmontpakt in '77). Is
de wet op de financiering van de universiteiten
(27 juli 1971) goedgekeurd, dan vindt De Somer
daarin een gelegenheid om dit onderwerp
jarenlang uit te melken. Dat hij bij zijn laatste
rede de raketten 'behandelde', hoeft dus niet zo'n
verwondering te wekken: het hemd wordt naar
de wind gehangen.
Soms, zij het zelden, levert dit leuke kant-

tekeningen bij de Zeugeist op. Zoals: "Wellicht
lullen sommigen betreuren dat voor deze
gelegenheid de uiterlijke tekenen werden weg-
gelaten die aan universitaire plechtigheden over
de ganse wereld het eigen karakter geven van een
gemeenschap 'ietwat ontheven aan de aardse
werkelijkheid'. De academische stoet ging niet
uit, de toga's bleven geborgen, de pedellen bleven
thuis ( ... ) Wij wilden hiermee naar buiten
beklemtonen dat onze universiteit, zoals al de
andere, bekommerd is om haar toekomst en zich
erover in stilte wil bezinnen." Zo klonk het in ...
1968 (citaat: '68, p. I).

De feiten, niets meer dan de feiten
..... de universiteit (is) op zoek naar haar eigen
definitie en haar taak in de moderne samen-
leving. Hierbij trekt de universiteit als idee
gewoonlijk meer de belangstelling dan de
universiteit als realiteit." ('67, p. 16)
Dit is een statement dat als een rode draad

door de speeches loopt: bij de logische opbouw
van zijn toespraken behandelt de rektor de
universiteit als realiteit, wanneer hij het over
gebeurtellissen aan die instelling heeft, maar
evengoed als idee, wanneer hij poogt alterna-
tieven of oplossingen voor die toestanden te
formuleren. Deze vaststelling kan m.i. als volgt
worden verklaard. De Somer gaat ervan uit datje
je moet neerleggen bij de feiten, omdat je er
gewoon niet buiten kan. Met als gevolg dat Piet
zijn intellektuele - en, toegegeven, vaak luciede
- bokkesprongen maakt in een kooi van
irreversibele gegevenheden. Als hij dan toch eens
gaat rammelen aan de tralies, dan gebeurt dat
vanuit telkens weer die vertrouwde stokpaardjes :
katholicisme, kwalitatief onderwijs, de 'uni-
versitas-idee, of het university management.
Men zou - met de klassieke zoutkorrel -
kunnen stellen dat De Somer een soort sociaal
darwinisme aankleeft om zijn analyses een
zweem van realisme en bijwijlen zelfs gesundes
Volksempfinden mee te geven. Maar om uitein-

delijk het Grote Intellektuele Gelijk te halen
tovert hij wel een of andere ideaalstelling uit de'
mouw. Onder het motto dat in het land van de
blinde feiten de rede-met-oogkleppen koning zal
worden.
Ingewikkeld, zei u? Enkele voorbeelden

moeten alles wat duidelijker maken, zonder dat
de gekozen krachtlijnen daarom de pretentie
zouden kunnen waarmaken om POS te vatten-
dat is binnen dit plaatsbestek überhaupt niet
mogelijk.

'What's going on there?'
De demokratisering van het hoger onderwijs heeft
er volgens De Somer toe geleid dat de unief
verwerd van "een ivoren toren" tot "een toren
van Babel". Halverwege de jaren zestig werden
de poorten van de universiteit wijd open gezet
voor iedereen. "Sociale instellingen worden, net
zoals de soorten in de biologie, in hun overleving
bedreigd, ofwel doordat zij weerstand bieden aan
elke druk om te veranderen en gelijk te blijven
aan wat ze oorspronkelijk waren, ofwel door te
snelle veranderingen, wat hun integriteit in
gevaar brengt" ('68, p. 7).
Dat de universiteit zich steeds heeft kunnen

aanpassen aan maatschappelijke veranderingen,
kan niet betwijfeld worden. en bovendien: "De
ivoren toren... heeft in werkelijkheid nooit
bestaan" ('66, p. 23). Maar de grote studenten-
stroom naar de instelling heeft wel de universttas-
geest ernstig aangetast: waar vroeger studenten,
vorsers en proffen gezellig koutend door de
rustige lanen van het Groot Begijnhof konden
drentelen, is er nu een onpersoonlijke sfeer
ontstaan van Alma-eetfabrieken, bomvolle audi-
toria enz.
Wat wél werd gekonserveerd is de katholieke

sfeer aan onze' Alma Mater'. Dit is een tema dat
bij De Sorner herhaaldelijk aan bod komt. Toch
kan de universiteit niet meer op dezelfde manier
existeren als vroeger. Ándere feiten vergen
andere (maat)regelen. Wat het katholicisme aan
de KUL betreft kunnen de ouders bv, niet meer
verlangen dat de vice-rektor (bij wijze van
spreken) de kamers van de studenten langsloopt
om te zien 'wat er daar allemaal gaande is'. Maar
de katholieke universiteit geeft wel garanties dat
ze haar studenten nog steeds in een kerkelijke
sfeer opvoedt: "In hun geheel genomen blijven
de overgrote meerderheid van studenten, vorsers
en- professoren gehecht aan de christelijke
waarden die aan de grondslag liggen van onze
instelling. In de crisis die de Kerk sinds enkele
jaren doormaakt, heeft de K.U.Leuven in elk
geval beter stand gehouden dan vele andere
katholieke instellingen die gedund ofontredderd
verder vegeteren" ('74, p. 8).
Met het 'probleem' van de dernokratisering

ligt het al wat moeilijker. De Somers oplossing is
drieledig. In de humane wetenschappen moet het
onderwijs zo worden omgevormd dat de nadruk
vooral op de kwaliteit komt te liggen: studenten
in richtingen als sociologie, rechten, letteren en
wijsbegeerte moet vooral een attitude worden
aangekweekt: uiteindelijk draait alles hier om
het vormen van mensen, die zich soepel moeten
kunnen inpassen in de samenleving. Een kon-
krete maatregel ziet de rektor in het dichter bij
elkaar brengen van de opleiding'In de kandida-
turen en de gedoceerde stof in andere vormen
van hoger onderwijs. De 'gefrustreerden' - die
niet slagen in de kandidaturen - worden op die
manier de mogelijkheid geboden tot een soepele
overgang naar andere instellingen: " ... zetten
meteen het fundamenteel element in de kloof
tussen universitair en niet-universitair hoger
onderwijs op de helling. ( ... ) Een basis-weten-
schappelijke vorming is een privilege waarop de
studenten van beide instellingen recht hebben"
('71, p.. 33). Ook in eksakte wetenschappen mag
het onderwijs niet verwateren tot een opleiding-
in-specialismen. En wat de kurrikula betreft die
sowieso al een beroepsopleiding impliceren
(voor POS: vooral dokters en tandartsen) is er
maar één oplossing - numerus clausus. Het is
immers onverantwoord méér mensen in de
samenleving 'binnen te loodsen' dan die samen-
leving vraagt of karr gebruiken. Of: "Naast de
inf r~structuur is de medische vorming bovendien
afhankelijk van een voldoend aantal zieke
mensen" ('76, p. 10).

Dokter De Somer:
terugbetaalbare konsultatie

Je kan - we pogen nog steeds Piets redeneer-
schema te volgen - té veel mensen de
maatschappij binnenbrengen, maar nooit te veel
kennis. Hierbij poogt De Somer - zij het
dikwijls tevergeefs - zijn publiek duidelijk te
maken dat, als de universiteit het welzijn van de
samenleving wil bevorderen, die gemeenschap
daar ook de nodige middelen moet voor ter
beschikking stellen. Telkens weer wordt hierbij
bestraffend de vinger gericht naar de overheid,
die vertikt om dit in te zien of de konsekwenties
uit dit inzicht te trekken.
Hier worden we gekonfronteerd met een heel

eigengereide visie, met altijd dezelfde opbouw.
Wil men resultaten bereiken uit het wetenschap-
~Iijke werk, dan moet dit werk materieel

"Naast de infrastructuur is de medische
vorming bovendien afhankelijk van een

voldoend aantal zieke mensen"

Piet De Somer:
een soort sociaal-darwinisme als
uitgangspunt voor analyses van onom-
stotelijkè feitelijkheden.
Maar in het land der blinde feiten wordt de
rede-met-oogkleppen ooit wel koning. Dus
spuwt de rektor zijn alternatieven - De
Somers ideaaltypische stokpaardjes: de
katholieke geest aan onze instelling, nadruk
op (selektieve) kwaliteit van het onderwijs,
dus numerus ciausus voor bepaalde
richtingen. En niet te vetgeten: het Individu
als Hoop. de Staat als Boeman.
Ondubbelzinnig is wat anders, maar je moet
dan ook aalglad zijn om het meer dan tien
jaar als rektor van de KUL uit te houden ...

(foto Wim Verhelst)

worden ondersteund. Daartoe moeten niet alleen
de werkingskosten, maar tevens de personeels-
kosten worden gedekt. En daar nijpt nujuist het
schoentje. De Somer is de mening toegedaan dat
echte (rjcvolutie in de wetenschap slechts wordt
bereikt door individuen; teamwork geeft opper-
vlakkiger resultaten. En laten die individuen dan
.nog liefst vast wetenschappelijk personeel of,
idealiter, akademisch personeel zijn: "Een
universiteit staat of valt met haar academisch
personeel. \yelke ook de evolutie weze inzake
democratisering van de universiteit en partici-
patie van de diverse geledingen aan het bestuur,
steeds zal de kwaliteit van de instelling bepaald
worden door de waarde van haar professoren.
De politiek die terzake gevoerd wordt, is zonder
nige twijfel het belangrijkste onderdeel van elk
universitair beleid" ('7[, p. 13).
Wat het vastbenoemd WPbetreft hamert POS

er op dat het op kwalitatieve basis-moet worden
aangetrokken. Dit uitgangspunt dient tevens als
argument voor de voorzichtigheidspolitiek van de
KUL: de Leuvense universiteit vult nooit alle
(wettelijk toegestane) plaatsen op, maar wacht
geduldig af. Met als doel enkel de besten binnen
te rijven. '
En als een ware universit y managerzei Piet zijn

denkschema verder. De unief kan slechts de
besten aantrekken als die mensen daar ook de
meeste kansen krijgen, en natuurlijk ... het meeste
gewin. De universiteit kàn die faciliteiten niet
bieden, maar dat is niet haar schuld: H ••• bewijst
dat men de verantwoordelijkheid voor wal
verkeerd liep niet bij de universiteiten moet gaan
zoeken, maar veeleer bij de bevoegde overheden
en de onsamenhangende politiek die de jongste
tien jaar in verband met de universiteiten
gevoerd werd" ('82, p. 4; de titel van deze
toespraak spreekt reeds voor zich: "In de greep
van koninklijke besluiten' ... )

