
'Weekbied, Jaargang 10, '83-'84,
Nr, 17, dd. 2 februari 1984,
V.u. Luc Baltussen, Van Evenstraat 2d,
3000 Leuven, Tel. 016/224438,
Abonnementsprijs: 50 fr. (studenten),
150 fr. (niet-studenten), 350 fr. (steun).
Te storten op rek. nr. KB 431-0079541-68
t.n.v. ASR-VETO, Van Evenstraat 2d,
Leuven, met vermelding van 'VETC-
abonnement' en evt. nr. studentenkaart.

Redakties steeds op vrijdag
om,17 uur (open voor ieder) op 't Stuc,
E. Van Evenstraat 2d, 1ste. verdieping.
Artikels binnen op donderdag voor ver-
schijning, advertenties op vrijdag voor
verschijning.
VETOis een publikatie van de Algemene
Studentenraad Leuven.

EN' VERDER ••.
Studentenpsyche .......•.•••..•..••• '3
H~t beste uit de kringbladen ..•..••.• 4
BRT -monopolie •..............•..•• 5
1984 deel 2 .•..••.•••..••••.••.•••• 6
MLB en PvdA •....•...• . . • . • • . . . .• 7
Nicaragua gevangenissen. : •.•.••..•.• 8
Pamfletten in de stad ..........••.•... 9
Nieuwe Jeremiah •...••....••....... 9
Vanrunxt & Strauss ............•••. 10
Een dagje later ..................•• 10
Kommunikatie als film .•.....•..... 11
P. Janssens kolumt ...••....•.••... 12
Berichtjes •.....•.....••..........• 12
Agenda , .. , :. 12

Velo-medewerkers op 8 februari voor rechter

Wordt schrijven krimineel?
De huiszoeking in de Veto-redaktie-

lokalen levert niets op. Geen dossiers,
geen negatieven van bezwarende fo-
to's, geen wapens, geen drugs. Wel de
deels getikte, deels handgeschreven
kopij betreffende de zitting van 16..-
april, zoals verschenen in hetzelfde
nummer Veto 26, en ondertekend met
'FS'. Er wordt een telefoonnummer
achtergelaten voor FS, met de lako-
nieke mededeling zo vlug mogelijk
kontakt op te nemen, "voor het goed
van MM". Ondanks negatief advies
van de redaktie' doet FS wat hem
wordt gevraagd, en aan de andere kant
van de lijn meldt men hem dat hij zo
vlug mogelijk moet langskomen. Zijn
verklaring zou immers beslissend kun-
nen zijn "voor het al dan niet vallen
van een bevel tot aanhouding van
MM".
Diezelfde avond nog wordt MM

inderdaad in voorlopige vrijheid ge-
steld. De betrokkenheid van Veto-
redakteur Fs wordt blijkbaar bewezen
eacht (er staat een artikel van zijn
hand nààst het 'dossierverslag' !),want
hij krijgt gratis een overnachting
aangeboden. N iet echter na eerst op de
geijkte manier behandeld te zijn:
handboeien, vingerafdrukken, drie fo-
. to 's (eentje profiel, eentje frontaal en
eentje in totaalbeeld). Het volstaat in
België blijkbaar om iets te publiceren
in de omgeving van een 'hot' artikel
om gekrirninaliseerd te worden ...
's Anderendaags moet FS een

verklaring afleggen bij de onderzoeks-
rechter. In een verslag van zijn
wedervaren schrijft FS I :
"De onderzoeksrechter blijft streng mar
lijkt toch tevreden. Hij dicteert mijn
verklaring, en houdt nadien spontaan
een korte speech (in voorlopig gehech-
jargon ook preek genoemd). Blijkbaar
1'001' Veto bestemd, citeren dus. Hij
heeft geetf- kwaad oog in 'kritische
journalistiek', maar je moet dan ook
kritisch tegenover je bronnen blijven.
Ook wat betreft de gebruikte midde-
len. Dat je het opneemt tegen milita-
risme en machtsmisbruik is op zich
geen slechte zaak, en als je hiervoor
hard wordt aangepakt mag je je niet
zomaar laten ontmoedigen. Inder-
daad. de individuele vrijheid is ook
niet meer wat :e was... "
Bilan van het ganse gebeuren voor

FS en MM: een aanklacht voor 'heling
van vertrouwelijke dokumenten'.

voor het Leuvense gerechtsgebouw
worden (al dan niet betrokken) om-
staanders in grote getale en bepaald
niet zachthandig opgepakt. Dezelfde
voormiddag valt een ongeïdentificeér-
de groep onder de naam Kommando
Hem Day - naar de Belgische anar-
chistische dienstweigeraar uit 1933-
het Leuvense arrondissementskommi-
sariaat binnen om er, naar eigen
zeggen, gewetensbezwaardendossiers
te 'ontlenen'. De pers was op de hoogte
van de aktie en fotografen zijn in grote
getale aanwezig. Ook Veto is er bij.

Voorjaar 1982. België heeft
nog maar één grote anti-
raketten manifestatie ach-

ter de rug. Het militarisme is er.
echter niet minder om, en de
tegenstand ertegen lijkt vooral in
Leuven 'in' te zijn: het zijn de
hoogdagen van de anti-militaris-
tische aktiegroep Onkruit. Mar-
tin Van Kerrebroeck, 'eerste'
totaalweigeraar (radikale ver-
werping van zowel leger- als
burgerdienst) is een begrip. Het
fenomeen totaalweigeren leeft. .
Wat deed Veto op dat mo-

ment? Veto was erbij, Veto
schreef erover. .

Heling
Op 29' april '82 Ug. 8, Veto nr. 26)-
een dikke week na het proces - pakt
Veto uit met een afdrukje van een
vertrouwelijke, tevens echter hoog
kompromitterende rijkswachtmede-
deling aan de overheid (zie kadertje).
Die mededeling was een kopie die was,
overgenomen uit een pak anoniem op
de redaktie afgeleverde kopies van de
genoemde dossiers,
Blijkbaar is dit gebruik maken van

de informatieplicht genoeg voor de
gerechtelijke overheid om Veto te
brandmerken als 'betrokken' (en dus:
krimineel?) en op donderdag 6 mei '82
worden onze redaktielokalen vereerd
met een bezoek van rijkswacht en BOB
- huiszoekingsbevel in de ·hand.
Dezelfde morgen, maar dan iets vroe-
ger - om 5 uur, bij het vroege
ochtendgloren - was onze toenmalige
verantwoordelijke uitgever MM van
zijn bed gelicht.

Interview Mangelschots (deel 1)

Alma of het einde
van een illusie

In november '80 wordt Martm's
totaalweigeren publiek bekend. De
overheid wacht echter geduldig af
alvorens in te grijpen en Van Kerre-

·...tIioedl ,,"'dt,.. ~ 19 maart 1982
voor de boetstraffelijke rechtbank
gedaagd.
Dit blad is er als de kippen bij om de

gebeurtenissen in en rond het gerechts-
gebouw te verslaan, De volgende
weken staat Veto bol van informatie
- wij hebben goede bronnen, onze
medewerkers zitten op de zaak,
Op 16 april '82 moet Martin voorde

tweede maal voorkomen, Ditmaal
onder ruime. belangstelling van rijks-
wacht, BOB, maar vooral publiek. Dat
werkt blijkbaar als katalysator op de
arm der wet en er wordt ingegrepen:

Lezer Laermans (cf. Veto
nr. 13) mag hierin het
onmogelijke zien: Veto

interviewt Gust Mangelschots,
sinds jaar en dag direkteur van
de Alma's. Bedoeling hiervan is
niet zozeer een portret van die
man neer te zetten. We proberen
wél te achterhalen vanuit welk
denken Gust Mangelschots 'zijn'
Alma organiseert. En daarmee
willen we dan tegelijk zijn visie
konfronteren met die van Soci-
ale Raad. Misschien dat de lezer
aldus, een beter inzicht krijgt in
datgene waarom het in de verga-
deringen van de Raad van Be-
heer van de Alma draait.

dus door naar de kliënt. Wij leren
overal, dat als je iets beters wilt, je ook
meer moet betalen, Als wij dat hier niet
doen, dan doen we iets onlogisch. Ik '
vind trouwens, dat een duurdere
schotel ook gesubsidieerd mag wor-
den. De studenten hebben ooit gezegd:
maak winst op de dure dingen in de
snack, dan kun je daarmee de officiële
dagschotels subsidiëren. In die periode
was dat mogelijk, omdat er toen een
groter verschil was tussen die snack-
bars en de restaurants. Maar wat zien
we nu? Elk Alma-café wordt na
verloop van tijd toch een restaurant. »

16 April, rond de middag. Sympathisanten van Martin Van
Kerrebroeck, die zich het Kommando Hem Day noemen, naar de
Belgische anarchistische dienstweigeraar uit 1933, brengen een
bezoekje aan het Leuvense arrondissementskommissariaat, gelegen
op de hoek van de Brouwersstraat en de Halvestraat. Ze gaan er aan
de baal met 72' persoonlijke dossiers van in het Leuvense
tewerkgestelde dossiers, Veto brengt in dit nummer exclusief een
bloemlezing uit de inhoud. De konklusie die zich opdringt is:
gewetensbezwaarden doen beter gewone legerdienst'

Dagschotel: niet elke dag
Veto: Hoe wordt de voedingswaarde in
de menu's ingerekend? Krijgt iemand,
die elke dag de dagschotel neemt, een
volwaardige voeding?
Mangelschots. ••Ik geloof vooreerst
niet dat iemand elke dag de dagschotel
neemt. Maar verder moet ik zeggen dat
het moeilijk is om devoedingswaarde
in cijfers te benaderen, Vroeger lag er
wat dat betreft minder verantwo.orde-
lijkheid bij de gerants, Zij betrokken
allemaal hetzelfde uit de Alrna-keu-
ken, Maar nu bieden wij hen verschil-
lende sausen, groenten, vlezen aan.
Soms ook wel totaal preparaten. Het
zijn de gerants die kiezen, ..
Veto: Wat is nog het voordeel van de
dagschotel. behalve dat het de goed-
koopste is. als hij geen gevarieerde kost
meer biedt?
Mangelschots: ..0, het is zeker niet
omwille van de variatie. dat je naar de
duurdere schotel moet gaan, denk ik.
En dan, het .is natuurlijk de goed koop-

Veto: 0/11 bij het meest opvallende te
beginnen: ondanks de tegenkantingen.
drijft U elke vakantie de prijsdifferenti-
cring vcrder door.
Mangelschots: ..Wel. elke vakantie,
dat is misschien een beetje overdreven.
Maar er is inderdaad wel een evolutie.
Omdat er vraag naar is. Tegenover
vroeger ku n je rustig stellen dat er
minder klachten zijn, De appreciatie is
beter. Dat is ook begrijpelijk: alsjeéén
schotel presenteert. krijg je altijd
kritiek, Er is er altijd wel één die dit
niet lust of dàt gisteren al gegeten
heeft. Nu kun je zelf kiezen - en dat
stemt tot grotere tevredenheid. Psy-
chologisch is dat ook heel begrijpe-
, lijk.»

Veto: Maar dat impliceert nog geen
prij sdifferen tiëring.
Mangelschots: ..Neen, Theoretisch is
het mogelijk verschillende schotels aan
dezelfde prijs te geven. Maar je loopt
dan het risico van een eenzijdige
reaktie van het kliénteel. De ene
schotel is altijd wat beter gestoffeerd
dan de andere, Als men die dan méér
neemt. dan stijgt ook de kostprijs .»
Veto: Vroeger kon het klaarblijkelijk
toch. ook in de praktijk ..,
Mangelschots: ..Die twee dagschotels
scheelden toen gemiddeld 9 fr. in'
kostprijs. Soms liep dat zelfs op tot
20 fr. En dan moetje kiezen wie je voor
dat verschil laat opdraaien: de .subsi-
(lies of de kliënt. Nu schuiven we dat
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Persvrijheid

In het redaktioneel van Veto 28,
jaargang 8, neemt ook de redaktie in
haar geheel "uitdrukkelijk afstand van
de organisatie die de aktie uitvoerde en
van haar praktijken" en verklaart
"niet betrokken" te zijn noch "een
oordeel te vellen". En verder: "Het
mag dan normaal zijn dat, ondanks
dat, de overheid door onze publikatie
gealerteerd was en' via Veto wou
proberen informatie ie verzamelen
over wat zij als misdadig omschrijft.
Wij nemen het evenwel NIET dat we op
deze wijze ernstig in onze persvrijheid
gehinderd worden: de verantwoorde-
lijke uitgever om 5 uur 's morgens van
zijn bed lichten en één van de
joernalisten ter. verantwoording roe-
pen voor het gepubliceerde voelen wij
immers aan als een serieuze intimi-
datie, het doorzoeken van onze redak-
tielokalen speurend naar de gestolen

(vervolg op p. 4)
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Goed en goedkoop
Veto: U beroept zich op de 'vraag' van
het kliênteel. Maar in welke male moet
men in de restaurants van de sociale
sektor met dit vraag rekening houden?
Als men bijvoorbeeld kijkt welk soort
kliênteel men in Alma I is gaan aantrek-
ken ... De sociale sektor is toch opgezet
met de bedoeling de universiteit toegan-
kelijker te maken voor mensen die er
anders te grote financiële moeilijkheden
zouden' kennen, -Maar de mensen die nu
in Alma I komen zouden er, volgensons.
anders ook wel geraakt zijn,

I (vervola op1. 5)
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Een 'kopie .van een stukje voorpagina van de gewraakte Veto ...
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REDAKTIONEEL
Bij de wet van 30/12/83 is de belg vrij te
.frauderen. Waarlijk een libertair initiatief
van onze nationale regering. Dezelfde
datum verscheen, in het Staatsblad, een
artikel waarin werklozen werd toegestaan
bij uitbetaling van dopgeld reeds belastin-
gen te laten Inhouden. Voorwaar, een
demokratisch recht in een demokratisch
land. .
. _ In hetzelfde land, op dezelfde dag, in
hetzelfde Staatsblad bepaalt hetzelfde
artikel tevens dat alle werklozen die geen
gezinshoofd zijn en van dit voorrecht dat
de overheid geeft géén gebruik wensen te
maken verondersteld worden op het einde
van het jaar een interest van 22,5% bij te
leggen bij de verschuldigde belastingen.
Inderdaad, een demokratisch recht van

een demokratische regering anno 1984.
Soms wil de huidige bewindsploeg wél

open spel spelen. Voor deze regering
gelden schoolverlaters nog steeds als
mensen dié men fair kan behandelen.
Martens-Gol vertellen de jongeren van
onze maatschappij de waarheid zonder
.doekjes om. Hun wachtgeld gaat, gewoon,
maandelijks met zo'n 3000 belgische
franken omlaag. Of waar eerlijkheid nog
kan bestaan. De 50000 kandidaat-stempe-
laars mogen zich gelukkig prijzen.

tastbare Belg zelf alle maatregelen nemen
tegen gebeurlijk~ inkonveniënties, vanuit
een hoger bewustzijn van het eigen Ik.
Elke andere oplossing zou kommunis-
tische diktatuur heten, nog steeds volgens
dat denken. Zo ook met de wachttijdver-
goedingen. De onmogelijkheid van een
dergelijke stellingname moet wijken voor
het gestelde ideaal. Barbaars, zei u, en wij
ook.
Het katolieke denken biedt misschien

een oplossing. De oplossing waarmee het
katolicisme is groot geworden. In de loop
van vorige eeuw begiftigden de grote
eigenaars het plebs uit de streek met
koffiekoeken op zondag namiddag. Zo
ontstond het paternalisme, de aalmoes-
idee die de zielen van hen die niet door
het oog van een naald konden in de
zaligheid moest helpen. Het zilverpapier
voor de neger'tjes. Deze oplossing houdt'
terdege rekening met het individu-princi-
pe: iedereen is vrij om te geven, iedereen.
is vrij om te nemen. Een koffiekoek heet
nu 230 fr., voor een niet-gezinshoofd
onder de 18. Onmenselijk, zei u. Wij
stemmen met u in.
Het katolieke denken zet zich verder

door in de nationale behandeling van de
werklozen. Op allérl.ei manieren wordt de

alleen wonende, de gewoon samenwonen-
de bestraft. Het enig mogelijke etische
bestaan heet nu het gezin, geinkorporeerd
in het gezinshoofd. Het geheel wordt
geïntegreerd in een organisch opgebouw-
de samenleving .•Een zeer platte metode
om vormen van dissident gedrag te
bestral1en, een weinig elegante manier om
een bepaalde levenswijze op te dringen.

De afbouw van de vervangingsinkomens
is geen alleenstaand feit en evenmin
nieuw. Alle kategorieën doppers hebben
er vroeger al aan moeten geloven. Nu de
schoolverlaters. Een wachtend gezins-
hoofd mag zich gelukkig prijzen met zijn
dagelijkse 608 fr. De min-18-jarige school-
verlater krijgt amper 230 fr. Als hij geen
gezinshoofd is toch. En als hij niet
samenwoont, want dan gaat· er nog 6% af.
De spreekwoordelijke én groteske situatie,
dat iemand die zijn wachttijd doormaakt
geen postzegel meer kan betalen om zijn
solicitatiebrief te versturen, is niet meer
onmogelijk. Geen probleem: het vervoer
bekostigen om effektief een solicitatie-
gesprek te gaan voeren is voor deze'
kategorie belanghebbenden al lang uitge-
sloten. Een interne kontradiktie binnen de
werkloosheidsuitkering: aan een toekomst
werken is onmogelijk. Overleven wordt
gelijkgesteld met vegeteren.

Het systeem der wachttijden legt de
vinger op een tere plek der kato-liberale
ideologie. Zich verzekeren is een persoon-
lijke zaak, zo heet het in dat denken, waar
in naam van de vrijheid elke hogere
instantie niet mag ingrijpen in het
menselijke Zijn. Daarom moet de Onaan-

Objektief .gezien zijn dergelijke maatre-
gelen alleen mogelijk via grootse desinfor-
matiekampagnes. Immers, slechts als een
bevolking gelooft dat dissidenten enkel in
de oostbloklanden bestaan, slechts als
korporatistische denktrends massaal wor-
den opgedrongen - al deze maatregelen
zijn inderdaad 'hoogstens nadelig'voor
hen die er het slachtoffer van zijn' -, kan
een dergelijk immoreel gebeurer:t zich
verder zetten. De schoolverlater is immers
slechts een nationale minderheid. Dus
leven we in de best denkbare der
werelden.

De taak van een studentenblad binnen
deze kontekst is duidelijk.

De redaktie

zelfs waarnemers de werking van de
SoRa storen. In iedere demokratie is
het de gewoonte dat de verkozen
vergaderingen, die een normatieve
funktie hebben, openbare vergaderin-
gen houden zodat de kiezers hun
verkozenen kunnen kontroleren.
Dit is politieke (in de ruimste zin van

het woord) vrijheid, dit is demokratie.
Paul Van de Heyning

Iste lic. Rechten

LEZERSBRIEVEN
MedewerkersaanVeto17: LukBaltussen.KristienBergans,PollekeBijnens.PeterBreugelmans.
EddyDaniëls.FrederikdeClerck.DamienneDeCock.RobertDe Con, PeterDeJonge.Veerle
De Moor, Dirk De Naegel, Ria De Schutter. Els De Temmerman. Noël Herteleer,Guido
Janssens, Stef Janssens, Ineke Leemans.Pascal Lefèvre, Peter Mostrey,Dirk Scheys.Petra
Smulders,PieterT'Jonck.KrisVanHaver,LukVanheerentals.JanH.Verbank,KoenVerboven.
Wim Verhelst.

verzoent, die kompie te illusie waarvan
we nu weten waartoe ze kan leiden).
Mijn eigen artikel in Wijzer (kring-

blad van de filosofen), 'Kan een mens
leven zonder neuriën?' (Wijzer I.
november 1983), bevat grotendeels'
dezelfde gedachten. Om jou vol-
mondig bij te vallen, licht ik er volgend
citaat uit:
'Het vervlakkingsproces binnen de

minimal music heeft ook Soft Verdict
niet gespaard. Reeds in de lang niet
onaardige LP Vergessen werden de
fundamenten gelegd voor de latere
ontgoocheling: het eentonige Crum-
mar-geluid en steeds dezelfde har-
monische formaties' (Mertens noemt
dat zijn 'language", lees: lengwitch -
.wij : gebrek aan inspiratie).
'Zijn konsert in Gent bestond voor

het grootste stuk uit zoveelste her-
werkte versies van wat we allemaal al
lang wisten' (o.a. Struggle, wat hij al
minstens sinds EPS'82 zit te herwerken
voor alle mogelijke bezettingen van
zijn kameleon-ensemble).
'Close Cover: een piano en een

falsetstem, easy-listening voor tussen
de soep en de patatten. Sentimenteel,
voorspelbaar, goedkoop. Mét die ene
kwaliteit die er een potentiele sukses-
singel van maakt: jc kan meeneuriën.
. Hoelang zal het duren eer Mertens
beseft dat hij zichzelf hopeloos aan het
herhalen is? In zekere zin is het een
wegwerpplaat, je kan Close Cover na
een eerste beluistering toch al feilloos
naspelen aan de piano. Je kent die
akkoorden immers. Van je eerste les
harmonie'.

, NSV-story
Unieke reproduceermethodeOp het presidium van Historia van

26 januari werd beslist NSVin aanmer-
king te laten komen voor subsidiëring.
Vooraf kreeg de preses van NSV de
gelegenheid zijn zaak te bepleiten.
Historia-preses Thierry Mommens
had hem daartoe op eigen houtje de
toestemming gegeven. De subsidiëring
werd gestemd met 21 stemmen voor,
13 tegen, 6 onthoudingen. (dwz 21 op
40). De Nsv-vertegetlwoordiger kreeg
de kans de beweging inhoudelijk toe te
lichten en te verdedigen.
De diskussie kon geen diepgang

bereiken omdat zij door Thierry M.
systematisch ontweken werd en voor-
tijdig afgebroken. Dientengevolge
werd het probleem louter formeel
opgevat. Gesteld werd dat NSV vol-
deed aan de acht voorwaarden van
FKK.Toch vinden wij dat een inhoude-
lijke diskussie hier zeker op zijn plaats
is. Genoemde kriteria zijn minimum-
vereisten waaraan een vereniging moet
voldoen om eventueel in aanmerking
.te komen voor subsidiëring. Overigens
is het duidelijk dat FKK(de laatste tweè
jaar) en de stuurgroep (vorig jaar) op
niet zuiver formele gronden hun
beslissing namen.
A fortiori moeten de kringen zelf,

die via ASR uiteindelijk de beslissing
nemen, hun oordeel op inhoudelijke
gronden bazeren. Anders onttrekken
zij zich aan hun verantwoordelijkheid.
Het kan niet ontkend worden da t door
het subsidiëren van een vereniging,
haar aktiviteiten ook onrechtstreeks
gesteund worden.
Wij menen ons dan ook te moeten

distantiëren van de presidium-beslis-
sing dienaangaande. De manier waar-
op een en ander gebeurde gaat in tegen
elke demokratische traditie. In elk
geval is het duidelijk dat voornoemde
beslissing niet zonder meer kan aan-
zien worden als hét standpunt van dé
studenten gçschiedenis.

Marc Debaere
Chris tof Grootaers
Jan Van Outrive
Tom Verschaffel

Klio Nooit tevoren in de geschiedenis beschikte men
over zoveel informatie. De moderne technologie
maakt het mogelijk snel en goedkoop informatie te
vermenigvuldigen. Penceprint heeft. die trend
gevolgden voor sneldruk de meest geperfectio-
neerde Xerox-drukmachines in huis gehaald .:
Penceprint reproduceert nu nóg sneller en voor-
deliger voor u ..

