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Veto is een publikatie van de Algemene
Studentenraad van Leuven.
Veto wil zorgen voor een sensibilisering
van studenten voor de realisatie van een
fundamenteel demokratisch beleid van
de universiteit. Vandaar ook de kombat-
tieve titel "Veto", wat zoveel betekent
als: wij, studenten, verzetten ons er-
tegen dat er over onze hoofden heen
beslissingen worden genomen die ons
aangaan.

Leysen: ambitie:
parlement: foei!
Er bestaan twee soorten

mensen: ondernemers en
niet-ondernemers. Onder-

nemers hebben alle kansen om
gelukkig te zijn. Niet-onder-
nemers niet. Ondernemers zijn
rijk. Niet-ondernemers zijn ge-
doemd om' arm te blijven.

Met wat slechte wil zou men
dit kunnen verstaan achter de
woorden van André Leysen,
voorzitter van het Verbond van
Belgische Ondernemingen. Dat
één en ander gelukkig toch
genuanceerd werd, blijkt uit
onderstaand verslag.

Maandag 5 november was de Grote
Aula door de enorme belangstelling .11

-:1,-;-'..,0 l~ X29f acht volgelopen. De
I ungevë 'f1nnoo "'had met mede-

werking van de Standaard Boekhandel
en de kring Ekonomika, Leysen uit-
genodigd om er zijn nieuwste boek
"Krisissen zijn uitdagingen" te komen
toelichten.

Christoph De Koninck, preses van
Ekonomika, stelde het mini-panel
voor, bestaande uit professor De
Grauwe en Leysen zelf.

In zijn inleiding stelde De Grauwe
dat twee grote tradities mekaar sinds
ongeveer 100 jaar bekonkurreren.
Langs de ene kant het marxisme, waar
het individu slechts een schakel is in een

systeem en hierdoor niet verant-
woordelijk voor zijn handelen. Langs
de andere kant is er de individualis-
tische visie waa-r vrijheid en onaf-
hankelijkheid centraal staan en die
teruggaat op de Engelse filosofen uit
de 18de eeuw.

Volgens De Grauwe is het marxisme
een "Leitmotiv" in de sociale zeker-
heid, waarvoor individuen hulpeloze
wezens zijn die zichzelf niet kunnen
behelpen. De overheid treedt hierin op
als een "Deus ex machina". Maar het
falen van deze paternalistische visie
heeft opnieuw belangstelling gewekt
voor de individualistische.

De Grauwe kan ook niet nalaten
even te wijzen op de Orwelliaanse
double talk in onze terminologie:
degenen die zich nu progressief noe-
men, zijn verdediger geworden van
afbrokkelende waarden. De 'konser-
vatieven' brengen de nieuwe stromin-
gen voort.

Leysonomics
Daarop stak Leysen van wal, met het
letterlijk voorlezen van hoofdstuk 5:
"Basisregels van het ondernemers-
schap", uit zijn boek. De eerste vraag
die hij zich stelde, betreft het verschil
tussen management en ondernemers-
schap.

Volgens Leysen is ondernemen
'doen' in plaats van 'zeggen', waarbij
intuïtie de grondslag is. Maar zoals
Mc Namara al zei: "You better know

the facts". Maar een te grote feiten-
kennis doodt de intuïtie. Het talent
van de ondernemer ligrverin de
problemen te vereenvoudigen en dan
intuïtief beslissingen te nemen. Onder-
nemen is dus een aangeboren talent
terwijl je management kan aanleren.

De motivaties achter het onder-
nemersschap zijn: geld, sociale erken-
ning, macht en zelfrealisatie. Onder-
nemers zijn verzamelaars van geld,
voldoening en macht. Eén van de
nadelen van onze universiteit is, dat
talent bedorven wordt door te veel
teorie. Deze is geen hoofddoel maar
wel een hulpmiddel, vindt Leysen.

Basisprincipes
De ideale ondernemer heeft drie
hoofdeigenschappen: opties kunnen
nemen, mensenkennis hebben en de
beslissingen nemen op het 'juiste
ogenblik'. Opties kunnen nemen be-
tekent het belangrijke onderscheiden
van het onbelangrijke. Hierin schieten
volgens Leysen, onze universiteiten
tekort: zij vormen namelijk nauwelijks
generalisten die met 'Fingerspitzen-
gefühl' een beslissing kunnen nemen.

Een tweede vereiste is de nodige
rnensenkènnis: de mens in de onder-
neming moet centraal staan. Elke
gezonde onderneming wijst nepotisme
en favoritisme af. De essentiële taak
van de ondernemer bestaat uit het
ontwikkelen en motiveren van talent:

(vervolg op p. 2)

Op woensdag 7 november betoogden enkele honderden studenten in de straten van Gent tegen het arrest van de Raad
van State. Er werd gevraagd om rechtszekerheid. behoud van vrijstellingen en een onmiddellijke wetswijziging. De
betoging verliep zonder incidenten. .

Op 12 november werd er aktie gevoerd aan het RUCA. waar er die dag geen kolleges werden gegeven. omdat de
kampus bezet werd. De wijziging van het eksamenreglement waardoor spreiding van eksamens minder gemakkelijk
wordt. was mede aanleiding tot deze aktie.

In Leuven heeft men ondertussen niet stil gezeten: op donderdag 8 november was er een bijeenkomst van de
Vlaamse Studentenfederatie (VSF) , die de studentenorganisaties aan de verschillende universitaire instellingen
overkoepelt. Daar werd besloten op donderdag 22 november om 14.00 uur een nationale betoging te houden te Brussel.
in overleg met de Fédération des Etudiants Francophones. de Waalse tegenhanger van de VSF. De orde woorden zijn
dezelfde als die van Gent: behoud van vrijstellingen. rechtszekerheid en wetswijziging.

In de loop van de volgende week zullen er ticketten voor de trein verplaatsing verkocht worden aan de Alma's ..die
zullen eveneens te verkrijgen zijn via de sociaal- of kringafgevaardigden.

OP 7 november versche-
nen een 1200-tal deel-
nemers aan de start van

de 17 de studenten maraton ;
1067 onder hen. zouden enkele
uurtjes laten lopend, stappend of
strompelend de eindmeet be-
reiken.
Het gros van de deelnemers bestond
uit lopers die vanuit Mechelen ver-
trokken. De volledige maraton-
afstand Antwerpen - Leuven werd
slechts door een 130-tal mannelijke
lopers overbrugd.

Patriek De Greef (VUB) won de
studentenmaraton in 2 uur, 43 min en
43 sekonden.

Als tweede kwam Koen Van Parijs
(RUG) in 2 uur, 48 min en 48 sek. Voor
Jan Leyssens (KUL) in 2 UUl, 52 min en
27 sek.

Van Gossum Carine (KUL) en
Beunens Dana waren de beste vrouwe-
lijke atleten.

Zowel de deelnemers als organisa-
toren reageerden positief op de politie-
en rijkswachtbegeleiding. Oorspron-
kelijk ondervonden ze nogal wat
tegenkantingen van de Mechelse rijks-
wacht. "Het parcours te Mechelen
doorlopen zou een massale zelfmoord
betekenen." Na enig onderhandelen
met de betrokken politie en rijks-
wacht, besloot met 2 à 3 moeilijke
kruispunten te vermijden.'

De Leuvense sportraad zorgde dit
jaar voor een nieuwe bevoorradings-
post, wat het aantal op 7 bracht. De
toeschouwers kregen zowel informatie
als animatie. .

Via vijf videoschermen werden in-
terviewtjes en beelden van lopers of
stappers doorgeseind. Buiten het
sportkotgebouw had een optreden
plaats van een groep met de toe-
passelijke naam The Footsteps.

Het 'pijnlijke' relaas van een ma ra-
tonloper kan je vinden op pagina I I.

Raad van State

Wetswijziging?
OP de Akademische Raad

van maandag l2novem-
ber stond een puntje

over het arrest van de Raad van
State op het programma. Wat dit
arrest inhoudt, kon je al in de
vorige afleveringen lezen. Het
gaat hoofdzakelijk om vrijstel-
lingen voor een bisjaar, wat
volgens de Raad van State
strijdig zou zijn met de wet.

Voor de zitting van deze Akademische
Raad werd de integrale tekst van het
arrest zelf ter beschikking gesteld. Een
tekst van A. Naessens, juridisch advi-
seur van de Akademische Raad,
zorgde daarbij voor de nodige toe-
lichting. In deze laatste tekst sugge-
reerde men om het eksamen reglement
te veranderen. Op de Kringraad werd
echter een argumentatie opgebouwd,
waarin werd aangetoond dat een
kleine wetswijziging de meest oppor-
tune oplossing zou zijn voor het
probleem. Kringraad vond dat een
wijziging van de wet in de zin van een
legalisatie van de bestaande eksamen-

regeling beter was dan het eksamen-
reglement aan een (verouderde) wet-
geving aan te passen.

Wat bleek echter op de vergadering
bij de behandeling van het bewuste
agendapunt? De studenten hoei den
hun mond niet eens open te doen om
de aanwezigen te overtuigen van de
juistheid van hun standpunt. Volgens
Naessens immers had minister Coens
zelf in de kamer en de senaat verklaard
dat de beste oplossing op korte termijn
voor het probleem een ... kleine wets-
wijziging zou zijn.

Geen enkel lid van de vergadering
had hiertegen enig bezwaar, zodat ook
de Akademische Raad als dusdanig
het standpunt van de studenten (en
van Coens uiteraard) overnam.

Wel zou men in de Vlaamse Inter-
universitaire Raad (de VlIR) pleiten
voor een uniformisering van alle
eksamenreglementen in de richting
van vrijstellingen vanaf 14 op 20.
Wellicht zal men daar in andere
universiteiten moeilijkheden mee heb-
ben, aangezien men ginder wat kwisti-
ger met vrijstellingen omspringt. Wat
Leuven betreft, lijkt alles voorlopig
meer dan snor te zitten. Als de minister
zijn woord houdt! (RL)
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Waarom kan zoiets niet in Limburg en
Wallonië?, vroeg Leysen zich af.

En op de vraag waar in deze tijden in
hemelsnaam het nodige kapitaal moet
bijeengehaald worden, antwoordde
Leysen lakoniek: "Wie wil onder-
nemen, kan ondernemen. In mijn tijd
waren bankiers ook geen altruïsten.
Wel is doorde fiskale druk de beloning
nu veel minder voor eenzelfde risiko."

Wat de werkloosheid betreft, zegt
Leysen een opening in een verdeling
van het werk in die zin dat veel mensen
op vrijwillige basis korter willen
werken. Hierdoor zou 6 à 7% werktijd
kunnen vrijkomen. Maar ook het
onderwijs is niet afgestemd op de
vraag. Zo is er bijvoorbeeld vraag naar
informatika-specialisten, maar biedt
men geneesheren aan enzovoorts.

Gevraagd naar de banden tussen
industrie en politiek (cfr. Duitsland,
Flick) stelde Leysen dat het VBO als
tegengewicht wil dienen voor vak-
bonden in de politiek. "Het finan-
cieren van partijen door onderne-
mingen zou wettelijk moeten geregeld
worden. Trouwens, ook Agfa-Gevaert
stort geld in partijkassen," wist Leysen
tot slot nog te vertellen. BOM

(vervolg van p. 1)

Leysen
dit is zowat de artistieke kant van het
beroep van ondernemer. Belangrijk is
dat alles gebaseerd is op vertrouwen en
niet op wantrouwen. Ten derde moe-
ten de beslissingen op het juiste
moment genomen worden: er bestaat
een optimaal ogenblik waarop een
minimale inzet een maksimaal rende-
ment haalt, aldus Leysen, die dit alles
kwistig met Griekse, Franse en Duitse
citaten doorspekte. "Ik dacht zelf de
grondprincipes van het ondernemer-
schap ontdekt te hebben. Maar de
Grieken hebben mij vóór 2000 jaar
schaamteloos geplagieerd."

Preek
In een tweede onderdeel sloeg Leysen
een meer sentimentele noot aan. Wat is
geluk, vroeg hij zich af. "Geluk i,
uiteindelijk zelfvervulling. Materiële
verworvenheden, sociale erkenning en
macht zijn als onvoltooide symfo-
nieën; zij laten een onbevredigd gevoel
achter omdat zij o.a. gebaseerd zijn op
de wispelturigheid van de massa."
. "Zelfvervulling is het gevoel na het
voleindigen van een taak dat niemand
anders hetzelfde had kunnen doen,"
stelde Leysen. "Elke krisis is een
uitdaging die moet aanvaard en over-
wonnen worden. Gelukkig blijven,
vraagt een bestendige inzet." Velen
vinden het leven te kort, maar Leysen
niet: "Het leven is lang als je er maar
voor zorgt zo weinig mogelijk tijd te
verspillen. "

"Hierbij moet men gezond even-
wicht vinden tussen een 'vita activa' en
een 'vita comtemplativa'. Immers,
nadenken en kennis van geschiedenis
en literatuur heeft zijn invloed op het
nemen van beslissingen." "Zo is de
'Condition Humain' van Balsac meer
waard dan 20 boeken over manage-
ment."

Handleiding
"Het opbouwen van een eigen zaak is
het meest zelfvervullend," zei Leysen
nog. Maar het is beter eerst vooraf
eigen ervaringen op te doen. Met het
huidige fiskaal systeem kan een niet-
zelfstandige onmogelijk welstand be-
reiken, want, beweerde Leysen, "het is
de welstand die moet nagestreefd
worden om, zoals Cicero zei: 'te leven
als koningen, aan niemand te moeten
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gehoorzamen en zijn vrijheid te kun-
nen gebruiken'." Wanneer dit eenmaal
bereikt is, moet er ook inzet voor
anderen komen. Dit kan zich bijvoor-
beeld uiten via een machtsstreven, wat
verschilt van macht die misbruikt
wordt. i

Leysen stelde: "Macht moet door
suksesrijke ondernemers aangewend I
worden om die dingen te doen waar-
van zij denken dat ze door niemand
anders kunnen gedaan worden," en ter
legitimatie haalde hij Kant aan, die in
zijn 'Kategorische Imperatief schreef
dat: "Ons dagelijks handelen van een
dergelijk etisch nivo moet zijn dat het
als een wetgeving zou kunnen dienen."

Voor Leysen mogen er elites be-
staan. Maar die moeten zich elitair
gedragen en niet louter gaan konsu-
meren. Begrip voor en van het stand-
punt van de tegenpartij is noodzakelijk
voor een kompromis waarbij gezichts-
verlies echter ten allen tijde moet
vermeden worden. In tegenspoed moet
men doorzettend optreden, in voor-
spoed moet men begrijpend zijn.

Het e

Het kringleven draait
reeds enig- tijd op volle
toeren. Dit impliceert

ook dat rond begin november de
meeste kringbladen uit de start-
blokken zijn geschoten. Deze
week was er dan ook genoeg
leesvoer voor onze rubriek "het
minst slechte uit de kringbla-
den ". Zien wij daar al geen
paniek bij een aantal schrijvers?
Misschien dat sommigen reeds
gesust kunnen worden wanneer
wij aanduiden dat op de menu
van deze week Floreat (Land-
bouw), 't Chernistje (u raadt van
waar) en Krimmax (nog eens
raden) staan.

Floreat heeft voor zijn eerste nummer
een behoorlijke dikte gekregen. De
boerekotters kregen da n ook voldoen-
gras voor de voeten gedurende het
allerheiligenverlof. De preses roept in I

zijn woordje op orn het leven te
beteren. Sommigen studeren zich
dood voor de eksamens. Anderen
studeren nu niet, maar slagen erin zich
tijdens de eksamens dood te studeren.
Volgens preses Frans beiden slecht
voor de gezondheid. Als besluit geeft
hij nog een woordje ten beste over de
ASR. Preses Frans slaagt er dan ook in
zijn besluit zo lang als de rest van zijn
artikel te maken. In elk geval is zijn
konklusie gezond: eerst voldoende
jezelf informeren en ingeval van miste-
vredenheid het nodige engagement om
er positief iets aan te veranderen.

Opvallend is dat de bedrijfsbezoek-
jes geregeld een brouwerij aandoen.
Eksterne afgevaardigde Bart kondigt
trouwens aan dat er weldra ook voor
ekskursies absenties zullen worden
genomen. Een verwittigd Veto-lezer is
er twee waa rd. De volgende bladzijden
slagen erin vrij droger cijfertjes weer te
geven. Bemerkenswaard is dat de
Landbouwkring het boekjaar afsloot
met 60000 fr winst. Onzes inziens tijd
om eens iets te orga niseren met verlies.

"Mijn boodschap is: blijf jong,
kweek geen vaste gewoonten, vermijd
idées fixes. Blijf geestelijk flexibel,
dynamisch. Zolang het assimilatie-
proces niet wordt stopgezet, blijf je
jong.

We hebben ons lot in handen. De
toekomst is wat wij ervan maken."

Tot zover Leysen, die nochtans
herhaaldelijk beweerd had afkeurig te
staan voor 'goede raad geven'.

En, volgens De Grauwe had Leysen
zopas een unieke kombinatie tentoon-
gespreid van pragmatisme en citaten-
kennis.

Vragen
Vervolgens werd de vso-voorziner
blootgesteld aan de vragen van het niet
al te kritisch publiek.

Wanneer wil u Eerste Minister
worden en zoniet, waarom niet?
Waarop Leysen: "In de politiek moet
je geduld hebben. In het huidige
politieke bestel heb ik geen ambitie.

. We zouden meer moeten gaan naar het
Franse regeringssysteem waar een
regering 5 à 7 jaar kan aanblijven en
eigen fouten zelf kan bijsturen. Hier
wordt altijd alle schuld afgeschoven op
vorige regeringen."

Hoe zal de sociale zekerheid evolu-
eren? Waarop Leysen: "Ofwel wordt
ze meer selektief ofwe' onbetaalbaar."

Wat met de Kempische Steenkool-
mijnen? "Op termijn moeten deze
onvermijdelijk gesloten worden. An-
ders zal Limburg dezelfde rol in
Vlaanderen toebedeeld krijgen als nu
Wallonië in België.

De symptomen zijn immers identiek:
bijvoorbeeld het geld in bodemloze
putten storten. De Kempische mijnen
moeten sociaal verantwoord worden
afgebouwd. "

Leysen vroeg zich dan ook af of ons
systeem op korte termijn weliswaar
sociaal, maar op lange termijn asoci-
aal kan zijn. "In Amerika zijn er
20000000 jobs ·gekreëerd, hier in
Europa zijn we er 500000 meer kwijt.
Het ontbreekt ons aan de nodige
flexibiliteit. De toekomst voor België
ligt in de KMO's. Kijk maar naar de
streek van Kortrijk, de natuurlijke
rijkdommen zijn er nihil, maar toch is
het één van de rijkste streken van
België, door de ondernemingszin en
het pragmatisme aldaar van de KMO's.

ZWEMMEN ... GYM... SAUNA

SPORTIEVER DAN KINEMA!!
Sauna + Zwemmen + ...

1 PINT
VOOR DE BELACHELIJKE PRIJS

...149 BF ...
KOM MET \lRIEND(INN)EN

WAAR?
MOVEMENT CENTER LEUVEN
Blijde Inkomststraat 101 B

e e ringbladen
Volgens de volgende bladzijden

wordt er niet alleen geboerd op de
landbouwkring. Neen, neen, ook sport I

en kultuur worden in aanzienlijke
mate bedreven. Ene Peter legt daarna
een aantal kontradikties" van KRUL
bloot.

De onderwijsafgevaardigde weet
ons mee te delen dat ook in de
landbouwfakulteit het kollege infor-
matika zou ingevoerd worden. Hiertoe
zouden dan enkele kandidatuursvak-
ken moeten wegvallen. Haters van
informatika kunnen binnenkort blijk-
baar nergens meer terecht. Interessant
is ook dat men overweegt een enquête
bij laatstejaars en pas-afgestudeerden
te doen: Zo zou een deel van het
onderwijs serieus ontleed worden.