Etatisering nee! Liberalisering ja!
De staat als boeman, dus. De Somer aanvaardt
dan wel een staatsingreep op het universitair
beleid ("Iedereen is er zich van 'bewust dat de
netelige toestand van de staatsfinanciën bespa-
ringen noodzakelijk maakt in alle domeinen" -'
'82, p. 4 - of ook: "Er moet dringend gezocht
worden naar een nieuw evenwicht tussen interne
autonomie van de universiteit en de bestuurs-
daden van de overheid" - '77, p. 22), maar toch
blijft voor hem de zgn. universitaire autonomie
primordiaal. Dit houdt bv. in dat de, wettelijke
maatregelen beperkt moeten blijven tot kader-
wetten, waarvan de verdere modaliteiten dan aan
de unief zelf worden overgelaten. Hierdoor
wordt het betuttelende optreden van de overheid
in rijksuniversiteiten en de beknottende maat-
regelen in de vrije universiteiten een idée fixe
voor de rektor.
Loopt het dan binnen de universiteit allemaal

van een leien dakje? Jà, antwoordt POS, in de
universiteit is het allemaal koek en ei. Voor de
studentenvertegenwoordigers is zo'n halstarrig
optimistische houding natuurlijk weinig dank-
baar om aan belangen verdediging te doen. De
Somer gaat in dit ongenuanceerde 'roze-varken-
tjes-zien' zo ver dat hij de universiteit blijkbaar
beschouwt als het toppunt van demokratie. Eén
van zijn geliefde statements is dat de trage
besluitvorming in de universitaire wereld juist te
wijten is aan "een gebrek aan hiërarchie" : aan de
KUL heerst voorwaar nog de echte polis-geest!
Het tegenargument dat er in de (mede ?)beheers-
organen toch een numerieke wanverhouding
bestaat van de verschillende geledingen, anti-
cipeert hij dan met bv. volgende dooddoener:
"Beleidsorganen op basis van representatie zijn

zeker niet de meest efficiënte om een bedrijf zoals
de universiteit te besturen. Naast hun bestuurs-
functie bieden ze echter een nuttig gespreks- .
forum voor de geschillen en spanningen tussen
de diverse belangengroepen van de universiteit;
zeker is dat niemand eraan denkt op de
vertegenwoordiging van de geledingen terug te
komen" (!) ('73, p. 19). Studenten en WP zijn
trouwens politiek niet echt levensnoodzakelijk in
het bedrijf, dat universiteit heet. Studenten
omdat ze "jaarlijks wisselen", het wetenschappe-
lijk personeel omdat ze een minder betrokken
band met het beleidsmatig leven aan de kampus
zouden hebben.
"De bijzonderste opdracht van de universiteit

als katholieke instelling was, zoals reeds voor-
zien in de bul van Paus Martinus V, de vorming
van een elite voor de leiding van Kerk en Staat;
deze taak heeft Leuven ononderbroken vervuld
tot in de huidige tijd" ('75, p. 12). De Somer blijft
m.i., ondanks alles, in de grond een voorstander
van de elitaire ivoren-toren-universiteit, en de
verantwoording naar de samenleving toe van wat
er aan de Alma Mater gebeurt neemt in zijn
denken slechts een sekundaire plaats in.

Deze analyse is zeker niet de enige die over De
Somers officiële optreden en uitspraken is te
maken; bovendien kunnen ook binnen het kader
van deze visie alle aangehaalde citaten vervangen
worden door tientallen andere. Dit houdt ook
niet mijn definitieve mening over de rektor in ~
dat zou het hem té gemakkelijk maken.
Een echt ondubbelzinnig antwoord op de

vraag "Wat die Verhelst .nu van hem denkt"
(zoals hij vroeg aan een VETO-redakteur op de
receptie die werd gegeven naar aanleiding van
Cunninghams aanwezigheid op Klapstuk '83)
kan ik Piet De Somer pas geven als hij een echt
ondubbelzinnige speech geeft. En dat zal,
vermoed ik, wel bij wishful thinking blijven.

Wim Verhelst
Voor wie geïnteresseerd zou zijn in de integrale
teksten van de openingsredes van Prof. Dr. P.
De Somer:

- 1966 (0.15, als prorektor),
- 1967 (0.16, als prorektor)
- 1968 (0.17, als prorektor)
-,1969
- 1970
- 1971: 'Toekomstperspectieven van de uni-

versiteit in het licht van de democra-
tisering van het hoger onderwijs'
(0.18)

- 1972: 'De recente financieringsmaatrege-
len: eèn rem op de explosieve ontwik-
keling van universiteit en weten-
schap?' (0.19)

- 1973
- 1974: 'Miscellanea en beschouwingen om-

trent het wetenschapsbeleid' (0.20)
- 1975: 'Constanten in 550 jaar Leuvense uni-

versiteit - Verhoudingen tegenover
Prins en Kerk'

- 1976: 'Bekommernissen voor de volgende
vijf jaar' (0.22)

- 1977: 'Even naar buiten kijken ...' (0.23)
- 1978: 'Cijfers' (0.24)
- 1979: 'De universiteit in kranteknipsels'

(0.25)
• 1980: 'Onderzoek: een bijprodukt ?'
- 1981: 'Continuïteit en vera[ldering' (0.26/2)
,- 1982: 'In de greep van koninklijke besluiten'
- 1983: 'Reflecties omtrent kernbewapening'

Deze teksten liggen ter inzage op het Kring-
raad-archief, 't Stuc, 1ste verdiep, E. Van Even-
straat 2d, 3000 Leuven. (Tussen haakjes staat
telkens het referentienummer in dat archief.)
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Pewex:

Polen geperverteerd
(vervolg van p.l)

zingen, patriottisch, luid, schreeuwe-
rig, en op zo'n manier dat onze gids
niet steeds bereid was een passende
vertaling te verstrekken. We zagen een
kruis van 10 op 4 rn, bedolven onder
een oceaan van bloemen, kruisjes,
prentjes en boodschappen ... Die hulde-
blijken worden 's nachts zeer regel-
matig verwijderd. Klaarblijkelijk vocht
deze soldaat vooral tegen de Russen.

Pewex in Gdansk
In Lodz troffen we nagenoeg de
integrale tekst van de Gdansk-akkoor-
den op een dergelijk kruis aan. Deze
akkoorden handelen o.a. over de
Westerse produkten en de Pewex-
shops, een blijk van doordachtheid en
de intellektuele bagage van de sol ida-
riteitsbeweging. Niet verwonderlijk
dat veel intellektuelen gearresteerd
werden bij de afkondiging van de
krijgswet (hoewel het er volgens de
nieuwe nationale vakbond nog best
wat meer hadden mogen zijn).
Die nieuwe vakbonden krijgen ech-

ter geen voet aan de grond bij de
Poolse arbeiders. 80 tot 90% van de
arbeiders was lid van Solidariteit, het
aantal leden van de nieuwe vak-
bonden, opgericht om ex-solidariteits-
leden op te vangen, ligt echter nauwe-
lijks hoger dan bij de vroegere.

Gierek

Het Pewex-verschijnsel is een illus-
tratie van het lot van Polen pat een
beslissende wending nam in het begin
van de jaren zeventig, toen Edward
Gierek de eerste politicus van het land
werd. Na de afzetting van Generaal
Moczar (sekretaris van het centraal
komitee) wist hij zijn positie te
verstevigen. Als pragmatikus opende
hij de Poolse grenzen voor een massale
invasie van Westerse produkten. Deze
gingen snel tot het domein van de
dagelijkse levensbehoeften behoren.
Maar na het bewind van Gierek werd
de verkoop ervan gecentraliseerd, en
verwierf de staat het monopolie op de
verkoop ervan. In de PEWEX-shops.
De PEWEX-shops zijn de enige

verkoopspunten waarvoor enige vorm
van publiciteit georganiseerd wordt.
Aan het uiteinde van straten met
dergelijke winkels treft men zelfs
wegwijzers aan, die de bezoeker op
vlotte wijze begeleiden. Ze zijl) in alle
steden te vinden. Betaalmiddel: bij
uitstek is er uiteraard de Dollar, maar
ook de D-Mark en de Poolse dollar.
Omdat de Nationale Bank van Polen
de US-dollars graag voor zichzelf
houdt, geeft zij deze dollars uit, een
soort bon die in de PEWEX-shops als
volwaardig betaalmiddel geldt. Verder
is zij niets waard, behalve om handel te
drijven op de zwarte markt. Men
bekomt deze Poolse dollar vooral door
dollars via de NBP naar Polen over te
brengen: de bank wisselt ze auto-
matisch om (vaak is dat de enige weg
om dollars binnen te krijgen tot bij de
bestemmeling).

In PEWEX-shops kan je om het even
welk produkt kopen, want zelfs als ze
het niet in stock hebben is het
bestel baar en leverbaar binnen de twee
.weken, een ongehoorde snelheid in
Polen. Zo tik je daar een wagen op de
kop in twee weken, waar je anders vijf
jaar op moet wachten.