. In het jongste Veto-nummer lazen we
tot onze grote verbazing dat we ons
met Klio "in het milieu van de
studenten Klassieke 'Filologie" bevin-
den. Van het bestaan van zoiets als
oud-historici schijnt Vanzwam (What
is in a name? - "Nomen est omen,"
zegt men in ons 'milieu') niets af te
weten. Als het de eerste maal was dat
zoiets voorviel, zou dat een toevallige
vergetelheid kunnen zijn en dan was
deze reaktie muggezifterij; het. gebeurt
echter al. te vaak dat de studenten
Oude Geschiedenis worden vergeten
als men het over Klio heeft (zie bv
alleen al de akademische agenda),
hoewel deze studenten binnen de kring
een aktieve kern uitmaken en sommige
OG-ers ook in de ASR aktief zijn
{geweest). Zij hebben echter de pech
dat ze tussen twee stoelen vallen: ze
studeren aan het departement Klassie-
ke Studies, maar krijgen het diploma
van historicus. Misschien is dit een tip
voor een artikel; informatika is niet de
enige richting waar er problemen zijn.
Maar vooreerst: ASR, ken 'uw' krin-
gen! Ook de kleintjes. Of waren jullie
soms niet voor demokratisering en
gelijkheid?

Alle kopieerdrukwerk ..
Tjjdschriften, reisverslagen, facturen, 'uitnodigin-
gen, cursussen, reclame. Alle kopieerdrukwerk dat
u Pencoprint toevertrouwt voldoet aan de eisen die
u van kwaliteitswerk verwacht- uitstekende punt-
voor-punt weergave, grote verwerkingsmarge, .
scherpte, beschrijfbaarheid. Recto-verso levert
geen problemen op en verkleinen al evenmin. Of
drukken op karton of gekleurd papier. Pencoprint .
zorgt verder voor het vergaren, perforeren, nieten,
plakken onder al dan niet bedrukte omslag.Luc Rombouts

Klio-praeses '83-'84

Jan Vansteenwegen nvdr: we nemen je tip ter harte .•

Naschrift Kolumn Bliksemsnelle service .. .Hiermee zou ik graag reageren op het
naschrift dat u in Veto 16 dd. 26
januari 1984 hebt toegevoegd aan de
lezersbrief van E. Vanderheiden en G.
Sepelie, waarin u de werking van SoRa
uiteenzet.
U stelt hierin dat de SoRa waakt

over de dernokratisering van het
onderwijs en dat daarom het NSVvan
de vergadering moet worden verwij-
derd omdat zij zogezegd de Soka in
haar aktiviteit bemoeilijken. Weiiiu,
heren, is me dat nogal demokratie!
Mijns inziens is dit je reinste autokra-
-tie, namelijk het uitschakelen van die
elementen die niet stroken met de
eigen gevestigde opvattingen (over
'demokratie).
Met dit alles' wil ik niet zeggen dat ik

veel sympatie over heb voor het NSV,
maar ik vind wel dat men er in dit geval
eens goed moet over nadenken of de
opvattingen over demokratie van de
SoRa wel "0 zo dernokraties" is. Deze
vraag lijkt me des te meer gerecht-
vaardigd als ik dan ook nog lees dat

Aan P. Janssen
Gefeliciteerd met uw kortere ko-

lumn afgelopen week. Doe zo verder
en konvergeer naar het niets.

W. Sempels

Geen. risico's om vijf voor twaalf! Penceprint
beSchikt over een dubbel machinepark Xerox
9500, eigen fotózetterij, drukkerij (vijf groepen) e~
een moderne boekbinderij. ZoD"er tusseDpeno-
~eD en met attente service leveren zij uw werk in
een minimum van tijd.Reeds enkele malen ontvingen wij

op de redaktie brieven van mensen
die achteraf helemaal niet blijken te
bestaan, of die niets van die brief
afwisten.Mertens' pleasure penceprint pvba

tiensestraat 36
'Leuven

tel. 01,6/22.10'.39

Is G.J. geabonneerd op Wijzer? Die
vraag kwam bij mij op toen ik de to the
point kritiek las op Mertens' mini-LP
'Struggle for pleasure' (Veto 15).
Proficiat G.J.,je bent de eerste om de
opgang van de wonderboy te stuiten
(in Vlaamse weekbladen, alle BRT-
zenders, tot op Scorpio toe - Leuven
Lokaal hoopt zeker zo zijn muzikaal
nivo wat op te tillen - de droom van een

,=-=:~==----;;-m~u~Zlr,'e!c c;lie'entertainn:'en~' en 'kunst'

Om dergelijke misbruiken te voor-
komen, wordt elke briefschrijver
verzocht zijn volledige naam én
adres aan de redaktie bekend te
maken. Wie zijn naam liever niet in
Veto ziet staan, kan nog altijd
gebruik maken van de formule
'naam en adres bij de redaktie
bekend'.

·_t....4::. '-."t_rt!lllnme.nt' en 'kunst' vaarergo ais IK. uall_UUI\ IIUQ
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Hetgeen hierboven ver-
meld is, doet zich na-
tuurlijk niet elke dag

voor. Zelfs niet elke week. Voor
de modale student is de tijd in
Leuven er een waaraan men later
met heimwee terugdenkt. Dat de
eksamens zwaar waren, dat men
soms dacht niet te slagen, enz.,
vergeet men vrij vlug. De positie-
've dingen zoals de fuiven, de
lieven... worden meestal bena-
drukt. Dit is waarschijnlijk de
reden waarom de Leuvense stu-
dententijd zo kan geromanti-
seerd worden. Voor sommigen is
Leuven echter niet zo'n vreugde-
volle tijd. Voor hen is Leuven
synoniem met vereenzaming, ie-
der voor zichzelf, niet slagen enz.
Opmerkelijk is dat deze groep
toeneemt.

Op 10 februari organiseert het Me-
disch Centrum voor Studenten een
kollokwium rond het tema De Gezond-
heid van de Student. Twee' redenen
voor Veto om eens te praten met Emile
Willems, die als psychiater verbonden
is aan het psychoterapeutisch centrum
van de K.U. Leuven.

Enkele cijfers
Het psychoterapeutisch centrum wil
de studenten de kans geven om een
terapie te volgen, d.w.z. dat men aan
de student de mogelijkheid biedt om
bij zichzelf stil te staan, om zich zo
beter te leren kennen.

De grote groep van hulpvragers
komt op eigen initiatief naar het
centrum: ca. 46 %. De voornaamste
verwijzer is het Medisch Centrum met
17 %. De Dienst voor Studieadvies
komt op de tweede plaats met 14% en
dan zijn er nog de professoren,
ombudsdiensten en vrienden, dat is
goed voor 10 %.

Vorig jaar kwamen er 129 nieuwe
kliënten op het centrum. Dan is er nog
een overdracht van 50 kliënten van
vorige jaren. De mensen die de psycho-
terapeutische dienst op het medisch
centrum ontvangt, zijn hier niet bijge-
rekend. We stellen vast dat er een
stijging is t.o.v. de periode '77-'78 met
15%. Toen waren er 112 nieuwe
aanmeldingen.

Welke problemen
Veto: Voor welke problemen komt men
naar hier?
Emile Willems: .. Ik denk dat je het
beter anders kan formuleren. De meest
studenten komen naar hier met de
vage klacht dat ze zich niet goed
voelen. Ze ervaren een druk die groter
is dan dat ze kunnen verdragen. Ze
gaan dat merken op verschillende
manieren. Het kan zijn dat ze lichame-
lijke klachten beginnen te vertonen:
hoofdpijn, maagpijn. Het kan ook zijn
dat men zich allerlei gedachten begint
te maken zoals dat men niet in staat is
om. te studeren, dat men niet zo
populair is, dat men geen relatie kan
aangaan met een meisje of jongen. Dit
kan leiden tot situaties waarvan men
weet van zichzelf dat men ze ont-
vlucht: bv. niet naar een TD durven
gaan, niet durven eten in de Alma en
.zomeer. Door die te sterke druk zakt
men weg in een toestand waarin men

Het moet rond half vier 's nachts geweest zijn. Ter hoogte van café Universum in de
Tiensestraat houdt iemand me tegen en vraagt me naar de dicntsbijzunde dokter. "Die slapen
allemaal al." zeg ik. "Ga morgenvroeg maar eens kijken." "Dan is het te laai. ik heb een heel
doosje valium ingenomen:" Eerst denk ik dat het om een onsmakelijke grap gaat. Maar dit
blitkt niet het geval te zijn. Omdat we geen geld hebben om de 900 te telefoneren. besluiten
we samen naar het dichtbij gelegen rusthuis in de Frederik Lintstraat te ga,an. "Daar zal wel
een verpleegster zijn!" In de Vlamingenstraat gekomen. kan hij niet meer verder. Ik zet hem
tegen een kast van de RTT en maan hem aan om daar op me te wachten. In het rustruns
gearriveerd leg ik heel de situatie uit aan twee verpleegsters. Hun reaktie verrast me. "Maar
waarom komt ge daarmee hier aan? Wij zijn de 900 niet. We hebben zo al genoeg onze
bezigheid." Na lang aandringen bellen ze toch de 900. Ik loop terug. De jongeman Zit

bibberend tegen de RTT-kast. "Laat me maar zitten." zegt hij. "want het is toch al te laat."
Uiteindelijk geraakt hij overeind. Onderweg vertelt hij me dat hij de hele week alleen op zijn
kamer zat. De poging om zijn polsen over te snijden was mislukt. Dan maar de minst pijnlijke
weg. In het bejaardentehuis gekomen. moet hij in een soort wachtkamer gaan zitten. De

verpleegsters bekijken hem vanuit de deuropening als een vreemdsoortig marsbewoner. een
xvan hen weet hem zelfs te 'Vertellen dat het toch geen toeren zijn. wat hij gedaan heeft. Vrij

snel komt de ambulance en neemt hem mee. Voor 'mij' verdwijnt hij even snel als hij
gekomen is.

Studenten in nood,

Niet alleen tijdens de eksamenperiode ziet het nachtkastje van sommige
studenten er zo uit.

ziek wordt, waarin de lichamelijke
klachten werkelijk iets vast worden,
men glijdt af in stemmingsstoornissen
en wordt depressief. Dit alles heeft tot
gevolg dat men zich niet, meer goed
voelt funktioneren als student en. als
mens."

Veto: Tot welke kategorieên van pro-
blemen komen Jullie. als er een analyse
gemaakt wordt van de situaties waarin
de hulpvragers zich bevinden?
EmileWilIems: «Het is zo dat we naar
de registratie toe niet werken met
diagnostische kategorieën. We probe-
ren wel te kijken naar wat ons een idee
~nF~nwn&emMwn&~rua~
waarin de kliënten zitten. We zijn gaan
kijken naar zaken zoals zelfmoord.
Hier~ee heeft 15% van onze kliënten
te maken. In welke mate is er een
psychologische opname geweest in de
voorgeschiedenis. Dit doet zich voor
bij 8% van de kliënten. Psychotische
symptomen - het verliezen van
kontakt met de realiteit - doet zich bij
14% van de kliënten voor enz."

Wie heeft problemen?
De grote. groep die beroep doet op het
Psychoterapeutisch Centrum zijn eer,
stejaars. Doch ze zijn niet alleen. Er
komen ook hulpaanvragen uit hogere
jaren. Globaal genomen zien we dat de
hulpaanvragen gelijkmatig verspreid
zijn over de jaren.
Emile~lems: ..Het is geen kwestie
van 'het zijn diegenen die naar de unief
komen en die er niet voor geschikt zijn,
die beroep doen op-ons' ..Soms is het zo
dat men pas bij het afstuderen de
gevolgen ziet, dat men in de knoei zit. ..
Veto: Hebben de mensen die naar hier
komen meer last met hun studies?
EmileWilIems: "Het hoeft geen ver-
band met elkaar te hebben. We
kunnen evengoed kliënten krijgen die
suksesvol zijn in hun studies, maar
zich daarnaast niet goed sociaal ge
integreerd voelen.» .
Veto: Zij gaan nog meer studeren omdat
u weinig sociaal kontakt hebben.

Emile Willems: ..Er zijn verschillende
reaktiepatronen. Dit is afhankelijk
van persoon tot persoon. We maken
mee dat het akademisch suksesvol zijn,
op zich met angst beladen kan worden.
Er ontstaat hergevoel dat men zich
buiten de groep zet, daarom gaat-men
minder studeren."

Tussen jongens en meisjes is er een
verschil wat betreft hun aanwezigheid
op het Centrum. Meisjes nemen iets
meer kontakt op met deze dienst. Het
verschil is echter niet signifikant. In
een normaal samengestelde bevolking
nemen meisjes gemakkelijker dan
jongens kontakt op met een psycholo-
gisch centrum.
Emile Willems: «We zien dat hier de
unief jongens evenzeer. in de puree
geraken .»

Veto: Zijn de mensen die hier op de unief
in psychologische moeilijkheden ko-
men. mensen die ook in moeilijkheden
zouden zitten als zé niet naar de unief
kwamen?
Emile Willems: « Ik denk dat we alles-
zins mogen stellen dat de universiteit
problemen naar boven laat komen. De
universiteit houdt stress-situaties in
waardoor onze zwekke plekken naar
boven komen. We zien uit studies dat
er een grotere incidentie is van emoti-
onele moeilijkheden bij universiteits-
studenten dan bij leeftijdsgroepen die
in een andere-situatie zitten."
Veto: Heeft de toename van de studie-
druk een invloed op het bestaan van
psychologische klachten?
Emile Willems: ..Dat heeft daar zeker
een invloed op: Dat is één van de
stress-faktoren.»
Veto: In welke mate speelt dat?
Emile Willems: «Daar kan ik niets op
zeggen. Eén bepaalde stress-faktor
leidt·niet noodzakelijk tot een oneven-
wicht. Een samenloop van omstandig-
heden verootzaakt die \ituatie. Je
komt op de universiteit terecht en je
hebt nooit geleerd om alleen te zijn.
Van een kleine groep- klas, schooI-
kom je in de grote massa terecht. Je

moet slagen maar terzelfdertijd zegt
men dat je er een plezierige tijd van
moet maken. Veel studenten zitten met
het idee dat ze thuis niet weten hoe
moeilijk het hier is. Dit veroorzaakt
stress-situaties." .

Prestatiedruk
De studenten uit de humane weten-
schappen doen meer beroep op het
Centrum dan de studenten uit de posi-
tieve wetenschappen. Proportioneel
komen de meeste aanmeldingen uit het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte,
gevolgd door. de studenten uit de
fakulteit van Psychologie en Peda-
gogie, de fakulteit Sociale Weten-
schappen en die van Godgeleerdheid.
Van dezelfde grootteorde is het aantal
aanmeldingen uit geneeskunde. De
fakulteiten Rechten, Ekonomie, Let-
teren en Wijsbegeerte, "Wetenschap-
pen, Landbouw en Farmacie zijn in
gelijke mate vertegenwoordigd. Hun
percentage bedraagt de helft van
vorige groep. De fakulteiten Licharne-
lijke Opleiding en Tandheelkunde
doen bijna geen beroep op de diensten.

Emile Willems verklaart de vaststel-
ling, dat geneeskunde zo sterk ver-
tegenwoordigd is, doordat o.a., de
prestatiedruk er zo groot is. Als men
zich wil specialiseren, moet men zijn
graden halen.
Emile WUlems: -Dèze spreiding weer-
spiegelt ondermeer het psychologisch
minded ,zijn van de studenten. In
sommige fakulteiten leert men om bij
zichzelf stil te staan. Zij staan gemak-
kelijker stil bij bv. hoe funktioneer ik
hier? Wat is de zin van het bestaan?
Daar is men vlugger geneigd orrr aan
psychoterapie te denkerr als hulp-
middel. In andere fakulteiten vindt
men qat flauwe kul en zegt: je moet er
je maar doorheen slaan. De problemen
moeten erg groot zijn, wanneer men de
stap zet naar psychologische hulp-
verlening .»

Studenten uit minder geprivilegieer-
de sociale groepen (arbeiders, werk-
lozen, gepensioneerden) maken sterk
gebruik van het c.entrum (25%).
Studenten uit universitaire milieus
doen ook veel beroep op de diensten
(21%).
Emile Willems: «De prestatiedruk, die
men dikwijls als zeer zwaar ervaart,
komt bij deze twee groepen op een
verschillende manier tot uiting .»

&UU.,UQ ........ t,;L., UiI..t.M ,. uu:, r .lYli:l:jCCCC1.

: «Ouders die naar de universiteit
geweest zijn, koesteren gemakkelijk de
verwachtlng dat zoon- of dochterlief
naar de universiteit zou gaan. Som-
mige studenten komen door de hoge
verwachtingen van hun ouders terecht
in moeilijke fakulteiten, die hen soms
niet aanspreken. We zien dat die groep
ouders veel vlugger kontakt met ons
opneemt; ze zijn zeer bezorgd .»

«Bij de groep waar de ouders arbei-
ders, werkloos of gepensioneerd zijn,
stellen we een stuk vervreemding vast.
De studiedruk krijgt een andere kleur
bij. Het wordt nl. erg belangrijk om te
slagen, want anders gaan de kansen
voorbij. Ze-voelen dat de familie thuis
niet zo goed kan begrijpen wat zich
hier allemaal afspeelt en hoe zwaar het
is. Deze studenten hebben niet graag
dat hun ouders geïnformeerd zijn over
hun problemen. De ouders zouden wel
eens kunnen zeggen: "als hij (student)
nu ook nog problemen moet krijgen
van dat studeren, dan kan hij beter
stoppen .....
Veto: Zijn de nieuwe levensgewoonten
die men in Leuven aanleert, de andere
sociale klasse waartoe men gaat be-
horen als men studeert, aanleiding tot
problemen?
Emile WilJems: ..Dat speelt alleszins
bij de minder geprivilegieerde stu-
denten. Deze studenten zeggen soms
dat de ouders hen de boodschap
geven: "zoon/dochter, je moet niet
denken dat je boven mijne kop gaat

, springen." De banden die men heeft.
met zijn oorspronkelijk milieu hoeven
daarom niet los te gaan."

Verhoudingsgewijs zijn er opvallend
veel Limburgers die een beroep doen
op diensten van het Psychoterapeu-
tisch Centrum.
Emile Willems: «Dit heeft te maken
met de sociale situatie in Limburg. Er
is daar een scheve sociale stratifikatie,
er is geen universitaire traditie. Er zijn
proportioneel veel meer studenten die
uit minder geprivilegieerde milieus
komen. Zij hebben vlugger het gevoel
van vervreemding t.o.v. de universi-
teit. Dat is een vorm van studiedruk.»

Preventie en beroepsgeheim
De periodes waarop de studenten
beroep doen' op de diensten zijn gelijk
verdeeld over het jaar. Tijdens de
vakantiemaand augustus is er een
vermindering. De laatste jaren doen

. meer en meer studenten beroep op de
diensten tijdens de vakantiemaanden
juli en september. Wie denkt: "tijdens
de vakantie zijn de studenten weg uit
Leuven en zijn er geen problemen",
heeft het mis.
Veto: Als jullie gegevens over iemand
hebben, geven jullie die dàn verder aan
iemand due erom vraagt?
Emile Willems: «Neen. Er bestaat een
beroepsgeheim. Wanneer we een vraag
krijgen naar informatie vragen we
eerst aan de student of hij of zij
daarmee akkoord is. Daar zijn we heel
strikt in.»
•Volgende week kunt u het vervolg

van dit interview lezen. Het zal
handelen over vereenzaming, zelf-
moord, de relatie tussen universiteit en
psycheterapeutisch centrum.

Koen Verboven

De gezondheid van de student, 10 fe-
bruari kollokwium in Huis van Chiê-
vres, Groot Begijnhof Leuven.
Illustratie: ets uit La Ville, F. Masereel.
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Het eerste artikel beschrijft een nieuwe
sportbeoefening van de proffen, nl. het
(her)bergbeklirnmen. Even het pro-
gramma voor u opdissen: "de beklim-
ming van de Loberg, en via de kam van
de Carlsberg naar de Tuberg, waar we
een zicht krijgen op de Kronenberg, de
Underberg, de Zeeberg en de Grand
Marnier."
Liliane van Kultuur kondigt aan dat

ze zal trachten de winaleden naar
voorstellingen in 't Stuc en de stads-
schouwburg te trekken. En alsof deze
marteling nog niet voldoende is, heeft
ze afgesproken met de landbouwers
om "samen' naar Brussel naar een
goede opera te gaan." Ook wordt een
"goedkoop kamerorkest geëngageerd
om een koncert in een kerk te geven."
"Zullen wij dan nooit ervaren hoe

wij onszelf bedriegen," schrijft een

WiV

was iedereen daar ingeslapen. Een
bezoek aan een speeltuin als sluitstuk
zat er dus niet meer in, misschien
later," aldus L. Schoukens.
Een joegoslavische eerste kanner

wordt geïnterviewd en gedenkwaardig
is zijn uitspraak over de Belgen: "Het
enige wat ik spijtig vind is dat jullie
koele kikkers zijn. Jullie kunnenjullie
gevoelens niet tonen. Wij Joegoslaven
kunnen elkaar in de armen nemen,
elkaar omhelzen, echt lachen, echt
huilen, I k mis een beetje ziel, een beetje
hart bij jullie .. ," De schrijver Kristof
Dekoninck meent in zijn slot de
oplossing gevonden te hebben. "Moch-
ten wij even hevig. vurig en liefdevol
kunnen praten over ons landje, we
zouden ook denken dat we in een
paradijs wonen ... "
In een ander artikel worden de

resultaten gepleegd van een enquête
onder de afgestudeerden Toegepaste
Ekonomische Wetenschappen. De gro-
te kritiek die naar voren komt heeft
betrekking op de opleiding die te
weinig praktijkgericht genoemd wordt.
"Is het immers niet zo dat vakken
zoals personeelsbeleid, organisatieleer
zijn afgesteld op zeer grote bed rij-

ven?", vraagt de schrijver I. Chris-
tiaens zich hierbij af.
Jozef Van Gelder weet met zijn

entoesiasme moeilijk blijf als hij
rapport uitbrengt over de lezing van de
oud-minister Vandeputte, die handel-
de over de huidige Belgische politiek.
"Eindelijk eens iemand die durft
zeggen en die zich daarvoor ook in de
gepaste situatie bevindt." Volgens
Vandepuite is in dit land van elliciën-
te, ekonomisch verantwoorde beslis-
singen geen sprake, omdat het politiek
regeringswerk verworden is tot een
koehandel. "De beslissingsmetode in
de ministerraad is niets anders dan een
politiek steekspel: wij geven dit, dus
moeten jullie ons dat nu geven."
Vangelder besluit zijn artikel met een
citaat van Vandeputtc waarin die zegt
dat alles onrechtstreeks de schuld van
het publiek is. "Het politiek beleid is
de weerspiegeling van de mentaliteit
van het volk. We hebben de ministers
die we verdienen, .. "
Het kringblad sluit af met een

bericht van de Werkgroep Andere
Ekonomie, die zichzelf in algemene
bewoordingen voorstelt. "Nu zijn er.al
een tiental jaren dingen aan het stuk
lopen. Reken dan daarbij nog de
ekologische problemen en, meer alge-
meen, een wat verdwaalde mens die
opnieuw een identiteit zoekt, enje hebt
helemaal de sfeer te pakken waarin

Het beste uit de kringbladen

De Kruu
"De Kruu, voorheen La Nouvelle
Heloise, voorheen Monumenta is een
uitgave van de historische kring," De
Kruu dus, jaargang twee, nummertje
één. Opmaak; lay-out, illustratieenzo-
verder draagt de onbetwistbare signa-
tuur van Bartje Ramakers, met wiens
voorpagina-tekeningen de Veto-lezer
al geruime tijd geteisterd wordt. Een
diep ingetogen mooie jonkvrouw op
de kaft, en een vrijend koppeltje op de
achterpagina, Of de twee tekeningen
een logisch verband kennen, waarbij
het aktiverend aspekt in deze logika
voltrokken wordt door de lektuur van
dit blad weten wij niet, maar een en
ander dient je worden betwijfeld.
Naast een bespreking van een boek

dat handelt over 'spelletjes uit de hele
wereld', een aankondiging vanwege
het Medisch Centrum voor Studenten,
een bericht over het Archief voor het
tumwezen aan het Sportkot, en een
voorstellingsartikel van de werking
van 't Stuc (met hierbij aandacht voor
de moeilijkheden tussen de AV van

Racisme

zekere Hans in een tekst die als een
gedicht gelay-out is. Het einde van zijn
literaire ekshibitie neigt naar de opti-
mistische kant. "En toch blijf 'k
geloven in het goede, in waarheid en
geluk". Menselijke zielen in Wina zijn
ondoorgrondelijk'
In de rubriek Sociaal wordt het

nieuwe beurzenstelsel (het zgn. sys-
teem Lenssens) haarfijn ontleed. 3000
beurzen vallen weg, 13000 studenten
krijgen een kleinere toelage, de maksi-
mumbeurs is te klein, enz ... "Vandaag
is er van demokratisering van het
onderwijs bij de overheid geen sprake
meer, het systeem Lenssens is er een
bewijs van," aldus Myriam Monteyne.
Het volgende artikel handelt over

een pijnlijke konfrontatie die iemand
had met de rijkswacht tijdens een
eenvoudige wegkontrole. Als de schrij-
ver in kwestie moegetergd, omwille
van het bijtende sarkasme van de
rijkswachters om een pietluttigheid
(nI. m.b.t. de bel op de fiets), een

/
opmerking maakt m.b.t. de moord van

r die andere rijkswachter in Hove op

D~KRJUUIPatriCK Suy, gaan de poppen pas goed
, aan het dansen ... "Inmiddels heb ik

thuis al het bezoek gekregen van twee
politieagenten die mij officieel om een

. verklaring vroegen. Ze zeiden mij dat

H·et eerste Newtonneke is ik er zeker van kon zijn dat deze zall_k
op de redaktie komen voor de korrektionele rechtbank komt
gedag zeggen. Het is de en er een zware geldboete aa~ kon

. . . vasthangen, tot een gevangemsstraf
eerstg,ebor~ne dit jaar van Wina, toe!", aldus PVL. .

de knng die de studenten groe- Liliane van Kultuur komt aan het
peert die wis-een natuurkunde slot van dit eerste Newtonneke nog
volgen aan deze unif., In het eens aan het woord om te vertellen hoe
editoriaal wordt het personeels- fa~tastisch het koncert gewe~st is van
tekort betreurd Waar hebben Hormann en De Goey, dat ZIJ georga-

d t h' d? D dit niseerd had in de 'grotezaal'. Er lijkt
~e . a nog ge oor. e e I 0- een krop in de pen te kruipen als ze het
rialist beweegt hemel en aarde heeft over het aantal toeschouwers. In
om de 'goden der inspiratie' 't begin 30, maar afin d'r zijn er nog
ertoe te bewegen, de lezers te een tiental bijgekomen, terwijl het
bevruchten. Om dit N ewtonneke koncert bezig was.

wat aanzien te geven is de
redaktie gaan grasduinen in het
roemruchte verleden van het
kringblad en werden een aantal
retro-artikels afgedrukt.