Erik Van Mele brengt ons op de
hoogte van zijn Nicaragua-avonturen.
Op nummer 222306 kan u horen wat
hij te vertellen heeft. Plezant' is het
artikeltje "Mathernania", waarin de
wiskunde als abstrakte wetenschap
wordt verheerlijkt. Schrijver dezes
konstateert echter dat de prachtige
wiskundewetenschap steeds meer
neergehaald wordt voor toepassings-
denken. Om deze ontheiliging te
voorkomen, pleit hij dan ook "om de
wetenschap dan maar van de lesroos-
ters te bannen, zodat de generaties na
ons van aUe risiko's gespaard blijven".
Misschien eens voorstellen op de
Permanente Onderwijskommissie.
beste Tuur.

Ene Antonius Philosophus (de vlag
dekt niet helemaal de lading) schrijft
ook in Floreat. De redaktie waar-
schuwt hem echter: in het vervolg mag
hij zijn werkelijke naam toch minstens
aan de redaktieleden meedelen. Ge-
lukkig staat om de achterkant van deze
pagina een pisgele pannekoek gete-
kend. Hopelijk ligt dit gewoon aan ons
eksemplaar en niet aan de hele oplage.
Pagina 39 heeft het daarnaast ook over
het ontgroeningsweekend. Hierin
"kwamen we nog geel wat privé-
aangelegenheden van IIse en Arnout te
weten". Het lijkt wel of men het erom
doet.

Amerika werd geteisterd door de
boerekotters en Reinhilde Alaert voel-
de zich geroepen dit wereldkundig te

maken. Misschien waren er hier toch
meer boeiende zaken weer te geven.
Bovendien houdt Reinhilde het stee-
vast bij "Washinton" (op één Wa-
shington na). In de rubriek "Genees-
krachtige kruiden" krijgen we deel I,
handelend over de "kamille echte".
De volgende pagina 's zijn ongetwijfeld
boeiend voor boerekotters. Zo verne-
men we alles over biogas gekweekt uit
varkensdrijfmest. Het is maar dat men
weet dat ferrnentatieve, acetogenen en
methanogene bakteriën helemaal niet
hetzelfde is. Floreat sluit af met een
vrij behoorlijk interview met losse De
Baerdemaeekr. Spijtig dat de donkere
achterpagina de tekst op het einde
bijna onleesbaar maakt.

Chemistje
Van het kringblad der scheikundigen
kregen we dadelijk 2 nummers. toeg,.e-
stuurd, blijkbaar om besparingsrede-
nen. De zending kwam immers uit
Nederland. Hoofdredakteur Arie Im-
port zou dus wel eens in gindse
·kontreien kunnen verblijven. Het weze
Arie nagegeven dat hij wel degelijk zijn
pagina's weet te vullen. Vullerij om de
vullerij ofte art for art's sake. In elk
geval is het Chemistje uiterst verzorgd
van uiterlijk. Iets wat niet altijd van het
taalgebruik kan gezegd worden. Zo
lezen we ondermeer in Chemistje I
onder dê hoofding "met de paus op
vakantie": laat ons ne Chemika-
reporter meegaan met Jean-Polleke
twee ... En we moeten toegeven: zone
toernee ... Den diene begon daar a zo
over. .. " Met zo'n taaltje raak je wel
Vanzwanskes zere tenen. Gelukkig is
het niet altijd zo: het taalgebruik is
bijvoorbeeld meer verzorgd op de
voorgaande pagina, alwaar wij lezen

"2 Hl + Û2 ---2 H20." Spannend,
nietwaar.

Zoals steeds hebben de Chemikak-
kers (vergeef Vanzwanske, zo noemen
zijzich immers zelf in het blaadje) veel
oog voor hun kantussen. Het kruis-
woordraadsel lijkt ook zeer interes-
sant, met omschrijvingen als "onge-
veer het enige wat Ekonomika vorig
jaar opbouwde". Vanzwanske pieker-
de zich suf maat moest toch het
Chemistje 2 doorbladeren om dejuiste

oplossing te vinden. en geloof het of
niet: de Chernisten hebben iets gevon-
den. Het moest "zandkastelen" wezen.
H.Mercuur geeft in dit nummer ook
een verslag over plan A en B tijdens de
eerste TD. In dit blad komt overigens
ook al meer serieus spul aan bod met
kultuur, literatuur en andere kontro-
versiële dingen. Tante Viv krijgt
daarna enkele bladzijden toegewezen
om radeloze, smoorverliefde studen-
ten uit hun liefdesverdriet te helpen.
Vanzwanske hoopt dat anderen dit wel
lezen.Gelukkig heeft men dit keer het
kruiswoordraadsel .nog eenvoudiger
gemaakt,zodat een kleuter het nu ook
wel zal kunnen. Wij citeren maar.
Alles bij elkaar een lollig blaadje dus.

Krimmax
Wanneer men spreekt van een kring-
blaadje lijkt Krimmax het meest aan
de terminologie te voldoen, omdat het
hier wel degelijk om een "blaadje"
gaat. Wie het niet begrijpt, ééll blaadje.
De kring der kriminologen slaagt er wel
in, zonder in het vaarwater der
kriminele radikalen te komen, heel wat
informatie te verkopen op dit blaadje.
Naast een verslag van de kringverga-
deringen, zien we dat de mannelijke
kriminologen nog een nipte meerder-
heid uitmaken. 51,4 % behoort immers
tot dat soort aardbewoners. Volgende
keer hopen wij echter toch meer
leesvoer te krijgen, hoewel het niet zo
makkelijk is om buiten het vaarwater
van Paradigma en de Radikale Krimi-
noiogen te blijven.

Vanzwanskc

Donderdag
22 november
14.00 uur

NATIONALE
BETOGING

behoud
vrijstellingen

rechtszekerheid
wetswijziging nu

BRUSSEL
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Vitalisme vzw

De dijlemolens
draaien'
Er is een gat in de Leuvense

Kultuur. Op kunstgebied
leven wij immers in het

duister. Doch .in de duisternis
schijnt er licht: Jan Decorte
heeft mooie dekors en in de
Dijlemolens zit raar volk dat
zich de V.Z.W. Het Vitalisme
noemt en dat eksposeert.

Een visie
"Wie behalve de rvv, is er nog vitaal
in een tijd van Reagans en decaden-
ten?" roept u uit. We stelden de vraag
aan Klaus Hager, manager van de
v.z.w. "Dekadentisme is dikwijls een
dekmantel voor persoonlijke organi-
satorische problemen. Trouwens, het
hele No Future-gedoe van de punkers

heeft in feite maar' 5 jaar geduurd. Nu
is het mode, het is dood."
We dwalen af. Punk of geen punk,

het vitalisme bestaat en wordt door
bepaalde kunstenaars beleden, het
moet zijn relevantie dus zelf maar
bewijzen met overtuigende produkten.
Weinigen hebben het werk van W.l.C.
Free dat te zien was in de Dijlemolens
van 18 tot 28 oktober als vitalistische
herkend ... "maar weinigen zijn geroe-
pen" (Vit-Art, 10, 1984). Wij herken-
den het enkel als Cobra met een
vleugje Neue Wilden. Die verwant-
schap met Cobra is niet toevallig.
Denkt u even terug aan uw kursus
estetika; wat hebt u daar over die na-
oorlogse beweging geleerd? "Het is
een energetisch-dynamische kunstui-
ting die zich bezig houdt met intensie-
ve innerlijke spanningen, en dit op een
spontane, direkte manier, zonder poli-
tieke, ekonomische of rationele rem-
mingen", nietwaar?

Deze definitie komt nochtans uit
een manifest van de in 19830pgerichte
v.z.w. Het Vitalisme. Is er dan geen
verschil tussen beide kunstvisies ?
Klaus Haas: "Het verschil is 30 jaar:
de kontekst is veranderd, we leven nu
met komputers, video, veel lawaai ...
Wat Cobra in hun beginfase voorstel-
den kunnen we vanuit onze visie zeker
appreciëren. Het heeft echter niet lang
geduurd vooraleer ze zich op de
kunstmarkt gingen afstemmen door
rationeler te werken. Verder onder-
scheiden wij ons van hen door een
uitgesproken wil om met onze produk-
tié naar buiten te treden. Wat ons met
Cobra verbindt is de nadruk op
inhoud, een stijlkenmerk dat ons
eveneens in een traditie van Vlaams
ekspressionisme plaatst die loopt over

Permeke, Ensor, Bosch enz., tot de
Vlaamse Primitieven. Het is eigen aan
dit volk. Eigenlijk kan je er niet over
praten, je moe-t het voelen". Voelt u
iets, diep in uw Vlaamse ziel?

Een V.Z.W.
Uit de statuten van de V.Z.W. Het
Vitalisme: "Art. 2. - Het maatschap-
pelijk doel van de vereniging omvat
alles wat rechtstreeks of onrecht-
streeks behoort of bijdraagt tot het
inrichten of propageren van vitalis-
tische kunst door tentoonstellingen,
koncerten, lezingen, performances,
publikaties (door het tijdschrift Vit-
Art), video, dans, film, literatuur en
andere artistieke akties, zonder enige
beperking dienaangaande".
Dat zijn grootse plannen, waarvoor

nodig: vitale organisatoren,.dito spon-
sors en een geschikte ruimte. Dat
laatste heeft men alvast gevonden in de
Dijlemolens.

OPEN

DUPU!S
LOHtW{()

[LS(VI~R
STANDAARD
C.A5H_KMAN
OBU<ON
oe VLiJf

ma. tot vr.
6 tot 18 u.

~&Ai""N~
n~SC."f4r.I~l...,.._

Een kunstruimte
De Dijlemolens is niet de eerste
leegstaande fabriek die wordt inge-
palmd door artiesten. "In Duitsland
zijn er honderden gelijkaardige kunst-
ruimtes. Hier hebben we daarentegen
geen konkurrentie, Leuven is een
gemakkelijk stadje."
Hoewel ze het attribuut "vitalis-

tische kunstruimte" krijgt, staat de
Dijlemolens open voor alle artiesten
die voldoen aan de volgende kriteria:
I. Zijn ze autentiek? 2. Kan hun
werk in de Dijlemolens efficiënt ge-
presenteerd worden? De ruimte heeft
door zijn fabriekskarakter immers
bepaalde mogelijkheden én beperkin-
gen. In het kommerciële circuit neemt
men het meestal niet zo nauw wat dat
tweede kriterium betreft: kunst wordt
er zoveel mogelijk aangepast aan de
traphallen en woonkamers van het
kunstkopend publiek en zonder skru-
pules verkocht aan beleggers die hun
aankopen niet eens bekijken. Niet zo
in de Dijlemolens: daar behoudt een
kunstenaar op elk momentde volledi-
ge kontrole over de presentatie van
zijn werk.
Wanneer beantwoordt een kunste-

naar aan de eis van autenticiteit?

Klaus Haas:" Als hij zijn eigen estetiek
ontwikkelt op een rechtlijnige, kon se-
kwente wijze, zonder toegevingen aan
eksterne druk. Zulke kunstenaars
vallen bij de. meeste mensen niet in de
smaak omdat hun werk als storend
wordt ervaren, het funktioneert door
niet te funktioneren, waarmee ik
bedoel dat het de neutraliteit mist om
als dekoratie, als mooie achtergrond te
dienen. Niet-funktienerende kunst is
dus' geen synoniem van mislukte
kunst; de V.Z.W. is geen zelfhulpgroep
voor falende kunstenaars".
W.l.C. Free, de stichter van het

Vlaams Vitalisme, stelde· van 18 tot 28
oktober schilderijen tentoon, waarvan
er enkele op de vernissage zelf waren
gemaakt tijdens een reperkussie-
performance ofte vitalistische kollabo-
rat ie tussen jazz (Henk Van Hemert en
Ton Vroman), tekst (Didi de Paris),
Free en publiek. In die periode voerde
café De Reynaert een koncept uit van
deze kunstenaar door te heropenen als
Bar Marie-Lou, een projekt waaruit de
verwantschap tussen kunst en prosti-
tutie moest blijken ..
Castelyns is een voorbeeld van een·

niet onmiddellijk vitalistisch kunste-
naar die om de autenticiteit van zijn
konceptueel werk aangezocht werd
om in de Dijlemolens te eksposeren. In
mei herschiep hij de fabriek in een
vuilnisbelt met zijn kollektie estetische
objekten die hij langs de straat had
opgeraapt. ••

De V.Z. W. eksperimenteert tenslotte
met een tentooristellingsvorm waarbij
de kunstruimte gedurende drie dagen
ter beschikking staat van een kunste-
naar die "met iets bezig is". Deze moet
zelf zorgen voor inrichting en publici-
teit. Hugo Nijs is zo'n eksperiment. Op
31 oktober zou hij zijn tentoonstelling
openen met een geur-performance.
Nadat hij één verdieping had geïnstal-
leerd vond hij het spijtig genoeg leuker
om met zijn publiek te fuiven en liet hij
zijn performance in de steek.

International Center
In de foyer van de Dijlemolens wordt
geroddeld op kosmopolitisch nivo:
"Het Museumjournaal- dat is een tof
tijdschrift - dat hal'! vorig jaar een
speciaal België-nummer, en in Leuven
kenden die maar één adres, haha, niet
't xxxx of Galerij xxxxxx, maar de
Dijlemolens, haha l"

"Der Gerhard Richter, der ist
einer! Er gibt uns eine Skizze und wir
malen sie für ihn. Dann verkauft er es
als ob er das selbst gemacht hätte."
Internationaal kruispunt van visies

dus: de V.Z.W. eksporteert zijn Vitalis-
me en importeert andere kunstvormen
om zo een dialoog op gang te brengen.
Er worden eksposanten verwacht van
New Vork en Berlijn. Van 15 tot 25
november loopt een tentoonstelling
van een kollektief uit Keulen onder het
motto: "Unbefleckte Bedrängnis".
We citeren uit het persbericht: "De
Unbefleckte Bedrängnis is een totaal-
projekt van installaties, objekten, ak-
ties, beelden en schilderijen waarbij de
Keulse kunstenaars Manfred SCHU-
LER,Reinhard HENNING,Peter BRAM-
. BRINGen Ulrich TEGGE (die samen
Gashund +2 vormen) de wereld zullen
beschouwen als een krot vol prullen;
voorwerpen die volgens hen verborgen
relaties hebben onder mekaar. Het zijn
die relaties waarin zij belang stellen.
Alles is materiaal voor deze kunste-
naars; alles, niet meer en niet minder.
Vanuit installaties die bestaan uit
klassieke attributen (kruisbeelden, ex-
voto's, nonnen, enz ...) ontwerpen ze
eigen associatieve vormentaal die de
oorspronkelijke religieuze en maat-
schappelijke werkelijkheidswaarde en
funktie van deze objekten omzet in
hun tegengestelde. "Kunst maakt
zichtbaar: de ontbrekende helft van de
wereld, van ons zelf, van de dingen.
We moeten ze terugvinden of her-
scheppen .. 'We moeten wat is' weer
zichtbaar maken," aldus Ulrich Tegge.
"De vrijheid (van de kunst) moet men
nemen en ze misschien betalen met de
munt van de sociale uitstoting.
Opgeëist wordt deze rekening in

feite niet van dat onderdeel van de
maatschappij dat aan kunst geen
belang heeft. Maar omdat wij met
plastieken lepels in de mond geboren
werden, zal het ons niet ombrengen
ook ermee te eten," aldus Manfred
Schüler en Reinhard Henning. Geïn-
teresseerden doen er best aan naar de
opening te komen op 15 november
orn 20u., want dan heeft er een
performance plaats. Voor nadere in-
formatie verwijzen we naar Vit-Art,
dat u kan vinden in 't Stuc en op
andere strategische plaatsen of op het
kontaktadres van de V.Z. vl.: Tervuur-
sesteenweg 49, 3030 Leuven. Tel.:
016/20.36.78. RVD

Ook dit is Belgisch

Elena' s .Aria
Met "Elena's Aria", de

tweede produktie van
_ de dansgroep Rosas,

evolueert Anne Teresa De Keers-
maeker naar een nieuw ekspres-
sionisme. Elena 's Aria is een
produktie van de vzw Schaamte,
in samenwerking met het Fes-
tival van Vlaanderen.

In nauwelijks enkele jaren tijd wist
'Anne Teresa De Keersmaeker als
enige Belgische op de internationale
dansscene door te breken.
Na het verbazende "Asch" in 1980

kwam het sukses in 1982 met "Fase,
four movements on the music of Steve
Reich" en "Rosas danst Rosas" in
1983. "Elena's Aria" is de tweede
produktie van de dansgroep Rosas, die
momenteel bestaat uit Fumiyo Ikeda,
Nadine Ganase, Roxane Huilmand.
Michèle Anne De Mey en A.T. De
Keersrnaeker zelf.

Ondanks belangrijke verschuivin-
gen en tegenstellingen, blijft De Keers-
maeker in "Elena's Aria" trouw aan
de elementaire principes van haar
vorig werk: de bewegingen worden
strak en matematisch opgebouwd,
binnen scherp omlijnde architekturale
ruimten. De danseressen werken met
eenvoudige bewegingen, die in een
relatief beperkt aantal bewegings-
patronen worden ingeschakeld. In-zaterdag ~gewikkelde narratieve betekenissen en

.f: beelden worden vermeden, bestaande
Z; danstradities spelen geen noernens-7 tot 14 U ~ waardige rol. Nochtans is "Elena's

• CII:: Aria" geen tweede "Rosas danst
~ Rosas", Jeen tweede "Fase". De
~ harde, ritmische, repetitieve muziek
-< van Steve Reich .en Thierry De Mey,
die resp. in "Fase" en "Rosas danst

Rosas" de dans ondersteunde is ver-
dwenen.

Het "extra-dansante"
Naar het voorbeeld van de post-
modernistische koreografe Dana Reitz
heeft A.T. De Keersmaeker - op
enkele klassieke operafragmenten na
- het "extra-dansante" element, de
muziek overboord gegooid. Ze maakt
nu gebruik van dramaturgisch minder
essentiële elementen als teksten, per-
ssonlijke brieven van afscheid en liefde
'en een reklamefilmpje van een firma
gespecialiseerd in het dynamiteren van
gebouwen,

I De eenvoudige smalle retro-jurkjes
en de hoge hakken beperken voor een
groot deel de bewegingsvrijheid, De
voorstelling is opgebouwd uit een
aantal basisbewegingen die steeds
weer herhaald en gevarieerd worden.
De scene is 'bezaaid' met stoelen, die
funktioneel in het geheel opgesteld
worden en waarrond de dans zich
afspeelt.
De meisjes gaan zitten, staan recht,

verhuizen telkens weer, vallen, liggen,
richten zich op, verkrampen, verliezen
hun evenwicht en herstellen zich
tenslotte. De opeenvolging van deze
herkenbare houdingen is sterjc ge-
voelsgeladen.

Evidente emoties
De meest opvallende verschuiving in
Elena's Ària is juist het gebruik van
deze emotionele situaties ..De vroegere
rationele logika van de repetitieve
dansstrukturen wordt verdrongen
door emoties van agnst, eenzaamheid
en agressie. Zonderdaarom evenwel in
banaliteiten of ekstremen te vervallen
want zoals A.T. De Keersmaeker zelf

zegt: "Ik ben altijd bang geweest voor
het plat naar voren brengen van
emoties, omdat ik voelde dat die
dingen te evident waren."
Op subtiele wijze evokeert A.T. De

Keersmaeker een wrang en depressief
gevoel bij de toeschouwer. De dame
met de bontjas (in dè vestiqire) en de
heer met de das konden zich slechts
vervelen: wij bleven er niet vrolijk bij.