For a few dollars ...
Hoe komen de Polen dan aan dollars?
Eerst en vooral door zijn diensten op
een buitenlandse markt aan te bieden.
Ook wel door een ongeval (sic) te
krijgen in het buitenland, waarvoor de
schadevergoeding in dollars berekend
wordt. Meestal komt deze schade-
vergoeding echter toe via de nationale
verzekeringsmaatschappij of de NBP,
en wordt er dus uitbetaald in Poolse
dollars. Een aantal geprivilegieerden
kunnen in staatsopdracht werken in
het buitenland. Saoedi-Arabië bij-
voorbeeld. Ook deze mensen worden,
bij wijze van privilege, in Poolse
dollars vergoed. Natuurlijk kan men
ook via buitenlandse familieleden geld
laten overkomen. Deze geldstroom
vormt een niet te onderschatten deel
van de doltar-kapitalisering van Polen.
Kwade tongen beweren wel eens dat de
voornaamste aktiviteit van Lot-Air-
lines het overvliegen.van familieleden
, is. De manier bij uitstek ten slotte om
(Poolse) dollars te bekomen is de koop
op de zwarte markt. Als westerling
word je er ook gedurende een kort
verblijf dagelijks mee gekonfronteerd.
Oflïcieel is de waarde van de dollar

90 zloty, op de zwarte markt is ze er
gemiddeld 600 waard. Zodra men een
openbare plaats betreedt. wordt men
benaderd door obers, buskonrröleurs,
verkopers, die zachtjes vragen of je
zlotys wil. Zij zijn echter niet zo
vertrouwd met het mechanisme, en
bieden slechts 400 zloty aan. Mensen
die veel buitenlanders zien, zoals
hotelportiers, staatspersoneel van de
toeristenhotels, bieden soms tot 550
zloty aan. Dit betekent 5~ van het
officiële gemiddelde maandloon voor
een dollar. Wie zelf in een PEWEX-
shop gaat staan (met enig risiko
uiteraard, want de zwarte markt is
officieel verboden) en er een 'terminal'
vindt, d.W.Z. een rechtstreekse dollar-
konsument, kan tot 650 zlotys krijgen
voor zijn dollar. Zij die je op straat
zoveel aanbieden zijn onbetrouwbaar.
Bedriegers zijn er nl. overal, ook in
Polen.

Om een beeld te krijgen van de
koopkracht van de Polen: sigaretten
kosten tot 2% van het gemiddeld
maandloon, wodka 10%, een regen-
mantel 35%, een stuk Belgische zeep
5%... Overigens is men, om een
voorbeeld te geven, praktisch aange-
wezen op de buitenlandse zeep, want
het samengeperst waspoeder dat nu in
alle winkels te vinden is, is niet zo
geschikt voor de 'tere huid der vrou-
wen' (noch voor die van mannen). Een
plaat van Russische persing, Rachma-
ninoff of Chopin, kost 1,5 %, maar de
nieuwste plaat van Mike Oldfield kost

55 %. Wat ook je maandloon is, in de
PEWEX kan je terecht. voor alles, als
het maar Westers is. Zelfs ongecensu-
reerde boeken zijn er te koop. Slechts
een kleine 30% van de bevolking kan
echter van die faciliteiten genieten, en
halen zich daarmee de haat en de nijd
van de rest van de bevolking op het
hoofd. Toen onze gids gewoon op
straat de weg vroeg naar een PEWEX-
shop, werden wij onder gejoel "Fuck
off. America & Great Brirain" bijna in
mootjes gehakt. Maar toch proberen
alle Polen, en in het bijzonder de
politiek geprivilegieerden, aan de be-
geerde dollars te raken. De PEWEX-
politiek verdeelt een volk dat zich in
het verleden vaak een heeft gevoeld, en
fier de tegenslagen van de geschiedenis
droeg, en dat in 1980 op gevaarlijke
wijze opnieuw demonstreerde. Divide
et Impera?

Circuits?
Uiteraard zijn deze shops ook een
middel voor de overhqjd om de 'hard
currencies' van de markt af te schui-
men. Zij vormen een bron van netto-
inkomsten voor de overheid, die geleid
heeft tot het intensief aanmoedigen
van de (verboden) zwarte markt.

Dat is niet alles. Men vraagt zich af
wat er dan in feite met deze grote
stroom dollars kan gebeuren. In alle
winkels heerst immers schaarste. men
moet nog altijd, soms met 300 of 400
mensen, aanschuiven om brood en
vlees te kopen, weke.nlang intekenen
voor een paa r schoenen waa rmee je het
dan een jaar moet stellen. In de
landbouw is het drjeslagstelsel alge-
meen, op uitzondering van een beperkt
aantal geprivatiseerde bedrijven. Er
wordt zelfs niet bemest, ook niet op
natuurlijke wijze, want er is geen
ontwikkelde veestapel die in de be-
hoeften zou kunnen voorzien. Er is nl.
geen graan om de veestapel te voeden,
want het meeste graan wordt naar de
andere Oostbloklanden geëxporteerd.
Dus worden er maar aardappelen
gebruikt. Alles is nu eenmaal zo
'gepland'. Bedienden verlaten in hun
8 à 9 uur werk per dag hun bureau
zonder de prikklok te gebruiken, om
aan te schuiven in de rij, want
's avonds moet er gegeten worden. De
huwelijkspartner kan niet aanschuiven
want die werkt vaak in erbarmelijke
omstandigheden in machines die men
niet ongestraft kan verlaten. Aan dat
spijbelen wordt geen aandacht ge-
schonken, want de portier wordt niet
meer betaald, of hij zijn makkers nu
aangeeft of niet.

Ondanks alle dollars dus een gebrek
aan investeringen om de normale
levensbehoeften van de bevolking
tegemoet te komen. Wel worden een
deel van de 'hard currencies' gewon-
nen door bv. naar het westen te
exporteren gebruikt om de enorme
buitenlandse schuld van Polen te
dekken. Doch dat gebeurt zelden met
het geld uit de PEWEX-shops. Daar-
voor bestaat een verdeelcircuit, met
talrijke sleutels, binnen het Politburo

,..

De Poolse dollar: een bon die in de Pewex-shops als volwaardig betaalmiddel geldt. Verder is zij niets waard, behalve
om' handel te drijven op. de zwarte markt. .

, en de KP, waarvan nooguit 14% van
de bevolking profiteert. Het PEWEX-
circuit is een onderdeel van het
systeem van privileges binnen de top
van de Poolse samenleving. De wel-
stand van de aanhangers van dit circuit
neemt voor de Polen soms provoce-
rende vormen aan. Zo bezitten som-
migen hele appartementsgebouwen,
terwijl een doorsnee gehuwd koppel
soms tien tot vijftien jaar moet
wachten om een appartement te be-
trekken, en dan nog slechts onder
huurkontrakt, tegen zeer hoge vergoe-
dingen. In afwachting van een krappe
100 m~ moeten zij dan maar bij hun
ouders intrekken .

Dat de hele binnen- en buitenla
politiek van de ftoolse overheid
alleen maar op gericht zou zijn 0
alles zo te plannen en uit te voeren,
haar achterban de meeste voorde
oplevert, is misschien een
uitspraak. Maar naar ons gevoel
het er alle schijn van.
Tijdens ons verblijf in Polen

we de hoogwaardigheidsbekleder
vraag nièt durven stellen, ondanks
hevige verlangen daartoe: nl. of
lidmaatschap van de partij in Po
ook in dollars diende te wo
betaald.

Peil 'ex : agressieve reklame als overheidsinitiatief - sukses gegarandeerd.

May B.:· maybe ... .
Samuel Beckett
Door de duisternis sche-

meren enkele witte ge-
stalten, een tiental. In

groep beginnen ze te schuifelen,
ze maken hoekige draaibewe-
gingen. Eentje raakt tot aan de
orkestbak en roept: "Fini, c'est
fini, ça va finir, ça va peut-être
finir" , de eerste regel uit Fin de
Partie van Samuel Beckett. In
May B. van Ballet-Théátre de
l'Arche zit wel meer van deze
Iers-Franse auteur: choreografe
MaguyMarin heeft zich lot doel
gesteld Beckett te vertalen naar
dans toe, aan de hand van
de specifieke bewegingscode die'
hij in zijn stukken blijkt te
gebruiken.
Beckett als choreograaf? Zijn perso-
nages zijn taalsystemen ingebouwd in
lichamen die geen verwijzing naar een
mogelijke alledaagse doe-realiteit van
de personages inhouden. Hun licha-
melijkheid is eerder een geperverteerde
en gehinderde lichamelijkheid:
Becketts universum wordt bevolkt
door blinden, lammen, door persona-
ges die leven in vuilnisbakken, vast-
gebonden of half ingegraven zijn. Hun
bewegingen hebben op het moment
dat ze plaatsvinden geen onmiddelijke
oorzaak of doel en worden gevolgd
door de tegenovergestelde, als om hen
te niet te doen. Lichamelijkheid en
beweging worden aldus geïsileerd en
vele klowneske effekten vinden daarin
hun oorsprong.
Op sommige ogenblikken lijkt het

wel of Maguy Marin voornamelijk die
slapsticketrekten heeft overgehouden.
May B. begint nochtans indrukwek-
kend: de enige tinten zijn het grij\ van
het dekor en het gebroken wit van de
klei waarmee de dansers zijn inge-
smeerd (de enige kleuren waarmee ik
Beckeu kan associeren). De tien
dansers sloffen door elkaar tot IC plots
een peloton blijken gevormd te hebben
dat afwisselend, het linker- en het
rechterbeen heen en weer sleept.
verwensingen uitstotend. Zo blijft het
nog een tijdje interessant. tot muziek
van de Gilles van Binche uit de
luidsprekers rolt en een potsierlijke
paringsdans wordt ingezet. die de
toeschouwer te nadrukkelijk duidelijk
moet maken dat het hier onvrucht-
baarheid en a fortiori uitzichtloosheid
betreft. Zo zijn ook de meer narratieve
delen twee en drie voorspelbaar, Deel
twee - in kleur - is één groot
Beckett-citaat op muziek van Schu-
bert, waarin Lucky & Pozzo (En
attendant Godot), Hamm & Clov (Fin
de Portie), Willy (Oh les beaux jours),
Mr. & Mrs. Rooney (All that fall) en
de drie kwetterende vrouwen uit
verschijnen. Iemand komt het podium
op met een verjaardagstaart, het
Happy Birthday wordt vervormd
geheven, iedereen komt zijn stukje van
de koek halen en uiteindelijk blijft
niets over voor de jarige zelf. In
drie - muziek: Jesus' blood
failed me yet van Gavin Bryars,
gebaseerd op een tape-loop - gaat de
hele troep op reis, men daalt zelfs af in
de orkestbak - een hiIarante scène
en uiteindelijk desintegreert het
gezelschap.
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pakt zes getuigen op om de moordenaar te zoeken, wat kruimeldieven, een souteneur, een jonge werkloze
lusteloze soldaat. Op wrange wijze wordt de leefsituatie van dit onfrisse gezelschap ontleed.