Op de raad van Oe lak ulteit \ an
Letteren en Wijsbegeerte aan de Rl 'Cj
werd op 25 januari een motie goedge-
keurd omtrent het tel bevchik kmg
stellen van uruvcrvuarre lokalen \Oor
rnanitcvtuuc-, met een durdclrjk raciv-
tivch karakter, De argumcntuue gll1g
al~ volgt :
Oe raad acht het wenvelijk Udt
I. Gezien de \\ et op het racivrnc en de
xenofobie van JO juli 19XI. daden. die
aanleiding geven tot divk rirmnutie ol
tot doel hebben rucivrne en xenofobie
te propageren. vtrafbaar stelt.
2. gezien de Univcrvele Verklaring.
van de Rechten van de Mcnv, tegen de
welke racisme en xenofobie een leer
grove inbreuk vormen.
3. gezien talrijke lJNO-re~olutie~ zich
uitspreken tegen verregaande vchcn-
dingen van de rechten van de mem,
4. gezien de universitaire gebouwen
met gemeenschapsgeld worden be-
taald en het bijgevolg onverantwoord
is dat de gemeenschap, op I'n minst
onrechtstreeks, gedwongen wordt pro-
paganda voor racisme te tinancicrcn.
5. gezien de universiteit een zeer
belangrijke taak heeft ter bevordering
van de verdraagzaamheid in onze
samenleving, de solidariteit n de

\ rede onder alk menven. lolltkr
ouder-ebeid van ve xc. ra'. kleur (11
g(Jlhdicn,t.

In de tock ornvt gcen unrvcrviuurc
gebouwen meer te r hevclukk ing I(lU-

den worden ge'teld voor nianilcvtut icv
met een duidelijk racivtisch k arak t cr.
Ik motie werd met unanimiteit \ an

vtcmrnc n J,. ,cdgc keu rd.

Kultuurraad en de beheerraad van 't
Stuc) zijn er nog twee artikels. Er is een
kolumn van Sjok kie over de emoties
van een student daags voor een
eksamen. "Want morgen zit Hij te
wachten die niets liever doet dan onze
arme student te verpletteren, niet
.tussen een papier weliswaar. Hij zal
een sadistisch lachje niet kunnen
onderdrukken," aldus Sjokkie.
In het andere artikel worden soort-

gelijke dingen geschreven over de
proffen, maar speelt alles zich afin een
andere kontekst •. nl. de programma-
hervorming. Frank Segers schetst
terzake wat voorgeschiedenis. De stu-
denten hadden m.b.t. die programma-
hervorming geëist dat er naast dl:
historische kritiek ruime aandacht zou
worden besreed aan de verwerking van
historisch materiaal. Oirn. door de
invoeging van een vak 'algemene
heuristiek' in de eerste kandidatuur.
Een boel feitenmateriaal wordt te
berde gebracht om aan te tonen dat
"ook binnen de universiteit de teorieën
van Machiavelli gekend zijn en toege-
past worden en dat de reële bezorgd-
heid bij de meeste professoren om het
programma, het uiteindelijk moet
afleggen tegen alletlei procedures en
het verdedigen van machtsposities."
Zo is er nooit gediskussieerä over de

uitgangspunten waarop de opleiding
moet berusten, en meer nog was alles
al in kannen eri kruiken vooraleer tie
materie op de agenda kwam van de
onderwijskommissie. Er was nl~ voor-
afgaandelijk overleg gepleegd tussen
de afdelingen, zonder de studenten ...
Nu de hervorming is goedgekeurd, rest
er nog de uitvoering ervan, en hier valt
volgens Frank Segers ook nog veel te
zeggen ... Het artikel sluit af met een
oproep naar eenieder om "zijn gedach-
ten over deze stof' eens op papier te
zetten, ..

Het Winkeliertje
Het Winkeliertje, het blad van Ekono-
rnika, is al aan nr. 3. De Japan-dag
georganiseerd door de kring op 21/12
wordt aangekondigd, en de redaktie
vindt het nuttig om twee van de drie
blz. die zij aan dit initiatief wijdt, te
besteden aan allerlei details over de
goedkope Japanreizen die zij ter dien
..gelegenheid uitloot.

Een Ekonomika-spion op het Britse
ministerie van Buitenlandse Zaken
wist de hand te leggen op een geheim
dokument, waaruit zou blijken dat
Thatcher na de Falklands nu ook
België zou claimen. Meer dan vier
bladzijden wordt .gegrasduind in de
stamboom van 'de Belgische dynastie
om tot de konklusie te komen dat
België via een trouwkwestie van een of
andere vorst Engeland toebehoort.
Thatcher zou die aanval inzetten om
iets te doen aan haar slinkende
populariteit in Engeland. De schrijver
trekt de parallel met de oorlog rond de
Falklands ... Hoeveel vaten bier het
gekost heeft om tot dit brouwsel te
komen is bij verre benadering niet te
schatten ...
Een ander artikel handelt over het

bedrijfsbezoek aan SABCA, alombe-
rucht in het Belgisch Militair-Industri-
eel-Kornpleks. Het enige dat we verne-
men van de schrijver dezes, is dat
iedereen n,agenqeg de hele dag uitge- .
keken heeft naar eten. "Voldaan van
spijs en drank slenterden de tafel-
schuimers terug naar de bus. Al gauw

Wordt, schrijven krimineel?
(\ef\ulg '<In p. I)

dokurnenten al, een genante vcrdacht-
mak ing. Tot daar een bittere 'ilpri,ping
die onomkeerbaar nog een tijd een
wrange nasrnaak 1al achterlaten.
Die nusrnauk i, nu. twee jaar nà de

feiten, wel heel aktueel. Volgende.
week woensdag. X tebruuri. moeien
MM en I'S om 9 uur " morgcn-,
vcrschijnen voor de k-irrckt ionclc
rechtbank te l.cuvcn. l(Jab gelcgd
beticht van heling.

Nu lit (Jok de huidige Veto-redaktic
met de nijpende vraag welk precedent
een veroordeling van MM en/of l'S
zou scheppen in verband met de
per-vrijheid. Ilct afdrukken van ko-
pie, van een gunstige wind blijkt dan

•' I'.

vcrboden. ln wat i, (k \olgL'lHk 't;lp"
liet ovcrucmc n V;1I1 informatie" Ikt
vcrvprcidcn van informuuc " Of gaan
wc de richting in van Durtvhmd , waar
n.a.v. de "ltick-Atfärc" een wctvvoor-
vtcl werd ingediend dat het pubneeren
van 'vermoedelijk vcrt rouwclijkc in-
lormuuc' ,tralhaar maakt °l

M '''chicn maak"t een ma,,;IIL' aan-
Weligheid op X tcbruari om l) UIII

',nH.rgen, aan het Leuvense gcrcclus-
gebouw do: overheid duidelijk dat Iiel
publick - ook in 'X4 - zich niO:I
neerlegt bij Orwctliaansc beperk ing,;"
van een vcrmeende persvrijheid.

, Zie: '1 J hebt hl.'! recht te zwijgen',
VI.'!II jaargang X. 111'. 2X. pp. (,-7 .

WA EK werkt" ...
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Alma het einde van een illusie••
(vervuil! v..n p, I)

M ..nf.!dM:hut~: .. I >al i~ ':':11 indruk die
111':11kali hebben. Maar al~ Alma I er
niet was. dan loudO:I1 "'111111igo: va 11dio:
1110:11~0:11mixschicu helemaal niet in do:
All11a 0:10:11,Historisch gO:/iO:I1 i~ he:
jui~1 dal 1110:11die rcstaurunt« gckunci-
piccnl hl'o:ft vanuit ho:I motto 'goo:d':l1
µol'd~oop eten l11akO:I1', ril dal blijft
l10g altijd go:ldig, Maar 1110:11kali niet,
,'11 ik den], dal uicmand dal wil, 0:0:11
"Hlrt gh,'''" k rcèrcn d",ir do: Alm» al~
hrt 1\;11',' I,' gaal1 1;",rho:houdO:I1 1'001'
"lu,kI1IO:I1 dil' IK'I echt l10dig hebben'.
I kl o"rtiO:l1il1g is er. enje probeert die
I" rendabel l1H1gl'lij~ te lI1akO:I1,of 10
min 111,,µl'Iijk te d"O:I1 ko,IO:I1, Ab jo:
a 11':'':'11 gaal ~"h'l1 \'IHl I' do: echt
ck onomivch Iwa~~o:n:l1, dun word jo:
lI11krdaad een heel .uulcr type 10111
r,"lauraI11 d.iu Ilij I1U hebben. 0:11dal
1111Ir"UII,'I1' alliJd µ"II'':':~I zijn. Van
111,','1af .ran hebbeu wij µl'Io:µd: !!"o:d
,'11µ,,,'d~'H'p,'I"I1,l11aar \\ ij ~Iaan "pO:I1
I ,H'r iedereen. \\'ij l11a~O:I1µO:l'l1onder-
,,'h"ld ruv-cn dl' 'ludO:I1IO:I1,"

Vetu: 1100,. 1/1 ",' !',.i;l"iff<'l'<'lllii'rillg
1111101.I ( "al 1111"",.,,111'1" l/il";lI"di;1.
Ili, 11: ,'<'11 ,,111111'11'0// IIJII tr. /11 lil...-r i I
1/1,'1 II/"('/' ,'11111' 11'''''/'1'''11 ,'1'1'1/ hl'll'lIil.-
haar,

:\lanf.!l'l,o:huI,: .. I kl ondcrvchcid dal
er Iu",'11 Ik -tudcntcn iv, ~UI1I1"11\\ ij
111,'1\\,'g\\o:r~"I1, I>al rv ccn illu-ic. ..

\du: 1101/1'1 1{"'CII'('/'II/'ill,

:\htJlf.!l·l,o:huI,: .. "'11 IlI'ud,'11 er rckr-
lillig 1I1l'0:,\\ï,1 \\ 11kil 11<"1niet I,' hard
atfi 1'111,'1,'11, 111;'.11'dl' ideale toc-tund .. ,
dal I' I"dl alkl11;I;1I .I,' !!r"I" illu-ic.
1>,11I' I\,dl 111,'1.I,' beurven ook. Allc-,
I' dl'fI(Il'111. I kl hl'urt"II\' '10:l'1I1i, l'rg
dl'! lu,'111. lcm.md dil' 'l)I'aa~ I aanlig ",
hl'dl ,','11 I"ord,'d "P het l'\a 111':11,
\Iaar 1111I' daarom 111,'1intelligenter.
I "ch \I ",.dl 'p,.a;1 I,I a;l,.digh.:id ""I,
11-0:1.\1 etccrd .. , :\ i.:" hc.uu \\ ollrdl /lli-
1':1' aan 11111prrucipc«. Ik :\Ima ""1.
111':1.\bar d.uuom hlntt hO:II1"!! \\,'1/"
dal dl' Almu ,','11 vorm vn n dcmok r.n i-
,,'ril1g reali-eert in het ",(iaal k"'11
I a 11dl' 'I udc 11I , I k g,'I'lI,f niet lil, dal d:
-vlmu 111,'1111,','1'aan lijl1 lunk tic IIIU
hc.uu woordcn "l11dal' hij ,','11 dur,'
,(h"I,'1 vc rk oopt .»

Ispeciale schotel alleen omdat de dag-
schotel niet te vreten was, en is hij nu blij
weer iets eetbaars voor 68fr. te krijgen.
Misschien dat daarom de belangstelling

Ivoor de dure schotel afneemt, Kun je
daaruit besluiten dat de student eerst

"

naar de prijs kijkt en dan naar de
schotel?

Mangelschots: .. Het kan natuurlijk
ook de presentatie zijn, Die van 68 fr.
ligt nu op een ovale schotel en die van
65 fr, op een ronde, Ik denk dat
fundamenteel elke student in de eerste
plaats zijn goesting wil vinden - en
dat hij dan. in de tweede plaats,
daarvoor zo weinig mogelijk wil
betalen, Maar de student is zeker
prijsgevoelig, Als wij bv. de melk
opslaan van 4 fr. naar 5 fr. dan weten
we op voorhand dat de verkoop zeker
daalt. Na een tijdje komt dat dan wel
weer in orde,"

11101'11'11kunnen gC'l/iC'tC'II.. , Maar wie 70 Igeen zin heeft in soep, daartoe loch te
1;-, kali uitgeven 1111, gaal naar Alma // of' verplichten, ..
I/I, C'I/ 1";1'er l/iC'III'gl'll01' :iC'1 01111001i', Veto: Warel/ daar vroeger dan klachten
uit 11' gl'I'I'I/, kali naar Alma l, 1I houdt III'c'l':'

dl' ekonomisch :11'111.'1.'1'/'('11 1'1/11 dl'

kwaliteit en dat men in hel weekend in
ieder geval meer betaalt, Il'ant dan moet
men naar dl' snackbars, Bent U niet
hang dal die mensen, waarvoor de A/ma
bedoeld lras, gaan zeggen: 'wij moeten
zoveel neertel/en, wij kunnen voor die
prijs op ons kot heter en gogdkoper
('(('11' ?
Manl!clschots: ..Je moet er toch ook
rekening mee houden, dat als de
dagschotel niet verkrijgbaar is In Alma
11, omdat die bijvoorbeeld op vrijdag-
avond gesloten is, dat het vervangende
restaurant Sedes dàn juist wel een
dagschotel heeft aan 65 fr. Daarvoor is
op de Raad van Beheer bewust
gekozen, En dat koken op kot: dat
gebeurt minstens evenveel in de week,
Men moet zich daar niet blind op
staren of de zaken omdraaien, en
zeggen dat er weinig volk naar de
Alma komt met Nieuwjaar bijvoor-
beeld, omdat dan alleen de Sedes open
i~ en die te duur zou zijn, Dat is niet

MlInJ:dschots: ..Massale klachten zal
ik niet beweren. Maar je voelde zo toch
wel aan dat do: student liever zelf wilde
bepalen wat hij erbij narn.»

Veto: llct bonnctt« heef) zijnprak tisch«
funktir grotendects verloren, zeker /II(,t
de pri;'l'Ilil/áclllii;rillg,

Mangetschot«: .. De enige betekenis die
het nog heeft. is dat het de betaling wat

kll'lllill'il,I,II'hll/l'!.1 at:
M ..nl!dM:hllt~: ..M isschicn dat er iets
méèr mO:I!~O:I1lijn die het wal breder
hebben in Alma 1 dan in Alma 11.
waarschijnlijk , ik heb het ook nooit
gCI11O:lo:n,Maar ik vind dal geen ramp,
Wal moet je anders.' liet kind met ho:I
badwater weggooien '! I:':I! leefbare
Ahuu .. , lil' g':': I!, Principe» zijn g!)ed, en

{
', Animatie

waar," Velo: Toen de Alma drie jaar lang
..Trouwens. dat men zelf kookt. is maaltijden gaf aan 60 fr .. kwamen 'er

niet omdat de Alma te duur is, Wees meer mensen eten,
eerlijk: zelf koken, warm eten maken, Mangelschots: .. Da's zeker. Wat nog
komt rnln~ten~ el:en duur "". Dat IS ,niet wil zeggen dat de prijs een
wat rmjn zonen mIJ zegg<:n, en Ik denk breekpunt voor de student is, natuur-
dat dat met ver ernaast IS," lijk, Er zijn er ook die de filet pur
Veto: ,'olgC'IIJ OIIS hangt dal er vooral nernen.»
1'(//1 af hol' sterk men vasthoudt aan : Veto: Wat heeft de filet pur nog te

vlees. I maken met het principe van goed en
\1angelsehots: ..Natuurlijk.» goedkoop eten?

~angelschols: ..Wel, er zijn mensen
die graag vlees eten, en die wille~ dan
dal dal mals is, En de filet pur-is het
malsste stuk, Met goed en goedkoop
eten heeft dat heel weinig te rnaken.»

Veto: Hoort die schotel daar dan nog
wel thuis in de Alma? Kan men dat niet
vergelijken met de fotokopiemachines.
een animatie die op zichzelf niets te
maken heeft met de strikte principes I'an
de-Alma?

Prijsgevoelig
Yeto: Hol' zeker bent C 1'011 de
ekonomische voordelen rail de prijs-
differentiéring? /11 Gent had dal loch
niet reel sukses,

Mangelschols: .. Dat zegjij. Vannespen
zegt mij onlangs nog dat ze de toeloop
er niet meer de baas kunnen,"

Veto: Volgens wat 11'(; horen zou de
0111:('1 gedaald :(;11,

/)111/1' /11('( een sociak: voorziening dl' maatschappijfundamenreel zou kunnen
1'I'/'{lIIdl'/'I'II, is trouwens 1'1'11 illusie,
j,' 1110,'I,c'r ;1"l'l1 t oc eens aa 11herinnerd
\','nkn: ""IaIJ': IlIC:I1,'\ el'I ;Ifd"aal!,
\Iaar /uivcrc pnncipc- /rju oo], maar
pnncipc-. .lc 1l,!'.'l'l IC leefbaar maken,
0111 Ilo I,' rculi-crcn.»

Bonnetje
..:\1, je I a 11alk, ,','I! pri ncipc maak l.

dau kom je 1\11 iI111110hili'l11c, :\b wc
alk, 'Ira~ 11<lIld"11I,'al, h,'1 i" raken
dl' st udenten dal beu. hl dan 1,'e~"11
'" andere dll1g"I1, I,' gaan d.ui om den
duur \\ eer "'11' rc-taur.uu-, oprichten in
I l'ig"11 bcheer ,'I! dan ga.m /c daar
prllr"'''lll1,'kll inbrengen. Binnen ,k
~,'r"I,' ~,'rCIl lil .i" dali \\c,'r 111,'1,','11
l1i"ll\l" ,\ll11a, 1"il'l, h",'f! I",h g,','11
lil1'.' S,h,lr I al1daa!! dl' :\ll11a ar, ,'I!
111<lrg,'11lll1"la;1I ,'I' ,','11 l1i"I1\\", Daar
hc'll i~ 1,'~l'I' I all,"

\'l'tn: 1/<'1 /,l'illl'll'v"'f.ll,'d ,'11 gll,'d~,),)p
,'1,'11 111dl' ..\ll11a 11,/1 1.,."<'.<:,.,.""I. h,'1
111011,'(0111 ,o,'/,. "'holt,, ,:/1 d,'\.\,'r/ in d,'
1'/'//1 ''tII1 h,'1 I ',/11.1'/11 1',1/'''1111,'1i,' I,'

\t"I" ,'11.......0(·1' ,'" d,'\\,.,., ::iill ,'r olld,.,.II1\-
1,'/1 IllIg,'III1,If,I"/I 11,'11',,1/1"'1/,' I./lil i,' ill'
11,'1 ",','1.,'/1.1 ,'/I i/l ",II.,llIli,'1 1',1<11. :,'1(,
11,'1,'111<1<11/li,'1 /I"'('/' g"/>/'llil. ,'/I, I, 1/,,'/1
(~I.~(' \h/I" "1111 d,' ,\11I1I,11I,/r,I-;",',' ,'"
"'0(//'0111:'

I 1"II~r doet verlopen. Maar 111':1de
prijsdifferentiering I11"CI er inderdaad
meestul toch Il"g opgelegd \\ orde 11,
\li,,(hicil/ijn er nog 15'; die niéts bij
I1l'mCIl CI1dl" alleen mei het bonnetje
betalen. H"I opleggen blijft \\ 0:1 be-
perk: 1,)1 CCI1 bedrag. dat je kunt
betalen mei \\ al "b in je lak zit. ..

Mangelschols: ..Met die strikte princi-
pes heeft het zeker niet te maken,
inderdaad, Maar waarom zou dat niet
mogen in de Alma? ..

Peter Breugelmans
Noël Herteleer
Luc Baltussen

Volgende week gaan we verder rond de
Alrna-problernatiek. We spreken dan
meer bepaald met Mangelschots over
de plaats van de studentenafvaardi-
ging van Sociale Raad in de Raad vljn
Beheer van de Alma en over de
modernisering en de financiering van
de Alma vzw,

'langelschots: ..Misschien was dat van
Vannespe een boutade, ..

Veto: Maar wat ziet t hier zelf?

"angelschots: .. Een eerste reaktie in
Almu II en 111 op de nieuwe dagschotel
I an 6S t'r. naast die van 65 fr. lijkt te
lijn, dat de duurdere schotel minder
wordt genomen. Maar die keuze is erg
..nbcrekenbaar. Hel is al voorgeko-
-ncn dat een schotel die het 's middags
niet deed in dl! 65 het 's avonds prima
deed in de 68, Kiest de student
missl'llil!n I!rgl!ns 'lUssl!nin "? ..