H.W. & H.D.

Solidariteit
KATECHETIKA - De honderdvijftig
godsdienstwetenschappers in de kring
Katechetika verlenen hun onvoor-
waardelijke steun aan de standpunten
van . de algemene vergadering van
Medika omtrent de Maleisische stu-
denten te weten: bisrecht voor ieder-
een en een betere begeleiding van de
buitenlandse studenten.
Wat betreft het arrest van de Raad

van State inzake het afschaffen van de
vrijstellingen voor bissers, pleit Kate-
chetika voor een wetswijziging die de
eksamen reglementen van alle universi-
teiten voor onbepaalde duur goed-
keurt. Binnen Katechetika verloopt de
verkoop van verscheidene brochures
over numerus clausus en studiedruk
(respektievelijk uitgegeven door So-
ciale Raad en Kringraad) zeer vlot.
Omtrent de affaire ASR-KrULwerd

per jaar een infouurtje georganiseerd
waardoor een zestigtal mensen werden
bereikt. Tenslotte meent Katechetika
aanspraak te maken op de titel van
"goedkoopste kursusleverancier van
Leuven".
De kursusdienst van Katechetika

werkt aan de prijs van 80 centiem per
blad, wat 15centiem goedkoper is dan
de kursusdienst van de Vlaams Tech-
nische .Kring, die al tegen ekstreem
lage prijzen werken. Katechetika is
immers van oordeel dat een kursus-
dienst geen winst moet opleveren en
dat men enkel de bestaande onkosten
moet dekken. Van service gesproken!

o
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Onderbemande
rijkswacht
Dinsdagavond 6 november

zat de Kleine Aula goed
halfvol met mensen van

allerlei slag en leeftijd. Op de
menu stond een lezing van
luitenant-generaal Bernaert over
het internationale kader van de
rijkswacht. Bernaert veront-
schuldigde zich omdat hij nogal
wat moeilijkheden had gehad
met het samenstellen van de
tekst, die afweek van wat hij
gewoonlijk over de rijkswacht te
vertellen had. Het internationale
kader kwam dan ook niet altijd
tot uiting, wat ook bleek uit zijn
stellingen "de rijkswacht is een
typische uiting van de soeverei-
niteit van de staat... zij is strikt
beperkt tot het Belgisch grond-
gebied ... deze informatie zal dus
wellicht onvolledig zijn."

Na de voorstelling door een vertegen-
woordiger van de organiserende ver-
eniging (Kring voor Internationale
Betrekkingen), stak de "big boss",
onder het toekijkend ook van twee
"lijfwachten", van wal met een ge-
schiedkundige achtergrond.

Historiek
Op het einde van de Middeleeuwen
werden de Franse huurlingen steeds
meer een plaag voor de bevelkim
(duur, onbetrouwbaar en samenge-
sicld uÎt allerlei geboefte). De toen-
malige overheid besloot dan tot het
oprichten van een elitekorps. een soort
militaire politie, onder het motto:
tucht, recht en discipline moet heersen.
Deze marechaussée (toen zo geheten),
kreeg rechtsmacht, zowel tegenover de
soldaten, als tegenover de burgers die
de rondtrekkende legers overal volg-
den (voornamelijk handelaars en
lichtekooien). Bovendien vormde zij
een achterhoede voor het leger, de
ultieme slagkracht.

Vooral onder Louis XIV werd de
marechaussée ingeplant in alle dorpen
en steden, ook al omdat kleine
burgemeesters bescherming vroegen
tegen de "brigands", rondtrekkende
huurlingen-deserteurs en misdadigers.
Door de lokale overheid betaald en
gehuisvest, kregen ze de bevoegdheid
om tegen de ganse bevolking op te

- treden. Anderzijds verloren zij hun
rechterlijke macht. Vanaf 1789 is er
dan voor het eerst sprake van "gen-
darmerie national". De 28ste Ger-
minal van het jaar VI wordt over deze
korpsen een wet gestemd, die in België
tot 1957 zou stand houden. Onder-
tussen was het regime immers ook
uitgebreid tot de door Frankrijk
bezette kolonies. De banden tussen de
politiekorpsen dateren dan ook gro-
tendeels uit die tijd.

Vanaf 1957 arme dutskes

De huidige bevoegdheden werden
vastgelegd in de wet van 1957. Sinds de
jaren 1950 kreeg men immers af te
rekenen met nieuwe rriaatschappij-
problemen: verkeerseksplosie, drug-
probleem, terrorisme ... Dit vroeg dan
ook organisatorische veranderingen.
Zo is de rijkswacht sindsdien geen
afhankelijk deel meer van de land-
macht, maar een onafhankelijk deel
van de militie. Als voogdijministers
werden aangeduid Binnenlandse Za-
ken, Justitie en Landsverdediging.
Daarbuiten zijn er nog kontakten met
een achttal andere ministeries, zoals
Verkeersveiligheid en Openbare Wer-
ken (voor de gebouwen). De organi-
satie van de rijkswacht is piramidaal
(wat eigenlijk niet zo'n geweldige
onthulling was).

Buiten de rijkswacht zijn er nog een
twintigtal andere politionele diensten
in ons land (bijvoorbeeld een nukleaire
veiligheidsdienst). De gerechtelijke en
gemeentelijke politie beschikken ook
over een 16000 manschappen, een
toevallig evenwicht met de rijkswacht,
volgens de heer Bernaert.

Maar de rijkswacht zit in moeilijk-
heden! Budgettair wordt er sinds de
jaren '70 bespaard, alhoewel ook al in
de jaren '60 een aantal mobiele
eenheden werden afgebouwd. Daar-
naast stijgt de behoefte aan personeel
steeds maar. De taken van de rijks-
wacht breiden nog altijd uit, terwijl de
arbeidsduur van de "gendarrn" daalt
(van 55 tot 38 uur).

Bezigheidsproblemen

Het grootste probleem in de samen-
leving blijft de kriminaliteit. Als het
niet het stijgende aantal was, dan toch
al het meer gewelddadige voorkomen
ervan. Drugs worden in ons land niet
zó verschrikkelijk veel gekonsumeerd,
maar de doorvoer ervan is des te
massaler. Ook de hard drugs (met
doden tengevolge van overdosis) stij-
gen in verbruik.

De politie, vooral aktief in de
steden., lost zo'n JO % van de dief-
stallen op. De rijkswacht, eerder in het
rurale gebied, komt tot zo'n 35 %. Zo
meldde een trotse Bernaert. Toch moet
hieruit nogmaals het personeelstekorf
blijken. Bovendien zijn de eenheden
minder goed getraind voor het hand-
haven van de openbare orden. Dat is
dan weer de verklaring, aldus de
luitenant-generaal, voor het gebrek
aan beheersing en kohesie van de
manschappen tijdens de manifestaties
en betogingen. Wegens de overbezette
agenda is het immers onmogelijk om
meer tijd uit te trekken voor dit soort
training. Als gevolg hiervan daalt de
kwaliteit van het personeel. Daarom
ook is de generaal inspanningen aan
het ondernemen om de bevolking te
sensibiliseren: we moeten onszelf meer
gaan beschermen tegen diefstallen!

IJverig gaf de verantwoordelijke
officier ook nog wat beleidsopties
weer, voorstellen aan d~ regering dus.
Ofwel moet men het takenpakket van
de rijkswacht verminderen, ofwel
moet het aantal manschappen (weer)
stijgen. Bovendien is het noodzakelijk
dat de bevolking de rijkswacht volle-
dig vertrouwt. Nou, nou ...

Materiaal

4500 voertuigen
450 paarden

8 helikopters
50000 verschillende wapens

500 kazernes

Internationaal.. .

Het derde deel van het betoog begon
met de opmerking dat het volkomen
uit de lucht gegrepen is dat ons land
een sterkere rijkswacht zou hebben
dan andere landen. In elk geval is. het
nodig, voor het tegenhouden van de
"internationale misdadiger", dat in-
formatie over de grenzen heen wordt
uitgewisseld. Een aanzet hiertoe is
Interpol, een internationale infor-
matiedienst (dus zonder politiefunk-
tionarissen). Deze dienst beantwoordt
echter niet aan de specifieke oehoeften
van de afzonderlijke staten. De landen
hebben immers vaak tegengestelde
belangen (bijvoorbeeld in onze streken
is de invoer van drugs een sociaal
probleem, in Azië is het uitvoeren
ervan een ekonornischc must). Verder
houdt Interpol zich weinig bezig met
P?litiek getinte misdrijven.

Gedeeltelijk wordt dit opgevangen
door de Trevi-groepen, ontstaan uit de
bestrijding van het luchtvaartterro-
risme. Als belangrijkste konklusie
inzake internationale werking ver-
klaarde Bernaert zich voorstander van
een uitbouw van een verdere politie-
samenwerking. Niet alleen is een
nieuwe supranationale wetgeving ver-
eist, maar ook een soort Europese FBI
7.OU welkom zijn!

~)
T

Vragen tot in de morgen
De uiterst vriendelijke "gendarmen-
baas" verklaarde zich bereid te ant-
woorden op alle vragen, eventueel
zelfs tot 's morgens vroeg. Zo konden
we vernemen dat de 4000 ekstra-
strijdkrachten van de rijkswacht niet
werden vermeld, omdat zij slechts in
kris-speriodes worden opgeroepen. De
positie v.m de vrouw in het rijkswacht-
korps is nog niet zo sterk. "De vrouw
is wel gelijk (en niet gelijkwaardig); de
meesten slagen echter niet in dezelfde
proeven als de mannen". Spijtig
genoeg werd wat later het vragen-
stellen afgebroken, zodat spannende
vragen achterwege bleven. Denken we
maar aal wie "internationale' mis-
dadiger" is. Inkludeert dit ook alle
kritici van het kapitalisme? Hoe Zit het
met infiltratiepraktijken ? Wat met de
apolitieke (?) opstelling van de rijks-
wacht? Waarom zwaardere wapens
eisen als hiermee onschuldigen worden
doodgeschoten? Als Bernaert pleit
voor reorganisatie, kan hij nog wel'
gelijk hebben ook. De vraag is dan wel
in welke richting. Hierover mag gron-
dig nagedacht worden. Overigens
kwam het internationale aspekt (hoe
zit het in het buitenland?) uit deze
lezing maar matig naar voren. Vol-'
gende keer hierover ook wat meer,
graag.

Pehter Pan

Evolutie van de getalsterkte
bij de rijkswacht

11130
1940
1946
1975

1100
8400

12000
18000

(het laatste cijfer is teoretisch maksi-
mum, in praktijk ongçveer 160oo!)

Je kan nooit met teveel mensen werken om elke week Veto in
elkaar te knutselen. Zo zoeken we nog altijd iemand die elke
maandagavond een uurtje vrij maakt om onze Agenda op te
stel/en. Zoals al/es hij Veto is dat gratis werk, maar wij
verzekeren je wel een toffe werksfeer.

in mijn hoofd te krijgen had ik
een soort klasseringssysteem uitge-
dokterd."

Leeftijdsdistributie

Een lapsus van Jan Drij-
vers, afgestudeerde kom-
mun'ikatiewetenschappen

bij het vormen van het hier-
boven staande twintigletter-
woord, kostte hem een derde,
overwinning in de IQ-kwis.

Reeds drie weken zijn Jan Drijvers en
Jan De Wilde (musiRologie en filo-
sofie) te bewonderen in de wekelijkse
IQ-kwis. Hierbij blonk Jan De Wilde
uit in de zgn. kennisvragen terwijl Jan
Drijvers met sukses de puzzelvragen
voor zijn rekening nam.

Bij de derde poging afgelopen
dinsdag moesten ze door een ultieme
flater echter de duimen leggen tegen de
tegenstanders.

Jan Drijvers: "We zijn reeds in
augustus '83 geselekteerd geweest uit
meer dan 150 koppels. Als selektie-
proef moesten we binnen het uur 100
IQ-vragen oplossen. De geslaagden
werden nadien uitgenodigd voor een
gesprek. In april '84 kregen we toen
bericht dat we de maand daarop
zouden mogen meedoen aan de op-
namen. Ondanks de naderende eksa-
mens, zijn Jan en ik dan in allerijl de
beruchte twintigletterwoorden begin-
nen te blokken, 1250 in aantal."

"Jan' De Wilde nam alle woorden
met een v en een w erin voor zijn
rekening (700) terwijl ik de resterende
550 blokte en ook duchtig oefende op
het schuifraam. Om die 550 woorden

Leefttijdsdistri_bu?ie
Per avond werden er twee spelletjes
gespeeld. Zonder al te veel problemen
vonden de twee Jannen bij hun eerste
spel het twintigletterwoord 'Levens-
bijzonderheid' , ook al door het feit dat
ze ioveel sekonden bijeen speelden.
Jan Drijvers: "Drie facetten spelen
mee: handigheid, reaktiesnelheid en
taktiek, alhoewel op de hele formule
geen optimale strategie kan geplakt
worden." Ook het tweede woord
'rivierarrondissernent' was geen pro-
bleem.

In hun derde spel echter hadden ze
slechts 15 sekonden voorsprong op de
tegenstanders. Was het door de span-
ning of door verstrooidheid, maar Jan
maakte bij het schuiven een fout door
leefttijd met twee t's te spellen waar-
door de 'laatste t van 'distributie' niet
meer beschikbaar was.

Hierdoor verloren ze letterlijk kost-
bare se konden. Jan: "Op één minuut
hebben we daar 90000 BF verloren,
want hadden we gewonnen, dan
stonden we op + 135000en nu kregen
we maa r 45000 BF mee. Daa r den k je
achteraf wel aan als je in je bed ligt."
Dus vanaf volgende weck geen Leu-
vense Jannen meer. Of misschien toch,
in Hoger-Lager?

BOM



VETOS GROTE
BOEKENEDITIE

aandacht kregen.
Na een kort uurtje kwamen wij dan

ook mee naar buitengedreven met de
massastroom. Ondertussen hadden
wij vele mooie boeken vanop afstand
gezien. Het mooie weer permitteerde
ons ook nog de dichtsbijzijnde "ordi-
naire' boekhandel op te zoeken, al-
waar wij rustig de meesterwerken der
literatuur inkeken. En dit herinnerde
. ons aan het wijze gezegde: "Ga niet
ver weg zoeken wat je vlakbij ook kan
vinden." Voor de financies overigens
ook geen slechte raad. Dan toch maar
weer tot volgend jaar in Antwerpen?
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Boekenbeurs in Antwerpen

kelijkste manieren bij te brengen om
iemand te kunnen ontslaan.
We geven ook heel wat boeken uit

die afkomstig Lijn vanuit de schoot van
de arbeidersbeweging, en in de eerste
plaats ook voor haar bedoeld Lijn.
'Onkruid op een scheepswerf van
Karel Heirebaut handelt over wantoe-
standen op de Boelwerfte Temse en op
die werf alleen al hebben we er meer
dan 400 eksemplaren van verkocht.
Ook het 'Dossier-Colruyr' is Leer

goed verkocht aan mensen die te
maken hebben met de warenhuissek-
tor. Binnenkort is er een schrijfsel van
de Kulturele Centrale van het ABVV:
'In de mijn is iedereen zwart', en ook
volgt er ong een boek over de
'Septemberstakingen van het over-
heidspersoneel in 1983'.
Naast de arbeiderswereld is ook het

tema der politiediensten, de verster-
king van de staat en dergelijke een
steeds terugkerend item in onze uitge-
verij. Het boek van Faligot over
Noord-Ierland, 'Geheime oorlog in
Europa', geeft bijvoorbeeld aan hoe
geheime diensten van de NATO zich
steeds meer richten op de binnen-
landse' vijand, dan op de eksterne
kommunistische agressie waarvoor
deze alliantie bedoeld was. Het boek
van François Raes over de Rijkswacht
is Leer goed verkocht in krantenkios-
ken rond rijkswachtkazernes ... Bin-
nenkort geven we ook een boek uit
waarin geschetst wordt hoe Leopold 11
op het einde van vorige eeuw in
Congo-Vrijstaat heeft huisgehouden ...

Wetenschappelijk werk
Daarnaast is er ook ruimte voor het
wetenschappelijk werk. We hebben
filosofische werken van Kruithof en
Böhm, en af en toe drukken wij zelfs
doktoraten. 'Onmacht der verdeeld-
heid onder de katholieken voor de 2de
wereldoorlog' is daar een voorbeeld
van. Het is een boek waarin op
treffende manier de twijfel onder de
katolieken wordt geschetst, tussen
fascisme en demokratie, voor de
tweede wereldoorlog.
Schoorvoetend Let EPO ook de

eerste stappen op het vlak van de
literatuur. We hebben nu 'Hete Lee-
prikkels' van A. Roeis. Het is de

Mens· erger je niet
Boeken kan je zien als een

kommercieel produkt. En
dat zijn ze ten dele ook.

Maar een boek is tegelijkertijd
een kulturele manifestatie. In die
zin kan je een boek vergelijken
met een schilderij. Dat koop je
ook niet zonder het rustig beke-
ken te hebben. En dit laatste
aspekt lijkt op de Boekenbeurs te
Antwerpen zo goed als onmoge-
lijk voor de ware bibliofiel.

De tweede dag van de boekenbeurs,
vrijdag twee november, gingen wij
eens poolshoogte nemen op dit spek-
takel. Gratis inkomkaartjes bespaar-
den ons een ellenlang aanschuiven aan
de kassa. Maar binnen was het
nauwelijks beter te noemen. Ondereen
zwoele warmte liep het vol dagjes-
mensen, jeugdgroepen, loltrappers en
ander tijdverdrijvend volk. Met andere
woorden, de sfeer was er gezellig, zeker
al, je voor het binnenkomen nog
eventjes aan de massa hete-hond-
verkopers had halt gehouden. Of deze
gezelligheid op de ware boekenlief-
hebber weerslag had, viel eerder te
ontkennen.

Boeken! Waar?
Eerste opvallende 'vernieuwing' was
de afwezigheid van de meeste kranten.
Bij vorige edities van deze boeken-

beurs stonden zowat alle dag- en
weekbladen hun boekenbeurseditie
aan de man en vrouw te brengen.
Buiten De Morgen en Topics was er in
de wijdste verten geen reguliere uit-
gave te bespeuren dit jaar. Zou de
krisis dan toch werkelijk doorgebro-
ken zijn?
Een vraag die door de stand-

verkopers misschien beter kan be-
antwoord worden. In elk geval was het
een kwas-i onbegonnen zaak ergens
rustig een boekje in te kijken. De
meeste stands zagen zwart van het
volk. Deze volkssoort -leek te kunnen
gerekend worden tot de orde der
bladbepotelaars. Want hoewel de boe-
ken dus ruim beduimeld werden, liep
de grote massa der aanwezigen toch
zonder gekocht goed rond. Ofwel
vonden zij net als ons geen ruimte meer
om rustig een boekenstandje door te
nemen? Met enige goodwill kon je
vermoeden dat achter sommige rijen
volk interessante boeken lagen.