Commare Secca:

a morte delle verita
and zei: "Je stond uren
je handen op de leuning

an de brug".
stuk papier waait verloren
n de spijlen van de reling
beneden, de brug af. Je blik
het. Het dartelt op het
van de wind verder langs

ver van de Tibcr. Dan raakt
lem en blijft liggen; aan de

van een vrouw. Het
ra-oog verlaat het vel pa-
en glijdt langs de benen

oog: hier aan de oevers van
iber ligt een vrouwenlijk ...

de briljantxtc intro's Uil de
meeslepend in beeld

: hel i, de opcningssckwcns
COIII/I/are Sccca. HCI lijkt

n, wel hCI begin van een
bic banaal politic- of detcktivc-

n 45?
B. i\ dus wel grappig. maar in

legitimeert enkel de verwijzing
Beckett de voorstelling: zonder
hebben de houterige bewegingen

dansers en de daarop geënte
een te r.iagerc inhoud. Met

terbij ademt May B. op geen
ogenblik - tenzij in het begin-
rovocerend nihilisme Uil van
eigen werk. Hel geheel is. met
us tematiek in hel achterhoofd.
duidelijk. Hel absurdisme wordt

. gcîllustrecrd zonder enige
lzinnigheid. Maguy Marin heeft

slecht gelezen, of slecht beke-
bcwegingskode in diens werk

haar sterkte uit de bevreemdende
talie met de dialogen. waar-

ken ontstaan die aan elke
zingeving ontsnappen. Als

hel absurdisme wil spelen, kan
op de klassieke manier: niet in

- Adorno schreef naar
ng van Fin de Part ie van
hel volgende: "Geschiedfilo-
wordt dat (Becketts drama)
door een verandering van het

a priori: dat geen metafy-
zodanig substantieel is, als hij

t geweest is, dat de dramatische
daaraan ( ... ) haar wellen zou

ontlenen. Dat ondermijnt de
tot in de strukturen van

Het toneel is niet bij machte
afwezigheid van zin zomaar
te behandelen zonder dat
I haar wezenlijke kenmerken

zijn, zozeer zelfs dat ze in
eaendeel omslaan" -, niet in de

B. probeert het op de oude
. Plaatjes bij Beckett.

Peter De Jonghe

vcrhaultjc. maar dal i, hCI zeer zeker
met. Zo i, hCI vrouwenlijk bijvoor-
beeld niet dal van een vcrtederend
mooie Venus. maar van een al wat
oudere, eerder onaantrekkelijke hoer
Uil de Romeinse achierbuurten. Ver-
volgens blijkt hel verdere verloop van
de lilm biucr weinig interesse IC
hebben voor wie nu eigenlijk de moord
op lijn ge\\CIC11 heeft. [11 dal zijn toch
al twee ernstige inbreuken op de
gcijk tc policicr-stramicncn. Er lijn
l)\ crigeus nog \\ cl meer redenen om La
COIIIIIII/I'{' Sccca ab een hoogst merk-
\\ aardige film IC beschouwen.

Maar eerst halen \\ c enige achter-
grondcq (?\ er de filul van onder hcl
,tof (I.:, tijd, \ andaan.

Pasolini
Bernarde Bcrtolucci ("16.0J,1940
Parma , ltaliè) was al, kind een Leer
beloftevol dichtcrtjc, dal voor zijn
twaalfde al gedichten gepubliceerd zag
in tijdschriften. Terwijl hij student was
aan dé universiteit van Rome. werd
zei!:, een bundel van hem bekroond
met een nationale poezieprijs.

Toch was zijn eigenlijke passic de
lilm en na II at onhandig gcèkspcri-
menteer met 16 mm .. werd hij plOIS
zowaar regie-ussistent bij niemand
minder dan halfgod Pier Paolo Paso-
lini. Na het beëindigen van diens
meesterstuk Accutune kreeg Berto-
lucci, amper 22. zélf de kans een lilmie
realiseren. Ondanks de steun van
Pasolini (vooral dan at- co-scenarist)
flopte La COIIIIIII/I'(' Secco deerlijk.
zowel aan de kassa als in de recensie-
kolommen. •

De toenmalige filmpers kon natuur-
lijk niet weten dat de jongeman die ze
hier naar hartelust met de grond gelijk
maakte. kort daarop als een komeet
aan de Italiuanse en' internationale
filmhemel zou opdoemen, Nog minder
konden zij weten dat hij nog geen
twintig jaar later een der meest
suksesrijke. wereldvermaarde en alom
gelauwerde en bewierookte groot-
meesters van de celluloide kunst zou
zijn. Niet dat dat er wat toe <loet
trouwens, want La Conunare Secca
kal/ slecht geweest zijn, maar het doet
toch vragen rijzen. Over enige para-
grafen volgen overigens de redenen
waarom die vragen terecht zijn (en ook
toen al moeten geweest zijn).

Wereldfaam
AI met al is La Commare Secca dus een
wat vergeten, zelden vertoonde film
gebleven; zeker omdat ten onrëchte
Bertollucci's doorbraakfilm. Prima
della Rivolucione (1964) als zijn debuut
wordt bestempeld. Vooral bekend is
Berto1ucci dan door II Conformista
(1970), een sociaal indringend, poë-
tisch en tegelijk vormelijk briljant
meesterwerk, dat hem meteen in de
wereldtop katapulteerde. Daarna
steeg de vermaardheid - of is het dan
'beruchtheid' geworden? - alleen
maar pijlsnel met Last Tango in Paris
(1972), een schandaal in de pers, dus
een enorme hit bij het publiek en

eigenlijk een uitermate aangrijpende.
fraaie film. niet in het minst door de
superieure vertolking van Marlori
Brando. Bevestiging en bijzetring in de
galerij der groten volgde dan met het
sociale marathon-epos Novcccnto
(197.6) en met de theatrale incest-
opera I_a Luna ( 1979).

Nu terug naar La COl/lil/are Secco.
Wc noemden het al "een hoogst
merkwaardige film" en wc gingen nog
redenen aangeven voor de vragen die
terecht mogen/moeten rijzen bij die
vcrnietigende persreuktics van 1962.
Dal gaal samen,
Lu COl/lIl/lII'(' S('('('(/ vertelt dus eigen-
lijk het verhaal van een misdaad. Of
beter: de opheldering ervan. Hoewel
dat niet onjuist is, typeert hel de film
helcrnààl niet. Goed. er is een moord
gepleegd: goed. de lilm zoekt naar de
dader en toont rckonstrukties, onder-
vragingen. getuigenissen. Maar er is
meer. Er is inderdaad meer. want
anders zouden wc opnieuw bij ons
banale politieverhaaltje van het begin
aanbeland zijn.

Maskerade
Eigenlijk is het hele verhaal maar een
voorwendsel. een oppervlaktever-
schijnsel dat voor de kern van de zaak.
de fihu, weinig of niets uitmaakt.
Zonder dat de afloop van het verhaal.
het vinden vun de moordenaar er in
feite nog toe doet. worden de flash-
backs. de ondervragingen en de getui-
genissen gebruikt om een sociale .I'II/(Iie
te maken van een heel divers stel
Romeinse out-casts. want daar is het
om te doen,

D!! politic pakt zes getuigen op om
de moordenaar te zoeken: wat krui-
meldieven. een souteneur, een jonge
werkloze en een lusteloze soldaat met
enkele dagen vrijaf. Op indringende en
wrange wijze worden de achtergrun-
den en de leefsituatie van dit on-
frisse gezelschap (zo uit een Pasolini-
prent weggestapt : was die niet ook
weer co-scenarist geweest ") ontleed.
gcdiscktecrd aan de hand van hun
leugenachtige. tegenstrijdige getuige-
nissen, De kamera beweegt zich sier-
lijk en voyeuristisch, de montage is
verrassend en virtuoos; de analyse
wordt er des te diepgaander door.
Deze hoogst intelligente kamerataal
levert een gekultiveerde observatie-
stijl op .die ook de latere Bertolucci
zeer typeert. Dàt, verweven met een
sociale sfeer, personages en een plot
à la manière Pasolini biedt een unieke
mengeling in de geschiedenis van de
cinema: het is een ongeziene bun-
deling van twee superieure krachten
tot een soms wat ongelijkmatig -
Bertolucci was pas 22 en het was zijn
eerste film - edoch bij momenten
cinematografisch hoogstaand werk.
Tot meerder eer en glorie van de
ontmaskering der menselijke oneer-
lijkheid en hypokrisie. En dat zien wij
altijd heel graag, zei hij likkebaardend.

J.H. Verbanek

Wordt vertoond in 't Stuc, zaterdag 29
oktober 1983 om 20.30 u.
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Dana Reitz en Susanne Linke:

Vrouwelijk solo's in de clinch
C arlotta Ikeda en 11ka

Doubek hebt u al gehad,
maar aan vrouwelijke so-

lo's was er tijdens het voorbije
Klapstuk geen gebrek. Suzanne
Linke, choreografe van het even-
eens op het festival prezente
Folkwang Tanzstudio, had een
solo-avond bij, net als Dana
Reitz, een Amerikaanse danseres
gewoonlijk gekatalogeerd bij het
post-modernisme (wat heet !).
Twee tegengestelde opvattingen
over dans, elkaars spiegeling.
Wij prezenteren Linke & Reitz

·1.
als duo, en de vraag naar het
wezen van expressionisme wordt
gesteld. Duitse Ausdruckstanz
links voorbijgeschoten door A-
merikaans post-modernisme?

Tsjaikowsky ligt Suzanne Linke blijk-
baar: in Wir können nicht nul' alle
Schwäne sein (Folkwang Tanzstudio)
gebruikte zij zijn muziek, in Es
Schwant is hij weer van de partij.
Langzaam komt Linke de' scène op,
een lange, sluierachtil;e strik in het
haar. Onder een lange, zwarte mantel

draagt ze een wit kleed. Naarmate ze
traag, de armen voor zich uitgestrekt,
over de dansvloer trippelt als een
zwaan in een meer zakt de mantel af.
Net op het ogenblik dat de mantel op
de grond gaat glijden haalt Linke hem
weer omhoog. Is dit een dialoog tussen
de witte en de zwarte zwaan, de bruid
die zich van het juk van haar bruide-
gom wil ontdoen en er net niet in
slaagt? In ieder geval verwekt Linke
heel wat man-vrouw - of liever:

feministische - problematiek in haar
choreografieën, wat duidelijker tot
uiting komt in lm Bode wannen. Met op
de achtergrond een geromantiseerde
versie van Sarie's Gymnopedies levert
Linke strijd met een badkuip. Met de
handen wrijvend langs de rand stapt ze
er omheen. Dat gaat steeds sneller en
sneller tot Linke uiteindelijk aan het
rennen is, uit de bocht vliegt en valt.
Opnieuw. Ze rust uit tegen de rand van
de wand. Ze herbegint, rolt over de

Susanne Linke in Wand/ung. een eigen choreografie: een Linke die zich
letterlijk in alle bochten wringt. maakt duidelijk dat het hier om leegte en
eenzaamheid gaat. (foto Jaap Ruurs)

kuip en tracht in het bad te raken. dat
lukt niet en Linke begint opnieuw.
Zelfde scenario. Ze rust uit. Haar
inspanningen worden zo hevig dat de
badkuip omvalt en zij erin tuimelt.
Lichten uit.