"eto: ,llisscllil'lI 111/111 111/ I'/'oegt'r dl'

Koken op kot
Ycto : 1 '('/'g/ll I:' zich niet 1'1/111//1/1'1.1-
\('gllh'III,' I:' voert 1'('It'/",'- en duurder,

• - vchot c!» //1 "lil .I,' II/ld,'/lI\'/I (\'/I

prott cn} dienu i/l"I/I//<1 / gl/<I/I\'I\'/I, lIi\'1
I,' 1'('/'Ii,':,'11 <11., I.Ii';/I"'/I, ('", !,olili\'k
h"lIdl i/l .r<ll ",' dllgse/wl\'1 "1/1/11 ill

Ghetto

.. Dat je 111Cl ,','11 -ocialc I'ltlr/i,'ninl!
de l11a;lI'chappi,1 Iund.uncntccl /lil I
~1I1111"11Il'ral1dl'l"'I1, i, 11'<1111"'11\,','n
1111,,1,', 1)1,' illl"i,' \>"11 i~ \\ l'1 rijpcr
!!"\\"l'lkl1, I~ h,'11 ,'n;111 'l\l'I'luigd dal
tk :\ll1la 111':'':'1'pllhli,'~ 11111,'1aal1lrd-
~"11 dali all,~':'n dl' ,'dil "~'"l1lmi,<,h
I\la~~,'r"I1, Il'l1 I!I"haal ~lil;lIll'l'I hd1
I" l1"dl!!, 1>011:1i" 111'~I1"'11!!,'hrlli~

, -
111:t~"11lal1 ,I<' Illllr/il'l1il1!!"11 lal1 dl'
\ll11a, i, ,','11 1"<lrd",'1 "P Il'Il'I'ki
I 1a~~"I1, :\l1d,'r, ga ,j,' ,','11 gh"II"
~1","r"I1, ,k \\lll-.1 dali ,','11 r,',I:t 11ra 111
I all dl' "pc' 11ha 1',' '"11kr,land, B," ,'n-
dl"11 r,''',II'I,','rt dal, dal rij~ c'lI ;!I'I11
,al11,'11 aal1 lakl lilt"Il. 1'11dal i, ""~
l'l'11 ra~""', ..

\ du: .\'11111"1/ <1<111 1<1';'1, 11111111'ill
1"'1'11'11111"1/"" 1,'1"//11'<11111, IJ,. 1//,'1 ,','11

1-.'1'1,{lIlICII",' I.1I111i1,'il "I' 11.., />"r.!.
I\lallf.!l'l,dwt,: .. I laar hu,laall !!""11
ul"'r, "I l'I', :\1, ,I" tI<' 'll'Ilin!! 1"11

aall~kl"11 dal i"l11alld lal1 ,'l'11 h,'I,'r,'
lallllll,' ,','11 h"'I11<'1 p,'rS'ltlil i" dan
111",'1 I" di,' 111aar l'al1 tI<' IIl1il l'I'sill'il
1,'1 \\ ijdl'l'l' 11, 1\1:IaI' i~ tl<'l1~ lIi,'1 d:1I dal
p,',llijdl'l" lijll <Ir l"il'l',"
\ du: lI'i, ""I. lIi,'I, 11",,1', ,1/11111' (' 1I,'di
11,'1I'''''r/d/ll', '11" "I'('/' I'iil. ,'11 1/"1// di,' "('
",,:,'I/d,' 1IIlIIIia "1111 11I'I:d/d,' 111111/1""

H. Camps: objektiviteit bestaat nie~!
nil!t gOl!d welk kamp te kiezen,' -betoogde dat zij die het huidige
aangaien hun positie binnen de systeem aanvallen andere doeleinden
l1mroep zeker niet beklagenswaardig voor ogen hebben dan wat zij nu laten
tI! nt11!ml!n was, l =) uitschijnen, Men wil komen tot een

nieuw soort monopolie waar niemand
nog van weet wie het kont rolleert,
Hij klaagde eveneens de globale

mediamentaliteit aan: politici die met
een chronometer nagaan hoe lang de
konkurrentie op de buis komt en nog
meer van dat moois, Hij betreurde dat
de BRT-joernalisten niet kollektief een
dam opwerpen tegen de huidige gang
\'an zaken, .. Er is geen enkele dagblad-
uitgever die zijn hoofdredakteur in het
openbaar zo aanpakt als administra-
teur-generaal Vandenbussche," aldus
Camps, Anderzijds gaf de Limburger
grootmoedig toe dat hij ook niet zo vrij
is in zijn schrijfsels, "Elke joernalist
doet aan zelfcensuur, " William van
Laeken als voorzitter van de Bond van
Radio- en Tv-joernalisten legde uit dat
een felle eensgezinde reaktie nogal
bemoeilijkt wordt door het feit dal de
bond uit een heterogeen gezelschap

Al wrscheidenen scenario's
zijn uitgeschrewn ter \'er-

,'anging ,'an het BRT -omroep-
mOlll)pl)!ie, \\' at uit de bus zal
komen is ,'oorlopig nog de
,raag, Daawwr debatteerden in
een ge\'lilde Kleine Aula de BRT-
joerna!ist 11 'il/iam rail LaekclI. de
de lwofdredakteur \'an Vlaande-
rens ,'an Vlaanderens grootste
regionale krant Hugo Camps en
I'mrick Herroc!ell, onatllanke-
lijk mediadeskundige in de Kom-
t11is~ie ,'oor \'fije radio's en
te,'ens auteur \'an een recent
boek o'w 20 jaar BRT, (I)

:\ lallf.!l'Isdwt,: "()111 pra~ Iis(h,' r"lk-
11,'11,dl'l1~ i~, 1'11 \\:tar"Î11 b,'sl:t;1I h,'1
h'"II1,'lj,' 11"!! il1 :\II11:t II 0:11111. .. Il'If
hl'11 i~ ,'I' g""11 pril1,ipi",'1 1"llrslal1d,'r
I :til, :\;111 dl' hllidig,' prij,,'n I<IU ,','n
h"I1I1,'ljl' 1,1,,,' ,','11 111:t:tllijd 011,',1' ,'/'ill
SO fr. ~"SI"I1, 1l:tll Illlld,'11 \\',' i,',kr,','n
I l'I'plkhl"11 SO fr, lIil Il' g,'I-,'I1, T,'rwijl
\ll' 1111lasl'ldkll d:tl 111,'11hl'l !!"l11id-
ddd 111<'17;' ;'1n fr. d,',,(. hi,'r il1 :\ll11a
11. Ilill'il1,klij~ 1<111 d:tl dlls ,','11

111"l'r~,'sl/ijll 1"llr,ksllld"I1I.I~ lind
h,'1 l1il'1 I'; aal1g"\\'<.''''11 i"I11:tl1d di,'

Derden
In 1979 wordt dan toch een dekreet
bo,'en de doop,'ont gehouden, maar
hl!t kind kreeg slechts een andere
naam: derdclI in plaats van gastpro-
grallllllCl, Dit kompromis kon de
liberall!n niet bevredigen en nu willen
zij - wëliswaar mei medewerking van
dl! ('\,P - er echt werk van maken,
Deze rooms-blauwe koalitie heeft een
,'oorstI!l uitgewerkt, waar de kranten-
groepen kunnen op ingaan, Volgens
,';111 Laeken lijken de uitgevers echter
niet zo happig om mee te participeren
in zo'n nil!uwe zender, Verder zei hij
dat goede joernalistiek duur is, en dat
de middelen van de BRT steeds vermin-
deren, Bijgevolg gaan zij de laatste tijd
graag op uitnodigingen van sponsors
in lbij\'oorbeeld reizen die door am-
bassades worden aangeboden), Camps
replikeerde dat het heel wat beter kon'
met dezelfde middelen, als hij zag wat
voor geld er vergooid werd aan
"barbaars amusement',
Beiden waren het er nochtans roe-

rend over eens dat het BRT-monopolie
veruit de beste keuze was, gezien de
!lauwe verwachtingen omtrent de al-
ternatieven, Camps - die nooit ver-
legen zit om pikante uitspraken-

H":l wo:rd ..:..:nnogal lauwc hedoening
llmdat dc m..:ning..:n niet "er uiteen
lagl'n, Dit was '~t)l)rnal11c1ijk toe te
s.:hrijl'l'l1 aan dc af\\'aighcid ,'an
l.ihralh)'s J)irk "cr!Jllf'J/l/dt - jaja het
hrocrtje -, hij licl li.:h ziek meldl!n,
dc anderc pan..:lledcn lieten het niet
aan hUil hart komo:n en slurpten aan
hel kraantjeswater, geserveerd door
\'lI.lO-Kl'l..
H":l ofli:nsicf tegen de BRT-nieuws-

dienst werd in 1968 ingezet door de
soo:ialistel1, Algauw schaarden de libe-
rollen zich a.:hter deze stormram, die de
hele BRT-burcht zou albreken en
vervangen door zuilen (ongeveer zoals
in Nederland), De ('VP wist toen nog

REISVRAGEN ? 1 ADRESrdE-~-=~---f#'"Go&own~,-- bestaat.
Pascal Lefèvre

lEOPOLOSTRAAT 28
3000 LEUVEN

(I) 1.2.. , veel, uitgegeven bij Acco, 1983
e) In de Raad van Beheer van de BRT

zijn alle politieke parlijen volgens
kiezerssterkte vertegenwoordigd, Uil
vrees voor een CVP-suprematie werd
destijds het Kultuurpaktgesloten,ler:
bescherming van de ideologische
minderheden,

PROMOTIE I I I

SKLSTUDIO~4 PEAS~_LE CoRBIER-ts340BF_,1WEEk



8 Veto, jaargang 10 nr. 17, dd. 2 februari 1984

1984 in België: deel 2.

Jean Gol- als little Big Brother?
De krant van de kersverse hij de daad gepleegd heeft. Nu wordt er 'volledige kontraktuele vrijheid' ga- op grote schaal wordt toegepast - Statistiek" en op "dcposito-, geld- en

VBO-baas (I) Andrè Ley- met zo'n vage definitie van 'terrorist' randeert... ongeveer 10 ()()() keer per jaar. .. ) dat cffcktcnrckcningen .....
sen wijdde op 18 juli 1983 gewerkt, dat het er in de praktijk zou Het wetsvoorstel op bescherming het "te vrezen valt dat het merendeel Databanken van internationaal pu-

een paginagroot artikel aan de op neerkomen dat ons land zich zou van de Privacy is ook al van dergelijk van de aanvragen van de politie om bliek rechterlijke organisaties (als Hi,
huidige Minister van J titi verbinden een vakbondsleider die in brouwsel. In de aanhef wordt gesteld over te gaan tot het afluisteren van NATO c.d.) vallen dus buiten de
I ft t" 1 B .us I Ie en Turkije wordt beschuldigd van 'terro- dat de algemene filosofie van het telefoongesprekken zullen worden in- kontrole van' de burger, en krijgen vrij
ns I U .1One e etre~~mgen, te- risme' uit te leveren of zelf te berech- wetsontwerp is, "dat het verboden is gewilligd zonder een grondig onder- spel. Ook is de wet niet toepasselijk op

vens Vice-Eerste MInister, Jean ten (na de gevraagde aanpassing van gesprekken tussen personen af te zoek naar de noodzaak ervan." (~) de bewerkingen die gedaan worden in
Gol en sprak ter dien gelegen- de strafwet). M.b.t. zijn wetsontwerp luisteren, inklusief telefonische, zon- Een tweede uitzondering wordt ge- het buitenland. Volstaat het dan de
heid in jubelende taal over wat op de privacy komen we seffens nog der de toestemming van deze perso- maakt voor de uitvoerende macht. Het databank in het buitenland te plaatsen
genoemd werd 'de sterke man in uitgebreid terug. nen, idem voor het bespieden van een wordt toegelaten aan de Eerste Minis- en per brief of telefoon de gegevens uit
de regerin ' privee-ruimte." Ah lijn denkt de lezer. ter en aan de Minister van Justitie te wisselen? In Tegenspraak stelt W.

"W tGg i 1Gd' .. . Scheldwoorden eindelijk ben ik beschermd tegen Big desgevallend samen met de Minister Dcbcuckclacrc t") dat het punt van de
. a 0 WI 0 WI!: HIJ IS T.a.V. zijn .kritikasters gebruikt Gol Brother. De ontgoocheling is weder- van Binnenlandse Zaken en de Minis- 'inll:.rnationaal publickrechterlijke in-

enn geslaagd nu al bijna ~? voortdurend krachtige scheldwoor- o~ groo~, als blijkt .' dat er zovele ter van Landsverdediging be~cI te stellingen' .een ontsnappingsrnugclijk-
maanden aan te tonen dat België, den, die vaak aanverwanl zijn aan het uitzonderingen voorzien worden op geven tot afluisteren en bespieden, held kan bicden voor die gegevens die
dus ook Wallonië kan geregeerd 'terroristische jargon'. "Omdat ze het dit 'algemeen principe', dat het in feite "wanneer er een onmiddellijke drei- ' de staat volgens de eigen wetgeving
worden zonder de socialisten. vrije demokratisch debat verstoren," alle bestaande misbruiken legaliseert. ging van ernstig geweld tegen personen niet kan of mag opslaan.
De vaak voorspelde revolutie is beschuldigde Gol recent de honger- en veel verder gaat dan gelijkaardige of ernstige ver.nieling van goederen" Wat met de inlichtingendienst van
uitgebl "I h t lfd ik I stakers tegen zijn vreemdelingenpro- wetgevingen m dl! ons omringende zou heersen. ol 111 geval van "dringen, het leger. beter bekend onder de naam

even. n e ze 11 e art! e I d N' . I G' d d k k k . . D I' I I .. ..d I IJ . .. je kt van "mtellektueel terrorisme". In an en. Iet voor mets ste t 01111het e non zaa terza e van rontraspro- SDRA. cze drenst loet lUS vnJ wat ZIJ
wer a sa ere;rste pnonte.l.t van een recente toespraak voor de RTB krantenartikel waarover we het bad- nage of veiligheid van de staat." wil. Deze dienst wordt bemand door
Gol gen.o.emd de restauraue van maakte Gol gewag van 'ekstremisten' den in de aanhef dat "de strijd om de
het politieke en morele gezag'. die zorgden voor tegenwind bij dit informatie en de beïnvloeding van de
De uitspraken die Gol doet in wetsvoorstel. Op de vooravond van de geest waarschijnlijk één van de be-
dat artikel kunnen dit enkel grote vredesmanifestatie in Brussel op langrijkste gevechten is die op dit
bevestigen. "De demokratieën 23/10 jl. stelde Gol dat de "pacifisten ogenblik worden uitgevochten .....

sterven gewoonlijk niet aan te marcheren voor Andropov."
veel gezag ze aan meest I t n "De pacifisten brengen de vrede in

,g a e gevaar. De betoging van zondag ISeen
onder" door een ~~brek ~an grootscheepse operatie van desinfor-
gezag. Alle belangrijke dossiers matie en propaganda, die alleen de
waarmee Gol, als Minister van Sovjetunie tot voordeel strekt." (DM,
Justitie tot nu toe mee bezig is ~2/1O/83) G?I heeft op meerdere
geweest, getuigen dus niet toe- momenten blijk gegeven dat hIJ een

11' . . meester IS van de 'dubbeldunk' of de
va ig van een autoritaire, repres-, k' D' . d . h b k. newspea . it IS e term Uil et oe
sieve aanpak. van Orwell, waarmee bedoeld wordt

dat ordehandhavers een populaire,
algemeen aanvaarde stelling naarvo-
ren brengen, die zij in feite tegen-
gesteld uitwerken, of die een foute visie
geeft op de realiteit. Bv. zo wordt het
stilaan de gewoonte om te praten over'
een daling van de werkloosheid, als
men het in feite heeft over een minder
snelle stijging van de werkloosheid ...
Bv. met betrekking tot zijn vreemde-
lingenontwerp beroept Gol er zich
over de naturalisatieprocedure voor
vreemdelingen te vergemakkelijken.
Afgezien van de tijdwinst die nauwe-
lijks vijf maanden bedraagt op een
totaal van vier tot zes jaar, wordt door
dit wetsvoorstel een grotere bevoegd-
heid dan ooit gege:ven aan rechtban-
ken om zo'n naturalisatie-aanvraag te
weigeren, of nadien de Belgische
identiteit te ontnemen.

Ook in andere wetsvoorstellen legde
Gol steeds misleidend de nadruk op de
kleine verbeteringen die hij voor de
rechtspositie van de zwakkere heeft
aangebracht, om tegelijk die rechts-
posities volledig te kunnen onder-
graven. Zo bv. zijn nieuwe huurwet,
waar de verbeteringen inzake de
storting van de waarborg op een
geblokkeerde rekening t.v.v. de huur-
der en het feit dat de plaatsbeschrijving
meer details moet bevatten, zeker niet
opweegt tegen de andere eIerneten uit
het wetsvoorstel die de eigenaar een

Zijn wetsontwerp op de jeugdbescher-
ming wil bv. dat jongeren tussen de 16
en de 18, voor geweldsdelikten, in
principe voor de gewone strafrechter
komen, om als het opportuun geoor-
deeld wordt naar de jeugdrechter te
worden doorverwezen. Hie-rnee draait
hij de klok van de jeugdbescherming
terug naar de periode voor 1965. In
zijn wetsontwerp op de vreemdelingen
wordt de klok nog verder terug-
gedraaid namelijk naar voor 1952, op
vlak van de beperking van het inschnj-
vingsrecht voor de vreemdelingen in
de gemeenten. Met de aanvaarding
van dit wetsontwerp zullen we in een
land leven, waar de wetgeving er op
gericht is de aanwezigheid van vreem-
delingen op ons territorium te ontmoe-
digen. Vertrekpremies e.d. voor vreem-
delingen zijn niet meer veraf. Een
voorstel van Gol om de vakbonden te
reglementeren bevat (juni 1982) forse
straffen voor stakingsposten.

Een ander stokpaardje van de
Minister is de ratificering door België
van het Europees Verdrag ter Bestrij-
ding van het Terrorisme. De onder-
tekenaars van dit Verdrag o.m. Tur-
kije worden bv. aangemaand hun
eigen wetgevïng zo aan te passen dat
'het, terrorisme' zou strafbaar worden
gesteld, of dat 'de terrorist' zou
uitgeleverd worden aan het land waar

Uitzonderlijke
omstandigheden

Het ontwerp dat Gol recent aan de
kamerleden heeft overhandigd 'ter
bescherming van onze privacy' telt
twee delen, nl. het 'afluisteren en
bespieden', en de geautomatiseerde
persoonsregistratie'. Als Gol argu-
menteert over zijn wetsontwerp heeft
hij het wederom over de strijd tegen
'terroristen, ekstrernisten, gebruikers
van geweld'. een strijd die aan de basis
[igt van nagenoeg heel zijn werk als
Justitieminister. In een antwoord op
een parlementaire vraag had hij het
o.a. over het feit dat "het een
anakronisme zou zijn om her principe
der onschendbaarheid van telefoon-
gesprekken te bewaren op een ogen-
blik dat onze demokratische maat-
schappij te kampen heeft met zware
vormen van geweld." (DM, 23/6/83)

Het eerste luik van het wetsontwerp
begint met te stellen dat "het afluis-
teren of het doen afluisteren van een
privaat gesprek en het bespieden ofhet
·Ia.ten bespieden van personen die zich
in een niet voor het publiek toeganke-
lijke plaats bevinden, strafbaar is,
zonder de toestemming van die perso-
nen." Dit principe blijkt inhoudsloos
te zijn als de uitzonderingen aan bod
komen. De onderzoeksrechter (of
desgevallend de krijgsauditeur) heeft
de mogelijkheid om "in gewichtige en
uitzonderlijke omstandigheden" over
te gaan tot het afluisteren en het
bespieden wanneer het gaat om feiten
waar een maksimumstraf van vijf jaar
of meer op staat.

De Liga voor Mensenrechten stelt
dat de ervaring met de voorlopige
hechtenis leert (ongeveer dezelfde
'zwaarwichtige' formulering die toch

Als het wetsvoorstel van Golop de privacy er doorkomt. wordt negentien vierentachtig nineteen eigthy-four.

G""'tW;

In een recent interview zegt de
vertegenwoordiger van de Liga, dhr.
P. Teerlinck (') dat het niet zo moeilijk
is dit artikel met konkrete situaties in
te vullen. "Elke bedrijfsbezetting kan
een bedreiging tegen goederen implice-
ren, net zoals elke min of meer woelige
betoging als een bedreiging tegen
personen geïnterpreteerd kan worden.
De organisatoren van elke betoging,
waarvan kans bestaat dat ze uit de
hand kan lopen, kunnen door dit
ontwerp, ook preventief, afgeluisterd
worden." M.n. voor de Raad van State
heeft een gemachtigde van de Minister
van Justitie verklaard dat hier inder-
daad ook gedacht wordt "een beroep
te doen op dit artikel indien betogin-
gen dreigen tot opstand te leiden." (")

Tegelijk met deze uitzonderingen
wordt weer een zoethoudertje opgeno-
men, nl. er wordt een Raad voor de
Bescherming van de Persoonlijke Le-
venssfeer samengesteld, bestaande uit
zes hoge magistraten, aangeduid door
de senaat. Deze Raad moet op de
hoogte gebracht worden van de afwij-
kingen, en zij moet de konformiteit
terzake met de wet vaststellen. Een
keer per jaar moet die Raad verslag
uitbrengen aan een beperkte parle-
mentaire kommissie van vier senato-
ren en vier kamerleden. De onder-
zoeksrechter (of de krijgsauditeur)
moet de Raadkamer op de hoogte
brengen van zijn voornemen om
iemand af te luisteren of te bespieden,
en deze moet binnen de acht dagen een
uitspraak doen. Wederom leidt het
gemak waarmee de Raadkamer in dit
land aanhoudingsmandaten atlevert,
tot grote scepsis over de efficiëntie van
dit soort kontrole.

Informatie op 20 sekonden
Het tweede luik van de wet heeft
betrekking op de 'geautomatiseerde
persoonsregistratie'. Art. 15 stelt
woordelijk: "Ieder menselijk wezen
heeft bij de automatische verwerking
van persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben recht op eerbiedi-
ging van zijn persoonlijke levenssfeer.
In een dergelijke persoonsregistratie
mag geen enkele informatie voorko-
men die aan dit recht albreuk doet."
Opnieuw maken de uitzonderingen dit
principe met de grond gelijk. De wet is
immers niet van toepassing op de
internationaal publiekrechterlijke in-
stellingen; de "gegevens die ingevolge
wettelijke of bestuursrechterlijke be-
palingen onder een voorschrift van
openbaarmaking vallen of waarvan de
openbaarmaking door de betrokkene
geschiedt", de "Algemene Dienst In-
lichting en Veiligheid van landsverde-
diging, het Nationaal Instituut voorde

een 60-tal rijkswachters, en de kornpu-
ter van de rijkswacht wordt gevoed
met informatie uit deze dienst. Vol-
gens P. Teerlinck in Sociaal is het niet
denkbeeldig dat nu de rijkswacht kom-
puter zelf wel onder bescherming van
de wet valt, gevoelig informatie naar
de bestanden van deze inlichtingen-
dienst van Landsverdediging wordt
afgeschoven. "Door koppeling van
deze twee bestanden kan deze door
geen enkele wettelijke bepaling ge-
kontrolleerde informatie op 20 sekon-
den ingevoerd worden in de terminal
van elke rijkswachtkornbi."

Totaal onbegrijpelijk is de vrijstel-
ling van de databanken van de
kredietinstellingen. "Ter beveiliging
van het krediet" mogen deze dus alle
mogelijke inlichtingen inwinnen iJl
verzamelen over iedereen. Wat na-
tuurlijk van pas komt als men 'een
sollicitant moet kont rolleren op zijn
politieke gezindheid e.d ... Ook over
punt twee in de uitzonderingen, nl. de
openbaarmaking hebben velen twij-
fels. "Wanneer ik in een betoging loop
tegen atoomraketten maak ik mijn
mening hierover openbaar. Wanneer
ik een solidariteitsmotie teken met
stakende arbeiders, maak ik mijn
mening openbaar. Mag ik dan meteen
in de kornputcr?", aldus W. De-
beuckelaere. Ook zijn beperkingen
opgenomen betreffende de fu nk tione-
ring v';n het strafregister. Nu zal ook
iedereen die ergens van 'verdacht'
wordt, hierin worden opgenomen.