Literatuur
Uit de cijfers van vroegere boeken-
beurzen bleek dat het publiek steeds
meer zijn aandacht zou verleggen naar
de bestsellers. Eksperimenteren met
literatuur is dus uit den boze. Gezien
het inleveringsklimaat ook niet on-
logisch, tenzij voor de echte boeken-
wurm. In die zin waren het vooral de
stands met gevulgariseerde weten-
schapswerken, stripverhalen en popu-
laire Berkhofliteratuur die de meeste

EPO: het enfant terrible in de uitgeverswereld
sociaal-geëngageerde richting binnen
de literatuur die wij Loeken, en in dit
geval komt het tema aan bod van een
arbeidersgezin op vakantie, waarbij de
kompensatiedrang speelt ten aanzien
van het uiterst monotone werk.
. Ten onrechte Legt men dat het
politieke boek dood is. Het feit dat ons
klassiek sociaal-bewogen publiek in-
zake koopkracht erg onder de krisis
heeft te lijden, trachten wij op te
vangen door ons distributienet steeds
te verruimen. Zo liggen onze boeken
thans zowel in supermarkten als in
krantenkiosken en Lijn er een aantal
titels die Leer goed lopen in Nederland.
Wij trachten de boeken aan een
menselijke prijs te brengen, en probe-
ren de informatie LO leesbaar mogelijk
en tegelijk deskundig, 'keihard' als het
ware, te presenteren.
We hebben van onze drie doelstel-

lingen, die wij in 1978 hebben opge-
steld, nog geen jota moeten inleveren,
ten einde ons recht te houden. Deze
drie doelstellingen waren: 'we Lijn
voor vrede en tege oorlog', 'wij zijn
voor demokratie en tegen afbraak van
demokratische rechten', 'we Lijn voor
sociale vooruitgang en tegen inleve-
ringspolitiek '.
EPO onderhoudt goede banden met

de aktiewereld in Vlaanderen. Recent
was er bijvoorbeeld het boek rond
Nicaragua, dat een samenwerking was
met SAGO. Ook voor het komende
boek rond Apartheid is samengewerkt
met aktiegroepen die rond dat tema
werken ... We hebben zelfs sinds een
tijd een franstalige poot in huis, wat
ons toelaat ook origineel Franse
werken uit te geven en vice versa te
vertalen.
De boekenbeurs is voor elke uitge-

ver Leer belangrijk, denk ik. Geduren-
de die veertiendaagse wordt er rond
het boek een Leer gunstige stemming
gekreëerd. Kranten maken boekenbij-
lagen, de televisie spreekt er dagelijjks
over, er Lijn ter plekke meerdere
spreekbeurten ... Dat gunstig klimaat
werkt ongetwijfeld ook in het voordeel
van de onafhankelijke boekenwinkels,
die ten tijde van de Boekenbeurs ook
steeds meer verkopen dan anders ... ",
aldus Patriek Van Buyten van EPO.

Luc Vanheerentals

Aantal bezoekers
Dit laatste zullen velen immers toch
opnieuw doen. De boekenbeurs blijft
immers een publiektrekker. Dit jaar
kwamen er in totaal 125000 bezoekers
naar het spektakel kijken. Vorig jaar
waren dit er wel 139000, maar toen
was de beurs ook meer dagen open.
Het gemiddelde van 11000 per dag
was immers wel een rekordcijfer, met
een absolute piek op 2 november:
18000 koop- en vooral kijklustigen.
Was onze redakteur maar op een
andere dag gegaan?

in het oog springen: de arbeidersbewe-
ging en alles wat te maken heeft met
politiediensten en dergelijke.Ook Lijn
er een aantal wetenschappelijke
publikaties. Toen Manteau in 1978
overgekocht werd door Elsevier en
zich daar een reorganisate voltrok,
hebben wij van Manteau het koncept
van de dossierreeks kunnen overne-
men.
Het koncept bestaat erin dat

a k t ue le , hete hangijlers worden
aangepakt, warbij ,heel wat nieuw
materiaal wordt aangebracht. 'De 200
rijkste families' van De Preter is met
Lijn 20'000 verkochte eksemplaren de
grootste bestseller voor EPO.
Andere tema's in die dossierreeks

waren onder meer de CVP-staat,
illegale wapenhandel, ekstreem-rechts
en de staat, racisme, inleveren enz.
'Het geld van de cVP, 'Operatie
Staatsveiligheid' en 'De dag na de
Bom' Lijn dejongste titels uit die reeks.
Vaak worden bepaalde tema's
gekozen binnen de uitgeverij en
worden hieromtrent auteurs gezocht.
Een boek over het katoliek onderwijs
in Vlaanderen, dat in het voorjaar van
1985 Lal verschijnen, is op die manier

, tot stand gekomen.

A Is er één uitgeverij de
krantenkoppen gehaald
heeft in 1984, dan is het

EPO geweest. He! geld van de
CVP en Dossier Colruyt gaven
in het voorjaar aanleiding tot
heel wat animositeit. 'Operatie
Staatsveiligheid' baarde minder
grote koppen, maar is een abso-
lute must voor eenieder die
inzake Westland New Post licht
wil zien in die mysterieuze be-
trokkenheid van de Belgische
Staatsveiligheid in ekstreem-
rechtse groepen van dit land.
Deze boeken Lijn een kondensa-
tie van het recept dat EPO thans
hanteert tegen de krisis in de
uitgeverswereld : aktuele, hete
hangijlers worden aangepakt via
een vlotte joernalistiek, waarbij
onthullend nieuw materiaal
wordt aangebracht. EPO is thans
een rijpe vrucht, afkomstig uit de
AMADA-boom in de 70-er jaren.

WetsboekenIn 1975 gestart als een drukkerij die
heel wat werk verzette voor kleinere Naast de dossierreeks Lijn er de
aktiegroepen en ook wel eens eigen zogenaamde wetsboeken. Als daar Lijn
brochuurtjes op de markt bracht, is bijvoorbeeld 'Je rechten als werkloze',
men vanaf 1978 als een echte uitgeverij of ook nog je rechten als vreemdeling,
boeken gaan produceren. Anno 1984 als alleenstaande vrouw, tegenover de
heeft EPO reeds circa 130 titels op de advokaat, van samenwoners, van
markt, die gemiddeld 1500 à 3000 huurders enz. Het is een koncept dat
eksemplaren verkopen. Men staat op uitgewerkt is in samenwerking met de
dit ogenblik onafhankelijk tegenover Wetswinkels, al wordt hiervoor ook
de PVDA (de vroegere AMADA) en wel eens samengewerkt met andere
men verwijst hiervoor naar boeken organisaties.
over anarchisme en auteurs als René 'Je rechten als vreemdeling' bijvoor-
Haquin van Le Soir (cfr. Operatie beeld is in samenwerking met het
Staatsveiligheid) die zeker niet in een ~ Onthaalcentrum voor Gastarbeiders
maoistisch hoekje te plaatsen is. Met uit Brussel tot stand gekomen. Het is
Patriek Van Buyten overliepen we de de bedoeling van deze wetsboeken om
lopende EPO-projekten de mensen in een Leer eenvoudige taal

hun rechten te leren kennen en op die
manier de zwakkeren te helpen. Als we
bijvoorbeeld binnenkort 'Je rechten
bij ontslag' Lullen uitbrengen, is dat
natuurlijk in de eerste plaats om
diegenen die ontslagen worden te
helpen, en niet de patroon de gemak-

Dossier-reeks
"Je hebt twee verschillende reeksen
boeken lopen, namelijk de dossier-
reeks en de wetsboeken. Daarnaast
lijn er nog heelwat boeken buiten
reeks, waarvan er vooral twee tema's

TBC

Mediaboek
Bij, de Stichting Burgerschapskunde
(Nederlands Centrum voor Politieke
Vorming) verscheen in april 'van dit
jaar het Mediaboek. Uitgangspunt is de
vraag hoe je gebruik kan maken van de
pers. Dat een grote nood aan dergelijk
boek bestond blijkt uit het feit dat nog
dit jaar een tweede druk verscheen (in
juli).
Het boek geeft een overzicht van de

perswerking in Nederland. Hoe wordt
nieuws gemaakt? Wat is nieuws? Hoe
stel je een persbericht op en wat met
foto's aanvangen? Allemaal vragen
waarop een antwoord wordt gegeven.
Met betrekking tot de eerste vraag kan
alvast vermeld worden dat zeker één
klicheeballonnetje doorprikt wordt.
Een joernalist 'zoekt' door de band
genomen geen nieuws. Meestal wordt
de omgekeerde weg, die van de desk-
joernalism, gevolgd. Vandaar de aan-
dacht voor het belang van (goede)
kontakten met de pers en het eigen
initiatief terzake.

In het boek is ook een bekommen-
tarieerd overzicht van het nederlandse
perswereldje (voornamelijk de pubIi-
katies) opgenomen. Opvallend is daar-
bij dat volgens de auteurs de echte
alternatieven niet te vinden zijn bij de
grote bladen. Opiniebladen zoals Vri'
ederland en HP (Haagse Post), die
het hier bij een bepaald publiek goed
doen, worden hierbij niet uit de weg
gegaan. Een voorbeeld: "Vrij Neder-
land geniet vooral bekendheid door
haar onthullingen ... en door de bij-
lagen, waarin vaak leesbare en diep-
gravende onderzoeken van het alle-
daagse leven of doorwrochten ana-
lyses van de prijs van het aardgas en
arbeidstijdverkorting verschijnen. De
achtergrondreportages over branden-
de kwesties geven overigens vaak
eerder een kijkje in de keuken, dan dat
men te weten komt waarom het eten
aanbrandt." (p. 19)
Zeker een interessant boekje voor

wie zich engageert binnen een vereni-
ging, te meer daar achteraan ook een
lijst is opgenomen met allerlei neder-
landse aktiegroepen gerangschikt vol-
gens onderwerp. Leuke kontaktmoge-
lijkheden dachten we.

BOON, Gerard & BRANTS, Kees, Media-
boek, Hoe krijg je toegang 101 de Media,
Stichting Burgerschapskunde. Bestellen
op postbus 349, 2300 AH Leiden.
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de mBegin november is er tradi-
tioneel de Antwerpse boe-
kenbeurs. De uitgevers

hebben hun ekspositieruimtes
afgehuurd, ingericht, de nieuwe
boeken dik in de verf gezet en
verwelkomen de bezoekers. Het
zal weer een massale opkomst
worden, ook een traditie overi-
gens, al zijn er in deze krisistijd
niet meer zo veel blauwe brieven
beschikbaar voor 'het boek'. Het
boek als bedrijf, maar ook als
een bedrijf in krisistijd. Over de
boekenbeurs zelf leest u in een
ander artikel meer. Hier willen
we wat dieper ingaan op het
lezen zelf.

In deze ekonomisch zwakke tijden
dreigt het literaire aspekt uit het oog te
worden verloren. Enkele jaren geleden,
had men het over de overrompeling
door kookboeken, doe-het-zelf kur-
sussen en aanverwante 'literatuur'.
Waarschuwingen tegen dit fenomeen
- 'strips maken de lezer lui' en
gelijkaardige uitspraken - waren niet
uit de lucht. De nadruk in die diskussie
lag-vooral op de vraag wat literatuur
is, en meer nog, wat 'echte' of 'grote'
literatuur wel kon zijn. De lezer van
zijn kant werd hooguit vanuit ekono-
mische hoek bekeken. Zijn inbreng
bleef beperkt tot het financiële.

Een moeilijk punt zoals we reeds
hoger aanstipten, want wie heeft er
nog geld voor boeken? Dit laatste is
vaak een makkelijke uitvlucht. Boeken
zijn altijd 'te duur' geweest als men
bijvoorbeeld de reakties van studenten
tijdens kolleges of praktika mag
geloven.

Wie leest er nog?
En hiermee zijn we nog niet aan het
einde van ons latijn. Boeken worden
alsmaar beknopter. Een parrallel met
de huidige trends in de krantensektor
(onder invloed van het 24-uur eksperi-
ment) is wel te trekken. Honderd
bladzijden leesvoer worden al gauw
voor een roman aanzien, een verzuch-
ting van Claus bij zijn zoveelste
lauwering. En als men op de trein een
roman als 'De Toverberg' van Thomas
Mann leest, hoor je rondom u ge-
dempte opmerkingen over de kwestie
wie nu aan zo'n dik boek begint.

De fast-food mentaliteit drukt zich
ook in de boekensektor - bij het
geestelijk voer - door. De lezer (of de
schrijver?) is lui.

Welk effekt heeft deze evolutie op
het lezen, lezen is toch een vaardigheid
als een ander en Übung macht den
Meister. Wordt er nog wel gelezen?
Een kleine rondvraag in mijn kennis-
senkring neemt de twijfel rond deze
vraag niet weg. Sterker nog, kan de
lezer nog lezen? Schijnbaar een con-
tradictio in terminis, maar er wordt
reeds gefluisterd over de opkomst van
. een sekundair analfabetisme. In een
tijd waar algemeen onderwijs voor
iedereen verzekerd is (en kosteloos)
zou je anders verwachten.
Vooral het negeren van de geheu-

genfunkties (toch een elementair as-
pekt bij het lezen) speelt hierin een rol.
En hiermee bedoelen we niet het
herkennen en herinneren van letter- en
woordbeelden. Het zogenaamde tech-
nische lezen verloopt meestal wel
tamelijk vlot. De vraag is of dit 'lezen'
in zijn volle omvang omvat.

Het begrijpen van langere gedach-
tenkonstrukties of het interpreteren
van een geschreven tekst in het
algemeen is een ander paar mouwen.
Het zogenaamd tussen de regels lezen
vraagt meer dan techniek alleen. Ook
de disk usvic over het gebruik van
moeilijke en zeldzame woorden sluit
ten dele hierbij aan.

Het lezen gerelativeerd:
Niet alle lezen is lezen

Dit voert ons dan ook tot de vraag wat
lezen is. Een vraag die binnen voor-
noemde diskussies veelal onbeant-
woord blijft. Het wordt dus hoog tijd
om de spots even van richting te
veranderen. Een poging om door de
bomen het bos nog te zien. Om
misverstanden te vermijden willen we
er wel even op wijzen dat we er niet van
uitgaan dat er vroeger meer gelezen
werd. Het is al te gemakkelijk te stellen

van kultuurchauvinisme. Eén van de
weinige argumenten voor deze uit-
spraak is het verschil in ontstaanstijd-
stip van deze onderscheiden systemen.
Om toch maar bij het begrip evolutie te
blijven kunnen we stellen dat deze in
grote lijnen verloopt van het konkrete
oppervlaktenivo (koncept) naar het
klanknivo.

Het grote nadeel van de prirnitieve
tekeningen-is het gebrek aan eendui-
digheid. Enkel een algemene idee (seme-

me) wordt uitgedrukt zonder gebruik
te maken van de gesproken taal. Men
kan zich dan ook de vraag stellen in
hoeverre er sprake is van kommunika-
tie.

Een gelijkaardig probleem vinden
we terug bij de zogenaamde kinder-

" tekeningen. De 'kommunikatie' die
hier onderkend wordt, overstijgt even-
min het niveau van de deductie, zoals
onder meer dieptepsychologische
scholen ze geïntroduceerd hebben.

dat TV of kostprijs van boeken
verantwoordelijk zijn voor deze ach-
teruitgang in leeskwaliteit. Het druk-
kere sociale leven en het tekort aan
scholing maakten dat ook vroeger het
lezen niet zo'n trekwen- beoefende
bezigheid was.
Nogmaals, wat is lezen? De mens

heeft steeds getracht om de gesproken
taal op een of andere manier over de
beperkingen van tijd.en ruimte heen te
helpen. Een aangewezen manier lijkt
dan ook het vastleggen in de ruimte,
zoals de tijd op zich ook (be)grijpbaar
is geworden door een ruimtelijke
weergave, i.C. de stand van de klok-
wijzers.

Dit zijn natuurlijk beschouwingen
post hoc. De verdichting in een
geschreven woord is de ideale manier
om de taal te vangen. Hierdoor dacht
men de kommunikatie vlotter te
kunnen laten verlopen. De geschiede-
nis leert ons dat dit niet het geval is. De
spraakverwarring is er mogelijks nog
op vooruitgegaan.

Hiervoor zijn vele oorzaken aan te
stippen. Het is niet onze bedoeling
uitsluitsel te geven over deze proble-
matiek. Wel beogen we enige aandacht
voor de moeilijkheden inherent aan de
oplossingsmethode, het grafisch sto-
ckeren van de taal.

Evolutie?
Doorheen de tijd en door verschillende
kulturen zijn allerlei schrijfwijzen ont-
wikkeld. Gaande van primitieve grot-
tekeningen tot het huidige letter-
schrift. Daartussen zijn nog tal van
andere schrijfwijzen te onderscheiden.
In lekere zin zouden we kunnen
spreken van een evolutie. AI zijn we
met die opmerking niet vrij te pleiten
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e tijd van de hagio-
grafieën leek wel voor-
goed voorbij. Helaas is

er nu weer een ongenuanceerde
lofrede op de markt gekomen.
Deze keer niet van een heilige,
maar van een suksesvol politiek
figuur: Van Miert. In het kader
van zijn personenkultus of niet,
maar het boek kreeg alleszins de
titel mee: Karel Van Miert -
hernieuwer of briljante over-
gangsfiguur ?

Op dl! gebreken van het boek komen
we verderop terug. Inhoudelijk vertelt
het boek de evolutie van de SP sinds
ongeveer 1977. Opdatogenblik wasde
SP bijna op sterven na dood. Rekening
houdend met de huidige verkiezings-
resultaten lijkt hierin een zekere ver-
andering te zijn gekomen.

Waaraan zou dit liggen? De schrij-
ver van het boek legt een deel der
oorzaken bij Van Miert, die de partij
nieuwe stimulansen zou gegeven heb-
ben. Hierbij wordt wel over het hoold
gezien dat het sukses van de SP vooral
opdook na het verlaten der regering.
In krisisperiodes is het regeren vaak
niet lonend kwa stemmen. Maar goed.

Een steenbok
Onder bovenstaande hoofding start
een kleine biografie. Van Miert kwam
uit katolieken huize. Overigens staat
hij daar in het huidige socialisme niet
meer alleen mee. Denken wij maar aan
Ulburghs, Spitaels en Goossens. Vol-
gens schrijver Beets kenmerkt Vàn
Miert zich door een direkte en on-
gekompliceerde stijl, hoewel ver ver-
wijderd van het buldersocialisme van
zijn voorgangers (onder meer Jos Van
Eynde) ... Was Van Eynde een bison,
dan is Van Miert Bamhi tussen de
wolven": Verder vernemen wij alles
over zijn lievelingskranten, zijn spor-
tieve cskapades en aanverwanten. Te-
vens wordt Van Miert gekarakte-
riseerd als een echte volksjongen. Zijn
ouders waren overigens landbouwers.

Verder blijkt dat niet iedereen even
begaafd is in tekenen, en het weer-
geven van abstrakte begrippen ten-
slotte levert nog een bijkomende
moeilijkheid op.

In andere schriftmethodes wordt de
gesproken taal wel weer opgenomen,
meer bepaald door het gebruik van
symbolen die een bepaald woord
'verbeelden'. De zogenaamde picto-
grammen en ideogrammen (deze laat-
ste zijnde samenstellingen van picto-
grammen) vormen in dit systeem de
basis. Abstrakte begrippen blijven
evenwel een moeilijkheid. Vandaar de
ontwikkeling van fonogrammen, te-
kens die niet enkel voor een seman-
tisch doel gebruikt worden maar -
zoals de naam het zegt - een
fonetische waarde vertegenwoordigen.

Deze drie elementen, pictogram-
men. ideogrammen en pbonogram-
men worden vervolgens in een rebus-
systeem gebruikt. Een voorbeeld hier-
van is het Chinese schrift. Geen
ekonomisch systeem daar vele duizen-
den tekens moeten geleerd worden.
Dit laatste vormt dan ook het grootste
bezwaar bij dit systeem.

Aan deze kritiek vrdt in het
Japanse schrift gedeeltelijk tegemoet
gekomen. Het aantal tekens wordt
door het gebruik van lettertekens
gereduceerd. De grote sprong voor-
waarts - zo we daarvan mogen
gewagen - is de overgang tot een
alfabetisch systeem. Het aantal tekens
slinkt nog meer (26 of 27 als we de
franse re meerekenen). De abstraktie-
graad binnen dit systeem is zeer hoog
evenals het verband tussen klank en
teken.