Wand/ung speelt zich voornamelijk
af op de grond. Weidse armgebaren
vol pathos, een Linke die zich letterlijk
in alle bochten wringt maken duidelijk
dat het hier om leegte en eenzaamheid
gaat. Het geheel heeft een exhibitionis-
tisch tintje en kan niet overtuigen, net
zomin als F/ut, waarin Linke, met als
klankband een opname van een repeti-
tie waarbij eenzelfde muzikale frase
- een stuk van Fauré - op last van
een barse dirigent telkens weer her-
haald wordt, het kreatief proces of het
ontdekken van vrijheid schijnt uit te
beelden. Accesoire is hier een in eerste
instantie in tapijtvorm opgerold stuk
doek, waar Linke overheen loopt. Ze
begint het doek te onderzoeken,
ontdekt vele lagen en spreidt het uit
over de hele dansvloer. Linke maakt
lyrische bewegingen, lijkt op te gaan in
een illusie. Tot ze plots de rand van het
doek vastneemt, de stof betast en haar
'waanvoorstelling' ontdekt. Het tapijt
wordt van de scène getrokken, de
lichten gaan uit. So much for Linke.

America
Dana Reitz danst: vrij kordate, hoeki-
ge en snelle been bewegingen ; daar-
naast ook snelle, maar lichtjes arit-
rnisch gekoördineerde, vloeiende en
onvoorspelbaar 'twistende' armen en
polsen. Dana Reitz danst zonder
muziek: "You have to go and light the

music, Omit the quality and tone ofthe
rnusic, You have to be able to do
without". Ze kreëert haar eigen ritme
en daarmee haar eigen muziek. Hi-ar
eigen strukturen ook. In Steps zijn die
lineair, van links naar rechts achteraan
op de scène, en státionair in het
centrum van het dansvlak in een zee
van wit licht, dat, net zoals bij de
andere choreografieën, naar he! einde
toe zachjes uitdeint in donkerblauwe
chaduwen. In Changing Score, is de
ruimtelijke struktuur vooral diago-
naal. De vorige dans komt in haar
grondelementen terug, veranderd wel-
iswaar, dwz. geschakeerder, uitgebrei-
der, en gestruktureerder (weeral), om-
dat Reitz systematisch repetitie en
variatie gaat inbouwen. Een procédé
dat voortgezet wordt in Solo from the
field papers en daarin ook kulmineert.
Ze vertrekt steeds van dezelfde uit-
ga.igspositie : rechtopstaand, de ar-
men los naast haar lichaam. Een pols
beweegt (Egyptisch? Indisch? In-
diaans "), de andere 'antwoordt', de
armen voegen zich in het gesprek, de
heup vertaalt (onzichtbaar) een impuls
door naar de benen die een taal
spreken losgekoppeld van de rest. You
know what we mean? Hiermee i, niet
gezegd dat Reitz een louter analytische
aanpak van haar materiaal prokla-
meert : "Ik werk eerder op een intro-
spektieve dan op een introverte ma-
nier. Ik ga in mezelf op zoek naar
relevante informatie en breng een
proces op gang om die gegevens naar
buiten te halen en te laten zien. De
meeste da nsers hebben de neiging om
(vervolg op p.7)

Ekstremisme tiert in Antwerpen en Leuven
De aanwezigheid van ekstreem po-

, litieke organisaties in Leuven is
weer eens duidelijk geworden:

het NSV (Nationalistische Studenten-
vereniging) en het MLB (Marxistische-
Leninistische beweging) zij~. weer slaags
geraakt, niet enkel bij het afrukken van
affiches en het gewelddadig konflikt
daarbij maar ook bij de papierslag die
nog nawoedt omtrent dit feit. Is er een
krachtsverhouding aan het wentelen in de
Leuvense studentenwereld? Wint rechts
veld? Het is niet mijn bedoeling daarover
te schrijven, maar wel een kleine analyse
te maken over beide organisaties.

Het moet wel duidelijk zijn dat het NSV moet
onderscheiden worden van de nieuw rechtse
stromingen in de maatschappij zoals Nouvel
Europe, aktiègroep delta e.d. Nieuw rechts wil
vooral de ideologie onderbouwen door weten-
schappelijke uitspraken en door beroep te doen
op wetenschappers zoals de filosoof en socioloog
Gehlen, de etnoloog Lorenz en de ideologen
Jünger, Spengler, Möller van der Bruck e.a. "Zo.
stellen zij dat individuen met een sterke'
persoonlijkheid en wil de bevolking fitter maken,
meer geschikt om te overleven. (...) Het is niet
omdat de survival of the fittest een biologische'·
evidentie is dat noodzakelijk gestreefd moet
worden naar een superklasse, een Herrenvolk,
dat de rest van de bevolking in het goede spoor
van de biologische evolutie kan leiden. Heeft het
overleven van onze soort op dit ogenblik niet
meet belang bij internationale eensgezindheid en
vredeswil dan bij sterke leiders ?"( I)

Een anti-ideologie
Het NSV is daarentegen nog oudrechts. Veront-
rustend is niet hun ideologie, want die ontbreekt;
hun ideologie is een anti-ideologie: antikommu-
nisme, anti-kapitalisme (?),anti-conservatisme
(!). (cfr. inleiding van ..eenNSV-lid op de avond
omtrent de NAVO, 19-10) en zelfs meer hun
ideologie hangt aan elkaar met louter demagogie'
en sentiment. Het NSV lokt mensen met
goedkope uitspraken die zich vooral richten tot
eerste kanners en humaniorastudenten. Grote
kernen NSV jeugd bestaan o.a. in Brussel,
Brugge, Geraardsbergen. Is het niet steeds een
wapen geweest van fascistoïde groeperingen om
de jeugd te bewerken? Het werken op sentiment
zoals cantussen, liederen zingen en uniformen
doet een zekere klangeest ontstaan; een zek~re
gevoelsband ontstaat tussen de leden wat ook
nog versterkt wordt door de externe aanvallen op
hunorganisatie. Dit belet een zeker onafhanke-
lijk denken; niets is zo onkritisch als de
klangeest.

Intimidatie
Een ander element in hun strategie is de steeds
weerkerende aanwezigheid op allerlei linkse
meetings. De theorie van het imponeren zou men
het kunnen noemen: een zekere intimidatie door
het noteren van namen, door het fotograferen

van linkse (tegen)betogers ... Hiermee willen ze
de schijn opwekken van het "weten" door het
maken van zwarte lijsten, die ze al dan niet
gebruiken of doorspelen.

Ook de banden met traditionele rechtse
organisaties scheppen een zeker gevaar. Immers
"de mate van het sukses van fascistische
bewegingen is afhankelijk van de mate waarin
deze bewegingen zich in de pre-fascistiese fase
kunnen inplanten in klassieke rechts leidende
kringen, en de mate waarin in deze kringen de
behoefte bestaat aan een sterke staat die alle
marxistiese krachten en de arbeidersbeweging
buiten spel wenst te zetten." (2) Het blijkt dus dat
het MLB een zekere levenskans schept voor het
NSV, wat ze wel steeds zal blijven ontkennen ...

Deze levenskans is m.i. ook wederzijds. Het
MLB is zo taktisch om op elke NSV meeting een
blokkade op te stellen. Als het MLB oproept
voor zo'n blokkade denkt ze werkelijk dat de
grote meerderheid van de studenten daar
aanwezig ook MLB aanhangers zijn.

NSV schuwt geen geweld
Net als het NSV is het MLB een organisatie die
het geweld niet schuwt. Wat graag provoceren
beide en zien ze daarin een levenskans. Boven-
dien heeft het MLB een ietwat agressief gezicht
door de aanwezigheid van Karel Meganck.

Het MLB huldigt ook de politiek van de
"aanwezigheid". Maar deze is wel enigszins
anders gericht: Ml.Bsers zijn aanwezig op
aktiekomitees als individuen maar toch om MLB
standpunten te verdedigen. Op deze wijze tracht
ze een zekere greep te krijgen op het linkse
gebeuren. Hun "toevallige" aanwezigheid bij het
uitdelen' van linkse pamfletten in Alma 2 kan
daar een voorbeeld van zijn.

Waar het NSV eerder werkt op het sentiment
zijn de linkse organisaties en aktiekomitees
veeleisender, rnensen die daar aanwezig zijn
moeten onafhankelijk en kritisch kunnen den-
ken, steeds bewijzen dat ze iets in hun ideeëngoed
hebben. En dit is ook een reden waarom links
steeds zo verdeeld is.

Het MLB houdt intern ook trainingsdiskussies
waar argumenten op tafel geworpen worden die
door leden in andere discussies kunnen gebruikt
worden. Op zichzelf niet negatief als dit steeds
vrijwillig gebeurt maar toch steeds handig te
gebruiken bij diskussies met andersdenkenden
die zulke gesprekstechnieken niet beheersen.

Eens de rollen omgekeerd zullen zijn en de
NSV-ers de moed en deaanhang zullen hebben
om linkse meetings te boycotten zal het te laat
zijn, immers "rechts geeft regelmatig spelde-
prikken die rechtstreekse aanvallen zijn op een
aantal dernokratiese verworvenheden. Tot nu
toe is het verzet miniem geweest voor ekstreem
rechts.' Of dit zo zal blijven zal afhangen van de
manier waarop de linkse beweging in de
toekomst van zich af zal bijten."(3) 0
(I) Dirk PERK, Het verbaal geweld van nieuw
rechts, in: DE NIEUWE, 23 oktober 1983.
(2) VERHOEVEN E., UYTTERHAGEN F.,
De kreeft met de zwarte scharen, Masereelfonds,
Gent, 1981, p. 20.
(3) Ibid., p. 156.

zaal worden gesmeten, en valt de blokkeerders
aan. Enkele betogers worden gewond, één
beland in het ziekenhuis.Op donderdag 18 oktober organi-

seerde Nsv-Antwerpen een a-
vond in verband met de plaat-

sing van kernraketten. Dit in Aula 00 I op
het UFSIA. Sprekers waren een NATO-
vertegenwoordiger, Karel Dillen (voor-
zitter Vlaams Blok) en de voorzitter van
Voorpost. Dit bleek in het verkeerde
keelgat te schieten.