Volgen, Gol is zijn wet een enorme
vooruitgang, omdat de materie thans
helemaal niet gereglementeerd is. 10-

dat bv. het' afluisteren gewoonweg
toegelaten is. (") Dubbeldunk. New-
speak noemt Orwell dit. .. Op dit
ogenblik i, er immers een volledig
verbod op het afluisteren van iele-
toons ... met een uitzondering voor de
onderzoeksrechter die bv. het u ur en
de duur van het gesprek, frekwentie en
opgeroepen nummer mag nagaan.
maar niet de inhoud ervan ... (cirku-
laire uit 1913).

Luc Va nhccrcntuls

e) VBO is het. Verbond van Ilelgische
Ondernemi ngcn ; het art ikel stond in
De Standaard van IX/7/19X3

(') Nieuwsbrief Liga voor Mcnscnrcch-
ten, 7/M3,p. x

(') gccit. in Sociaal, januari 19X4. p. 12.
in 19114 is hl'Z~~ voor wil' ('I' nog {/(III

twi fctt.
(") cfr. (') p. 9
(') W. Dcbcuckclacrc. P. Teerlinck.

Privacy, recht, informmira. he! 11'1'/.1"-

ontwerp (;01. in Tcgcnsprua k 19X3(5).
p. 50

(") gccit , in Dl: Nieuwe Maand 19X3(2).
p. 91, in artikel van F. Vocts
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Voor de revolutie

De Marxistische analyse
Onlangs is binnen Veto de dis-

kussie nog eens opgelaaid over
het feit dat een numeriek zwakke

organisatie als MLB een relatief sterke
invloed kan uitoefenen op de globale
studentenpolitiek. Er zijn mensen die
achter dit fenomeen één of ander duister
komplot zoeken en die steken inder-
daad nogal gemakkelijk zowel ekstreern-
links als ekstreern-rechts in éénzelfde zak.

De Ml.ll-çr Karel Meganck reageert daarop met
een pleidooi voor een 'inhoudelijke analyse'.
Wat zou daar dan uit moeten blijken'! Meganck
herhaalt de analyse die de Bulgaarse kommunist
Dirnitrof maakte op het kongres van de Derde
Internationale in Moskou, in 1935': de fascisten
zouden de stoottroepen zijn 'van het meest
reuktionuirc en imperialistische deel van het
linancierskapitaal'; alle klangeest en Bloed-en-
Bodemnostalgie zou slechts een maskerade zijn
om het fundamentele pro-kapitalistische gelaat
te verbergen, Het marxisme-leninisme daaren-
tegen zou de verpersoonlijking zijn van de
opperste wil tot verzet en bevrijding die er in het
volk leeft tegen dit kapitalisme met al zijn
kwalen. Mooi, maar met deze herkauwde
'analyse' ontwijkt ook Meganck de fundamen-
iele inhoudelijke analyse.

MLB en PVDA
Laten wij voorlopig ekstreem-rechts voor wat
het is en nemen wij MLBen PVDA onder de loupe.
Waaraan dankt MI.B zijn positie volgerts Me-
ganck? Twee elementen: het militante engage-
ment van de leden: en de gegrondheid van hun
argumenten op basis van een 'korrekte politiek'.
Nu is dat militantisme als argument natuurlijk

niks waard: zovele sekten hebben militante leden
die zich honderd procent inzetten. Inhoudelijk
onderscheidt MLB zich echter van dit soort,
meestal esoterisch engagement door zijn gericht-
heid op de sociale en ekonomische realiteit: waar
de meeste sektes vage heilsbeloften formuleren in
de één of andere onaardse werkelijkheid,
probeert MLBzijn heilsboodschap te formuleren
vertrekkende van de dagdagelijkse zorgen van de
man-in-de-straat. De (overigens puike) dokters-
praktijken van de PVDA zijn daar slechts een
voorbeeld van.
Maar: bij alles wat MLBen PVDA doen zijn het

niet die dagdagelijkse zorgen die centraal staan.
Wat centraal staat, moét staan voor een marxist-
leninist, is het uitdragen van de heilsboodschap
dat de uiteindelijke oplossing van alle sociaal-
ekonomische problemen slechts kan beginnen na
een massale, gewelddadige socialistische revo-
lutie. Ieder militantisme, iedere inzet en ieder
pleidooi van een marxist-leninist staan in laatste
instantie in funktie van dit éne paradigma.
Vanwaar komt dit paradigma? Uit 'het geza-
menlijk zoeken naar de meest korrekte politiek
op basis van . gegronde argumenten'. zoals
Meganck het wil doen uitschijnen? Absoluut
niet: gezamenlijk zoekt men hoogstens naar een
metode en formulering om de centraal-uitge-
werkte politieke lijn aan de man te brengen. De
vergaderingen zijn inderdààd interne 'trainings-
diskussies' die slechts in schijn organen van
demokratische beslissingen zijn. Niet dat daar
iets op tegen is: elke MLB-er weet dat en
uiteindelijk doet ieder in de eigen klub wat
hemzelf het beste lijkt. Maar Mcganck moet niet
lullen en het doen uitschijnen of men, door lid te
worden van MUI kan meewerken aan een
dcmokrurischc studie op basis van gegronde
argumenten, want dat is niet zo. Als men lid
wordt van MUI dan verklaart men zich bereid
zichzelf te trainen in een denkwijze, een
ideologie, die zich nuirxistisch-lcninistisch noemt
en die beweert dat zij een allesomvattende
verklaring bezit voor àllc, en ik druk op àllc.
problemen waar moeder-aarde mee afte rekenen
heeft.
Precies deze buitennissige pretentie, die ook in

het artikel van Mcganck opduikt, is het die
tegelijkertijd de kruchten de zwakheid van het
marxisme-leninisme uitmaakt.

Analyse en teorie
Kracht: Voor ieder van ons lijkt de werkelijkheid
waarin wc dienen te leven een chaotisch,
ongcstrukturcerd en zinloos geheel: zeer veel
mensen verdringen dit besef in wat Sart re 'Ia
mauvaisc toi' noemde: sommigen vluchten weg
in een pseudo-religie of drugs: nog anderen
wentelen zich in obskurantisme: een minderheid
wordt gek: en tenslotte gaan er dan ook zovclcn
op zoek. Op zoek naar wat '! Naar een houvast in
het leven natuurlijk. Een paradigma van waaruit
de chaos kan tegen moet getreden worden.
Het tragische en tegelijkertijd het boeiende

van de hele kwestie is nu dat de werkelijkheid zo
oneindig kompleks is dat zelfs de meest briljante
analyse nooit meer dan een deel van die
werkelijkheid kan verklaren. Toch is de verlei-
ding ontzetten groot om zo'n partiële analyse uit
te roepen tot een universeel ..geldige theorie.

Vooral de wetenscnaps-opumistische negen-
tiende eeuw was daar sterk in, en één van de
meest geniale analyses uit die negentiende eeuw
vinden we terug bij Karl Marx. In de ogen van de
marxist-leninisten van vandaag beschikken we
dus over een 'universele waarheid' die slechts
'kreatief kan toegepast worden' zonder dat aan
de principes zelf ooit nog getornd mag worden,
op straffe van verraad en 'revisionisme'. Wie
toetreedt tot MLR of PVPA gaat, bewust of
onbewust, een kontrakt aan om nooit. of nooit
meer te twijfelen aan begrippen als 'SOCialistische
revolutie', 'diktatuur van het proletariaat' en 'de
leidende rol van de Partij'. Begrippen die
buitenstaanders vaak vreemd in de oren klinken
maar die voor een overtuigd militant tot een
tweede natuur geworden zijn. Nu zijn die
begrippen op zich zo gek niet natuurlijk: de
meest kostbare verworvenheden van onze be-
schaving zijn vaak het resultaat geweest van
revoluties; een revolutie zonder onderdrukking
van de vroegere machthebbers is ondenkbaar en

rente dwaalleer, dit pseudo-wetenschappelijk
geloof bekeerd.
Pseudo-wetenschappelijk? Inderdaad, want

bij al zijn pretenties over 'universele geldigheid'
en 'korrekte politiek' behoudt het marxisme-
leninisme één fundamentele zwakheid: het werkt
niet. Tot nog toe is er niet één historisch
voorbeeld van een socialistische revolutie die niet
is uitgedraaid op een verlammende staatsburo-
kratie op ekonomisch en een despotische
staatspolitie op sociaal vlak. Natuurlijk heeft
ook hier de marxist zijn 'analyse' klaar: -de
ekonomische basis is nog te zwak (aldus Stalin),
de revolutie moet eerst in de geïndustrialiseerde
wereld (Trotski), de oude gewoontes zitten te
diep (Mao), het imperialisme saboteert (Castro)
enz... Eén zaak verklaren die teorieën echter
steevast niet: dat de fysische en psychische
onderdrukking van de mens door de mens in
deze 'bevrijde naties' zoveel harder, zoveel diep-
gaander, zoveel grootschaliger, zoveel onaan-
tastbaarder is dan in vergelijkbare landen waar
de 'uitbuiters' nog aan de macht zijn.

Bruikbaarheid
Nochtans is er een verklaring: het marxisme
funktioneert prachljg zolang het kan volstaan
met hel analyseren van de fouten van de
tegenstrever; als het echter een alternatief dient
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de diktatuur waarvan hier sprake is. is in teorie
die van de overgrote.meerderheid over een kleine
minderheid: en dat zo'n revolutie niet tot stand
gebracht kan worden door een disparate massa
maar een leidende kern, een bewuste partij dus,
behoeft, klinkt ook al plausibel.

Een rationeel lijkende, schematische en dus
makkelijke teorie die rechtstreeks aansluit bij de
basisbehoeften van de massa, wat kun je meer
wensen'? En inderdaad: gencrutie op generatie
heeft een aanzienlijk percentage van .de tvaak
bevoorrechte) intelligentsia zich tot deze kohe-

te formuleren. dan wordt het even konkreet als
Sint Augustinus in 'De Civitate Dei': zodra het
dan ook de macht veroverd heeft, blijkt dat zijn
verklaringsmodel is uitgeput: de kompleksiteit
van de werkelijkheid herneemt zijn rechten en
keert zich al vlug tegen het naïeve entoesiasme
van de nieuwe machthebbers: het revolutionaire
front brokkelt af. de stoot kracht verdwijnt en
uiteindelijk kunnen de rebellen van gisteren de
pas verworven macht slechts behouden door zich
te ontpoppen als de nieuwe tirannen. Tirannen
die zoveel en zoveel erger zijn omdat zij zich op
geen enkele traditie. geen enkel ingeworteld ge-

dragspatroon, geen enkele sleur kunnen beroe-
pen en uiteindelijk slechts beschikken over puur
en bruut geweld.

Eén pot nat?
Zijn marxist-leninisten dan toch in één zak te
steken met fascisten? Eigenlijk niet: het fascisme
vertrekt vanuit een geperverteerd groeps-egoïs-
me, het wil steunen op het meest domme obsku-
rantisme en doet zich zelfs geen moeite om een
logisch koherente teorie te ontwikkelen; vermits
een dergelijke ideologie slechts kan vegeteren in
een atmosfeer waarin het passionele overheerst,
hebben de fascisten er alle belang bij olie op het
vuur te gooien van om het even welke irrationele
massa-refleks ; als er toevallig geen tema's
voorhanden zijn, dan trachten fascisten zelf zo'n
sfeer te kreëren door achterbakse terreur. Het
fascisme is dus van bij zijn prille bestaan poten-
tiëel gevaarlijk maar de mate waarin het kan
doordringen hangt sterk samen met de mate
waarin de 'opinievorrnende' groepen in een
samenleving bereid zijn eraan toe te geven ofhet
te bekampen. Precies omdat het die groepen wil
muilkorven ontpopt het fascisme zich vaak als
stoottroep van het meest reaktionaire kapitaal,
maar achteraf blijkt maar al te dikwijls dat het
zich ook door de oogmerken van dit kapitaal niet
laat beperken en in extreme gevallen (zoals bij
Hitier) uit zich dat in laatste instantie in een
wilde, sado-masochistische vernietigingsdrang,
waar zelfs de wapenfabrikanten niet meer mee
opgezet zijn.
Het marxisme-leninisme daarentegen vertrekt

vanuit een universeel-humanistische impuls, het
spant zich in om rationeel en koherent te zijn en
hoopt dan ook in eerste instantie te overtuigen.
Overtuigde marxist-leninisten zullen dan ook
steeds terreur en manipulatie afwijzen en slechts
dàt geweld hun zegen geven dat uitgaat van een
brede massa en dus in feite demokratisch
genoemd kan worden. Het karakter van de
marxist-leninisten verandert echter fundamen-
teel als zij éénmaal de hefbomen van de macht
bezitten. Hun teorie blijkt dan zo star en
eenzijdig te ziin dat zij in botsing komen met de
mensheid die zij willen redden. Zij moeten dan
kiezen tussen de principes en de werkelijkheid.
Zij proberen dan de werkelijkheid binnen het
stramien van hun bekrompen denken te wringen
- wat natuurlijk tegenstand opwekt: een
tegenstand die beschouwd wordt als een nieuwe
klassenstrijd en dus ... als een bewijs dat de teorie
juist is.

Samengevat betekent dat dus: dat marxist-
leninisten, in tegenstelling tot fascisten, in wezen
brave jongens zijn zolang zij in de oppositie
zitten en zelfs heel wat belangen gemeen hebben
met echte demokraten. Vandaar dat ze zo vaak'
aktief zijn in demokratische verenigingen en
akties waar zij door hun militante daadkracht en
hun koherente standpunten aanhang proberen te
werven met het oog gericht op de eindstrijd.

Maatschappelijk kader
In een gezonde samenleving die op een dernokra-
tische basis haar problemen aanpakt, komt die
eindstrijd er nooit en de marxist-leninisten doen
er dan ook geen vlieg kwaad. Integendeel, zij
vervullen een maatschappelijk positieve rol door
hun signaalfunktie. want belust op het aanklagen
van 'onrecht' zijn zij vaak de eersten en hevigsten
om onfrisse toestanden voor de schijnwerpers te
brengen. Hetgeen men in een gezonde demokra-
tie slechts kan toejuichen.
Ancers wordt het natuurlijk als die demokra-

tie zich laat overspoelen door onfrisse toestan-
den: als ervaren en getrainde troebelwatervissers
zullen zij natuurlijk geen kans voorbij laten gaan, -
en Lenin heeft in 19I7 bewezen dat je zelfs een
immens maar vertwijfeld land met een paar
duizend bolsjewieken aan je voeten krijgt. Maar
zoiets kan je hén niet verwijten. Een heksenjacht
op basis van wat zij misschien ooit zouden
kunnen doen zou immers zelf niet meer zijn dan
een verloedering van iedere demokratische
geplogenheid. En wat als men zich toch ergert
aan hun onevenredig grote invloed in bepaalde
milieus?
Best lijkt mij nog steeds: zelf een bijdrage

leveren, hoe beperkt ook, tot het goed funktione-
ren van deze samenleving, een samenleving waar
niemand eigenlijk echt gelukkig mee kan zijn,
maar die globaal genomen toch levensvoor-
waarden en vrijheden garandeert die het leven
leefbaar maken.
Marxist-leninisten noemen zoiets 'reformis-

me', maar het is zelfs dàt niét. Het is
bescheidenheid, moeizaam verworven beschei-
denheid en bereidheid de wereld te nemen zoals
hij is, de kansen om er iets goeds uit te richten te
benutten en niet te blijven zeuren over wat niet is
en nooit zijn zal.

Eddy Daniels
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Na de revolutie'

Het penitentiair systeem in Nicaragua
Toen de bevolking van de

Midden-Amerikaanse re-
publiek Nicaragua onder

leiding van de Sandinisten op 19
juli 1979 diktator Somoza het
land uit joeg, was slechts de
eerste stap gezet op' weg naar
gelijkheid en een menswaardig
bestaan voor iedereen, Op de
puinhopen van een verwoest en
bankroet land begon men aan de
opbouw van een nieuwe samen-
leving,

De nieuwe regering sprak zich
uit voor politieke onafhankelijk-
heid van de machtsblokken,
voor een gemengde ekonomie en
een pluriforme maatschappij,
Ondanks een aantal verworven-
heden van deze revolutie, bv, op
het gebied van onderwijs (zoals
de alfabetiseringskampanje ), ge-
zondheidszorg en landbouwher-
vorming komt er vanuit 'de
demokratische Westerse wereld'
nogal wat kritiek op het revolu-
tionaire proces in Nicaragua,

Deze kritiek is vooral gericht op het
staatsbestel en het demokratisch ge-
halte ervan, Er zijn geen parlementaire
verkiezingen geweest en de mensen-
rechten zouden niet altijd worden
gerespekteerd,

Een en ander kan echter ontzenuwd
worden: al in 1980 is aangekondigd
dat er in 1985 verkiezingen zullen
gehouden worden, Nog belangrijker is
het bestaan' van r.iassa-organisaries
(basisorganisaties zoals vrouwengroe-
pen, vakbonden en jongerenorgani-
saties), waardoor de mensen op een
direktere manier kunnen deelnemen
aan het besluitvormingsproces. In
onze landen kan dat eigenlijk alleen
via verkiezingen eens in de zoveel
jaren. Demokratie hoeft niet geredu-
ceerd te worden tot alleen maar
deelname van het volk aan verkie-
zingen. Het begint op ekonomisch
vlak als sociale ongelijkheden begin-
nen te verdwijnen. Als dit doel bereikt
is kan demokratie naar andere gebie-
den worden uitgebreid.

Dat in deze nieuwe maatschappij
gestreefd wordt naar garantie van
demokratie en mensenrechten wordt
geïllustreerd door het nieuwe peniten-
tiair systeem.

Het begrip penitentiair systeem was
in Nicaragua \loor de overwinning van
19 juli 1979 niet bekend, Tijdens de
Somoza-diktatuur die meer dan dertig
jaar heeft geduurd, kende het land
praktisch. geen juridische instellingen,
laat staan enige reglementen m.b.t. het
gevangeniswezen. Nicaragua telde in

die tijd I officiële gevangenis, de
Tipitapa gevangenis van Managua,
met een kapaciteit van 600 mensen,

De materiële en hygiënische kondi-
ties hiervan waren zeer slecht: don-
kere, vochtige isoleercellen, slechte
voedselvoorziening en \'00 ra I een
slechte behandeling, 'In deze gevangc-
nissen zaten nooit meer dan 150 à 200
mensen, De meeste gevangenen "ver-
dwenen" naar andere plaatsen zoals
politiebureaus of in legergarnizoenen.
waar ze soms langere tijd verbleven of
waar ze. na eerst te zijn gemarteld, om
het leven werden gebracht. Er hestaan
geen eksakte cijfers over het aantal
mensen dat hier gepasseerd is,

Op 19 juli 1979 waren er bijna geen
gedetineerden aanwezig in de gcvunge-
nis, Aan de hand van getuigenissen
van familieleden \'<111 vermisten is men,
gaan zoeken. Men vond vcrschillende
massagraven en lijken in kelders van
de garnizoenen,

Voor zover er artsen aanwezig
waren in Tipitupa. werkten dezen
samen met Somozu's veiligheidsdienst
en moesten zij advies geven over hoe
men kon martelen zonder te veel
sporen na te laten, Het Rode Kruis
werd slechts dan toegelaren als de
Nationale Garde van Sornoza daar
toelating voor gaf.

Na de overwinning
Het penitentiair systeem dat lIP
oktober 1979 is opgericht ressorteert
onder het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat onder leiding staut van
Tomas Berge. Tomus Borgc fS de enige
overlevende van de oprichters I an hel
FSl~ (hel Sandinistisch Bevrijding--
Iront ) en heeft zelf ettelijke jaren in de
gevangenis doorgebracht waar hij
zwaar mishandeld is geweest. Hij i,
degene die de basis heeft gelegd voor
een menswaardiger gevangenissv s-
leem.

Hel wus zeer moeilijk om een
gevangeniswezen op Ie zenen. er
wa ren immers geen referentiepunten.
Hel enige aanknopingspunt was hel
feit dat velen die nu instaan \ Dor de
opbouw enan zelf lange lijd in de

'gevangenissen' hebben gezeten,
Men was zich en'an bewUSI dat \'ele

gel'angenen slachlOfti:r, waren \'an het'
\'oorrllalige s~steem, Kort na de Ol<!r-
winning zijn dan ook I'an de M50()
ge\'angen genomen Somozi~ten (o.a.
\·and ...NationaIeGarde)zo'n~OOO\Tij'
gelaten, Helaas hebben de meöle
onder hen zich bij de kontra-revolutie
in Hondura~ ge\'oegd,

Het penitenliair ~ysteem berw.t in d ...
eerste plaals op rerlllvaardigheid die
aan de principe .. \'an de men~enrcchl ...n
beantwoordt. Verder', \'Orming \'an d ...
gevangenen zodat zij tijdem hun
gevangen'ochap ontplooiing~kan ..en
krijgen, zowel op kultureel al .. op
produktief vlak, En h:mlotte beëindi-

ging van korruptie, beroving van
rechten en marteling en (zoals die
voorkwamen tijd cns de Somoza-
diktatuur), Nicaragua is hct enigeland
in Latijns-Amerika dat de resoluties
van '55 van de Vc rc nigdc Naues
betreltende gel·'lIlg c nschup rcsp ck-
teert.

Drie strukturen
Binnen hC:1 penitentiair systeem he-
staan á drie: soorten gc rangl:nissl'n:
a) het gcsloten systeem
h) het halt-open systeem
c) hel op c n systeem
Onder het gcsloten systeem vullen de
gevangenissen van Tipitnpa en de
'zona trunca ' alsook de regionale
atdclingcn: l.sicli. Chiunndcga. Gra-
nada , .luigalpa. I\latagalpa en 1~lue-
ficlds.

De uitcinuclijkc bedoeling is om de
gl'l·ang cnis van Tipitapa Ie sluiten
omd.u dele niet \ "ld'k'l aan ,k
hygiënische en materiele normen,
Vanwege financiele beperkingen is het
Ih.lg niet mogelijk geweest hi ...rvoorccn
nieuwe gel augcui« in dl' plaals I,'
slei lcu. :'\a de "",1'\\ inning i, er wel een
nooduc unecni-. hiiuck orncn. dl' ·".llla
franc:I'. De-,,' h",'fi""';l kapacitcu van
~()()() mensen, Hocwel ,'I' a,lJ,). velen
.uuucst ic \\;b \ c rlc cna, bleven er toch
teveel g"lklincerd c u ,lIc r om in de
enige l)tril·i~·Ic..· gl',angl'ni:-; - dit' lhlg
slecht is bovendien - geplaahl I,'
worden.

Het werk in de gl'\-angl'ni~~l'n gl'-
beurt "P \ rijw itligc ba,i" :'\aa'l ar-
beielsgelegenheid in de utclicr-, hinncn
dl' gl'\ angcni-, i~er \ 1.)IJf llnge:\ eer 200
personen werk In een suikerriet-
projekt. Opvallend i, clc geringe hcwu-
k ing <lp doe velden. terwijl dl' g':-
vangenen zelf 'ge\\ap"'llll' lijn met
grote machete- (kapmessen} .uu het
suikerriet Ie kappen.

De granjas abiertas:
de open boerderijen

De granja-, abi c rtu-. dil' bchoren 1"1
het half-llpcn enllpen '~'leem,/ijn ':~n
\an dc l~pi"hc \"'I'\\nn ...nh ...dcn \an
de Sandini,ti,dlc re\olUlic, Bij cen
bCloek aan de grania, hlijkl nag"'lh
Uil dal mcn te mak ...n h...dl mei e n
'gel angeni· \lc:e,tal lijn h l hoerd -
rijcn zond r omheiningen di midd n
in bo ....en of \ dden lijn gdeg ...n. De
kon'lruklie ...n inrichling \an do ...
boerderijcn zijn I......r e ...m oudig. 1>...
opnamckapacit ...il \an de granja, i,
kkine( dan di... \an de ge,h>len
gl'\ang('ni",~('n.