Van Miert:
Na een zekere loopbaan in de

Europese instanties, komt Van Miert
op 27 juni 1977 bijna totaal on-
verwacht aan het hoofd van de SP. Zijn
grote promotoren waren Frank Van
Acker en Willy Claes. De jeugdige
voorzitter had het in het begin vrij
moeilijk zich te doen aanvaarden.
Vooral bij de ouderen wierp zijn
benoeming nog lange tijd oprispingen
op. Sommigen zagen hem ook als een
"pion van Cools", In elk geval ver-
dedigt hij een soort socialisme van het
Noorden (Zweden, Nederland •... ). ge-
richt op een pragmatische en minder
ideologische benadering.

Kommunautair
De BSP was enige tijd de enige
overblijvende nationale partij. Sinds
de komst van Van Miert wilden 'de
Vlamingen echter minder afhankelijk
gaan werken van de Franstaligen.
Volgens Van Miert kan men vanuit een

verschillende komrnunautairc
ring toch nog een gemeenschappe
arbeidersideaal nastreven. Vanuit
Vlaamse zijde werd dan ook op
herstrukturering van de partij
gedrongen. Een werkgroep startte
voorbereidingen. maar langs Fra
talige zijde heeft men een snelle b
bewerkstelligt. Glinne en andere
zame predikers konden een radik
sering niet tegenhouden.

Tegelijkertijd betrachtte de pa
een grotere openheid naar de 'n
partijgebonden progrcssievcling'.
wat door de oudere garde ook niet
dank wordt afgenomen. zeker ()
tegelijkertijd aan de struktuur van
partij werd getornd. De farce
Verrneulen, doorbraakvoorziucr
de jongsocialisten voor korte
versnelde het dcnken over deze
blernatick. Ondertussen is de sch
al zover om over de "vcnnierting"
de partij te praten.

Van links naar rechts: Jan Goorden. schrijver Jerry Beets en Karel Van



van teken(inge)tjes. Voor het kreatieve
lezen van elke dag zoals het opzoek-
werk in een telefoonboek, op een
kaart, het lezen van een roman, zijn
geen vaste regels ofnormen voorradig.
De spijtige konsekwentie hiervan is
dat men dan zijn verantwoordelijkheid
niet in een anders handen kan leggen.
Zou dit geen (bijkomende) reden

zij n van het dalende lezerspeil ? De
scholen staan hier in ieder geval voor
een verantwoordelijkheid: doorgaan
met het' eenzijdig, afstompend tech-
nisch leesonderwijs of aandacht beste-
den aan het kreatieve en tegelijkertijd
aan het transkulturele. Want bepaalde
aspekten van het lezen hebben wij uit
het oog verloren, maar leven nog in
andere kulturen. Het is overigens
opvallend dat de Steinerpedagogiek
dit al jaren begrepen heeft. Zij vertrek-
ken in hun leesonderwijs niet van de
abstrakte letter of het globale woord.
Via de konkrete vormgeving (teke-
ning) komen zij bij dit eindstation. Een
natuurlijke weg?
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van een essentiële vaardigheid·
ei)

Cl

teem niet zomaar het eenvoudigste is
blijkt uit het fenomeen dyslexie, een
storing in het leesleerproces waarbij
soms helemaal niet tot lezen wordt
gekomen.
In landen waar hogergenoemde 'pri-

mitieve' schrijfwijzen aangeleerd wor-

figuren (Tobback, Willockx, Cia es,
Vanden Bossche, De Batselier, ... ), zo-
dat de precieze betekenis van een Van
Miert niet zo duidelijk naar voor
komt. Is hij de man die een beweging
aanzwengelt of een manifestatie van
een algemene tendens binnen de
partij "
Van Mierts juiste positie zou dus

beter geportretteerd kunnen worden.
Bovendien had een iets kritischer
benadering ook .wel gekund. Dat
bijvoorbeeld de kommunautarisering
niet helemaal zonder risiko's is, be-
wijst de huidige diskussie binnen de
socialistische beweging. Op die manier
bemoeilijkt zij zelf een eventuele
regeringsdeelname, los van andere
strijdpunten.
Men kan zich ook afvragen of Van

Mierts reaktie ten opzichte van Hap-
part (zelf niet meer meedoen aan
bepaalde vergaderingen) niet meer na-
dan voordelig is. Maar goed. dit boek
stopt in 1983.
Ook de metodiek van het boek kan

betreurd worden. Het grootste deel
van de bladzijden wordt gevuld met
aanhalingen uit kranten en dokurnen-
ten. Hierdoor worden minder essen-
tiële zaken soms overbelicht en be-
langrijkere dingen over het hoofd
gezien, wegens gebrek aan "officiclc "
teksten.
Dergelijke afstandelijkheid van dl.'

schrijver helpt de lezer niet altijd
vooruit. Ook de deling van de verschil-
lende problematieken kan in vraag
gesteld worden. De kronologische be-
handeling van raketten kwestie, Zaïre-
problematiek e.d. geeft een duide-
lijk inzicht 111 de evolutie per tematiek.
Maar zij bemoeilijkt een blik op de
totale omgeving van het ogenblik.
Tenslotte blijft het de vraag wie enig

baat heelt bij een dergelijke personen-
k ultus, temeer daar Van Micrts partij
onzes inziens toch een zekere invloed
heeft ondergaan van de "groene
beweging". Over de verwantheid kwa
tematieken wordt hier nergens met één
woord gerept (raketten, werkloos-
heid ... ).
Alles bij elkaar dus voer voor de

tanklub. hoewel het boek als gevul-
gariseerd introduktiewerk toch enige
funktie kan hebben.

Ekonomisch principe
als maatstaf

In een ekonomisch gerichte maat-
schappij als de onze geniet. zo'n
'eenvoudig' systeem vanzelfsprekend
de hoogste waardering. Dat ons sys-

gsfiguur?
Hoe dan ook, de SP zoekt opnieuw

aansluiting bij ak tuele tema 's en boort
daarmee een nieuw publiek aan.
Hetzelfde wou men proberen met de
Morgen. Een progressieve krant met
oog voor strijdpunten, maar zonder.de
belastende ideologische partijpraat.
Binnen de SP bleef tegen dit initiatief
echter veel weerstand bestaan. Eén van
de redenen waarom De Morgen on-
voldoende sta rtkapitaal kreeg om echt
tot een behoorlijke krant uit te
groeien, ondanks enkele frisse klan-
ken.

Verjonging
Als strijdpunt kwam de partij aan-
dragen met de werkloosheid. Daar-
toe werd een soortement Plan van de
Arbeid ontwikkeld. Dit zou een
250000 nieuwe banen opleveren. Ook
grondbeleid. gezondheidszorg en on-
derwijs kwamen opnieuw aan de orde.
Hetzelfde kan gezegd worden in
verband met de rukenenkwestie. Hier
waren de socialisten in eerste instantie
niet per se tegen raketten, afhankelijk
van de globale wereldsituatie. Van
Miert moest binnen zijn partij enkele
nederlagen inkasseren. Op het vlak
van het Zaïrebeleid was de een-
stemmigheid groter. Het korrupte
Mobuturcgirnc werd in vraag gesteld.
Moest het Belgisch Afrikabeleid niet
meer aandacht hebben voor andere
landen en vooral voor de echte
noodlijdenden: de bevolki ng '?
Een en ander heeft er volgens de

schrijver toe geleid dat de SP steeds
meer een partij voor jonge intcllck-
tueten is geworden. Een partij die
steeds nieuwe aktuele punten moet
vinden en steeds minder een echte
arbeiderspartij is. In zekere zin lijl.t dit
, imago toch wel aan te spreken bij de
kiezer. Tegelijkertijd werd het hele SP-
kader volzet door jonge krachten.
Daarbij komt ook de vrouw (o.a.
Galle) nu binnen de partij meer aan
haar trekken.

Onduidelijkheid
Overigens besteedt dit boek minstens
evenveel aandacht aan al die andere

TBC

.lcrry Heers. A'arel VUil Mier). Hernieuwer (!(
hriljanu: ()l'(,IX(/llg_~F!!.({llr. Kluwer. Antwerpen.
19XJ. 124 blv,

den blijkt dit fenomeen zich bijna niet
voor te doen. Alle systemen hebben

blijkbaar hun specifieke nadelen. Trou-
wens, de idee leeft dat door 'rerniedial
teaching' heel wat van deze problerna-
tiek verholpen kan worden en dal
iedereen zodoende tot lezen kan
komen. Er bestaat toch overal een

. oplossing voor nietwaar?
Als we dit laatste aannemen dan

kunnen we stellen dat de meeste
mensen dan ook in staat zijn om een
tekst te lezen en de inhoud ervan
nadien vrij akkuraat weel te geven.
Kaartlezen of tabellen interpreteren
evenals bijvoorbeeld het plan van een
huis 'lezen' blijken een moeilijkere
zaak. Eén van de meest konkrete
dagdagelijkse voorbeelden is de nieu-
we treingids die menigeen zoveel
kopbrekers bezorgt.
Bij dit alles spreken we nog niet van

het 'bekijken' en interpreteren van
bijvoorbeeld een schilderij. Dat wordt
overgelaten aan 'specialisten' want
estetika en daarmee samenhangend
'normen' zijn voor de leek te gevaarlijk
en als zodanig verboden terrein.

Dat deze non-vaardigheid ook aan
deze unief welig bloeit blijkt onder
meer uit de wijze waarop(volgens onze
ervaring) Veto gelezen wordt. Reeds
verscheidene jaren wordt gepoogd
rond allerlei tema's een polemische
boom op te zetten om het met de
woorden van TBC ie zeggen. Het
a rtikel over het BRT-taalgebruik (zie
Veto 6, p. 2) is in dit verband een recent
voorbeeld. Uit reakties die wij in de
wandelgangen opvangen blijkt dat
dergelijke artikels 'gelezen' worden
maar daarna naast zich neergelegd.
Buiten enkele vrijblijvende rcakties
, heeft dit niet de minste gevolgen. De
afstand van het lezen naar de pen blijkt
groot. Het kan natuurlijk ook op onze
verwoording algeschoven worden, maar
is dat geen goedkoop argument"

Dirk De Naegel

Afhankelijkheid
Hiermee zijn we bij de essentie
vanbeland. Lezen is binnen elk denk-
.ar systeem afhankelijk van normen

en regels. Zo lijkt het althans. Voor het
technische lezen is dit in grote mate het
geval. Dit is dan ook datgene wat we
op ue senooi leren. l:.en vaardigheid
die weliswaar de basis vormt van alle
lezen maar er niet mee gelijk te stellen
is.
Lezen is echter meer dan decoderen

Rokende colts en liters indianenbloed

In september werd aan het
departement Kommunika-
tiewetenschappen een tesis

neergelegd over het beeld van de
Noord-Amerikaanse Indiaan in
de realistische westernstrip. Uit-
eraard krijgen jullie daar een
kritische beschouwing van opge-
diend. Omdat een pioniersreeks
als Jerry Spring daar volkomen
over het hoofd gezien werd,
wordt hier als toemaatje een
korte bespreking van Hel duel
aangeboden. De rekening komt
straks we!...

Joseph Gi/lain, beter bekend als Jijé
was één van de peetvaders van de
West-Europese strip. Naast enkele
klassieke biografen, drukte hij zijn
stempel op series als B/ondie en Binkie,
Jan Kordaat, Tanguy en Lavetdure ...
Hielp Franquin, Morris en Will hun
eerste pasjes op stripgebied zetten,
bevruchtte Giraud, de tekenaar van
Blueberry en ga zo maar door. Voor
het" Jerry Spring album "Het duel"
werkte hij samen met Lob.
Oorspronkelijk wou Jijé Jerry

Spring laten vallen en een nieuwe
western opzetten, doch dit stuitte op
verzet van Lob. Deze laatste vertelt
hierover in een interview: "Het was
toen de beste western strip. En ik vond
het opwindend om een figuur die ik al
bewonderde over te nemen. Het was
ook interessant om te proberen Jerry
Spring te vernieuwen door hem een
wat ruwer en volwassener karakter te
geven." (Stripschrift, nr. 101, juli
1977). En inderdaad, de hoofdfiguren
en de verhalen werden realistischer
van aard, maar vergeleken met huidige
kanjers als Durango bleef het nogal
braaf. Jerry Spring moet in dit
avontuur een bloedbad voorkomen
tussen twee heethoofden, elk van een
verschillend ras. Zonder echt aan het
moraliseren te slaan wordt op het
einde toch een mooie boodschap
doorgegeven, zoals dat toen hoorde.

Het onderzoek
De relatie rood-blank staat dus ook
centraal in de tesis van Trio Wende/,
die Blueberry, Buddy Longway, Co-
manche Jonathan Cartland, Delgalito
en Kresses Indianen-reeks op een
drievoudige wijze bestudeerde. Na een

narratieve analyse van één bepaald
album uit elke serie, werden de andere
albums op hun stereotyperingen beke-
ken en aan een historische analyse
onderworpen. Bij deze laatste werden
de verhalen op hun historische akku-
raatheid getakseerd. De auteur toont
onder andere aan dat de Navajo's
nooit in het San Carlos reservaat
hebben gezeten, zoals in Blueberry
wordt beweerd. Ook werden de be-
roemde opperhoofden als Cochise en
Vittorio van de Apachen naar de
Navajo's overgeplaatst... Zulke foutjes
gelden vaak ook voor andere series: in
Cart land worden soms forten verkeerd
gelokaliseerd.
Uit z'n analyse van de stereotype-

ringen trekt de auteur volgende eind-
konklusie: "De relatie tussen blanken
Indianen is weinig positief, de verhalen
draaien meestal rond een of ander
konflikt tussen beide rassen, waarbij
de blanken doorgaans het agressiefst
optreden, al zijn er ook slechte
Indianen. De held kiest in dit konflikt
meestal de zijde van de onderdrukten,
in casu de Indianen. hoewel dat soms
enkel bij woorden blijft en door daden
wordt tegengesproken. De reden van
het kontlikt tussen Indianen en blan-
ken is meestal gegeven, en de schuld
ligt hier doorgaans bij het blanke
systeem, al kan die schuld soms ook bij
de Indianen of eenzijdig bij bepaalde
machtswellustige Indianenhaters ge-
situeerd worden, Om de oplossing, het
eindresultaat te bereiken rekenen de
Indianen doorgaans op de hulp van de
blanke held, die hen uit de problemen
helpt. Dit is minder het geval in de
'Indianen'-strips, waar de hoofdfiguur
zelf een Indiaan is, maar toch is ook
hier blanke hulp, in de vorm van een
Indiaan of een halfbloed met een
blanke opvoeding, erg welkom."
(blz. 157)

De tekortkomingen
In dit korte bestek kunnen wij uiter-
aard niet diep op deze eindverhande-
ling ingaan, maar aan de hand van een
frappant voorbeeld zal toch enige
gefundeerde kritiek worden gegeven.
Je moet wel weten dat Trio voor zijn
narratieve analyse zich baseerde op
Bal, die zelf beïnvloed is door de
teorieën van Hamon en Greimas. Alzo
kwam hij vaak tot volgend besluit:
Comanche van Hermann en Greg valt
op alle vlakken tegen, omdat hier een
eerder negatief beeld van de Indiaan

wordt gepresenteerd. Al de andere
westernreeksen waren merkelijk beter.
Bij zo'n narratieve analyse gebeurt

een onderzoek naar de kwalifikatie
van de personages. Trio meent dat er
in Comanche een duidelijke onder-
waardering van de Indiaan te be-
speuren valt. "Zowel wat het aantal
kwalifikaties, als wat de aard van de
k walifikaties betreft liggen ze ver
beneden de skore van de blanken."
(blz. 98). Natuurlijk, want in zijn
steekproef van personages is Trio niet
representatief. Wat is er voorgevallen?
hij heeft in zijn bestudeerde groep
alleen goede blanken en allerlei India-
nen opgenomen. Voor wie het wat
konkreter wil: het gaat hier over het
album "Wanhoop en dood op de
prairie". Welnu, in z'n steekproef naar
de kwalifikaties zitten alleen de men-
sen van de 'Drie Zessent-ranch. Welke
eigenlijk de helden zijn en hierdoor al
veel positieve eigenschappen hebben.
Maar waarom wordt de aartsstechte-
rik van een Doe Wetchin niet op-
genomen in de poll, dit blank perso-
nage vervult nochtans een scharnier-
funktie in het verhaal.
Bij de andere onderzoekspunten

kan men steeds de vraag stellen ofmen
alles wel kan herleiden tot dicho-
tornische relaties: men bezit een ken-
merk of niet, er is geen plaats voor
schakeringen, nuances... Dit komt
eigenlijk neer op het in vraag stellen
van het analysemodel.
Aangehaald voorbeeld doet toch

sterk het vermoeden rijzen dat de
auteur - bewust of onbewust -
gevonden heeft wat hij wou vinden.
Het persoonlijke standpunt speelt
altijd een rol, wat sommigen over
waarden vrijheid ook mogen beweren.

Nog een Spring
Om nog even terug te komen op Jerry
Spring. Door een lelijke inkleuring is
veel van het tekenwerk verloren ge-
gaan; zo hebben de schaduwpartijen,
waar Jijé handig mee kon omspringen,
fel aan zeggingskracht ingeboet.
Ziezo, dat was het dan, binnenkort

hopelijk iets over de revival van het
ongekleurde beeldverhaal.

Pascal Lefèvre

Trio, W. Hel beeld van de Noord-
Amerikaanse Indiaan in de realistische
westernstrip, (165 blz., september 1984)
Jijé en Lob, HeT duel, uitgeverij Dupuis
(46 blz., ll6fr)
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den om daarna de tomaten (gekreëerd
omwille van de nood aan hoge
produktie) maar op de vuilnisbelt te
gooien. De ekonomie moet dus maar
naar behoefte kreëren (plaatselijk)
ofwel zijn produktie echt inschake-
len in een wereld perspektief. De
winsten die hier eventueel nog ge-
maakt worden, kunnen ook worden
aangewend voor het noodzakelijke
sociale werk.
Tegelijkertijd moet de onderhouds-

en herstelindustrie weer-in ere hersteld
worden. Het is immers pertinent nodig
"goede" produkten, die tijdelijk defi-
ciënt zijn, te recycleren. Overigens
moet de arbeidsetos op zich ook in een
ander kader worden geplaatst. Als de
ekonomie niet meer funktioneert om-
wille van de ekonomie, maar in het
kader van de behoeften, zal er toch
ruinder loonarbeid moeten gepres-
teerd worden. De mensen moeten in
dat geval steeds meer vatbaar gemaakt
worden voor niet winstgevend, maar
individueel en maatschappelijk nuttig
werk. Bochm heeft één en ander ook
nog verder uitgewerkt. Hij roept zelfs
een hele procedure in het leven om de
overschakeling van de huidige ekono-
mie naar de nieuwe mogelijk te maken.
Deze eerder technische zaak kan de
geïnteresseerde zelf lezen. Het hele
boek is trouwens een aanrader. De
voorzichtigheid is er niet omwille van
cle inhoud, maar eercler wegens de
voorkomende herhalingen. Dit door
het koncept van het boek.