Vragen
Deze gebeurtenissen doen verschillende vragen
rijzen.

Geweld rond informatieavonden of debatten
blijkt ook op de Antwerpse Universiteit ingang te
vinden. Waarom '?

Eén mogelijk antwoord is dat het politiek
monopolie van KVHV op de UI-'SIA doorbroken
werd. Enkele jaren geleden zag men NSV
verschijnen.

Hierop komt nu reaktie van de mensen rond
PAS, die pogen linkse en progressieve studenten
bijeen te brengen en links op UFSIA aan bod te
laten komen.

Een ander mogelijk antwoord is dat Ant-
(vervolg op p.8)

De vereniging PAS (Progressieve Antwerpse
Studenten) deed een oproep tot vreedzame
blokkering. Twintig minuten voor acht vormden
een 50-talmensen een ketting voor de ingang van
de zaal. Rond acht uur duwt en slaat het publiek,
waaronder mensen met \iMO-koppelriemen, zich
door de mensenketen.

Negen uur: een knokploeg, die rond de ingang
vertoefde, reageert op de vuilnisbakken die in de
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Zwe~en als fred astaire
en gtnger rog ers,
b~~egen als tra VOlta en
OliVla neWton jOhn ...
dat kun je leren.

~:n~a~ndag 14/11, WoenSdag 16/11
k er,..ag _7 7/11 startdansstUdio 'roe ~ ZiJn nIeUWe cursus:

boog'e, SWing,en rOCk 'n rOI/
lessen: ma 21.30 tot 22.30

di 19.30 tot 20.30 ~.
do 20,30 tot 21.30 u.'

poïs: 900 fr. vOor 9 leSsen
InSChrijving 1 UUr voo'r d

e eerste les
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(vervolg van hiernaast)
de eigen informatie te onderdrukken
door een personage uit te akteren of
door te veel zelfkritiek (...) Ik wacht
gewoon op het ritme van de dag,
luister ernaar, en pas dan beweeg ik,
op eenmanier die zowel 'past' bij mijn
lichaam als bij mijn geest.De belang-
rijkste opdracht vanaf dat moment is
te peilen naar de timing ende ruimte en
die proberen te koördineren. Met
ruimte bedoel ik zowel descène,als het
publiek, als mijn ritme. Maar het is
vooral een intuïtief proces dat zeker
niet gratuit te noemen is in de zin van
'ik doe maar wat'."

Vergelijking
Een vergelijking dringt zich op. Kort
maar goed: Reitz danst, Linke illus-
treert. Reitz danst een tijdelijk gevoe-
len uit tot eenkonkrete beweging- in
teorie, omdat je zulks tijdens een
voorstelling nooit echt weet. In prak-
tijk vormt dit echter een ongrijpbaar
geheel van persoonlijke (hermeti-
sche?) en abstrakte ritmische patro-
nen, wat boeit omdat je het werkpro-
ces erachter intuïtief aanvoelt. Des te
meer interessant ook omdat dit proces
evenredig is met het struktureren van
haar performance. Bij Linke hebje net
het omgekeerde. Teoretisch wil zeeen
konkreet, dwz. verhalend beeld op-
bouwen. In werkelijkheid is de achter-
liggende struktuur bij haar evenzeer
abstrakt, maar, in tegenstelling tot
Reitz, niet aanvoelbaar : de bewegin-
gen vloeien niet noodzakelijk-logisch
uit elkaar voort; de struktuur is een
dramatische lijn, een tematiek die
buiten de dans staat en voor de
toeschouwer onduidelijk blijft. Deze
ziet enkel pathos, enkel uitgebeelde
gevoelensdie onecht blijven aangezien
ze niet in verband worden gebracht
met een werkelijkheid binnen de dans.
Hij zit aan te kijken tegenhandelingen
die overduidelijk ekspressionistisch-
symbolisch bedoeld zijn en daardoor
ongeloofwaardig overkomen: een
worsteling met een badkuip, een

tapijt dat zich ontrolt maar iets anders
moet voorstellen dan een tapijt. De
bewegingen verliezen hun evidentie en
betekenis omdat ze iets andersmoeten
betekenen dan wat ze schijnen. Die
andere betekenis is echter niet te
ontcijferen binnen de taal van de dans
en wat konkreet bedoeld was wordt
zeer esoterisch.
Twee soorten ekspressionisme: bij

Reitz is de •Ausdruck ' een kreatie-
proces dat zich, uitgaande van mo-
mentane impulsen, uit in bewegingen
zonder meer. Linke akteert een krea-
tieproces waarbij de •Ausdruck' een
uitbeelden is, een kristalisering van
vooraf vastgelegde ideeën, waarbij de
ogenschijnlijke emotionaliteit van de
dans moet zorgen voor een ekspres-
sionistisch vernisje.

Peter De Jonghe
Eric Vanhaeren

Dalia Rcitz: ik wacht gewoon op het
ritme van de dag. luister ernaar, en
dan beweeg ik. (joto Dayna Smith)

(vervolg naschrift van p.2)
volgende driè specifieke eigenschap-
pen: vormveranderingen naargelang
de temperatuur (vormgeheugeneffekt) w-
een grote elasticiteit en specifieke ~
geluiddempingseigenschappen. ffi
In Technivisie (16 februari 1983blz. I-

6) staat dat de metalen ontwikkeld in ffi
dit projekt hun toepassing vinden in >
strukturele onderdelen o.a. voor de ~
luchtvaartindustrie. -
Wie is financierder? Bekaert NV.

De aangehaalde link naar FN werd
geciteerd in Nationaal Research &
Developprogramma inzake lucht vaar-
ten aanverwante technologieën (uitgave
van het departement Wetenschaps-
beleid, ressorterend onder de eerste
minister). In de uitgave van 1980staat
er te lezen (blz. 7) dat inzake de
ontwikkeling en uitwerking van de
desbetreffende produkten (m.b.t. dit
soort onderzoekingen) FN haar indus-
triële kapaciteit kan bijdragen. Dat was
in 1980, maar ondertussen heeft Be-
kaert kontrakten afgesloten met de
Franse militaire produktiereus Aero-
spatiale. In Knack, (3 november 1982)
zegt Baron Bekaert dat in ruil voor onze
technologische inbreng, wij bij Aero-
spatiale rotoronderdelen van de Dau-
phin (militaire helikopter) mogen uit-
voeren. Aerospatiale brengt o.a. de
Exocet AM-39-raket op de markt
(remember the Falklands I), en verder
nukleaire raketten (Pluton) enz...
Bekaert dient zich trouwens ook aan

als de kandidaatkonstrukteur van 4e
155mm-houwitzer (kanon), die in
staat is neutronenbommen af te vuren,
en in het 100miljard wapenpakket,
waartoe de regering onlangs besloot
vervat zit.

Beseffen deze onderzoekers dat dit
Proteusprojekt Bekaert mede op weg
gezet heeft om zich in de militaire
industrie te wagen?
Hebben ze er een zicht op dat hun

onderzoeksresultaten via Bekaert in
handen komen van de' wapenreus
Aerospatiale?

Luc Vanheerentals

WILLIAM
William Vorthuizen, vast redakteur van het elke
donderdag verschijnende studentenweekblad
VERO, begon de moed te verliezen. Zijn speurtocht
- je zou bijna van een militair-wetenschappelijk
onderzoek kunnen spreken - 'naar de gedokto-
reerde Delhaize-killer begon van langs om meer op
een long and winding road te lijken. Hij was naar de
Hallen geweest om rektor De Somer aan de tand te
voelen, maar verder dan een suppoost met andere
meningen over het recht op informatie en het vrij
verkeer van personen was William niet geraakt. Op
de dienst Pers & Voorlichting daarentegen had men
hem bedolven onder een stapel kiekjes van de
Leuvense Mandarijnen. De last van al die minzame
blikken, afgevuurd van onder die steeds weer-
kerende terugwijkende haarlijn annex hoornen bril
bleek voor een verzwakte Vorthuizen echter te
zwaar om te torsen; ter hoogte van de Delper (het
laagste punt van Leuven, de zwaartekracht was er
dus het grootst) had zijn schoudertas het begeven.
Foto's, notitieboekje en de lange lijst met de
lezingen die het professorenkorps de laatste
maanden had gepleegd waren in de goot beland.
William had het hele hoopje daar ook laten liggen,
want tot riooljournalistiek wou hij zich niet verlagen.
William Vorthuizen voelde zich gaandeweg ze-

nuwachtiger worden. Nu, hij was in goed gezel-
schap, van zijn vriend de rijkswacht kon je net
hetzelfde zeggen en waarschijnlijk voelden Wood-
ward & Bernstein zich tijdens Watergate ook niet op
hun gemak vooraleer ze die tip van Deep Throat
kregen. Waarschijnlijk hadden ze, net zoals hij nu,
de indruk geschaduwd te worden. Hij hoorde
bijvoorbeeld al enkele straten lang dezelfde sle-
pende voetstap achter zich ...