In IOlaal/ijn er t\\ee granja, mei een
open ..~..l...em ...n \'ijl' m"'l een half·open
,~ ..l em. Hel \er,chillu"en dOl'l\\ee
,~,t men i, ...r ,k..:hh een \an h ...\\a-
king, In de hall-op ...n granja' lijn cr
mc ...r \erant\\()()rddijken \an hcl p ...ni·
tcntiair ..y'olccm aan\\"'/ig, alhankdijk

--
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de granja's abiertas boerderijen zonder omheining die midden in bossen of velden zijn gelegen, De

konstruktie en inrichting van deze boerderijen zijn zeer eenvoudig,

I/C( grunja-principc doet beroep Ol' eigcn vcrantwoordcliikhrid. Ik dagelUk.\·I'
leiding is in handen \'{/i'l;à, l'CI/I dl' gevangenen ;1'(/: icdl'I'l'l'IIlll'cli I'l'II eigcn
wak,

van het aanlal gnan)!l'nl'n, ln éón van
dl' twee open granj;" - waar I,,'n 5~
c v-gurdistcn zit ten - lijn er ~l\l'rda!!
twee vcr.uuwoordclijkcu v.rn hct pcni-
tcntiair ,,,ll'l'm, ,lil' )!l'l'n \\apl'n, hij
liL'h dragen. " :-';adll' hli.jrl c'c'n \ .m
hen ,I;II'l'n 111 dl' i!ranja, ""k dan
1'"1,kr wa pcn».

I let granja-prinL'ipl' d,'l'll'l'nl~c'nl"p
"P dl' eigen vcr.uuw oordclijkhcid. Ik
dagl'lijk,,' leiding i, in handen \anl'l'n
v a n dl' i!l'\ang,'nl'nll'lr. ledereen heeft
een cigcn t.uik : III i~ er een \ l'ra'lt-
woordclijk c \ ""I' htl','ll'n, dl' sl.i.ip-
plaal,,'n, het wcr], cu/. 1'1'liinlL'r,,'hil-
knd,' wcrk.uclicr-, ,,'al, een schrijn-
wcrkcr-utclicr. een naaiutclicr. een
teehui-eh .uchcr c.a. In ,,'mmi)!l'
)!ranja, bou\\ en dl' gl',klinl'l'rdl'n Il'lI

hcpaaldc onderdelen v.ui dc hoerderij
"P ,,'al, een b.rr. een hihliotcck . een
rckrcaticruirntc en in éé n c rvan worden
"I"lagpl;lal'l'n gebouwd '"11 tabak ll'
dr")!l'n. \ke'lal \\ ordt ,,,,k "P hct la nd
gl'\\ crk 1.

De llll_g"h.'11 lijn dccl-, \()llr l'igl'll

kon-umptic. dccl-, \,,,,1' vcrk oop "P dl'
markt bc-icmd. \'our cc n buil c n-
'taander i, het nauwclijk , re gel'l\l'n
dal dl' gl'\ang ...nl'n ""ldL'l' bl'\\aking
naar dl' 'lad gaan ,'m hun pruduklen
te \l·r~l)pl.'ll l.'ll daarna \\l'l'l" 11.'f"lIg-

k"m ...n. Op\ alkml i, dal ,ind, h...l
llnl ...taan \alllk granja ...l'r ...k·l·hh l\\Cl'
p ...r",nl'n "nhnapl liln. \'",,1' hun
\\l.'r~ I\rijgl'll (I..: gl'\angl.'lh..'l)l'l'll ~kill
loon dal o.a. (10k I..... onder'lcuning
\;ln d ... 1;lmilic di,'nl. dil' laak c ...n
kO'1 \\lnner kIl ijl i,.

E...n ICl'l' hclangri.jJ.. a'pdl \an dil
'~'ll' ...m i'lroU\\cn,daldct';lmilil'l'phl_l'
hclrohkcn \",rdl. In hl'l \lcl'kl'nd kan
dL' familll' dl' hek dag 1.., ,men l'n
lalerdag,I\"nd hunncn .Ic r"'peklil'\c-
li.jkL' partncr, hli.j\en ,lapcn. '"rmaal
gl.'/icl1 "IapeIl ~lIk gl'\~lllgL'llL'n in l'l'l}
laaI. In:'lar \oof tlc/L' gL'kgl'llhL'id lIjn
cr apartc kamcr, \()('r/icn. IlIl\L'ndil'n
hchhcn IC per jaar ccn aanlal da!,!cn
\akalllie dic IC lhui, d()orhrcngl'n,

"rakli'lh alk l!c\an!.!cncn dic nid
kondcn k/cn ;,1' ;dHij\~n lijn gcalfa-
h<:ti,ccrd d()or dc .11I\cnlud Sandini'la
(Sandini'li'lhc jcugdorgani ..atic). :'\a
hcl alfahcli,cring'procc' kondcn IC

gchruik Illakcn \an \L'l'\olgkur"""'n
om hun pa, \<'I'I"'l'\cn kcnni, 11Ici
\nl()rcn Ic lalcn gaan. 'v';lndaar ooI..
hcl hclang \'an dc hihliolckcll. Ook
aan gC/()ndhcld \\onl! \cel a<lndachl
hc~tccd. Zo hchhcn op .11 ok lohcr jl.
alk gcvangcncn ccn lCl,IIH,,-injcklic
gck rcgcn,

\
Ik granja .. herhcrgcn vn~dlÎlkndc

grocpen gcvangcncn: in dc granja van
dc Mi,kito-indiancn (dic ccn hcclcigcn
kultuur hchhen), wordt veel aan
arti,anaal werk gcdaan, Vn,..:hillcmk
Mi~kito', hehhcn ,alllcn ecn Illu/iek-
groep gcvormd, nl. Saullluk Raya,
kllerlijk vertaald: hcl niwwc Za;ld,
Lcn paar maandcn gclcdcn hchhcn lij
hun ecr~lc plaal uitgchracht.

Bcgin deccmhcr I<JX.l hccn dc
Ni..:araguaan~c rcgcring lwccdckrclcn
owr amne~tic uitgcgcwn, Lén crvan
hetren dc gcvangenen, hcl andn
hdrcn een dcel van dc ()pp()~itic dat
zit.:h in hct huitenland hevindl. Door
dezc maatrcgelcn zijn dc laat~tc ,1()()

Miski to-geva ngencn vrijgekomcn,

I:r is ook ccn apartc granja voor dl!
Icdcn V<ln dc Sandini~tisdle polilie en
hd Sandinistische kgcr, I kt i, dus niet
zo dat jc, ollldaije Sandinist hent, vrij

bent \an !!l'I't'l'hll'rli.jkl' \l')'\"I!!lIlg.
1 lilLTa:lrd i, het I" dal ni,'l il',kl't','n

in ;1;tnI11l'r~ill!! ~\lIl11 \tH'" IP'Il \'lh.'11

,\ ,ll','nl. 1)CO"'kl.. lil' !!l'hl'1I1'l aan .I,'
hand v au \L'r"'hilll'ndl' k rucna : dl'
aard en dl' l'I'lbl v a n hL'1 dclik t • hl'l
!.!edral!, de lcctt ijd , l'n/.
• Dc' kopstukken van dl' kontra-
revolutie dil' ni' n,,!! da!!l'li.jk, .rk t ir
v ocrcu en ,ah,l[a!!l'dadl'n pk!!l'n k un-
ncn een \ crbl i.1I' in dl' !!ranja \\ d
\ crgctc 11. St1lnrnigl.' \ 1..'1ll\}rdt'\.'llkll
w ordcu dirrk t in een !!r;1I1Ja )!l'!,laahl.
hocwel er ml'l"l,tll'l'n llilklijk vcrbluf
in hl'( gl·~lph.·1l ,~ ...11'l.·111 :1:111 \~lnr~\1
gaal. Dil v a riccrt v a n een w cck h'l
enkele j.rrcn.

11 ..:1 'tiglll:lti,t'J'lll!!,dïl')..t I' gl'l"Ing
\\)\lr lIL- !!l'\all!-!c..'lll'll dil" lil' gralll.l'
\ erlaten. S,'lnlllli!l'n hebben uidcn-,
hun detentie een nieuw hl'r,"'p !!l'kel'll
c n/of lijn gcalfabctisc c rd. Anderen
hebben hun l'l)!l'n I~L'I'llL'p I.. uuncn
uitoefenen.

En "at daarna?
Bij dl' o\ergang naar buucu. \",rdl
va nuit het pcnucnti.ur ,"ll'l'lIl onder-
/llL'ht w aa r lk' !!l'\an!!l'lh: eventueel
I,HI kunnen w crkcu in hl'l )!L'\al dal hi.1
lijnlllllk \\lTk niel kan hL'l'\alll'n ... \1,
hij ingl'"hakL'id kan \\nl'lkn in alllkrl'
alelin, lil' f;lhrie~,'n, laai mL'n hl'm·dL'
laahll' maand \an/ijn g,'\an!!l'lh,hap
al lL'l' plaahl' \\L'I'kL'n, Indal hil kan
ahJ..limali,,'rl'n. " "\\"llll, knmi hIj
dan ll'('ug naar lijn granja.
IIL'I /lHI O\lTtlrl'\l'l1 lijn Il' IeggeIl

dal dil \nnr ,tik !!l'\an!,!l'nl'n ~\nrdl
gcdaan. In praklijk hl'ilh.n ,kl'hh
l'lIkl'kn hiL'l'Ian kllllnl'n prnlllL'rL'n.
.\1aar h,'l kil dal Illl'n hl'l ;1" "In
\l'l';l111\\,,,,rlklijkhcid lil'l dl' !!l',kli·
Ih:LTdcll ll' hl'!!l'kidl'n, I' al Il'l'r
p",iliL'l.

ilka k !!C\ a n!!l'ni,,\ -tL'ml'n hl'hhl'n
lIooil hl"la;11I L'll :,\iL'ara!,!lI;1 i, d;lar
gl'l'lI lIil/nlHkrin!! op. I kl lijdl l',hlLT
!,!l'CII 1\\ ijkl d;ll IIll'lI i 11 :'\ il'a ra!!"a,
I 11Id;1Il).. ... dl' J..( lIl,t;lllll' I H 'ril ,!!,drl'Iµ1I1µ
\;111hllÎllïlaL L'lïl 'l'ril'lI/l' ptlµillµ dOl'!
(Hll l'l'll nÎl'lI\\ ,~,tl'l'llt lIil h.:hl HI\\ l'll

dal/n\\cl \nordL' !!cdL'1iIIl'L'nk al, lIill
1;lIni Iic pn'pd Iil'\L'1I hinlt.

Ml'II'l'1I dil' IL'n "'L'Jlli"h kn nl"
li..:hll' \all hl'l rl'\Ollllioll;lirL' prOl'L" in
\Ijc;tr:lµ_lI;1'la:ll). /L'!!!!l'l1dallh: !!l'\all-
gl'nl'n poliliL'hl' illdoklrill;lli,',~lr,",-
"·lIhrijg'·II. Ma;lr Ik Illl'l·,1 IlIgnjlll'lIdl'
polilicJ..l' .hl·ïm In"dillg dil' IlIl'n hl'n
)..:111!!l'\t'l) ~t'I)l'lIrt tip dl' 11I:llIll'l

waarop Il' \\'ol'lkll hdlallddd ,'11

gcrc'pck lcnd.

1\'lra Slllllldl'l"
Voor IllCl'l' illlichlillg"l1 o\l'I' Nil'ar;l-
glla:
NiGI ragllacc Hili ll'
MII~,cll'lraal 12(,

Ir Petra Smulders is lid van het
Nicaragua-komitee. Zij schreef
voor ons deze bijdrage, die wij in
dank, en met warme sympatie
voor de Nicaraguaanse bevrij-
dingsbeweging, aanvaardden.
Aangezien de redaktie echter
niet zo op de hoogte is van de
preciese gang van zaken in
Nicaragua, kunnen wij niet borg
staan voor alle in dit artikel
vermelde feiten, De materie leek
ons echter interessant genoeg,
en het jarenlange verblijf van de
schrijfster in Nicaragua stond
o.i. borg voor een goede kennis
van zaken,
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Wie schrijft, die blijft, behalve Vansina
Het pamflettenreglement

stond niet op de agenda.
van de gemeenteraad

van 19 december. Vansina bleef
afwezig bij de voorafgaande
kommissievergadering. Het reg-
lement was dus niet klaar en dat
zal wel zo een tijdje blijven. De
golf van protest is nog te mas-
saal. Over enkele maanden zal
het ontwerp van reglement in een
gewijzigde versie - aan het
fundamentele zal niet geraakt
worden - uit de ijskast gehaald
worden. Het CVP-PvV-gemeen-
tebestuur, met burgemeester
Vansina op kop. heeft met het
politiereglement dat d.m.v. een
voorafgaande vergunning, de
distributie van pamfletten, kran-
ten e.d. wil 'regelen' eens getoetst
hoe wakker de oppositie in
Leuven is.

Het politiereglement, dat de titel "ter
bevordering van het bewaren van de
orde op de openbare wegen" mee-
kreeg, werd uit grootmeester Van-
sina's mouw getoverd. Naar Vansina's
zeggen was dat op vraag van de
handelaars uit het winkelwandelcen-
trum aan de Diestsestraat, .die vinden
dat hun kliënteel afgeschrikt wordt, en
op vraag van ouders van scholieren,
die vinden dat hun kinderen te veel
subversieve lektuur (oproepen LOt
staking) in handen krijgen.

Opmerkelijk is, dat dit reglement
opgesteld is in' de periode februari-
maart '83. Onschuldig op het eerste
zicht. Interessant om weten is, dat iets
vroeger het straattoneel, georgani-
seerd door de vakbonden, aange-
vraagd en toegelaten door de burge-
meester, door de straten van het
winkelwandelcentrum getrokken is.
Wordt als reaktie op een aktiviteit, die
wettelijk toegestaan is en waarbij
burgemeester Vansina dus instaat
voor het ordelijk verloop ervan, een
politiereglement ter bevordering van
het bewaren van de orde op de
openbare wegen ontworpen 7

<J

Auteur gezocht
Wie is de auteur van een dergelijk
ontwerp 7 Vansina wil iedereen doen
geloven dat hoofdkommisaris leven
dit geschreven heeft. Wij hebben
echter uit goede bron vernomen dat
adjunktstadssekretaris Vanermen dit
op verzoek van Vansina zelf opgesteld
heeft. Trouwens, de politie is zelf tegen
zulke reglementen gekant. .

In een brief die Vanermen aan
burgemeester Vansina geschreven
heeft, staat letterlijk: "Zoals U (de
burgemeester dus, n.v.d.r.) weet werd
dit ontwerpreglement opgesteld op uw
verzoek". Een andere 'passage die dit
illustreert: "In mijn verslag, waarbij ik
U het gevraagde .ontwerp zond".
Ironisch genoeg vertelt Vansina, nadat
hij leven als auteur van het ontwerp
genoemd had, aan de delegatie bij de
betoging "pamfletten vrij" het vol-
gende: "Zoals u weet. ik lieg nooit _s:n
dat mag II aan iedereen vragen die mij
kent." Blijkbaar kent burgerneester
Vansina zelfs zichzelf niet erg goed, of
spreekt hij een andere taal. Maar ja: dit
verschijnsel hebben we wel meer
meegemaakt binnen het A('W.

Vanerrnen baseert zich voor het
ontwerp op een modelpolitieontwerp.
dat geen juridische waarde heeft. en op
de rechtspraak in een konk reet geval te
Kortrijk. De beklaagde. een lid van het
toenmalige AMADA, had vlugschriften
uitgedeeld die opriepen om deel te
nemen aan de I mei-optochten. De
rechtbank beriep zich op een dekreet
uitgevaardigd ten tijde van ... de Fran-
se Revolutie waarin staat: "Het reg-
lementeren van het uitdelen of verko-
pen van voorwerpen (in casu vlug-
schriften volgens de rechtban k in
Kortrijk)" door de gemeentelijke over-
heden druist geenszins in tegen de
uitoefening van de grondwettelijke
vrijheden". •

Het is merkwaardig, vast te stellen
dat dergelijke dek reten 'ontstaan zijn
op een ogenblik dat er ernstig gevaar
bestond voor gewelddadige ongere-
geldheden in het Frankrijk van die
dagen. o.rn. door de ernstige tekorten

...\' - - ..... - _. - - --- -- -- -----

bij de bevoorrading van het hongerige
volk.

Een mooi vergelijkingspunt is dat
op het ogenblik dat de eis voor het
algemeen enkelvoudig kiesrecht weer
akuut wordt, het Hof van Cassatie in
een arrest de wettigheid van een KB
bekrachtigt, dat eenvoudige identi-
teitskontrole mogelijk maakt van één-
ieder die zich op de openbare weg
begeeft. Vanermen baseert zijn ont-
werp dus op redenen van openbare
ordehandhaving. die in woelige tijden
duidelijk een repressieve funktie heb-
ben - en te pas en vooral te onpas
gebruikt kunnen worden. Een ondub-
belzinnig dubbelzinnige passage uit
bovenvermelde brief zal dit duidelijk
maken: "De titel die ik vooropstelde

van artikel 19 van de grondwet slechts
'bijeenkomsten', die op' de openbare

. weg plaatsvinden aan 'de politie-
wetten' onderwerpt, niet de uitoefe-
ning van andere rechten of vrjheden
(persvrijheid en vrijheid van menings-
uiting) dan die van vergadering. Ver-
der staat: "Het verspreiden van publi-
caties op openbare wegen mag der-
halve niet aan preventieve maatrege-
len, zoals een voorafgaand verlof, dat
werkelijk niets anders is dan een vorm
van censuur, onderworpen worden."

In een rapport, uitgebracht door
Rirnarque en De Jonghe op de
interuniversitaire studiedag voor pu--'
bliekrecht in '77 ingericht door het
Interuniversitair Centrum voor
Staatsrecht, staat dat "preventieve

Vansina: gaat artikels 14 (vrijheid van meningsuiting), 18 (Persvrijheid) en 19
(opdracht tot bewaring van rust & orde) II! builen. Het zal je Leuven maar 1I·~zen.

(ter bevordering van het bewaren van
de orde op de openbare wegen) is VODr

, mij reeds eèn eerste aanwijzing dat het'
hier gaat om regelende maatregelen
die de rechten en vrijheden zelf niet
aantasten, doch enkel hun ordelijke
uitoefening waarborgen. Bovendien is
het ook zo dat voor een reglement niet
alleen de letter telt maar nog meer de
geest. De toepassing zal derhalve
ondubbelzinnig duidelijk maken wat
de feitelijke bedoeling is van het
reglement."

Repressie
Wat ondubbelzinnig de feitelijke be-
doeling van het reglement.zou kunnen
zijn. is enkele weken geleden nog maar
eens duidelijk in de verf gezet door de
overheid. Aan het station waren toen
enkele mensen pamtletten aan het
uitdelen. Plots verschenen er enkele
combi's van rijkswacht en politie. De
groep. die pamfletten verspreidde
tegen het wetsontwerp Gol. zag hun
materiaal verdwijnen. aangeslagen
door de politie. Tevens werd hun
identiteit gekontroleerd en genoteerd.
De politie waarschuwde hen: "Nu
kunnen we er nog mee lachen, maar
volgende keer is het serieus." Een'
andere groep. die reklame maakte
voor een fuif. werd nauwelijks lastig
gevallen. Bij inspektie van hun pam-
fletten gaf de politie ze terug met de
woorden: "Och, 't is maar voor een
fuif. Dat is geen probleem." Hun
identiteit werd natuurlijk niet gekon-
trolcerd. Dit laat geen twijfel ever de
geest waarin het reglement is opge-
steld. Kritische groepen monddood
maken. Zeker nu ze zich beginnen te.
roeren.

Is een dergelijk politiereglement wel
grondwettelijk? Volgens Vanermen
wordt het reglementeren van de grond-
wettelijke vrijheden zoals persvrijheid,
en vrijheid van meningsuiting in de
grondwet voorzien. Hij beroept zich
op een ruime interpretatie van artikel
19 van de grondwet, waarin de
opdracht van bewaren van rust, veilig-
heid el! gezondheid wordt toegekend
aan de gemeentelijke overheid.

Volgens professor De Meyer, be-
kend jurist in de CVP, moet men er
veeleer van uitgaan, dat' het tweede lid

maatregelen, zoals een voorafgaande
vergunning, aanvaardbaar zijn, tel-
kens het een vorm van expressie betreft
die van aard is, zij het tijdelijk, zodanig
beslag te leggen op de openbare
ruimte, dat zij uitoefening van norma-
le functies ervan door anderen on-

. mogelijk maakt of in ernstige mate
hindert".

Verder staat: "Wie vlugschriften
yitdeelt op de stoep en voorbijgangers
daardoor niet verplicht de rijweg te
betreden, hindert O.i. de normale
verkeersstroom van kuierende of 1\01-

lende voetgangers niet op noemens-
waardige wijze". Volgens dit rapport
volstaat dus de loutere mogelijkheid
v~ ordeverstoring niet om een derge-
lijk politiereglement te aanvaarden.
Meer nog, het rapport eindigt met de

. volgende passage: "Het gevaar voor
selectiviteit bestaat. Gevreesd kan
worden dat bepaalde groepen of
opvattingen wel worden vervolgd,
terwijl gelijkaardige feiten door niet
gewantrouwde personen, niet ver-
volgd worden".

Bewuste strategie
Met een juridisch geweten kan gesteld
worden dat het politiereglement strij-
dig is met de vrijheid van menings-
uiting (art. 14 van de Grondwet), met
de persvrijheid (art. 18 van de Grond-
wet) en gaat het de opdracht van het
bewaren van rust, orde, veiligheid en
gezondheid, toegekend aan de ge-
meentelijke overheid (art. 19 Grond-
wet) te buiten.

Een gewone kennisgeving dat je'
pamfletten gaat uitdelen op een geken-
de plaats en dito tijdstip, moet voor de
gemeentelijke overheid voldoende zijn
om de orde te kunnen handhaven.
Verschillende gemeenten, die zulk een
reglement hadden, hebben dit trou-
wens achteraf terug ingetrokken. Dit is
het geval irt Brussel en randgemeenten,
in Luik, Charleroi, Namen en Mons.

Zulke politiereglementen zijn geen
toevallige lokale fantasietjes. Er zit wel
degelijk een strategie achter. Zo drukte
het cvs-evv-c-gemeentebestuur vorig
jàar er al een even ongrondwettelijk
affichereglement door. Hierin wordt
de verantwoordelijke uitgever aan-
sprakelijk gesteld voor eventueel wild
plakken (distributie van affiches).
Voorlopig is het nog niet van kracht.

Als tweede stap probeert Vansina
kontrole te krijgen over wat er in het
Leuvense allemaal verspreid wordt
aan pamfletten, kranten e.d. Een
politiereglement dat de organisator
van een betoging bij eventuele schade
wil aansprakelijk stellen, ligt volledig
in de lijn van de ingeslagen weg.

Vansina heeft op dit vlak al enkele
vingeroefeningen achter de rug. Ten
tijde van de akties tegen de 10.000
kregen de organisatoren toen een brief
ter ondertekening onder hun neus
gedrukt, waarin stond dat ze verant-
woordelijk waren V90r eventuele scha-
de. Vansina heeft dit plan toen laten
varen omdat er niemand wilde tekenen
en omdat men toch betogingen bleef
organiseren.

Met ditzelfde plán, zelfs in een iets
repressiever sausje, komt Vansina
terug op de proppen. Zo kreeg VAKA
de toelating een prikaktie te h,ouden

aap het Acw-gebouw i.v.m. het raket-
tflldebat, onder de voorwaarde "vol-
ledig verantwoordelijk te zijn voor
alle eventuele schade, ongelukken en
ongevallen, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks het gevolg zouden kunnen
zijn van uw aktie". Dat dit geen lokaal
verschijnsel is, wordt bewezen door
een gezamenlijke bijeenkomst van een
aantal burgemeesters. Toen werd be-
sloten tot het invoeren van dergelijke
maatregelen. In o.a. Kortrijk was dit
het geval in '81, met een politieke
aardbeving als gevolg. De CVP-meer-
derheid kwam, nadat zij vroeger reeds
politiereglementen van hetzelfde al-
looi had goedgekeurd, met een politie-
reglement op de proppen dat de
organisators van een betoging met al
hun goederen moeten instaan voor
mogelijke. schade.