Ekonomie omwille van de ekonomie
al niet behartigd. Tegelijkertijd denkt
de ekonomie er ook niet werkelijk aan
de andere behoeften echt te bevredi-
gen. Er worden produkten gemaakt in
massakonsumptiesfeer. produkten die
bewust de echte behoeften van de mens
niet volledig willen oplossen. Want op
dat ogenblik zou de ekonomie zichzelf
te gronde richten. Men kan toch geen

auto's maken die lang meegaan (hoe-
wel dit teoretisch mogelijk is): beter is
het een auto te maken die na vijf jaar
versleten is. Overigens gaat die ekono-
mie behoeften perverteren door nieu-
we behoeften te k reèren. Die snel
versleten a uto moet je immers bij
voorkeur nog vroeger van de hand
doen "omdat het modelletje nu een-
maa I voorbijgest reefd is". Met andere
woorden, de ekonomie omwille van de
ekonomie.
Dit leidt overigens tot absurde

situaties. tndien de lezer het toelaat
gaan wij verder met hetzelfde voor-
beeld, hoewel Boehm heelwat andere
voorbeelden aanhaalt. Zo heeft de
"heerschappij der auto" ertoe geleid
dat het voor kinderen steeds gevaarlij-
ker wordt in deze maatschappij. En
dus kan moederde vrouw nog moeilijk
anders dan de kinderen met de auto
naar school brengen. En dus koopt
moeder de vrouw ook een auto, want
vader-de-noeste-werker (sorry voor
het beeld, beste feministen) is met zijn
auto naar het werk. En dus wordt het
verkeer nog gevaarlijker.

Werkgelegenheid
Tegelijkertijd heeft de ekonomie wei-
nig oog voor het echte welzijn in deze
wereld. Problemen als "milieu",
"kwaliteit van het leven" worden
ekonomisch niet vertaald. Voldoende
produktie doet echter niet vanzelf het
leven beter worden.
Ook de traditionele eis van volledige

tewerkstelling wordt door Boehm
bevraagd. De groei van de produktie
zou er moeten zijn om de volledige
tewerkstelling weer mogelijk te ma-
ken. Boehm stelt hiertegenover dat
tewerkstelling geen doen op zich mag
zijn. Tewerkstelling is slechts nodig in
de mate dat zij dient om echt aan de
behoeften te voldoen. Waarom im-
mers twintig "scanners" bouwen als er
met één ruim kan toegekomen wor-
den? Het zou volgens Boehm logisch
moeten zijn dat, naargelang d, behoef-
ten beter bevredigd zouden zijn, er
minder moet gewerkt worden. En dit
geldt zeker ten opzichte van de
tewerkstelling in bedrijven. Werk dat
niets oplevert, kan niemand baten. En
een tewerkstelling in dienst van de
verspilling en daaruit voortvloeiende
maatschappelijke verarming is zeker
uit den boze. Er is overigens werk
genoeg in onze maatschappij, maar
binnen ons ekonomisch systeem wor-
den de middelen niet opgebracht om ze
te bekostigen, want het werk dat er
wel is, is in strijd met het principe van
de produktie om de produktie. Het
gaat hier bijvoorbeeld om allerlei
onderhouds- en herstelwerk, dat bin-
nen de huidige ekonomie steeds meer
gemarginaliseerd wordt. Niet voor
niets wordt één en ander steeds meer in
het zwart gedaan.

Alternatief
Boehm levert dus heel wat kritiek.
Kritiek die zeker niet ongerechtvaar-
digd overkomt. Kritiek om de kritiek
is echter zoiets als produktie om de
produktie. Heeft Boehm zelf een
alternatief? Hij ontwikkelt in elk geval
een vorm van alternatief.
Boehm is er trouwens van overtuigd

dat het zoeken naa r een dergelijk
alternatief vanaf nu een echte nood-
zaak moet zijn. In het huidige ekono-
mische systeem zit instabiliteit immers
ingebouwd. Zowel in het kapitalisme
als in het marxisme. In het kapitalisme
is men er lang in geslaagd de zoge-
naamde inwendige kontradikties tegen
te gaan. De Westerse arbeider genoot
immers mee van een relatieve wel-
stand. Maar zoals gezegd, mede ten
koste van een uitbuiting van anderen.
Op zeer lange termijn blijft dit alles

zeker niet houdbaar. Nu de energie-
kosten al beginnen op te lopen merkt
men reeds een groei van het aantal
"verpauperden" en opnieuw een uit-
eenlopen van de inkomsten. Boven-
dien wordt op lange termijn onze
fundamentele gezondheid steeds meer
bedreigd. Wil men revolutionaire toe-
standen vermijden, dan moet het
kapitalisme zichzelf durven in vraag
stellen. En niet alleen dit: het moet een
oplossing vinden.
Ook de huidige manifestaties van

het marxisme stellen de produktie om
de produktie te veel centraal. Ook daar
loopt men op lange termijn dus de
ondergang van de mensheid tegemoet.
En Boehm heeft het dan nog nauwe-
lijks over de massale hoeveelheden
geld die, omwille van de produktie, in
de produktie van wapens worden
gestoken. Zelfs zonder nieuwe pro-
duktie kan men ten allen kante de
wereld meervoudig in zijn totaliteit
vernielen.

Terug naar de behoeften
Het alternatief val! Boehm stelt dan
ook dat de produktie van investerings-
goedere-i alleen nog mag dienen om de
industrie die gebruiks~ederen voort-
brengt de nodige uitrusting te ver-
schaffen. Deze uitrusting moet van
lange levensduur zijn en moet het

mogelijk maken de werkelijke behoef-
ten centraal te houden. Dat wil zeggen
dat de konsumptiebehoeften op een
duurzame wijze en op een redelijk
kwaliteitspeil moeten bevredigd wor-
den. De ondernemingen die investe-
ringsgoederen produceren zullen op
die manier wel inkrimpen op den duur.
Maar het heeft dus geen zin nutteloze
arbeid in stand te houden.
Boehm ziet dat een aantal behoeften

van de mens ook op lange termijn
kunnen bevredigd worden (goede
meubels, huishoudtoestellen ... ). Niet
alles is echter permanent bevredig-
baar. Voeding is bijvoorbeeld een
steeds terugkerende behoefte. Het is
echter zinloos een ekonomie te kreëren
waar massa's geld geïnvesteerd wor-
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Produktie en behoefte
Die heilige koe lijkt dan ook eens in
vraag te moeten worden gesteld.
Boehm haalt immers studies aan die
uitwijzen dat de groei van het ekono-
misch produkt per hoofd van de
bevolking nauwelijks enige wijziging
voor dc konsument zelf heeft opgele-
verd. De groei deed zich voor op het
vlak van de produktiemiddelen terwijl
er nauwelijks enige groei van kon-
vumpueprodukten is geweest. Plas-
uvch en ongenuanceerd uitgedrukt
komt het erop neer dat de doorsnee-
mens zijn scharrelkip heeft vervangen
door twee hamburgers per maaltijd.
Voor '~eze verandering is wel een heel
produktie-apparaat van hamburgers
in het leven geroepen. Voor dit
produktie-apparaat moeten dan ook
heel wat bedrijven machines maken.
En vandaar de groei van het ekono-
misch produkt.
Tegelijkertijd stelt Boehm nog een

aantal andere punten van die traditio-
nele ekonomie in vraag. Want die
ekonomie houdt nauwelijks rekening
met de echte behoeften van de mens.
Wat wil de doorsnee-burger immers?
Hij wil een verzekerd leventje, waarin
zijn behoeften bevredigd worden. Be-
vrediging betekent dat men probeert
op de meest rationele en goedkope
manier aan de behoefte tegemoet te
komen. Welnu, dat doet de traditione-
le ekonomie nu juist niet. Een heel
aantal basisbehoeften van de mens
(bijvoorbeeld op sociaal-maatschap-
pelijk vlak) worden door de ekonomie

TBC
Rudolf Boehm, Aan het einde van een
tijdperk, Het Wereldven .. -r - EPO,
Weesp-Berchem, 1984, 2 ~Iz.

Zoals Weyel jaren terug reeds zei:

De mensen hebben geen leven meer

Inde inleiding van zijn jong-
ste boek wendt Watzlawick
zich tot de 'oude' wereld, het

konglomeraat van kulturen en
subkulturen. Eén daarvan wordt
specifiek in het vizier genomen.
"De inwoners van dit rijk (de
Oostenrijkse Hongaren, nvdr)
stonden dan ook niet alleen
bekend om hun onvermogen om
de meest eenvoudige problemen
op een redelijke manier op te
lossen, maar ook om hun ver--
mogen om op de een of andere
manier het onmogelijke te berei-
ken door vrijwel elk ingrijpen
achterwege te laten". Een type-
ring va" een levenswijze die ons
doet de denken aan de wereld
zoals Kafka hem schilderde.

Hiermee zitten wedan onmiddellijk bij
de essentie van het boek: het absurde
in het menselijke leven. Men kan met
de Engelse titel zeggen dat "het leven
hopeloos is, maar niet ernstig". Een
stelling die zeker niet in de markt ligt in
de nieuwe wereld - Amerika dus - waar
rationaliteit hoog in het vaandel staat
geschreven, enkele uitzonderingen niet
te na gesproken.
De wetenschappelijke vooruitgang

en de daaruit voortvloeiende tech-
nische toepassingen (en vice versa) zijn
voor de niet al te kritische geesten
betekenisvol genoeg. Met betekenisvol
bedoelen we dan een verrechtvaardi-
ging van deze rationaliteit. Wanneer
we nog dieper graven komen we in

Zo'n honderd jaar geleden
deed zich een krisis voor
die leidde tot de' eerste

wereldoorlog. De krisis van de
jaren dertig mondde uit in de
tweede wereldoorlog. Staan wij
op de vooravond van een derde?
Veel zal afhangen van hoe men
op dit ogenblik sleutelt aan de
ekonomie. Dat is zowat de basis
waarop Rudolf Boehrn, profes-
sor te Gent, zijn ekonomische
denken heeft ontwikkeld. Dit
werd opgetekend en voor het
nageslacht bewaard in het boek
"Aan het einde van een tijd-
perk".

In feite bevat dit boek allemaal eerder
geschreven stukken. Bijna alles werd
reeds gepubliceerd in bladen als De
Standaard, De Morgen, Kultuurleven.
De Nieuwe en andere uitgaven. Dit
betekent dat er nogal wat overlapping
bestaat tussen de diverse teksten.
Tussen deze teksten zitten ook nogal
wat andere overdenkingen. Bepaalde
artikeltjes gaan over de "krisis van de
universiteit", de "sociale funktie van
de wijsbegeerte", "konflikt, geweld en
foltering", "het afscheid van de seksu-
alite.r", "de tragedie van de vakbewe-
ging". Het merendeel der pagina's
werd echter besteed aan een kritische
ekonomische gedachte.

Analyse
Boehm analyseert de huidige krisis. De
huidige ekonomische politiek wordt
immers steeds meer verdedigd vanuit
de motivatie "er is geen alternatief'.
En dat vindt Boehm bezwaarlijk een
goede motivatie. Het is niet omdat
men dadelijk een alternatief mist dat
daarom het slechte goed wordt. Want
volgens Boehm kan ook moeilijk
staande gehouden worden dat het
huidige ekonornische bestel goed
funktioneert.
Inderdaad, onze wijze van ekono-

mie bedrijven heeft na de tweede
wereldoorlog rijkdom gebracht. De
vraag is echter of één en ander niet
ondanks onze ekonomie heeft plaats-
gegrepen Hiervoor haalt Boehm een
aantal bevindingen en studies aan. Zo
heeft onze traditionele ekonomie
slechts welvaart gebracht in een be-
perkt aantal landen. Deze welvaart
werd in aanzienlijke mate verkregen
door een toevoer van goedkope ener-
gie e.i een uitbuiting van de derde
wereld. De traditionele ekonomie
heeft nooit enige oplossing gehad om
het hele wereldprobleem te benaderen.
Het dient overigens gezegd dat alle
linkse regimes (zowel gematigd socia-
listisch als kommunistisch) in dezelfde
ekonomische principes denken. Im
mers, de verhoging van de produktie i!
overal de heilige koe. En die produktie
zou dan vanzelf voor de hele wereldbe-
volking resultaat moeten afwerpen.
Quod non, althans nu niet.

deze redenering bij de naïeve term
'geluk' als het einddoel van de mense-
lijke strevingen. Wat dat 'geluk' in-
houdt en hoe het te bereiken valt, wordt
en kan echter niet duidelijk omschre-
ven worden.
Voor de meeste mensen zal dat ook

geen zorg zijn. En hier ligt een dubbel
probleem. Enerzijds is er het feit dat
men niet meer nadenkt over zijn eigen
leven en situatie, anderzijds over-
schrijdt men met deze term onbewust
de grenzen van de rationaliteit, de
heilige koe waar het hele huis is op
gebouwd.

Monokultuur
Nu is het eenieders recht om zich geen
bal aan te trekken van wat er rondom
hem gebeurt, maar dan zitten we
dichtbij datgene wat Ortega Y Gasset
de 'opstand der horden' heeft ge-
noemd. De massa, die één van de
meest typische aspekten van het men-
selijke zijn, namelijk het zichzelf
overstijgen, negeert en zelfs verwerpt.
Kortom er zich niet van bewust is en
wil zijn. De faktor groei blijft in deze
optiek enkel nog van toepassing op het
suprahumaan niveau (bv. op technolo-
gisch vlak). De diversifikatie in enge

IS dan ook vaak voor deze kritiek
vatbaar.
Dat Ortega Y Gasset Amerika als

schoolvoorbeeld neemt (en dil reeds in
1933) kan ons nu niet verwonderen. In
die tijd lag dat wellicht anders.
Verdergaand op deze redenering kan
het ons evenmin verbazen dat Watzla-
wick geen voorbeeld in eigen land
vond en noodgedwongen moest terug-
keren naar het Habsburgse Oosten-
rijk.
Een tweede punt bij dit voorbeeld is

dat de auteur niet enkel op zoek gaat
naar een ander land, maar ook
terugkeert naar een ander tijdvak. AI
lachend wordt wel eens beweerd dat
onder meer ons landje (een groot deel
van W. Europa zit echter in hetzelfde
schuitje) een bananenrepubliek is,
onder invloed van Amerika. Hiermee
zitten we pas goed op glad ijs. De
invloed waarvan sprake betreft niet
enkel de militaire 'hulp' al willen
sommigen zelfs dat niet zien. Een
algemene nivelering tot een monokul-
tuur blijkt in een vergevorderd sta-

dium aanwezig te zijn. Onder meer in
de vorm van de druk uit de grond
opschietende fast-food-zaken met hun
melige vleeswaren die kwa smaak
enkel van elkaar te onderscheiden zijn
door de toevoeging van verschillende
kruiden en andere - al dan niet
kunstmatige - smaakstoffen.
Het grootste probleem bij dit alles is

niet dat men 'import' konsumeert (per
slot van rekening betrekken de Russen
ook graan uit Amerika, koopt China
een telefooninstallatie in België en laat
Frankrijk uranium verrijken in het
reeds vermelde Rusland). Het over-
nemen van deze 'happy' mentaliteit
neemt de vorm aan van een intellek-
tueel neok oloniulismp.

De welzijnsmarkt
op zijn kop

Dat deze 'happiness", een goedkope
vertaling van 'geluk', niet 70 vanzelf-
sprekend is, en hiermee zijn we weer bij
het voorliggende boek beland, blijkt
reeds uit de bijbelse metafoor van de
verboden appel. Als alles goed gaat
heeft het leven niets meer te bieden,
valt er niets meer te beleven en .. : ligt de
wep naar het ongeluk open. Dit is
trouwens niet hel enige beeld dat de
auteur gebruikt, het bock staat vol van
dergelijke gedachtenkronkels.
Deze gerichtheid op onevenwicht, in

lijn ckstrernc vorm ongeluk, maakt de
essentie van het boek uit. Dit is een feit
dat lange tijd ontkend werd en niet in
het min" in de geestelijke gezond-
heidszorg waar men de 'problemen'
van de mensen ging - in het beste
geval 'helpen' - oplossen. Hel bock
vormt dan ook onrechtstreeks een
zware kritiek op allerhande (al dan
niet nep-)therapieën, welke - hoe kan
het ook anders - veelal van urncri-
kaanse origine zijn. De 'huispsychia-
ter' werd trouwens in dezelfde kon-
treien uitgevonden.

J n feite leert het boekje - als
handleiding voor ongelukszoekers 10-

als de titel vermeldt - de kunst van het
relativeren en het wat verder kijken
dan het eigen ikje. Best leuk in een tijd
van opgeschroefde problemen en a-
vondvullende cafébesprekingen à la
Woody Allen die nog steeds furore
maken in het studentenmilieu. Dat
laatste zal dan wel te wijten zijn aan
een vastgeroest imaginair-publieksyn-
droom.

Dirk De Nacgcl

Paul Wut/luwick , Gclu]: Ï\ (JO/... 11;('1 01/('\, '.'CII
"aml/cidi"g )'001' ol1gdllk\:o('Ál'n. Deventer,
Van Loghum Slutcrus, 19M3.



stelt. Het telt 30 hoofdstukken en
springt bij ieder nieuw hoofdstuk op
een nieuwe tak ... Op de kaft van het
boek staat dan ook geschreven: "Wat
volgt is het verhaal van mijn leven;
geen boekenwijsheid; ook geen privé-
aangelegenheid ... ", aldus Rigoberta.
In de bekende stijl worden tegen-

standers van het koloniaal bewind als
'kommunistisch' gebrandmerkt door
de overheid ... Het boek is derhalve een
vurig pleidooi tegen het huidige Rea-
gan-bewind in dele regio, die de
hardste diktaturen zoals in Guatemala
zonder boe of ba steunt, maar prille
pogingen tot demokratieën zoals in
Nicaragua met alle middelen boycot...

LV

Veto, jaargang 11 nr. 8, dd. 15 november 1984 9

Gruwelverhalen uit Guatemala
vanwege de overheid.
Veel aandacht wordt besteed aan de

interne moeilijkheden waarmee het
verlet af te rekenen heeft: het grote
aantal etnische groepen en bijvoor-
beeld de taalproblemen, de fundamen-
tele twisten tussen de zuivere indianen
en de latino's, de zogenaamde half-
bloeden. Ook meer herkenbare pro-
blemen. zoals de onderdrukking van
de vrouw door de compagnero-man in
het verlet komen aan bod ...

Eerste deel
Het eerste deel van het boek schetst de
situatie waarin Rigoberta opgroeit.
"Haat houdt het herinnering aan die
gebeurtenis in mijn leven gegrift. Haat
tegen dat soort leven en terzelfdertijd
angst voor dat leven. Ik wilde geen
kinderen krijgen, bestemd om van
honger' te sterven; ik wilde geen
moeder worden omdat ik de doods-
angst en de doodstrijd van mijn
kinderen niet aan lOU kunnen."
(blz. 44)
De armoede in het dorp waar men

woont wordt nog grotendeels opge-
vangen door de solidariteit onder de
dorpsbewoners, maar de jaa rlijkse
werkkampen in de plantages teneinde
die armoede wat te verlichten, lijn
mensonterend. Terwijl "fnen katoen
staat te plukken in de plantages vliegt
bijvoorbeeld regelmatig een vliegtuig
over, dat insekticiden uitsproeit. Re-
gelmatig sterven er ook mensen door
die giftige regens.
Voorafgaand aan het volgend citaat

is het jongste broertje van Rigoberta in
de plantage ten gevolge van die
besproeiing met insekticide gestorven.
"Nicolas stierf vroeg in de morgen. De
twee buren van onze eigen gemeen-
schap probeerden mijn moeder te
troosten, maar we wisten niet wat te
doen met het lijk, waar het te
begraven. De caporal lei ons dat we
Nicolas op de plantage zelf mochten
begraven, maar dat we ervoor moesten
betalen. belasting of zoiets, Mijn
moeder antwoordde dat ce geen rooie
cent had, waarop de caporal bruut
reageerde dat dat inderdaad lO was,
want dat ze nog een boel schulden aan
de plantage te betalen had. 'Hoepel
maar op met dat lijk', lei hij." (blz. 43)

o

Tweede deel
Het tweede deel van het boek handelt
meer over het verlet. dat stilaan meer
georganiseerd geraakt. In de dorpen
scheppen de verklikkers een ware
angstpsychose, omdat hun informatie
onmiddellijk aanleiding geeft tot een
massale legerinterventie om ver lets-
strijders te ontvoeren. te martelen en te
doden. Heelwat familieleden van Ri-
goberta , die bekend staan als leiders in
het verzet.zien we gruwelijk ten onder
gaan.
Als de kolonialen het ook' nog

gemunt hebben op de rijkste land-
bouwgronden, dan wordt er in tal van
dorpen een heuse zelfverdedigingsgor-
del op poten gelet. met valkuilen en
dergelijke. De verdediging bestaat erin
dat bij het minste onraad het hele dorp
onmiddellijk ontruimd wordt... Het
verlet kent een hoogtepunt in novem-
ber 1979 als de Spaanse ambassade in
de hoofdstad belet wordt. In de
ambassade wordt de Spaanse ambas-
sadeur gegijzeld, alsmede een aantal
hoge funktionarissen.
"De bedoeling was om met die aktie

de aandacht van de hele wereld een
ogenblik op Guatemala te richten
zodat de werels lOU weten wat er in ons
land gebeurde. Iedereen dacht dat de
bezetters uit het land zouden worden
gelet, zodat ze dan als politieke
vluchtelingen onze strijd overal ter
wereld bekend zouden kunnen maken.
Maar op bevel van president Lucas
Garcia zelf werd de ambassade in
brand gestoken. 39 verkoolde lijken
werden uit het gebouw gehaald. Alleen
de ambassadeur kon uit de vlammen
worden gered." (blz. 165)

De voornaamste leiderS van het
cue. de voornaamste verzetsorganisa-
tie. worden hiermee gedood. maar
amper één maand na de beletting
wordt nationaal gedurende 14 dagen
gestaakt. Telkens wordt de verjaardag
van de beletting. namelijk 31 januari.
'gevierd' met allerhande akties. Ook I
mei is /O'n 'feestdag' voor het verlet.