Hé Wil/iam, ich hem iets goeis gevonden. 't Is nie de
Kultuurraad van de Leivense Studenten, moar de
Kultuurraad van de Levende Skeletten. Hahaha.
Da 's een 906;, hé WiHiam-? Godverdomme, de
Gilbèr. Dat moest er nog bijkomen. Gilbèr, de
oudste en tevens de lastigste Leuvense student.
Oud-rijkswachter, voorzitter en enig lid van het
Universitaire Paarse Kruis. Palesijnenvriend. Wil-
liam veegde wat speeksel van zijn mouw. Korea-
veteraan, fabuleur en oud-lijfwacht van kardinaal
Van Roey. Ich goan nie naar de betoeging zondach,
ich zou veel te graag zien da ze hier een bom laten
val/en op de Brok. Ich hem de dosseejs van de
studentendokter gezien en ze hebben hier allemaal
siefil/is.
Oef, de Brok. Gilbèr, ik heb nu geen tijd. ik moet

even naar boven, naar het redaktielokaal van VERO.
Een zinnetje van Arbeid Adelt - in het Leuvense
studentenwereldje kon je beter spreken van adel
arbeidt - Ik ben een bejaarde, Mijn ideeën zijn niet
zo fris, speelde door Williams hoofd. Een deur die
plots opengaat. Op het VERO-Iokaal was, zoals
gewoonlijk, iedereen druk in de weer met druk in de
weer te zijn. William, post voor jou. Briefhoofd van
het vice-rektoraat. Prof. M. Sabbe, voorzitter
studentenaangelegenheden, verlangt u te spreken
op zijn kantoor in de universiteitshal/e op ... Dat heet
dan gelukkig zijn. Met zijn onderzoek was hij
blijkbaar dichter tot de ontknoping genaderd dan hij
zelf vermoedde! De promotor-gerantendoder werd
in het- nauw gedreven door zijn eigenste graafwerk
en had zijn relaties in werking gesteld. Sabbe ging
hem hoogstwaarschijnlijk een heel homilie houden,
schermen met de reputatie van de unief, hem
afdreigen met een consilium abeundi. Dat Sabbe
zich tot zo'n louche zaakjes leende! Een geestelijke!
En dan nog een teoloog! Vorthuizen kon er niet bij.
Maar ... al die beeldende kunst bij Sabbe aan de
wand? Was dat misschien geen overschot van
kraken, smeergeld? Waarom was men het ont-
brekende stuk van Van Eycks Lam Gods nooit bij de
vice-rektor gaan zoeken? Was Sabbe zelf misschien
niet de gezochte, een Dillinger in habijt? Hij kon
toch maar beter, voor alle zekerheid, zijn knipmes
meenemen."
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...en daarom heb ik besloten een positief gevolg te
geven aan uw verzoek dd. 17oktober om, zoals u het
noemt, te mogen trissen. Voor Vorthuizen het
besefte, sloten de gekapitonneerde deuren zich
terug achter hem en stond hij weer op straat. Had hij
nu helemaal op een dood spoor gezeten, of was dit
een subtiel handigheidje van de vice-rektor om zijn
weerstandsvermogen te testen? In ieder geval
waren er toch zekere overeenkomsten tussen het
gelaat van Sabbe en de robotfoto: die hoornen
brilmontuur, die terugwijkende haarlijn ... Even de
krant kopen... Is 't nog altijd zestien frank?
DELHAIZEDODER INGEREKEND: zie p. 3... De
gerechtelijke politie van Molensloot is vandaag
overgegaan tot arrestatie in de zaak van de
vermoorde gerant... parket afgestapt... "erlopen
broer "sn professor Zonnebloem.
'......'_ , " ~ .. I

,._ • # _. • ._ ....... - .....

Jan Stasstraat 14-16
Naamsestraat 166
Fonteinstraat 73
Tiensestraat 216
Naamsesteenweg 142, Heverlee
Naamsesteenweg 163, Heverlee
Tervuursesteenweg 190-196,Heverlee
Tiensesteenweg 94, Heverlee

Werkg~oepVoeding
DE MAALTIJDSCHIJF
Vak 2: groente en frult

Met de wijzers van de klok volgen
we de maaltijdschijf, de leidraad
voor gezonde voeding. Groente en
fruit, twee woorden voor het twee-
de grote vak. Maar wàt voor woor-
den en wàt voor voedingsmidde-
len?
Als de jacht niets opleverde,
leefden de zwervers in de oudheid
van hetgeen de natuur hun aan
eetbaars schonk: bessen, vruchten
en knollen. Ze vonden het zelfs zo
lekker dat ze later zelf begonnen te
zaaien, planten en kweken. Nu zijn
we technologisch wel een hele stap
verder, maar zonder groenten en
fruit zouden onze maaltijden toch
maar schraaltjes zijn.
De voorwaarde voor plaatsing in

vak 2 is dat het produkt mi nstens 20
mg. vitamine C (per 4.200 kJ/ 1.000
kKal) van dat produkt oplevert.
Voor voedingsvezel is, evenals bij
Vak 1, de warde 14g. per 4.200 kJ
aangehouden.

Buiten deze horrnkriteria leveren
.groente en fruit nog volop andere
'vitaminen en mineralen. Groente
en truit hoort bij iedere maaltijd.
Groente en fruit bij het ontbijt is
misschien nieuw. Natuurlijk is het
niet de bedoeling dat je 's morgens.
vroeg een rauwkostslaatje klaar-
maakt. Vers fruit is ook een oplos-
sing. Een glas vruchtesap, vers
geperst is ook uitstekend. En een
boterham beleggen met seizoen-
fruit of met plakken tomaat kost
niet meer tijd dan jam smeren of
kaas snijden. Variatie is er genoeg,
want elk jaargetijde geeft weer een
ander assortiment verse groenten.
Groenten en fruit leveren ook

weinig energie: slankelijners kno-
pen dit best in hun oren! Wist je
ook dat het knabbelen van rauwe
groenten en fruit uitstekend is voor
het gebit: rauwkost is kauwkost !
Ook in vak 2 hebben we een

eerste en tweede voorkeurlijst. Alle
soorten groenten en fruit (vers, blik
of diepvries) zijn goed voor een
eerste voorkeur. Als tweede voor-
keur vermelden we bv. appelmoes,
fruitcocktail op siroop, sinaassap
(kant en klaar gekocht), ...
De aanbevolen hoeveelheden

voedingsmiddelen van dit' lekker
vak zijn voor groenten minimum 4
soeplepels. Voor een bladgroente
(bv. spinazie) is dat 300 g, een
koolsoort betekent 150 g en een
vaste groente (zoals prei of selder)
ongeveer 200 g... Een deel van deze
groente kan ook als sla of als
broodbeleg (tomaat, radijs e.d.)
worden gebruikt. Voor fruit beve-
len we minstens 1 stuk per dag aan.
Méér van dat alles mag zeker en is
zelfs wenselijk.
Maar waarom een ganse uitleg

als er bij de Werkgroep Voer" I1g
een negental brochures of pv'",ters
te wachten liggen. Kom eens langs
op bureel C.02.02 (L. Van der Aa),
boven Alma II (2de verd.) aan de
kant van de E. Van Evenstraat 2 C.
We praten graag over groente en

fruit, maar we éten ze nog lieverl
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Voorlopig
programma VVN

De Vereniging voor Verenigde Naties
maakt bekend dat voor de eerst-
komende weken haar programma tr
als volgt uitziet:

26 oktober 1983: 'Libanon, en wat
dan nog?', conferentie door Prof Dr.
J. Chelhod, over de communautaire
samenstelling van Libanon en de
communautaire geschillen. Prof.
Chelhod is hoogleraar aan de Sor-
bonne (Parijs) en was onder de
regering Pompidou de speciaal ge-
zant van de Franse regering voor het
Midden-Oosten.

14 november 1983: opening' UNO-
filmweek, telkens om 20.30 u.
14 nqvember in A. V. 02.17:

::=:.

Werking van de UNO in het alge-
meen en inzake leefmilieu, met:
- This is the UN
- Mare Nostrum
- The way of the dinosaur
- Design for a better world
Op [5' november in A.v. 00.17:
Ontwapening
- Boom (tekenfilm)
- Nuclear Countdown
- In the minds of men
Op 16 november. in A.v. 00.17:
De Palestijnse kwestie
- The Palestinian people have rights
.- The Palestinians of '83
Op 17 november in A.v. 00.17:
Zuid-Afrika
- The White laager
- Myriam Makeba chante

Er wordt aangekondigd dat er elke
avond een gastspreker zal aanwezig
zijn.

Werkgroep
Wetenschap

en Samenleving
aan de KUL

Uitgaande van de stelling: "Wil een
wetenschapper op een verantwoorde
wijze de wetenschap beoefenen, dan
moet hij oog hebben voor de maat-
schappelijke gevolgen van zijn werk",
heer. de Werkgroep Wetenschap en
Samenleving vier studiegroepen opge-
richt, die weldra van start gaan en
waaraan iedereen kan deelnemen.
De studiegroep Rumoer in en om het

labo behandelt de mikro- en rnakro-
sociologie van de wetenschap en stelt
vragen zoals: welke formele en infor-
mele strukturen heeft de wetenschap-
pelijke gemeenschap?' Hoe beïnvloe-
den de alledaagse werkomstandig-
heden de resultaten van een' onder-
zoeksgroep?
De eerste drie bijeenkomsten van

deze studiegroep vinden plaats op
woensdag 9, 16 en 30 november,
telkens om 20.15 u in het Kandida-
tuurcentrum. Celestijnenlaan 200A in
Heverlee.
Met de vraagstelling: welke zijn de

banden tussen wetenschappelijk on-
derzoek en het militaire apparaat (een
onlangs weer aangewakkerd diskussie-
punt) houdt de studiegroep "Militair
Onderzoek" zich bezig. Geïnteres-
seerden worden verwacht op donder-
dag 17 november om 20.00 u in 't Stuc.
De studiegroep "Beelden van Weten-
schap" wil wat licht in de duisternis
van het beeld van de wetenschap
brengen, zoals dat leeft in de maat-
schappij. Vragen als: wetenschap als
zoe.k~ naar waarheid? Uiteindelijk

alle wetenschappen 'positief?' zijn hier
aan de orde. Eerste bijeenkomst:
maandag' 28 november om 20.00 u in
'tStuc ..

P. JANSSEN : COLUMN
Enkele dagen geleden kwam ik op
het spoor van een vergeten weten-
schap, waarvan de praktijk noch-
tans sinds de tweede wereldoorlog
wijd verspreid is. Pata-fysica. Ge-
sticht door Alfred Jarry rond 1874.
Alfred Jarry is de auteur van
beruchte toneelstukken zoals 'Le
roi Ubu' en 'Père Ubu', die een
rauwe surreële sfeer opwekken. De
patafysica echter is, zoals gezegd,
een wetenschap, die alle voor-
gaande omvat.
De patafysica overstijgt de meta-

fysica, zoals de metafysica de
fysica overstijgt. De metafysica
zoekt naar algemene wetten en
abstrakties, naar de waarheid. Ze
kan voor alle willekeurige doel-
einden op alle willekeurige gebeur-
tenissen toegepast worden, en is
om die reden erg populair. De
patafysica daarentegen gaat terug
naar het partikuliere. De patafysica

redeneert dat elke gebeurtenis zijn
eigen wet kreert, die nieuw is, en
onafhankelijk van de voorgaande.
f'.lIes is uitzondering, of regel.
Patafysisch gezien is de meta-
fysica mogelijk, maar geen meta-
fysische stelling kan een andere
teniet doen.
· Wie hierbij denkt dat patafysici
zoiets zijn als anarchisten, begrijpt
het verkeerd. Een patafysicus kan
even goed een gedegen burger-
vader zijn, die trouw zijn plichten
vervult. Het is de instelling waar-
mee hij die doet, die verschilt. De
patafysicus kan alle gedaanten
aannemen, en onderscheidt zich
van de anderen enkel omdat hij
naar de dingen kijkt zoals een kind:
zuiver registrerend, zonder stelling
te nemen of in te kaderen, neemt hij
de veelheid der dingen in zich op
vanuit een of andere gekozen
standplaats. Een patafysicus zal

nooit in woede ontsteken als een
ambtenaar van de bevolkingsdienst
hem vraagt vier formulieren in te
vullen. Integendeel, hij zal ze' alle
vijf zeer exact invullen, maar op alle
vijf iets verschillends, alles even
echt. Een oneindigheid van dingen
is immers echt.