Sindsdien zijn er dus nog nauwelijks
betogingen georganiseerd in Kortrijk.
Een vergunning moet tien dagen
vooraf en schriftelijk aangevraagd
worden. Het artikel over het beto-
gings'recht' (7) is zo allesomvattend
geformuleerd, dat er in Kortrijk eigen-
lijk een permanent samenscholings-
verbod geldt. Het is zelfs zo absurd,
dat, als je het naar de letter zou volgen,
ook scholen telkens ze hun leerlingen
in rangen willen laten opstappen, een
vergunning zouden moeten vragen.
Voor de kerkgangers is er wel een
uitzondering gemaakt.

Dergelijke reglementen kreëren ook
een veel repressievere houding bij .de
politie, alsof ze tegenover niemand
meer verantwoording schuldig zijn. Zo
kwam aan het licht dat de politie
eigenmachtig een fichesysteem aan-
legde over de personen die in de
horecasektor werkzaam zijn. En waar-

. schijnlijk.niet alleen van hen! Zo kreeg
een raadslid van de politie te horen
van welke groepen hij reeds lid geweest
was, en dat hij het tijdschrift "Provo"
las.

Is Kortrijk anno '8 I het te volgen
voorbeeld voor Vansina 7 Hij verwijst
toch zelf, als basis voor zijn gevraagd
politieontwerp naar een konkreet ge-
val in Kortrijk. Hij volgt een strategie
waarmee hij op lange termijn al die
middelen kan kontroleren waarvan
juist progressieve groepen gebruik
maken om hun politieke ideeën te
verkondigen.

Alles wat progressief is, krijgt dan
de keus: zwijgen of gekriminaliseerd
worden. En dit op een moment dat de
reaktie op de huidige nationale rege-
ringspolitiek, die bij de financieel
zwakken het onderste uit de kan wil
halen, van zich laat horen.

Martens en Gol zullen ACW-er
Vansina dankbaar zijn! .

Stj:f Janssens

De winter van een clown
De zZmler van een tekenaar

zou als ondertitel niet
misstau n hebben. zomer

omdat dan de oogst van al het
voorbije labeur lier wordt bin-
nengehaald. Riek en potlood.
beide moeten met de steel stevig
gehanteerd worden. Hcrmann
had zijn sporen al bij. Bernard
Prince. Comauche en de twee
eerste Jugurthas verdiend, toen
hij besloot om zelf een nieuwe
reeks op te zeilen.

Aan de snelheid te zien waa 1"111<:': de
.Ic/"('/IIillh-albums elkaar opvolgen, is
er Ie I..er een koopgraag publiek voor te"
vinden. Bijgevolg wordt Jcrcmiuh
'rudimcntuirdcr' getekend dan wat
Hcrmann de laatste tien jau r op papier
lette. Dcsalnicucmin blijft het mooi.
voorul door de appetijtelijke inkleu-
ring van Fravrnond en niet te vergeten
de typische veelheid korte pen ne-
trekjes' tussen de - nochtans heldere
- kontoeren. Ook de découpage van
het vcrhaal en de montage van de
prentjes is zinvol en treffend. tenzijhet
wat vreemd overkomt om een pagina
tot helemaal onderaan volgetekend te
zien.

Inspiratiebronnen
Hermann put zijn inspiratie uit ver-

scheidene bronnen. Het rood verven
,',111 een meeuw refereert naa r The
paintcd bird vut: de uitgeweken Poolse
schrijver Jcr:v Konsinski. Deze rea-
listisch-symbolische roman is een
nuchtmerrie-achrige evokatie van een
totaal op geweld drijvende samen-
levrug. Een beschrijving die zich
eveneens goed laat inpassen in het na-
de-bom-tijdperk waarJererniah & Ko.
trachten in te overleven. 'De meeste
geweldscènes hoeven overigens niet
onder te doen voor wat wij te
vcrwerken krijgen in Mild Max en
aanverwante.

Hermann recvkleert ook heel wat
uit zijn andere s~ries: denk maar eens
aan de Wild West atmosfeer uit
Comauche. het fantasierijke van Nick.
Enkele dementen uit De winter van een
c/OWIl zoals verkleumde personen. een
boot in een soort niemandsland ...
lijken weggelopen uit De Narrenhaven.
Het laatste en wellicht beste Prince-
avontuur dat Hermann tekende, voor-
dat Danny de reeks overnam en nogal
radikaal brak met het imago dat
gedurende zovele jaren zorgvuldig was
opgebouwd. Het woord eutanasie is
hier op de juiste plaats.

Uiteraard komen er raakvlakken
met andere beeldverhalen naar boven.
Zonder hier dieper op in te gaan -
want dat iseen straatje zonder einde-
dient toch Auclairs meesterwerk ver-
meld te worden, het vijfdelige Simon

\'lIIl de rivier. Hermann is wel niet zo
geëngageerd als Auclair rngar dat zal.
wel te wijten zijn aan kommerciële
redenen.

Makabere triller
Jeremiah heeft nog steeds iets van het
irriterend naïeve jongetje uit De nacht
van de roofvogels. Dit werd ruim-
schoots gekompenseerd door de aan-
wezigheid van Kurdy, die er een
minder klassiek heldenmoraaltje op
nahield. In Hel woedende water mept
Jeremiah Kurdy neer en hij vertrekt
met de verwaande Lena. Dit spleet-
ogende vriendinnetje kan in De winter.
van een clown helemaal 'voor geen
tegengewicht zorgen. .

In deze makabere triller, die noch-.
tans een sterke opbouw kent, komt een
nogal ongeloofwaardige passage voor.
Op een bepaald ogenblik ontdekt Lena
wat er met die bizarre boot aan de
hand is. Om het even wie zou in
dergelijke omstandigheden Horion-
neigingen beginnen te vertonen, maar
onze 'vrienden' vinden het niet erg en
doen alsof hun neus bloedt. Hoe het
afloopt vertel ik lekker niet want
anders is alle lol er af, en het leest al zo
vlug uit.

Pascal Lefèvre

Hermann De winIer van een clown.
.Novendi uitgeverij, 1983,46 blz.

~-" .. ' ..~.......... -- _ .... --- -.._- ....-
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Marc Vanrunxt: Neue Einfachkeit?. . I .

Na het klapstukfestival is het
. te Leuven enige tijd stil
geweest rond dans. Het Stuc
onderbrak vorige week deze
lakune met" 4 korte dansen" van
Marc Vanrunxt, de zogenaamde
nummer 2 van de Belgische dans
(na Anne Theresa' De Keers-
maeker). Het gerucht doet de
ronde dat hij deze zomer voor
een optreden op "Flanders
Creativity" in aanmerking zou
komen. Terecht of ten onrechte?

De voorstelling begint met solo voor
duizend mannen (zwarte dans). Marc
Vanrunxt ligt geknield op de grond,
een deel van zijn zwarte satijnen rok
over zich heen getrokken. Een felle
belichting zorgt voor een enorme
schaduw tegen de achterwand. Deze is
fascinerender dan zijn eigen bewegin-
gen. Pendereeki's muziek is scherp,
doordringend, akelig. De energie van
de dans is erop geënt.
Traag komt Vanrunxt recht. Een

grote, magere figuur, lange ledematen.
Zijn rok laat de rechterdij vrij. Hij
bibbert over het hele lichaam, maakt
een trage cirkel 'met zijn handen en
voert deze beweging steeds vlugger en
vlugger uit. Agressiever ook. Tot hij
uitgeput is. Zijn rok waait gedeeltelijk
weg. Dan enkele arm- en romp-
bewegingen. Vanrunxt haalt hier weer
één element uit, zoals het uitstrekken
van een arm en het ronddraaiend terug
intrekken. Herhaalt deze beweging
verschillende keren. Mat zich helemaal
af. Hijgt nog een tijdje na en dan weer
dat bibberen. Het laatste beeld: zijn
benen lichtjes uitgespreid en geplooid,
handen boven het hoofd. Zijn zwarte
schaduw vult de hele witte hoge
achtergrond. Een reuzegrote bid-
sprinkhaan?

Release me
»>: In bet tweede stuk lijkt de danser uit,

een schilderij van Magritte te zijn

weggestapt. Verpakt als een mummie
- wit linnen rond de benen en het
hoofd - levert hij een strijd tegen zijn
onvermogen om te bewegen. Eerst
kromt hij zijn tenen heel stilletjes. Zijn
handen tasten zijn lichaam af. Het
hoofd triest naar omlaag. Dan slaat
Vanrunxt hevig met zijn' armen rond.
Tegen de achtergrond ligt Eric

Raeves (beter gekend van Jan Fabre's
"Het is teater ... ") in het zwart gekleed.
"Please release me" zingt hij. Uit-
eindelijk valt de mummie, en wordt
dan als een pop rechtgezet door Eric.
Opnieuw begint de strijd tegen zijn
immobiliteit. Maar hij valt keer op
keer. Een poging om een gevoel van
onbehagen bij de kijker op te roepen?
Maar moet hij niet té veel moeite doen,
om toch maar uit evenwicht te gera-
ken?
VanrUI1Xtwordt op de grond gelegd.

Wit licht. Plots, muziek, keihard, als
grootste kracht-e "Driving me back-
-wards" van Brian Eno. Een spel van
kronkelende, ronddraaiende bewegin-
gen begint.
De derde dans, Absolute Körper-

kon trolle " . Het ideaal van klassiek
ballet. De zaallichten zijn aan. De
grote, hoge ruimte van de Vlamingen-
straat lijkt nu erg vuil en kil. Achter-
aan blijven twee rode satijnen bergjes
onbeweeglijk staan. Ondertussen
speelt de Radetzky Mars van Strauss.
Stilte. De twee dansers - met iets té
lange rokken - draaien zich om en
stormen op het publiek af. Het enige
geluid is dat van ruisende kleding. Een
foutje geeft een ekstra dynamiek:
Raeves kan Vanrunxt niet volgen, hij
krijgt zijn rok in zijn gezicht. Dan'
lopen ze met alle kracht terug, botsen
tegen de muur. Plooien hun rode
rokken open, een grote bloedvlek! Ze
druipen van de muur af, en pogen een
grand écart. Tevergeefs. Hevige bewe-
gingen volgen, met af en toe een paar
zoete wals pasjes, een beetje braaf
zwevend trippelen. Als volleerde balle-
rina's groeten ze zenuwachtig het
publiek, t6 zenuwachtig. Komisch .
Apoteose: de hele dans wordt

herhaald op de muziek van Strauss,

grotesk. Het publiek wil gaan mee-
klappen.

Einfachkeit
De vierde en laatste dans, en erg korte
dans. Sentimentele muziek. Een man
in wit ondergoed, kletsnat. Arm- en
romp bewegingen van de vorige dansen
komen terug. Hij trekt het hemd weer
eens over het hoofd. Op het einde een
val, waar hebben we dat nog eens
gezien? "The show is over now" galmt
Petuia Clark.
Marc Vanrunxt maakt eenvoudige

,
koreografieën. Doorheen de drie dan-
sen blijven de bewegingen gekoncen-
treerd op arm en romp. Benen komen
er bijna niet aan te pas. Geen
technische hoogstaande bewegingen,
geen lenigheid die gedemonstreerd
wordt, geen virtuositeit. Daarenboven
is de globale opbouw van de koreogra-
fieën tot (minder dan?) de uiterste
essentie herleid. Geen grootse evolu-
ties, ook geen verhaal. Neue Einfach-
keit in de dans?
De beperkingen van 'het lichaam

worden zelfs verder doorgedreven,
zodat het' 'niet kunnen' centraal gaat

staan ('"No puedo mas" heet de tweede
dans). Maar om een dergelijk eenvou-
dig gegeven door te voeren mist
Vanrunxt nog de zin voor detail, de
finishing touch. De houterige, af-
gebroken, ruwe bewegingen moeten te
veel hun kracht uit de muziek halen.
De oeremoties die in het werk zitten,
en de meta-dans-ideeën, waarvan de
laatste twee stukken getuigen'rkornen
door dergelijke beperkingen niet ver-
der dan een primitief vitalisme en een
aangebrande parodie. Spijtig.

Kristien Bergans
Guido Janssens

Vanrunxt kromt zich .. Please Release me. Het kokon-motief dat hier tentoon gespreid wordt blijkt niet genoeg
gestoffeerd om te-blijven boeien. I .

Die zottemorgen .
zwaar gaan wegen. Trouwens, links
achter mij ligt reeds iemand in. Dolby-
Sensurround te snurken. Het verhaal
is vervelend, de personages te opper-
vlakkig, de dialogen Lijn niet veel,
soeps. Hopen maar dal de bom hierin
verandering Zl\1 brengen. Nu ze geval-
len is, heeft de storing links achter mij
trouwens opgehouden te bestaan. Ook
daar leeft dus nog hoop. .
De bom heeft dus plots haar

allesvernietigende kracht tentoon ge-
spreid, en Meyer legt zich er van dan af
op toe de immense chaos en ont-
reddering te schetsen, die zal plaats
vinden de dag(en) nadien. Hij slaagt
hierin, in die mate dat hij de make-up
toevertrouwd heeft aan Michaeli
Westmore, o.a. bekend van zijn werk
bij' 'Rocky', 'Raging Bull' en 'First
Blood'. Alvorens de akteurs te lijf te
gaan met verf gelatine 'en pruiken om
het destruktieve effekt van de straling
op het menselijk gestel uit te beelden,
heeft deze zich eerst verdiept in een
lange studie van deze effekten op de
slachtoffers van Hiroshima en Naga-
saki. De resulaten zijn schitterend, een
eenzaam superlatief in deze film.
Want het verhaal blijft een pudding,

die alsmaar verder ineenzakt. On-
danks het feit dat de regisseur voor
zeer degelijke akteurs heeft willen
zorgen (waaronder Jason Robards -
Oscar voor mannelijke bijrol in' Julia';:
John Lithgow - de sympatieke trans-
seksueel Roberta uit 'The World
According To Garp') slaagt hij er niet
in de film boven het niveau van een
doordeweekse platte weekendfilm uit
te tillen. Hiervoor laat hij ze teveel als
Tv-personalities over het scherm pa-
raderen. Ook de uitermate zwakke
dialogen versterken enkel het onvol-
dane gevoel dat je krijgt bij het
aanschouwen van deze film. Globaal
luidt dus de konklusie: als film is 'The
Day After' met onderscheiding ge-
buisd.
Edoch, als we de beweringen van

••
anderen, waaronder de Internationale
vredesbeweging moeten geloven, ligt
de kracht van de film elders, namelijk
in zijn socio-politieke relevantie. Om
het met de woorden van 'Film en
Televisie' uit te drukken: •...een doku-
drama gemaakt met minimale fil-
mische expressie maar met een mak-
simale impakt'. Tot op zekere hoogte
kan hiermee akkoord gegaan worden,
doch lijkt me vanaf dan toch op zijn
minst vrij overdreven.
In zoverre er voor het eerst' op zo

grote schaal diskussiestof van deze
soort in Amerika verspreid wordt, kan
de film inderdaad wel iets meer
betekenen dan louter voorgekauwd
entertainment. De film is dan ook niet
zonder tegenwerkingen van bepaalde
belangengroepen in de States op de
buis gekomen. Zo had men bijvoor-
beeid in legerkringen liever gezien dat
in de film duidelijk de Russen de
oorzaak vormen van alle ellende.
Uiteraard zorgde de aard van het
onderwerp zelf voor de nodige op-
schudding, en werd tot het laatste
ogenblik getracht de film toch van de
buis af te houden. Anderzijds zorgden
deze gebeurtenissen dan wel voor een
ongehoord grote portie gratuit publi-
ei teit, zodat de prent gretig geslikt
werd door het publiek. Naar men zegt,
heeft de film zijn doel dan ook niet
gemist, en werd de publieke opinie in
belangrijke mate beïnvloed.
Mijns inziens echter blijft 'The Day

After', ondanks al zijn goede bedoe-
lingen, 'Cen oppervlakkige, en in die
mate ook .typische Amerikaanse pro-
duktie. De bom, die de Amerikanen in
de film treft, is voor de meesten ginder
niet enkel shockerend inzoverre de
gruwelen in de film hen troffen, doch
ook, en misschien wel vooral mag niet
uit het oog verloren worden dat de
Amerikanen nog nooit gekonfron-
teerd zijn geweest met bombardemen-
ten op hun grondgebied. De focus
wordt (en blijft) dus gericht op de

The Day Af ter... Meyers weekendfilm die een Kleurtje geeft aan
vredesbeweging. Een atoomoorlog is overleefbaar. heet het. Intussen staat een
Engelse firma aan de uitgang van de filmzalen reklamefoldërs uit tedelen voor
beschermende pakken. Deze firma volgt namelijk de vertoningen van defilm in
heel Europa en maakt.folders in de gepaste taal. Als de film de vredesbeweging
dan niet helpt. de (oorlogsjindustrie vaarter wel bij.

gevolgen voor Amerika.
In het verlengde hiervan, wordt de

film ook helemaal niet in een nood-
zakelijk breder perspektief geplaatst,
in casu dat van de bewapeningswed-
loop, of nog ruimer, het nuikleaire
probleem in het algemeen. Hiermee
vervalt ook elke ware socio-politieke'
aanspraak die de film wil vertegen-
woordigen, en blijft men vastzitten in
een typisch Amerikaanse kijk op de
zaak: wat kan er gebeuren rond mij?
In 'die zin lijkt het me dan ook
overdreven te geloven dat 'The Day
After' de opinie van Jan-met-de-pet in

de Statcs zou wijzigen met betrekking
tot deze problematiek, en dat de
diskussie op een breder vlak zou
openbreken. Deze film zulke revolu-
tionaire implikaties toedichten is vol-
gens mij naïef en zeer onterecht.
'Thc Day Af ter' is nauwelijks meer

dan gewone TV-film, die dankzij de
immense publiciteit die eraan vooraf
gegaan 'is, bij ons op de cinema-
schermen 'VerSchijnt. Het vormt een
prent met maksimale filmische preten-
tie, maar met een minimale relevantie
en inhoud.

JVP

Tijdens de vakantie werd
'The Day Af ter' in Brussel
aan de Belgische pers

voorgesteld. U weet wel" de
langverwachte en misschien wel
meest besproken film van dit
seizoen. Ook bij schrijver dezes
waren de verwachtingen hoog
gespannen: Ten onrechte noch-
tans. Miserie, driewerf miserie ...

Wat het verhaal betreft, wordt jereeds
van het begin duidelijk dat de bom zal
vallen temidden nietsvermoedende,
simpele Amerikaanse burgers. Net
zoals dit in de realiteit het geval zal
zijn. Het gaat over mensen, die leven
voor werk, familie en vrienden, doch
wiens bestaan op bruuske wijze over-
hoop gegooid wordt, wanneer de
nachtmerrie werkelijkheid wordt.
Hiertoe neemt Nicholas Meyer, de

regisseur, een viertal families onder de
loupe, en beschrijft hen in hun leven
van alledag, Dit alles speelt zich af
tegen een achtergrond van groeiende
politieke onrust, en toenemende span-
ningen in de Oosj- West verhoudingen,
wat kulmineert in massale Russische
troepenkoncentraties aan de grens met
West-Duitsland. Alsmaar wordt dui-
delijker dat de katastrofe niet af te.
wenden is, doch niemand wil dit'
geloven; hoe zou je zelf zijn... .
Tot ze er dan toch is. De bom. Zeer

bewust heeft Meyer ervoor geopteerd,
en dit is misschien ook wel terecht, dat
nergens in de film duidelijk zou blijken
wie het eerst op het knopje gedrukt
heeft. Belangrijk is: de bom. En wat
zijn de gevolgen voor Jan Sossis en
Mie Babbelut, met andere woorden gij
en ik?
Tot nu toe - en we zijn reeds verder

dan de helft -lijkt het erop alsofwe zijn
komen kijken naar een soort extra-I
aflevering van Dallas(ofDynasty, zo u'
wil), en mijn oogleden zijn dan ook
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Ce Co We

Film als kommunikatie
In november/december wa- statements uit zijn rijke publikatie-

ren we in deze eigenste verl~den. . .
kolommen nogal kneuteri Uitgebreid verderbouwend op die

be . . . g (zelfverzekerde en onaantastbare)
zrg met onze interne huis- klassieke autoriteit van Peters' visie

houd probleempjes (Veto al- maakt Lieve Mulier. een van Peters' .
dan-niet versus ASR). De rest van I origineel of niet? Dat Mulier zich lang
de wereld zat intussen echter niet eksklusief literair geïnspireerde vérge-
stil; erger nog, in het gebouw lijking tussen ~e r.oman en de film The
vlak nààst 't Stuc, waar de go-hetwe.en. ZIJ WIl de film van Joseph
fakulteit Politi k S' I Losey met afwegen tegen de .roman

Ie e .en ocra e van L.P. Hartley (tot scenano ver-
Wete~schappen h~ISt, gebeur- werkt door Harold Pinter, pittig
den interessante dingen, Meer detail), stelt ze zelf, maar bij het
bepaald het Centrum voor Com- trekken van haar besluiten speelt ze de
municatiewetenschappen (CeCo twee vers.ies toch tegen. elk~ar uit. ..
We voor de vrienden) gaf een Ook hier we~gt de literaire traditie
publikatie uit die we toch ev door: zowel literatuurfilologen a.ls

en CeCoWe-analysten slagen er met In
onder uw neus moeten duwen. roman en film ter vergelijking naast
'Beter laat dan nooit' is het enige elkaar te leggen, zonder meer; steeds
geldige ekskuus voor deze late. weer dringt zich het weegschaalwerk
bespreking van het herfstnum- op. Is de film getrouw aan het literaire
mer van Communicatie tema- origineel of niet? Dat Muller zich lang
nummer over film van het CeCo verdiepte in de minutieuze details van
W -tiid . de roman- en filmaspekten van het

e IJ schnft. genre 'herinneringsverhaal' zelf, is
alleen uitstel van het onvermijdelijke.

Communicatie. jrg. 13 (1982-83), nr.3
(Herfst 1983) biedt ons een moment-
op name van de stand van zaken in het
CeCoWe op het vlak van de filmstu-
die, de aksenten en de traditie. Domi-
nant daarin is de figuur van de forse
leider van de CeCo We-filmploeg,
prof. J.M. Peters. Hij is een Nederlan-
der èn een kenner van de vergelijkende
studie tussen film en literatuur; import
dus, zij het zonder zijns gelijke in ons
land op zijn specialisatieterrein. .

Het hele nummer van Communicatie
draagt zijn stempel; de inleiding en de
eerste bijdrage zijn van zijn hand, nog
een tweede van de vijf artikels handelt
over film en literatuur en haast geen
enkele bibliografie sluit een artikel af

er meerdere zijner publikaties van
de afgelopen decennia te vermelden.

Roman en film
Peters' openingsartiket handelt over
de ik-vertelling in de film. Daar
hebben we meteen de koe bij de
horens: de filmaanpak in het CeCoWe
vindt zijn voedingsbodem in de literai-
re terminologie, in een narratieve
ingesteldheid. Filmanalyse als afgelei-
de van de literatuurstudie, de film als
het overdoen van roman, novelle of
kortverhaal, met andere bouwelemen-
ten.

Juist nu wanneer stemmen opgaan
om film eerder met muziek dan met
literatuur te gaan vergelijken (of
minstens beide), tast Peters de identitï-
catieprocessen af tussen kijker, impli-
ciete (teoretische) verteller, hoofdper-
sonages en kamera (cfr.lezer, implicie-
te verteller, romanpersonages, vertel-
standpunt in de literatuur). Hij onder-
zoekt dus in hoeverre film valabele
ekwivalenten kan bieden voor wat de
literaire ik-verteller is, zoals hij al altijd
deed. Hij herkauwt dan ook hoofdza-
kelijk reeksen al eerder gemaakte

Joernalistiek versus
wetenschap

Een tweede medewerker. van Peters'
gaat in op de invloeden van de psycho-
analyse op het medium film. Hij.
gebruikt daarvoor niet zozeer eigen
ideeën, dan wel een overzicht van de
denkwereld van een autoriteit terzake,
Christian Metz. Zijn poging om diens
inzichten toegankelijk te rnaken en
daarmee aspekten van het funktione-
ren van het filmmedium an sich bloot
te leggen, lijdt echter onder de hoog-
dravende stijl waarin het artikel ge-
steld is. Ofwel is de filmsemioticus
Metz niet in dagelijks Nederland
vertaalbaar, ofwel schiet Willem Hes-
ling van het CeCoWe zijn doel voorbij
door zijn 'wetenschappelijke-want-in-
gewikkelde' taal.