Guatemala is ongetwijfeld
één der gruwelijkste lan-
den in Centraal-Ameri-

ka. Je kan er geen krantenbe-
richt over lezen of men heeft het
over ontvoeringen, massamoor-
den, folteringen enz..; Wie heden
ten dage een politiek boek over
Guatemala onder ogen krijgt,
mag zich aan niets anders ver-·
wachten.

'Rigoberta Menchü. Een be-
richt over Guatemala', dat re-
'cent wad uitgegeven door Kri-
tak, tart terzake elke verbeel-
ding. Het is een getuigenis van
een katechiste, een jonge in-
diaanse, dat werd opgetekend en
literair bewerkt door Elisabeth
Burgos-Debray, een bekende
Venesolaanse etnologe. In het
boek wordt de harmonieuze
samenleving die het Indiaanse

volk doorheen eeuwen heeft
opgebouwd, uiterst scherp ge-
kontrasteerd met de barbaars-
heid van de blanke kolonialisten.

Het boek vertelt veel over de Indiaanse
kultuur, alhoewel dele verhalen steeds
vrij abrupt worden afgebroken met de
melding dat "men de eigenheid van de
kultuur wil verbergen en de geheimen
eerbiedigen". "Meer kan ik over onze
tradities en geheimen niet vertellen.
Wij zwijgen omdat wij weten dat de
blanke anders onze kultuur afneemt,",
aldus Rigoberta.
De informatie in het boek over de

onderdrukkers is Leer konkreet, nauw-
keurig geobserveerd, maar het over-
stijgt te weinig dit subjektief nivo.
Voor mensen die van Guatemala niets
afweten had een inleiding, die de
recente geschiedenis van dit land eens
op een rijtje let, zeker niet misstaan.
De hoofdbrok van het boek handelt
over het verlet, de keuze voor geweld,
de keiharde, meedogenloze repressie

De bib is weer dicht
WINA - De studenten van de fakul-
teitskring WINA zitten met een pro-
bleem: te dikwijls gesloten deuren van
de Kampusbiblioteek in het Wiskun-
dig Instituut te Heverlee.
AI sinds het begin van het akademie-

jaar is die bib bijna iedere vrijdag
dicht. de week van Allerheiligen was ze
zelfs de hele week dicht. Natuurlijk erg
vervelend wanneer je een tesis moet
maken en daarvoor dokumentatie
nodig hebt. Of wanneer je een les moet
voorbereiden voor een stage-opdracht
van de aggregatieopleiding.

Maar ja, er is maar één biblioteka-
resse en die kan er ook niet altijd zijn.
Bovendien heeft die. sinds een deel van
de bib van Komputerwetenschappen
en die van sterrekunde is overgebracht
naar het Wiskundig Instituut nog meer
werk. Nochtans is het probleem niet
nieuw. Vorig jaar stelde zich hetzelfde

probleem en toen 'had de departe-
mentsraad Wiskunde nochtans be-
loofd dat ervoor zou gezorgd worden
dat de bib op iedere werkdag open zou
zijn. Daar is dus nog altijd niets van in
huis gekomen. Nu ja, voor de proffen
is een gesloten bib nu ook weer niet zo
erg vermits de meesten onder hen toch
een sleutel hebben.

AI bij al genoeg reden voor de
onderwijswerkgroep van WINA om
hierrond op haar manier een aktietje te
voeren. Vanaf nu zal er telkens
wanneer de bib weer dicht iseen papier
op de deur gehangen worden met de
mededeling dat de studenten en andere
lezers steeds bij de departementsvoor-
zilter om de sleutel kunnen gaan
vragen.

NU EEN
ZICHT-EN
,SPAARREKENING.

LATER EEN
VOORDELIGE
LENING.

Sindsdien werd. het 'Volksfront 31
januari opgericht dat de voornaamste
verletsorganisaties verenigt. Rigober-
ta moest plots het land uitvluchten en
daarmee eindigt ook het boek.
Het 'boek bevat pakken informatie,

die wij niet aanbevelen voor het slapen
gaan. Het geeft desondanks een onvol-
dane indruk omdat váak de leidraad
der gebeurtenissen loek is en het
blijkbaar teveel voorkennis veronder-

ASLlm
we dOen met je mee

Het laatste oordeel

Executive Slacks
en Bunnydrums

Subliem, prachtig. onver-
getelijk, ... maar zo beginje
eigenlijk geen koncert-re-

laas. Executive 'Slacks', een
Amerikaans drietal dat reeds
twee elpees ter wereld bracht die
er best mogen zijn. Levendig,
energiek, verrassend. kortom
perfekte "nieuwe dansmuziek"
waar pit in zit; was u van plan
om bij Schriek back al de dans-
vloer plat te trappen, dan doet u
dat zeker bij de Slacks.

In de Bar Americain waren ze dus te
zien. weliswaar oorverdovend maar
zeker hun geld waard. Vooral nieuw of
nog onbekend werk kregen we tijdens
deze drie kwartier te horen. Alleen
"He moving in and shc's moving out"
en "Electric moon of love" was
verstaanbaar uit de zware stem van
Matt Marello, een verre van zware
jongen.
Natuurlijk ook bekende dingen:

"Man of Christ", "Cinema". 'Tm
coming" en een springende ovatie bij
"Our lady". "The bus" en "Thirty
Years waren er echter niet bij. vraagte-
ken. vraagteken.... Een bisnummer
kregen we wel. maar het diende slechts
om de gemoederen te kalmeren.

Moeilijke taak dus voor de Bunny-
drums om het nog beter te doen.
Plaatwerk van deze Amerikanen is
natuurlijk ook verplicht vinyl in de
huisdiskoteek. Live kwam hel nogal
rommelig over (of lag het aan de P.A.
want bij de Executive Slacks viel ook
wel eens de gitaar of de stem uit).

Reeds van in het begin werden de
troeven uitgespeeld: een opkikkende
"Bandaries" gévolgd door het ver-
scheurende "Crawl" en de voorste
linies waren niet meer kalm te houden.
Na het nog sterkere "On the surface",
"Shiver " en "Liule room" ging het wel
lichtjes bergaf. De twee bisnummers
hoefden voor ons niet meer. want met
een misplaatste gitaarsolo stond ook
broertje verveling tussen het publiek.
Desalniettemin ... toch ... enz ... enz ...
. U had er maar bij moeten zijn!

L.L.
Di.llwgrl{lïl·:
Executive Slacks: "Thc bus" EP Ir. 1983.
Red Records: "Our lady" EP 12". 1984. Red
Records.
Rllunnvdrums: "Feuther 's web" EP Ir.
198.1: ':PKO" LP. 1983. Red Records: "On the
surtace" EP 12". 19l!4. Red Records.
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Vossem, tussen Brussel en Leuven.
Overigens is dit deel, evenals andere
stukken uit dit verzamelwerk, ook als
aparte entiteit verschenen. Ook over
Jef Geeraerts en Hugues Pernath zijn
stukjes opgenomen. Het laatste deel
handelt over het verblijf van Brouwers
in Rijmenam.
Wie niet genoeg overtuigd is van de

noodzaak ener verzorgde taal na het
lezen van Brouwers kan nog altijd bij
Willem Frederik Hermans terecht. In
zijn verzamelwerk Houten leeuwen en
leeuwen van goud werd een onderdeel
Dal machtig mooie Nederlands van ons
opgenomen. Hermans is nu niet be-
paald Piet Onbenul in het Nederlandse
schrijverswereldje. ÖOk hij neemt be-
paalde ideeën van Brouwers ter harte,
hoewel minder strijdlustig. Tussen
haakjes, Hermans heeft ook een
broertje dood aan diskussies over
hervorming van de spelling.
En nu, beste jongens en meisjes, nu

eenieder nog jong is, nu eenieder nog
de tijd heeft, nu allen inschrijven voor
taalleergangen, diktielessen en opstel-
initiaties. Zeg later bij het solliciteren
niet: "Ich hatte es nicht gewusst".

TBC

De Vlaamsche jeugd
en zijn talenkennis
Een onderzoek van de

Dienst Studie-Advies
wees vorig jaar uit dat de

talenkennis van de meeste pas
afgestudeerden vrij bedroevend
is. Althans, dat zeiden de be-
drijfsleiders over de sollicite-
rende student (I). En daarmee
wordt niet alleen de kennis van
vreemde talen bedoeld.

-

Steeds meer krijgen de huidige stu-
denten het ook lastig om hun moeder-
taal uit te spreken op een verzorgde
manier. Laat staan op een fatsoenlijke
manier neer te schrijven. Vooral bij
burgerlijke ingenieurs durven tesis-
promotors ook wel eens klagen. En bij
de humane wetenschappen wordt slor-
dig taalgebruik bij sollicitaties zeker in
rekening gebracht. Waarmee niet ge-
zegd is dat men dialekt nu maar moet
afzweren: Maar er zijn zo van die
momenten dat men zich iets meer
universeel kenbaar moet maken. En
een wanhoopsmengeling van verzorg-
de taalaanwending en pseudo-bar-
baarse klanken is ook niet de juiste
manier van introduceren.
Een en ander brengt ons wel bij een

ruimere problematiek. De Vlaming
springt in het algemeen nogal slordig

met zijn talenkennis om. En wie daar
geen aanstoot aan neemt, moet nog
maar eens Mijn Vlaamse jaren van
Jeroen Brouwers ter hand nemen.
Deze Nederlandse auteur verbleef
jarenlang in België en hield daar ook
heel wat goede herinneringen aan
over. In het algemeen is die Brouwers
trouwens geen anti-Vlaams, kultuur-
imperialistisch Nederlander. Maar
over het Vlaamse taalgebruik, oh
maar, daarover kan Brouwers een
boompje opzetten. Op dat ogenblik is
Brouwers trouwens het meeste te
genieten. Hoewel verhaaltjes vertellen
hem meer dan uitstekend afgaat
---denken wij maar aan zijn relaas over
zijn internaatsschooltijd in Kladboek
2 - is Brouwers toch het meest
genietbaar als polemist. En hij doet dit
zeker niet ongedokumenteerd.

J.Weverbergh.
In een tirade ten opzichte van Jules
Weverbergh vinden wij bijvoorbeeld
volgende passage: "Ontkennen wil hij
wel, J. Weverbergh, - àlles ontken-
nen: dat hij van de Vlaamse prul-
auteurs de allerprulste is, van alle

uitgevers de alleruitste, van alle direc-
teuren de allerdirectreurigste, - maar
vooral dat hij zijn literaire prestige-
werkjes voor 1/3 niet zelf heeft
geschreven, voor 2/3 ook niet zelf
heeft geschreven want met schaar en
lijmpot samengesteld, en overigens
voor 3/3 in het geheel niet had hoeven
koncipiëren.
Ontkennen is een wijze van liegen

die hem het liefst is, en is het .niet dié
wijze van liegen die hem het liefst is,
dan is verdraaien de wijze van liegen
die hem het liefst is.
Al jaren is hij bezig met voor-

bereidselen treffen om, voor de tijd dat
er ontkend of verdraaid zou moeten
worden, er voor te zorgen dat er ook
ontkend en verdraaid zou kîmnen
worden."

Deze tirade is overigens op andere
momenten minstens even goed ge-
dokumenteerd als vlot leesbaar. In dit
stuk trekt Brouwers van leer tegen het
Vlaamse schrijverdom, dat zijn ideeën
en vaak ook de letterlijke teksten van
anderen overneemt. En zo er al enige
originaliteit heerst, is de taal van
. werkelijk schabouwelijk niveau. Blad-

zijden met taalfouten illustreren dit.
Overigens gaat de Belg, en dan vooral
de Vlaming er nog vaak prat op
nauwelijks behoorlijk zijn moedertaal
te spreken. Hetzelfde beweert Brou-
wers van de schrijvers. In de meeste
Nederlandse uitgeverijen zet men mas-
sa's korrektoren aan het werk om het
binnengekomen Belgisch proza publi-
ceerbaar te maken. En de Belg pronkt
dan met een feilloos boek, terwijl zijn
ingediend stuk volledig herschreven
werd.

Ander Vlaams
Alles bij elkaar dus een nuttig en
interessant boek om nog eens ter
zelfrelativering ter hand te nemen.
Ook andere verhalen geven hiertoe
reden. Het eerste stuk Groetjes uil
Brussel is weliswaar nogal voor de
incrowd bestemd. Brouwers tekent
Brussel vanuit de architektuur. Maar
dan in de stijl van 'hier woonde
vroeger ... , hier stierf...'. Leuker is
Zonder trommels en trompetten dat
onder meer de dood van de markies
van Vossem, 'kat Carrabas' , verhaalt.
De hele geschiedenis speelt zich af in

(') Veto 28 van vorige jaargang.

BROUWERS, Jeroen, Mijn Vlaamsejaren,
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982,
324 blz.
HERMANS, Willem Frederik, Houten
leeuwen en leeuwen van goud, De Bezige
Bij, Amsterdam, 1979, 399 blz.

Een goddelijk plan?
Amerikaanse- tragikomedie
,,U en ik .hebben een

afspraak met het
noodlot. We kun-

nen voor onze kinderen gebruik
maken van deze laatste goede
hoop der mensheid op aarde of
we kunnen hen ertoe aanzetten
de eerste stap in duizend jaar
duisternis te zetten. Mochten we
niet slagen, dan zullen onze kin-
deren en de kinderen van onze
kinderen zeggen dat we ons leven
hier op aarde hebben verknoeid."
Het teatraal-bombastische taal-
gebruik in bovenstaand citaat is
zowat het waarmerk van Lijn
schepper: RonaId Reagan. Mooi
geakteerd, niet al te intellektueel,
maar pakkend, dat laatste heeft
hij wel mee. Het vervolg is LO je
wil nog mooier: "Er bestaat een
goddelijk plan volgens hetwelk
deze n.nie werd geschapen om de
mensheid een dienst te bewij-

.~Len".

Jest, de eerste en de beste voor "jonge" reizen,
goedkope vluchten, weekends In Parijs of Londen,
treintickets ...

Voor deze winter:
een uitgebreid gamma
ski-mogeliJkheden

.#-----

met bus, trein of eigen wagen,
Individueel of In groep, studio of hotel

Leopoldstraat 26
3000 Leuven
tel. 016/22.76.10

spreken van de samenhang religiosi-
teit-staat of de religiositeit ten dienste
. van de staat en meer in het bijlonder
bepaalde belangengroepen daarbin-
nen. Ook aan dele valkuil is de'
schrijver ontsnapt.
Dat dele religiositeit enkel een

mooie façade inhoudt, blijkt uit het
grondprincipe van het beleid. We
zouden kunnen leggen dat de linker-
hand niet mag weten wat de rechter
doet. In het dagelijkse leven is Reagun
ook geen heilige. Gescheiden van lijn
eerste vrouw. en geen frekwent kerk-
ganger, wel gangmaker van het etisch
reveil. Je moet het maar kunnen
rijmen. Ongetwijfeld speelt de pers
hierin een grote rol. Als dergelijke
details al mogen geweten worden, ze
worden nooit voorgelegd aan de
president himself.

Maar goed, de goddelijke zending
staat centraal. Wanneer het citaat uit
de inlciding van dit artikel uit de mond

Hicrmcc hebben wc de essentie van cen van iemand als Khomeiny kwam, IOU
politiek die de afgelopen vicr jaren mcn onmiddellijk gewagen van gods-
gevoerd werd maar waarvan de wortels dicnstlunatisrnc. .
veel dieper gaan dan hct toevallige Voor een verdediger van de Westcr-
uithangbord laat vermoeden. Er lijn se (lees Amerikaanse) kultuur gaat
natuurlijk heel wat mcnscn die lich.· zoiets van/elfsprekend nict op. '
ergeren aan dergelijk taalgebruik,
maar sommigen kijken verder.
Op hct einde van de vorige eeuw

vcrk laarde 'sena tor Bevcridgc reeds:
"De twintigste eeuw wordt dé eeuw
voor Amcrika. Het Amerikaansc den-
ken lal overheersen, De Amerikaanse
vooruitgang 1111 er zijn stempel op
drukken en de richting aangeven.
Arncrikuanse daden zullen onze visie
beroemd maken ... De wedergeboorte
van de wereld, zowel fysisch' als in
morele zin. is begonnen". En in niet
mi, te verstand bewoordingen ver-
klaarde Teddy Rooscvclt : "Vricndc-
lijk praten, maar dikke knuppel bij
zich dragen -/0 komt men het verst".
Aan de hand van dele en vele andere

~.

- - citaten wordt 111 de jongste uitgave van
het studie- en intorrnaticccntrurnVrc-

~ • de' een beeld gegeven van de Reagun-
~ administratie. Tegelijkertijd wordt ge-NEiI pcild naar achterliggende luktoren en

ontwikkelingen. Op die wijle over--
stijgt dele brosjure dan ook het vaak

/4GAI" sl'oganmatig gelwam waarbij Reagun
als een mensgeworden duivel wordt
voorgesteld.

RR Een men·s van goede wil (?)
De samenhang Kerk-staat (in de
praktijk nogal eens wishfüll thinking)
staat centraal. Beter IOU lijn' te-

DESPITE HlS AGE
THIS ONE WlLL
RUN •••• AND RUN.

Achter de schermen
In een tweede hoofdstuk wordt een
beeld gegeven van de presidenten- en
programmamakers. Hier wordt heel
wat aandacht besteed aan de Bohc-
mian Club en de Bechtcl groep. Beiden
lijn verenigingen van industriebonzen
die wel meer politieke leiders 'ge-
maakt' en hun politiek bepaald heb-
ben.
Ook hier heel wat konkrctc voor-

beelden. Zo ontving Ernest Lawrcnce
in de ja ren JO zo'n 75.000 dollar van de
bunkier William Crockcr, lid van de
Bohemian Club, voor ondcrzocks-
werk dat moest leiden tot de bouw van
de atoombom. De rest van de story
speelde lich binnen delelfde kamers
af. "In de lomer van 1945 werd op de
jaarvergadering van 'de Club' heslist
twee A-hommen op Japan te droppen.
Clublid Trumun, die zopas Ronsevelt
als president was opgevolgd, moest
enkel nog de doelen op het Japanse
grondgebied uitkielen en het tijdstip
van het bombardement bepalen". De
Bcchiclgrocp van lijn kant heeft
vooral in het nabije verleden veel
invloed verworven. En 10 komen wc
.na een tijdje bij onze 'held'.