De patafysische uitgangspunten
zijn gemeengoed geworden tijdens
de periode van het existentialisme.
Je zou, met enige overdrijving
kunnen stellen dat iedereen pata-
fysicus in de dop is geworden.
Metafysica heeft afgedaan. Daar-
mee is patafysica een algemene
wetenschap geworden, en heeft ze
zichzelf opgeheven. Jarry zou het
misschien niet anders -gewild heb-
ben.

PS.: Met dank aan het patafysisch
genootschap.

Ekstremisme tiert
in A'pen en Leuven
(vervolg van pagina 6)
werpse studenten de weg ~n de
dialoog (nog) niet kennen.

SV heeft enkele debatten 111 de
lokalen van UFSIA kunnen houden ...
Vorig jaar echter werd hen een zaal
voor hun Anti-Marxistische dag gewei-
gerd.

Daartegenover staat dat de alterna-
tieve boekenbeurs Het Andere Boek
evenmin nog op het UFSIA kan
gehouden worden.
Toen PAS op 19april1983eendebat

avond over racisme wilde organiseren
kregen ze geen lokaal van het UFSIA.

Voor dit debat hadden Luk Wallijn
en prof. Martens (auteurs van Verdeel
en heers), twee Schaarbeekse schepe-
nen (huisvesting en onderwijs), de
kabinetsattaché van minister 001 en
burgemeester Nols toegezegd. '
KVHV kreeg dat jaar wel een UFSIA-

lokaal ter beschikking ~oor haar debat

over dezelfde problematiek: Stem-
recht \'001' gastarbeiders, een oplossing?
Waren uitgenodigd: Karel Dillen,
Hans Janmaat (Centrumpartij, Neder-
land), Jan Criel (Centrum buiten-
landse werknemers) en Veerle Hobin
(Stemrecht '82).
Terzijde merken we op dat dit debat

niet plaatsvond. Het twintigkoppig
publiek werd door 50 blokkoerders
tegengehouden.

Het beleid van UFSIA tegenover
politieke of maatschappelijke diskus-
sies lijkt ook wel vragen op te roepen.
Wie een lokaal aanvraagt en waarover
gesproken zal worden lijken belang-
rijker kriteria te zijn, of is dat een
vergissi ng '?

Met betrekking tot de sprekers op
het NSv-debat kan men de vraag
stellen of men een brede disk ussie
beoogde, dan wel een meeting.

En tot slot dit: treedt men met
blokkades. en het daaruit voortvloei-
end geweld, in een spiraal van brute
konfrontatie of niet'? En wat dan met
de konfrontatie van de dialoog')

Geert Van Aken

Rijkswacht
Als de rijkswacht, 23 oktober 19H3.
laat weten dat er slechts !JO 000
betogers aanwezig waren op de grote
vredesmanifestut ie, dan is deze grove
onderschatting van het aantal aan-
wezigen. een "ideologische beoorde-
ling', die eens te meer de rechtse
politieke kleur van de rijkswacht
duidelijk maakt. Volgens de organisa-
toren waren a 400 000 betogers, en
volgens de eigen schatting van de BRT
waren er tussen de 300000 en 350000
aanwezigen.

De rijkswachttop wordt de jongste
Een vergelijking tussen de rol en jaren bij herhaalde gelegenheden gesi-

inhoud van enerzijds 'Westerse' we- tuccrd in ckstreern-rechtsc middens
tenschap en technologie en anderzijds (o.a. verslag politiekommissaris van
van de wetenschap en technologie in Andenne. over het feit dat er een
de verschillende delen van de zoge- 'bijeenkomst heeft plaatsgevonden in
naamde ontwikkelingslanden, vormt de lente van 1982 op het kasteel van de
het hoofdobjektief van de vierde ekstreemrechtse baron Bonvoisin in
studiegroep "Wetenschap, technolo- aanwezigheid van de rijkswacht - zie
gie en derde wereld". Benje kandidaat diverse kranten op 22 nov, 1982). Ook
om mee deze studiegroep op te starten, in arbeidskonIlikten weet de rijks-
wees dan present om de eerste ver- wacht welke kant ze moet kiezen.
gadering op donderdag 10 november Eenzijdige toepassing van de wet op
op 20.15 u in het Kandidatuureen- 'privé-milities' op 'milities ter verdedi-
trum, Celestijnenlaan 200 A in Hever- ging van de arbeid, zelfs indien ze maar
lee (gelijkvloers). - een beschermende opdracht hebben .. .'

(zie DM, 19 okt. 1981).Aangenaam, mijn
naam is Medica
Onder het motto 'onbekend maakt
onbemind en daar willen wij iets aan
veranderen' - geeft de fakulteitskring
Medica een goedverzorgde brochure
uit. De inhoud geeft een overzicht van
wat Medica is, en waar het zich mee
bezighoudt: een historisch overzicht
van de fakulteitskring, de interne
organisatie, - kontakten binnen en
. buiten de universiteit en verder een
overzicht van de werkgroepen. die
onder Medica's vleugels schuilen:
onthaal en eerstejaarswerking. kul-
tuur, sport, gezondheidszorg, medici
tegen atoomwapens, derde wereld,
medische opleiding, en tenslotte Pal-
fijn, het blad van de studenten genees-
kunde dat breder dan binneri Medica
alleen verspreid wordt. Geïnteresseer-
den in de brochure kunnen terecht in
de Tervuursestraat nr. 9 - of telefo-
nisch op 20 O? 42.

Blijkens opvuningcn in die politieke
hoek is de vredesbeweging een gevolg
van vakeerde inturnunie. en mag het
aantal aanwezigen niet hoog zijn. Die
onmiskenbare politieke opvatting van
de rijkswachttop vindt men dus terug
in de systcuuuischc grove onderschat- .
ting van het aantal aanwezigen op
linkse betogingen. In 1981 sprak
iedereen over 200000 aanwezigen.
terwijl de rijkswacht het had over
70000 munitcstantcn op de toenmalige
vredesmanifestatie. Nu zijn die aantal
ongeveer verdubbeld ...

Radikalc Kriminologen

Klio kan ook zingen!
Het vroegere Klie-koor Cantemus, dat
vijf jaar geleden ter ziele ging, werd
weer onder het stof uitgehaald. Dat
stof werd weggespoeld (al dan niet via
de keel) en een twintigtal frisse
krachten repeteert nu ééns per week.
De bedoeling is om dit akademiejaar
nog enkele optredens te verzorgen.
Ben je student Klassieke Filologie, en
wil je vroeger dan met Driekoningen
aan je voordeur kennis maken met je
eigen kringkoor. .. Inlichtingen op het
Klio-kot, Begijnhof 31., Leuven. Tel.

D· 'krina'Ie zgn. nng ...
Reed, twee weken geleden publi-
ceerden wij een kort berichtje voorde
eerstejaars waarin we waarschuwden
voor een 'studentenkring uit de
Krakenstraat die per post een aantal
mensen een overschrijvingsformulier
toezond. met de vraag 200 BF lidgeld
te storten aan de betreffende 'kring'.
Er is on, geen fakulteitskring bekend
die zijn logies in de Krakenstraat
gevestigd heeft, de enige studenten-
vereniging in de Krakenstraat is bij
ons weten het K.V.H.V. Indienjij of
je ouders per vergissing loch het geld
zouden gestort hebben. en jc geen lid
wenst te blijven van een vereniging
die je niet kent, of die niet de 'kring'
blijkt te zijn waarvan je- hoopt lid te
worden, dan kan je nog altijd je geld
gaan terugeisen. Wc, kunnen je
jammer genoeg geen adres geven van
een vereniging die om onbekend is.
Dat van het K.V.H.V. is overigen,
Krakenstraat 13. 0

Barst de bom in
Centraal-Amerika?
AI blijft het bij ons een tijdje stil
omtrent Centraal-Amerika, omdat an-
dere dingen - als de rakenenbetoging
- onze aandacht vragen. toch blijft de
!!uerilla in Guatemala, EI Salvador en
Nicaragua hun verbeten strijtJ tegen de
repressie vcrdervoeren en blijft Arnc-
rika steun verlenen aan de rcgcrings-
leiders,
Om niet blind of onverschillig te

worden voor deze dagelijkse volkeren-
moord, wordt op donderdag 27 okto-
ber om 20.00 u. in Auditorium Vesa-
lius een info-avond georganiscerd.rnct
Iilm: "Militairen uit beide Arncrika's"
Gastspreker: Dirk Vandersijpen
(journalist van o.a. HUMO) pas terug
uit Centraal-Amerika, zal ons heel wat
interessante dingen kunnen vertellen
over de militaire akties van de Ver-
enigde Staten. Als ook jou de lijdens-
weg van het Centraal-Amerikaanse
volk niet koud laat: afspraak op don-
derdag aanstaande in Aud. Vesalius l

ZOEKERTJES

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

• Chris doet al uw typwerk snel,
verzorgd en met ervaring (thesissen
enz.) op een IBM-machine. Tel. na
18.30 u.: 016/563998.

• Te koop: Natuur & Techniek.
Volledige jaargangen van 1973 t.e.m.
1977. ZW Vermeulen, Maria- Theresia-
straat 85. 016/236963.

• Ik zoek klassieke gitaar in goede
staat. ZW Hilde Depoorter, Tiense-
straat 268.

ZOEKERTJE: 20fr.

• Gezocht: persoon met auto om
studenten op zondag of maandag, en
op vrijdag te voeren van Antwerpen
naar Leuven en terug. Kontakteer
Piet/Bart/Koeki, Brabançonnestraat
99 (Redemptoristen)