Peters had deze kritiek wel al in zijn
inleiding ondervangen: «Enkele \'011

hun bijdragen aan dit 1I11111merhebben
een voor dit blad wat ongewone lengte
en zijn nogal theoretisch van aard
Prak tisch ingestelde lieden zullen ::,'
misschien als 'te academisch' kwalifi-
ceren, omdat ze Ilogal \'er schijnen af Ie
slaan \'011 de dagelijkse prak tijk \'011 hel
filmen. Maar wij hopen dal juist
diegenen die geïnteresseerd zijn in de
ontwikkeling van een stukje filmtheorie
er iets \'011 hun gading in zulten
ontdekken» Teorievorming is evenwel
geen alibi voor 'akadernische ' onlees-
baarheid, lijkt mij zo, en het aangc-
naam willen kennis maken met film-
teorie - inderdaad uit interesse -
heeft helemaal niets met praktische
aanleg voor het dagelijkse filmen te
rnaken. Of moet de vraag misschien
geheel anders gesteld worden: voor
wie is dit tijdschrift bedoeld? En:
moeten geïnteresseerden in filmteorie
per definitie ukadernici zijn')

;
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Woody Allen in Zelig. Een film waar inventies als buitenlandse stem, dubbing,
tussen- en ondertitels druk gebezigd worden. Aldus Bruno Verpoorten.

Restaurant SnackAlma I Snack Alma 11
Alma 11 en 111 Gasthulsberg, Pauscoll. AlternatiefMels)escentrum

Portugese soep Portugese soep
bit ok varkenssteak rijst met waKame
princessebonen maïs in tomatensaus en paddestoelen
aardappelen aardappelen
yoghurt yoghurt

---
longcham psoep longcham psoep
paardenbiefstuk visfilet bonen
witte kool in room véroniquesaus met wortelen
zilvervliesrijst zilvervliesrijst en rauwkost
fruit fruit

Film an sich
Het kontrasteert alvast schril met de
levendige, vlotte manier waarop Bru-
no Verpoorten, CeCoWe-gevormde
licentiaat die evenwel niet meer onder
de Peters-vleugels huist, schrijft over
de beeldspraak-dialoog tussen stomme
en spreekfilm.Hij verkent de gevolgen
van de uitvinding van de "talkie" voor
de eigen taal van de film. Zo speurt hij
naar de autentieke filmtaal, ook mèt
klank band, door de gebalde kracht
van haar visuele metaforiek te kon-
fronteren met nevenverschijnselen en
uitvindsels als buitenbeeldse stem,
dubbing, tussen- en ondertitels.

Aktueel is hij bovendien met die
probleemstelling door de lijn van bij
The Jazz Singer (1927 - de eerste
gesproken film) door te trekken tot
aan Woody Allerts Zelig (1983). Ook al
vinden wij die film wat te overroepen,
op technisch vlak is het alleszins een
interessante 'case', die het medium in
zijn wezen aantast. Verpoorten over-
loopt dan ook gepast de talloze vragen
die naar aanleiding van die film rijzen
in verband met vertaling, ondertite-
ling, nasynchronisatie, beeldmetafo-
riek. Dat is meteen de zoektocht naar
de· universaliteit van de filmtaal. zoals
die bestond - van nature - in de
stomme periode.

Vermelden we nog de laatste bij-
drage in Communicatie, eveneens van
een afgestudeerde CeCoWe-licentiaat,
JeanPaul Forier, die - openlijk aldus
aangekondigd - zijn licentiaatsver-
handeling in samenvatting aanbiedt.
De cinema van Harry Kûmel is een wat
geforceerde poging om Kümel tot
film-'auteur' te promoveren. Vlot
lopend, maar inhoudelijk niet zo
overtuigend: mensen als Godard,
Welles, Antonioni of Coppola be-
schouwt men wel eens als 'auteurs' ...
Kümel"?

Verder bevat Communicatie.wg. 13,
nr. 3 vaste rubrieken als: Feiten 1'11

meningen uit de filmwereld. Uit de
tijdschriften. Uil d~ literatuur. die ook'
in niet-temarische nummers voorko-
men. Net als de reklame overigens.
Verder een uiterst verzorgde uitgave,
luksueus en korrekt, met fraaie edoch
karig verspreide foto's. Een jaarabon-
nement (4 nummers, elke drie maan-
den één van "150Bfr.) kost 400 Bfr,

Jan H. Verbanek

Communicatie jg. 13 (1982-1983), nr. 3
Herfst 1983. Temanummer over film.

ma 6/2

Word je 21 deze maand?
Van harte gefeliciteerd!

Als jarige Leuvenaar of student tref je
het wel deze maand, want STELLA viert
met je mee. En hoé

Als origineel geschenk biedt STELLA jou
maar liefst 50 gratis STELLA bons aan.
Om samen met je vrienden uitbundig op
je verjaardag te klinken.
Prosit ~ ... met een lekkere frisse
STELLA, en wel in het café van je keuze.

Elke maandagnamiddag van 13 tot 18 uur,
kan je deze brief inruilen tegen de
50 STELLA bons, in de Raadskelder,
onder hét Stadhuis op de Grote ·Markt.

Wij, van STELLA, wensen je nogmaals
veel geluk en ... gezondheid

P.S_ vergeet je identiteits- en
studentenkaart niet mee te brengen.

Sedes

soep van de dag

varkensrib
fijne erwtjes
aardappelen
yoghurt

dl 7/2 soep van de dag
varkensgebraad
gestoofd witloof
aardappelen
yoghurt

wo 8/2

uc.....u.n--<R.n-nndulLleis druk.eebeusa wouten. Ataus tsruno r erpoorten.

heldere brunoisesoep
braadworst
jardinière
aardappelen
yoghurt .

soep van de dag
kruiden balletjes
rauwkost
aardappelen
yoghurt

heldere brunoisesoep
gepaneerd sneetje
rauwkost
aardappeln
yoghurt

boerenkool
met gierst

do 9/2
groententaart

pompadoursoep
gepaneerde visplak
schorseneren in room
zilvervliesrijst
fruit

pom padou rsoep
hamburger
princessebonen
zilvervliesrijst
"fruit

soep van de dag
gegrati neerde
varkensoester uit Dijon
aardappelen
yoghurt

vr 10/2

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALM A-men u's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911

De door de werkgroep voeding aanbevolen Alma-menu's kunnen, om technische redenen, niet altijd door de
gerants gevolgd worden.
Jullie eten drie maal per dag: zeg dan niet dat voeding je niet interesseert.
Info: Leo Van Der Aa, E. Van Evenstraat 2c, 2de verdieping. Tel. 016/229911.

stanleysoep
biefstuk
gestoofd witloof
aardappelen
fruit

spaghetti
met kombu

soep van de dag
mosselen
frieten

stanleysoep
witte en zwarte
pensen met appelmoes
aardappelen
yoghurt met fruit yoghurt met fruit
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Klacht van
Historia

Universltaire
Parochie
viert feest

De titel laat vermoeden dat de
Radikale Krimi's weinig sympatie
noch liefde voelen voor Gol en de rest
leest u zelf maar.

Te bestellen, Brabançonnestraat 16,
Leuven.

Op vrijdag 10 februari zijn John
Cale & band live mee te maken in zaal
Lido te Leuven. Kaarten: JJ Records,
Den Allee en De Appel. Organisatie:
Radio Sinjaal i.S.m. de vzw Chestnut
Th ree. Deze vereniging werd onlangs
opgericht met als "doel in Leuven
allerlei kulturele aktiviteiten in te
richten. Daarbij zullen koneerten een
belangrijke plaats innemen.

Voor maart staat overigens een
optreden .van Fad Gadget op het
programma.

Chinese avond
De Chinese nieuwjaarsdag valt dit jaar
op 2 februari. Dit nieuwjaarsfeest, ook
"Lentefeest" genoemd, wordt op 16-
februari door het "Larnpionfeest"
opgevolgd. Gedurende deze periode
verkeert het hele land in een feestelijke
stemming.

Naar aanleiding hiervan wordt u op
14 februari om 20.00 uur vriendelijk
uitgenodigd door de Chinese studen-
ten uit Leuven om samen een tip van
de sluier van de Chinese kultuur op te
lichten. Op het programma staan
Chinese delikatessen. wijnen en likeu-
ren, speciaal voor deze feesten klaar-
gemaakt; bevallige Chinese muziek,
dokumentaires over landschappen en
kultuur, een grandioze speelfilm, spel-
letjes en raadseltjes, met als beloning
Chinese souvenirs.

Als u geïnteresseerd bent in China,
een land met een bevolking die 1/5 van
de wereld uitmaakt, met een rijk
verleden, een uniek en tevens gevari-
eerd landschap, een sierlijke kunst,
fijne handwerken, met een levensstijl
zo verschillend van de onze, dan mag u
zeker een gelegenheid als deze niet
missen.

De Chinese studenten wensen graag
kennis te maken met u, en heten u dan
cok van harte welkom.
Chinese avond: op dinsdag 14februari
om 20.00 uur in het Meisjescentrum.
Vital Decosterstraat 47. Inkom: 80 fr.

Tijdens de match Historia-Merkator
was een speler gekwetst. De persoon
was niet in het bezit van een sportkaart
en de portier weigerde hulp.

De vraag kan gesteld worden of, ten
eerste, de dienstdoende portier altijd
hulp zou moeten bieden, en ten
tweede, of het niet wenselijk zou zijn
dat elke portier-zaalwachter in' het
bezit zou zijn van een EHBo-diploma,
en ten derde, is er überhaupt wel
iemand aanwezig die hulp kan ver-
lenen?

Zoals ieder jaar na de partiële eksa-
mens organiseert de U.P. een feestje
voor eerstejaars. Het vindt plaats om
woensdag 15 februari en na de eucha-
ristieviering in de O.L.-Vrouwekerk, is
er maaltijd, optreden van 't Krisis-
kabaret, en daarna volksdansfestival.
Deze laatste aktiviteiten vinden plaats
in de Universiteitshal van de Naamse-
straat 22. Meer inlichtingen U.P., Jan
Stasstraat 2, Leuven, 016/227808.

Info-avond over
PLO en Libanon

Wie meer wil weten overde hutsepot in
het Midden-Oosten waar zowat ieder-
een met iedereen in de bloederige
clinch lijkt te gaan, verwijzen we naar
een avond op 2 februari in zaal De
Kring te Kessel-Lo met als spreker
dokter H. Dierickx(PVOA), die enkele
tijd in Libanon verbleef.

Wie betwist het leiderschap. van
Arafat? Wat is de rol van Syrië? Wat
na de evakuatie van Tripoli door
Arafat?

Heus
kasteelkoncert

In een poging om een vorig kasteel-
koncert van docenten Toegepaste
Wetenschappen te overtreffen, organi-
seert het VTK in het Arenbergkasteel
een nieuw kasteel koncert dat ditmaal
gegeven wordt doorstudenten.'Datum
van de festiviteiten is 7 februari, en er
zal uit het werk van Haydn, Purcell en
Chaminade gemusiceerd worden. Het
Arenbergkasteel is gelegen, zoals you
should know tussen de Celestijnen-
laan, de Kard. Mercierlaan en de Alma
III-Sportkot.

Gol,
De Steen des

Aanstoots

Medica's
tappersmaraton

Tijdens de week van 6 tot en met 10
januari organiseert Medica Bar voor
het eerst tijdens de geschiedenis van de
Leuvense fakbars - aldus de initia-
tiefnemers -, een non-stop kafee-
week. Vijf moedige tappers, allen van
uiterst twijfelachtig allooi, zulleMedi-
ca Bar elk om beurten gedurende 24
uur openhouden, en hun dagtaak
aldus achter de tapkast vervullen.
Tijdens deze week van 120 uur
onophoudelijk bier vloeien zullen
allerlei originele initiatieven genomen
worden zoals gratis vaten en dergelijke
meer. Voor 's morgens zijn er crois-
sants voorzien. .

ZeefdrukkenOnder die titel publiceren de Radikale
Kriminologen deze week een nieuwe
brochure (40 blz. dik en 50 Bf. af te
dokken). Alles waarmee dit heerschap
de jongste twee jaren als Minister van
Justitie-mee bezig geweest is, komt hier
aan bod, en dat is heel wat. Te weten:
vreemdelingenwet, de huurwet, wets-
voorstel ter -bescherming van de pri-
vacy, Europees Verdrag ter bestrijding
van het Terrorisme, voorstellen tot
inbinding van de vakbonden, wets-
voorstel op de jeugd bescherming en
zijn gevangenisbeleid.

Op speciale aanvraag richt Kultuur-
raad nog dit jaar opnieuw een zeef-
drukkursus in. Daarvoor werd een
overeenkomst bereikt met Elcker-Ik,
waar de kursus zal doorgaan. Data:
van 29/2 tot en met 2/5, telkens op
woensdagnamiddag (de paasvakantie
natuurlijk uitgezonderd).

Inlichtingen en inschrijvingen (be-
perkt deelnemersaantal !) ot" de per-
manentie van KultuUflaad, tweede
verdieping van 't Stuc (9-18 u.).

Kultuurredaktie
Kultuur is een niet onbelangrijk
onderdeel van de Veto-berichtge-
ving. Een betere koördinatie dringt
zich op. Daarom gaat voor de Veto-
kultuurmedewerkers (oude en nieu-
we) en alle geïnteresseerden vanaf
nu elke vrijdag om 15.00 u. een
subredaktie door. Bedoeling: koör-
dinatie van de initiatieven, plan-
ning, taakverdeling, evaluatie.
See you.

John Cale
P. JANSSEN : COLUMN Door het wegvallen van een koncert in

Frankrijk kan John Cale een dag
eerder naar België komen, en wel naar
Leuven.

John Cale (41), trok indertijd de
aandacht van Andy Warhol en kwam
zo terecht in Velvet Underground.
Wegens wrijvingen met o.a. Lou Reed
en Nico stapte Cale op, en ging solo.
Zijn platen getuigen van een vrijwel
konstant hoge kwaliteit en een nage-
noeg even konstant lage kwantiteit
(wat de verkoopcijfers betreft). Ca Ie
vertikt het immers om trends te volgen
of toegevingen te doen. De waardering
bij zijn aanhang is even hardnekkig.
De LP "Music for a new society" ('82)
werd door een leger recensenten quasi
unaniem tot meesterwerk uitgeroepen.
Het was dan ook niet toevallig dat hij
vorig jaar mee de Torhout/Werchter-
affiche mocht sieren. Onlangs ver-
scheen zijn nieuwste album "Carib-
bean Sunset".

het ware op het leven. Nogmaals,
dingen als kultuur laten zich niet
eenvoudig integreren, en als ze
met politiek te maken hebben zijn
ze toch alleen maar subversief,
maar dat kan zeker opgelost wor-
den door meer kursussen batikken
en weven in te leggen. Kultuur op
uw nivo.

allemaal is, hoe weinig demokra-
tisch, hoe mensen die er niet zijn er
helemaal niets te vertellen hebben
(een schande), hoe mensen die van
niets weten er verzocht worden
hun mond te houden en meer van
dat fraais. Met uiteraard elke week
in bijlage de uitslagen van de
respektieve stemrondes. Wij geven
geen inhoudelijke kommentaar
meer. Dat is niet relevant. Stem-
men en zwijgen. Wij beslissen.

P. Janssen

"Wij weigeren het doemdenken dat
meent dat studenten passief en
ongeïnteresseerd zijn." Een uit-
spraak van dezelfde orde als het
begrip 'solidariteitsheffing' datooit
op een blauwe .rnaa.rdaq uit de
koker van deze regering kwam. Als
er solidariteit was, dan zou er niet
geheven moeten worden. Als de
studenten aktief en geïnteresseerd
waren zou niemand weigeren te
aanvaarden dat ze dat niet zijn,
eerder het tegendeel.

Maar, niettegenstaande alle on-
derzoek dat er gedaan is over
studenten en hun breeddenkend-
heid (studenten: België op zijn
breedst?), het blijkt nu dat dat
enkel veroorzaakt wordt door de
vervreemdende strukturen van de
algemene studentenraad. Haar in-
gewikkelde struktuur maakt de
studenten monddood. Voorwaar,
voorwaar, voor ekonomisten een
knap staaltje van marxistisch den-
ken. Zoals zoveel marxisten wen-
den zij zich echter fluks van de
orthodoks_ie af, naar het groene
denken toe. De zaken kunnen
opgelost worden door meer klein-
schaligheid. Alles in de kring, de
kring voor ... Ja, dat zullen we dan
nog wel zien. .

Laten we hier even abstraktie
maken van alle studenten die niet
in de kringwerking geïnteresseerd
zijn, die niet graag films afdraaien,
die niet graag td's organiseren,
politieke debatten mijden, al lang
het hunne denken van het hier
verstrekte onderwijs, en zich bv.
toeleggen op het verwerven van
inzicht in onnozelhedèn 'als teater
of boeken van Flaubert lezen en
herlezen. Dat zijn geen studenten.
Dat zijn eenzaten, zonderlingen.

Waar de kringen voor dienen is
ondertussen wel duidelijk. Zij moe-
ten het mogelijk maken op een
verantwoorde wijze een politiek
platform voor alle studenten op te
stellen. Een geïntegreerde visie als

Teater Poëziën
bestaat vijf jaar

Wij ontvingen de speelkalender van
Teater poëziën voor de maanden
februari en maart 1984, met de
melding dat dit gezelschap vijf. jaar
bestaat. Hoera! Voor Leuven is geen
voorstelling voorzien.

De namen van de stukken zijn bv.
Farce Poëtica (een bizarre wandeling
door 20 eeuwen poëzie), Madame
Bovary (naar de roman van Gustave
Flaubert), enz.

Voor meer inlichtingen, Tentoon-
stellingslaan 36, Gent.
Tel. 091/252808.

Vervelend is wel dat waar de
kringen moeten samen gaan be-
slissen, de bureaukratische ver-
vreemding, door de noodzakelijke
formalismen (want tevertrouwen is
hier toch niemand), weer hard zal
toeslaan. Geheel in tegenstelling
tot het mensvriendelijke streven
om alles knus binnen de kring te
houden. Wij van de Veto hebben
daar een probaat middel tegen.

Noem eens een voorbeeld van
dynamisme en inzet, van onverbid-
delijke zelfstandigenmentaliteit op
menselijk nivo binnen de studen-
tenwereld. Inderdaad, Veto. Vrij,
onqebonden, objektief oordelend,
met het gezonde cynisme, eigen
aan de journalist, met het nodige
wantrouwen tegenover vrijgestel-
den, politiekers en andere praat-
jesmakers. Laat ons kringraad in-
derdaad omdopen tot onderwijs-
raad, en laat ze daar maar hun
onderwijsboontjes doppen. Veto
wordt dan Veto-Kring raad, geheel
bestaande uit op hun degelijkheid
geteste journalisten, die elke week
een hearing organiseren onder de
kringen, bij middel van een van
haar redakteurs: Na hun klachten
en opmerkingen aanhoord te heb-
ben, neemt de redaktie een besluit
dat in de rubrfek 'en verder' ge-
publiceerd wordt. Zo kan iedereen
dadelijk lezen hoe het er nu weer
voor staat. Zo een raad geen
aandacht besteed aan de dekreten
van de redaktie wordt ogenblikke-
lijk haar doopceel gelicht op de
middenbladzijde van Veto. Dan
kan iedereen eens zien-hoe V(einig
formeel in orde het daar wal

ZOEKERTJES
• Videopac computer Philips. Gloed-
nieuw, nog 5 maand waarborg. 4000 fr
z.w. P. Everaert, bel 24, oude markt
40.
• Wie rijdt mee? Torhout-Leuven of
zaterdagvoormiddag en zondagavond
Z.w. Ciska Devloo, Arendstraat 3, na
20.00 u. Tel. 23.07.59.
• Te huur wegens einde tesis. Ruime
zolderkamer (ca. 40 m") met zweedse
dennenhouten muren. Prijs 3600 fr/-
maand, alles inbegrepen. Parkstraat
14, 3000 Leuven. Onmiddellijk vrij.
• Gezocht. Wie kan mij helpen aan
een oud spinnewiel tegen een billijke
vergoeding. Gelieve te telefoneren
naar: 056/31.19.90.
• Te koop: twee klubzetels voor twee
prikjes. Z.w. Pioengang 6, 3000 Leu-
ven (Buurt st.-Jacobsplein) of tel.
016/23.72.45.
• Radio Scorpio zoekt medewerkers:
technici, samenstellers enlof presen-
tators zijn welkom. Geïnteresseerd?
Stuur een briefje naar postbus 44,3000
Leuven.
• Daktylografie. Alles wat daarvoor
in aanmerking komt. Koerante (cou-
rante) talen. Opstellen van teksten in
gewenste terminologie. G. Huysmans,
Fonteinstraat 75156 Leuven. Bij af-
wezigheid bericht achterlaten.
• Chris doet het! AI uw typwerk snel,
verzorgd en met ervaring (tesissen,
enz.) op een IBM-machine. Tel. na
18.30 u: 016156.39.98.

Vrijdag 3. februa
VOORDRACHT 20.00 u De twaalf zintuigen bIJ het kind (A. Steiner-
pedagogie) door Mevr. E. Göttgens, docente opleiding vrije school-
pedagogie, Eindhoven. In De Zonnewijzer, Leuvense R. Steinerschool,
Zwarte Zusterstraat 10,3000 Leuven (tel. 016/20.29.54). Inkom: vrije bijdrage.
Org.: Leuvense antroposofische kring.

Zaterdag 4 februari
BETOGING 14.30 u Tegen besparingen In de gehandlkaptenzorg. Meeting
om 14.30 u in Magdalenazaal Brussel. Org. 4 februarikomitee.
FUIF 20.00 u Weekendparty Zaal der Hallen. Inkom 40/50. Org. Scorpio.

Maandag 6 februari
THEATER 20.30 u Ovomaltlne Globe. In 't Stuc. Inkom 150/200. Org. Stuc.
CAFE CHANTANT 21.00 u. Tom Lanoye.

Dinsdag 7 februari
TD 21.30 u. Inkom 50, VVK 40. Org. Katechetika.

Woensdag 8 februari
OPEN DEUR 6 tot 12 u. Tentoonstelling: 4/aar Scorplo In Leuven. Lokalen
van Radio Scorpio. Inkom gratis.
POEZIEMIDDAG 14.30 tot 15.30 u. Raoul Maria De Puydt. In het
gastauditorium van L & W.
VRIJ PODIUM 20.00 u. In 't Stuc. Org. VRG.
DEBAT 20.15 u Antiseksisme. M.m.V. L. Van Outrive (crim.) I, auditorium
Vesalius. Org. Liga voor de mensenrechten. Inkom gratis
FUIF 20.00 u She's In partles partly. Ter gelegenheid van 1 jaar Another dark
age (Scorpio's New Wave). In zaal Atelier. Inkom 49

ZOEKERTJE: 20 fr. Donderdag 9 februari
Teater 20.3O·u De struiskogel Epigonentheater. In 't Stuc. Inkom 120/180.
.Org. Stuc.
FUIF 21.30 u Merkatota Hight 'ever party. Zaal der Hallen. Inkom 50
LITERATUUR 20.00 u. Teksten van Samuel Beckett. 't Stuc. 1ste verdieping.
Org. werkgroep literatuur

Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zen'den aan Van Evenstr. 2d

Vrijdag 10 februari
KONCERT 20.30 u. John Ca/e & Band. Lido. Inkom 380 (zie bericht)

TENTOONSTELLINGEN
TOT 29 FEBRUARI Wandt.pl/fen. Galerij Embryo, Naamsestraat 49