Vcrvolgens wordt een overlicht
gegeven van de Reagan-administratie.
Vooral de duivenkotmcntaliteit wordt
goed gedokumenteerd in de verf gelet.
De wereldovcrheersingsidee - ook
een typisch kenmerk van deze denk-
wereld - komt eveneens aan bod. De
paranoia ten top, zoals de opeenvol-
gende en stijgende dcfensiebegrotin-
gen laten zien.

BananenRepubliek
Deutschland (e.a)

Welke rol speelt Europa binnen dit
schouwspel. De auteur laat er geen
twijfel over bestaan: "Europa in de
val". Via een historische inleiding voer
het ontstaan van de Nato komen wc uit
bij de plaatsing van de kernraketten.
De toeschouwersrol-is ons deel gewor-
den, niet mooi voor landen die zich
demokratisch noemen.
De mening van Sicco Manshou -

gewezen IT(j-kommisaris - is hier
betekenisvol: " ... Want afschrikking is
er op gebaseerd da t je de andere partij .
als die met kernwapens hegint te
gooien, een klap terug kan geven. Van
dat soort wapens heeft het Westen er
meer dan voldoende, en met name de
Pcrshing-l l-rakct i's niet bedoeld voor
een tweede klap, het is typisch een
wapen om een eerste klap 1l100euit te
delen, tegen de lanceerbases van de
Russische raketten". Wc mogen tevre-
den lijn dat wc dat nog mogen denken,
voor het overige hebhen wc onze
verplichtingen tegenover de Nato,
zouls menig politikus lal ..argumcntc-
ren.
Hoe zat dat ook al weer met het

demokrat isch zelfbeschik k ingsrccht
der volkeren '!
Dele Iundarncruclc vijandigheid te-

genover de oude wereld, West-Euro-
pa, komt overigens ook tot uiting in de
ck onornischc politiek. Dit laatste as-
pekt is niet 10 diepgaand uitgewerkt
als de voorgaanden. Een spijtige laak.
maar allicht speelde ook hier de
druk om de brosjure tijdig klaar te
krijgen een rol. Voor het overige is dil
een degelijk schrijfstuk waaruit n<lg
maar eens blijkt dat wij valallen
blijven. IJe Amerikaanse prcsidcnts-
vcrk iczingcn vijn dan <lok ou/c vcrk ic-
zingen daar lij bcpulcnd vijn voor 110:1
Westeuropees politiek beleid en to-
neel.

DUN

De Goddelijke Zendeling: Ronaki Reagun.
Vuur/oren van de Hoop?, een uitgave van:
vzw Vrede, te bestellen op volgend adres:
Prk. 000-09560 15-80 van Vrede vzw,
Knokkestraat44, 9000 Gent. 60fr+ 15fr
port.
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Coens voor meer autonomie
van universiteiten

Stemrecht op een
kringvergadering

De laatste loodjes ...
Het was woensdagmiddag. De hele ochtend had ik met een opgewekt
fanatisme uitgekeken naar de sportgebeurtenis van het akademiejaar: de
17de studentenmaraton. Omdat de mens- zo dacht ik toch- zich voor alles
bewust moet worden van zichzelf. en naast stoffige kennis. ook zijn lichaam
moet laten ontwaken. besloot ik - de keizer der sportallergie - aan deze
maraton deel te nemen.
Het startschot- of" waarvoor het tijdsein op BRT 2 al niet kan dienen"-

werd gegeven en een honderdtal strijdvaardigen vertrokken. Toen iedereen op
een min of meer behoorlijke afstand voor me liep. begon ik de wedstrijd te
ondergaan als een ware. noodgedwongen martelgang: een konfrontatie met
de duisternis.
De eerste atleten bereikten reeds na zowat 2 uur 40 min de meet ..ik kroop

uitdagend langzaam de wegwijzers voorbij. De schoonheid van dit heroïsch
gebeuren ontging me totaal.
Tenvijl de lichtbundels van de voorbijrijdende wagens me verblindden.

strompelde ik tot bij drie" maraton-stapsters" die willens nillens de rest van
de toch met me opgezadeld zaten.
Stijfgearmd met de vingers ineengevlochten. bereikten we onder het

applaus van de organisatoren. om 24 uur 37 min en 16sekonden de eindmeet.
Daarmee was die dan ook afgesloten. Met spieren die de veerkracht van
witdoorarmend marmer benaderen en bekroond met drie edele blaren. maak
ik alvast een afspraak voor de 18de editie van dit sportief gebeuren.

selektiekriterium gehanteerd.Onderwijsminister Coens was gedu-
rende het vorige weekend gastspreker
bij het begin van het nieuwe akademie-
jaar. Nieuwe akademiejaar? Welja,
van het post-universitair centrum
West- Vlaanderen.
Coens stelde vast dat, door de

demokratisering van het onderwijs,
men ekonomisch staat voor een over-
produktie van hogere onderwijsdiplo-
ma's. De universiteiten en hogescho-
len moeten volgens hem daarom
autonomer gemaakt worden, de on-
derwijsmensen moeten hun verant-
woordelijkheid opnemen (wat dit dan
ook moge betekenen) en bovendien
zou aan de kwaliteit van het onderwijs
nog moeten gesleuteld worden.
Dit is wel eigenaardig daar men

vroeger de kwaliteit van het onderwijs
niet wilde bekritiseren. Terwijl de
studenten steen en been kloegen over
een aantal zaken, beweerden univer-
sitaire overheden dat het om het beste
van het beste ging. Nu wordt, omwille
van de krisis, de kwaliteit als een nieuw

Coens zei in de kortste keren werk te
willen maken van de nieuwe wet op de
akademische graden. Deze wet zou de
universiteiten meer autonomie moeten
,erschaffen. Tegelijkertijd zouden zij
soepeler dan vroeger kunnen organi-
seren, Indien over deze wet geen
overeenstemming kan worden bereikt,
zal het hele dossier naar de volgende
regering worden verschoven.

Opvallend genoeg vielen boven-
staande uitspraken van Coens te
noteren op een moment dat hij tevens
numerus clausus afstreed. Wil onze

minister zijn handen witwassen en de
verantwoordelijkheid (en ook kri-
tiek?) afschuiven naar de universi-
teiten zelf? De studentenpopulatie
hoop van niet. Wat niet wil zeggen dat
kwaliteitsverhoging niet mag, integen-
deel. Maar zij mag ook niet dienen als
selektiekriterium omwille van de se-
i lektie. (TBC)

VTK - Op dinsdag 30 oktober ging
voor het eerst dit jaar de vergadering
van medewerkers door, de loge-
naarndc I x-ruad. Daarop waren alle
presidiumleden. jaar- en specialiteits-
afgevaardigden stringent uitgenodigd.
Alle andere leden waren ook vriende-
lijk uitgenodigd, maar door een ver-
getelheid was dele oproep niet in het
wekelijks berichtenkrantje versche-
nen.

De vergadering verliep behoorlijk
vlot en gedisciplineerd, onder het
strakke gelag van preses Jan L.
Achteraf bleek dat de meesten blij
waren met dele efficiëntie, hoewel de
voorvitter zelf een beetje vaak aan het
woord was.

Maar demokratie heerst. Het eerste
punt, wie nu precies stemrecht krijgt,
werd ter stemming voorgelegd aan
alle, al dan niet toevallige, aanwezigen.
vrijwel unaniem werd een voorstel
aanvaard dat voor het eerst wat meer
inbreng biedt aan de kandidaturen.
Eerste kan algemeen, 500 man sterk,
krijgt twee stemmen, tweede kan
eveneens. Daarnaast krijgen beide
kandidaturen architektuur voor het
eerst een eigen stem. In totaal dus 6
stemmen, wat weliswaar nog steeds
vrij weinig is tegenover de meer dan
twintig afgevaardigden uit de tech-
nische jaren.

Dirk Poelaert

24 uur
van het Peekaa

cirkel is zodoende gesloten, en de
financiële gevolgen zijn navenant,
De Pedagogische kring wil echter

niet overgaan tot de sluiting van het
Peekaa. Er zijn integendeel enkele
aktiviteiten gepland om het Peekaa de
nodige nieuwe impulsen te geven.

Kwistax-races
uitgesteld

raakte.
Nochtans zou er - eventueel een

alternatief mogelijk zijn geweest. De
stadsdiensten stelden immers zelf voor
de kwistax-races aan de Tessenstraat
te houden. Deze straat ligt vlak bij de
Akademische Ziekenhuizen. Hier ko-
men we dan aan de andere reden van
het uitstel. De Algemene Vergadering
van Sportraad, bestaande uit de sport-
afgevaardigden der kringen kon moei-
lijk opgetogen zijn over deze plaats.
Bovendien hadden de politiediensten
Sportraad verwittigd dat het centrum
der stad kwasi-hermetisch zou worden
afgesloten. In die zin zou er dan ook zo
goed als geen volk naar de massasport
komen.
Als voorlopige (en kwasi zekere)

oplossing werd de kwistax-race ver-
schoven naar 12 december, dan wel op
het Hogeschoolplein. (TBC)

PEDAGOGIE - De pedagogen pro-
beren ook dit jaar weer een degelijke
kringwerking op touw te zetten.
De vertegenwoordigers in sociale

raad, sportraad en kultuurraad draai-
en op volle toeren; de inspraak-
organen in POK, departementsraad en
fakulteitsraad verteren de moeilijke
dossiers en zowel de kursusdiensten als
de fuiven zijn druk bevolkt.

Een kringkafee met een vergader-
ruimte, een stencillokaal, prikborden
en demokratische prijzen is immers
onmisbaar in elke goeie kringwerking.
De geplande aktiviteiten gaan door op
dinsdag 20 en woensdag 21 november,
onder het motto "de 24 uur van het
Peekaa".

SPORTRAAD - De kwistax-races,
gepland voor deze week, zijn afgelast,
aldus sportraad. Hiervoor zijn twee
redenen aan te geven. Allereerst is er
de TAK-betoging die dezelfde woens-
dag gepland was. Vanwege de officiële
autoriteiten verwachtte men hiermee
hoe dan ook moeilijkheden. Hierbij
kan men volgens Sportraad zeker niet
gewagen van politiek gekonkel om de
TAK-manifestatie voorrang te geven.
Zowel Sportraad als TAK hadden
ongeveer gelijktijdig hun aanvraag
ingediend. Het toeval besliste dat de
aanvraag van TAK net iets vlugger
door de administratieve molen ge-

Moeilijker lat het met de presidium-
leden. Krijgen Ie individueel stemrecht
dan wegen IC behoorlijk zwaar met
hun 25 tegen de overige 30 raadsleden,
wat vooral door presidiumleden als
gunstig werd beschouwd, ook al
omdat men toch nogal wat presidiaal
absenteïsme verwacht wat dit gewicht
vermindert.

Het zwakke broertje in de kring-
werking (en dat is al een aantal jaren
zo) blijft het Peekaa, het Pedagogisch
Kringkafee in de Van Evenstraat op
nauwelijks 100 m van Alma H.
Een kronisch tekort aan bezoekers

bemoeilijkt het vinden van tappers.
Zijn er geen tappers, dan is het kaffee
gesloten. Kom je toevallig toch eens
voor de gesloten deur te staan, dan
kom je achteraf niet meer terug. De

24 uur lang worden allerlei uiteen-
. lopende aktiviteiten georganiseerd,
gaande van cocktailavond, pijamafuif
en optreden tot Engels ontbijt, aperi-
tiefkoncert en stripbib.
Hopelijk blijft Peekaa langer dan

"24 uur" bij jou. 0Krijgt het presidium daarentegen
één stem per post (sport. kultuur,
kursusdienst. SoRa ... ) dan, 10 Werd
geopperd. i, er een betere verdeling
binnen het presidium zelf', dat immers
slechts één SoRa-afgevaardigde telt
tegenover vijf sport medewerkers. bij-
voorbeeld. Met 22 stemmen tegen 17
werd voor individueel stemrecht ge-
opteerd. (BM)

- Coens tegen
numerus clausus

van do 15/11 tot do 22/11 BRUGGE - Volgens de kranten van
maandag (Laatste Nieuws I Belang
van Limburg e.a.) zou onderwijs-
minister Coens zich tegen numerus
clausus hebben opgesteld. Dit deed hij
niet zomaar op een huwelijksfeest
van zijn jongste dochter. of iets
dergelijks. Voor de gelegenheid liet hij
zich zijn woorden ontvallen op een
feestzitting van de orde der genees-
heren in het provinciaal hof te Brugge.
Coens poneerde dat er sinds 1980

jaarlijks evenveel dokters afstuderen.
Ruwweg geschat zijn er dat zo'n 1400.
Dit zijn er niet teveel en invoering van
numerus clausus is dan ook niet nodig.
Coens pleitte wel voor een herver-
deling van de arbeid onder de dokters.
Op die manier zou het artsen beroep
(eindelijk) op een menselijk ritme
kunnen worden uitgeoefend. Hierbij
zou de nodige tijd voor de patiënt en
persoonlijke bijscholing kunnen wor-
den vrijgemaakt.
Dat Coens de artsen geen honger-

lijders vond, had de Algemene Stu-
dentenraad bij zijn laatste bezoek op
het kabinet reeds kunnen konstateren.
Toen zei onze onderwijsminister dat
hij zelf al gemerkt had dat er veel
dokters zijn maar dat zij goed hun
boterham verdienen (over het alge-
meen toch). Coens: "Wat ik wel al
gemerkt heb: vroeger gingen mijn
kinderen naar de dokter en waren zij
genezen. Nu blijven zij maar naar de
dokter gaan en geraken zij maar niet
gezond."
In elk geval doet het deugd van de

onderwijsminister te horen dat het·
recht op onderwijs niet ondergraven
mag worden door numerus clausus.
Vanaf nu nemen wij hem dan ook op
zijn woord. (TBC)

Germania
• ma 19 nov om 14.00u: doop

• ma 19 nov om 20.00u: Revue in
Broadway (Lido), gevolgd door
TD.

• di 20 nov om 20.15u: presidium-
vergadering in de praatkamer.

• di 20 nov om 21.00u: volleybal:
1ste kan tegen 2de lic.

• wo 21 nov om 18.00 u: minivoet-
bal voor alle jaren.

• wo'231 novom 2O.00u: Film The
Third Man. 8ste van L & W. gratis.

• do 22 nov om 20.00 u: Film De
Vlasschaard, 8ste van L & W. Org.
Dep. Ut. Gratis.

I ZOAL-S Q€WOO.IJ(..f)
op o~D€ ...

Katechetika
• do 15 nov van 14.00 tot 19.00 u:
Kringopendeurdagen met standjes
van elke as. pannekoekenbak door
de jaarverantwoordelijken. een
mini-fakbar· met drank en muziek,
een standje van het Amerikaans
kollege. officiële kollege. officiële
opening van lokaal E en een
heleboel informatie.

• wo 21 nov: Free-podium in de
fakbar.

Klio
• ma 19 nov om 20.00u: presi-
diumvergadering in Begijnhof 31.

• di 20 nov om 20.30 u: Kantus in
de Spuye (kantien sportkot)

Psychologie
• do 15 nov om 20.00u: kring-
vergadering.
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• Gemeenschapshuis te Alken (Lim-
burg) heeft nog I kamer vrij. Inter-
esse? Kontakt tel. nr. 011/31.27.08
Dieregaertstraa t 9.

• Kamer te huur in gemeenschaps-
huis: enig idealisme is onontbeerlijk,
maar we hebben een stripbib (ca 3000
fr. gas, elektriciteit, water inel). Best
langskomen 's avonds: Diestsesteen-
weg 86.
• Kamer te huur in tof gemeenschaps-
huis met living, eetkamer, keuken,
telefoon, poes en veel 'goede sfeer'.
Prijs: 3600 alles inbegrepen. Kom eens
langs: Vaartstraat 131. Tel. 016/
23.72.08.

• Garage gezocht liefst in driehoek
Parkpoort - station - Fochplein
voor moto(s) eventueel tegen betaling.
Z.w. Blijde Inkomststr. 98, 's avonds.

• Gezocht: wie wil op vrijdagavond
met mij meerijden richting roeselare /
izcgem? Jo Debyser. Tel. 22.62.66
(liefst tso 19 en 20 uur).

• ZX-Spectrum gebruiker zoekt kon-
takt met soortgenoten. Ook mikro-
drive ! Hans Deseure, Coutereelstraat
2A, bus 5.

• Gezocht alle typwerk is welkom bij
De Wit Jorgen (voorb. inst.), Leen-
straat 21,3220 Aarschot (prijs o.t.k.).

• Gezocht: tweedehands kaartenlezer
voor HP4ICV. Z.w. P. Verhelst.
Campus lrena, Blok E kamer 65,
IJzermolenstraat 32. Liefst 's avonds.

• Gezocht: Handleiding bij Toshiba
ES-T30L flits. Wie kan mij die
fotokopiëren? Onkosten worden ver-
goed. Pascal Lefèvre, Van Evenstraat
2d, 3000 Leuven, 016/23.67.73.

• Wie heeft er nog een oude rieten
paravent en wie wil die kwijt aan een
zacht studentenprijsje? Tervuurse-
straat 125, Leuven.

• Gezocht: een konijnebokje om ons
weduwe-konijnehoertje aan een tal-
rijke nest kindjes te helpen. Z.w. Kot
Ode Klonje, Kapucijnevoer 225, 3000
Leuven. Het is maar voor heel even!

• Gezocht: digitaal uurwerk Centia.
Verloren week van 15 oktober tegen
fantastische beloning terug te be-
zorgen bij Guy Vandille, Bogaarden-
straat 27,3000 Leuven.

-

• De vinder van de portefeuille van
Koen Vertongen kan beloning komen
afhalen op Parkdreef I.

• Gevonden: uurwerk (geen Centia) in
de week van 15 oktober in de
Tiensestraat. Terug te bekomen bij
Kristien van Heghe, Brusselsestraat
118, Leuven.

• Gevonden: goudkleurige halsket-
ting. Vermoedelijke eigenares kan hem
komen halen bij Karl Bogaert,
Mechelsestraat 176.

• Verloren: vrijdagmiddag in Alma 2.
Groene plasticzak met kursussen (Va-
riantieanalyse, syst. en kommunik,-
therapie + losse bladen). Kan vinder
zich bekend maken? O. Antonissen,
Wieringstraat 6.

• Met wie kan ik af en toe meerijden
naar midden-Nederland of wie wil er
samen met mij liften? Armemie Allan
Groenveldlaan Blok 1,4deverdieping.
(Studentenwoonwijk Arenberg).

• Te koop: voetbalschoenen Adidas
Mondial met afschroefbare noppen.
1000 fr. Maat 41. Tiensevest 122.
Bellen bij Erik na 18 uur.

• Te koop: antieke cello, gebouwd
door de gebroeders Silvestre te Lyon
(Frankrijk) in 1834. Geschatte waarde
1.350.000 fr. Informatie bij Jo Nolens,
tel. 011/27.02.53.

• Te koop: Klassieke gitaar uit Spanje
gevmpcrteerd, voor 3500 fr. Bogaar-
denstraat 2, Leuven. Aks for Bart,
Jaak , Kristien.

• Te koop: tweedehandskachel gas
1500 fr. Inlichtingen Stefan Vermuy-
ten, Naamsesteenweg 423.

• Te koop: reis naar Zuid-Frankrijk
met Europabus, heen en terug. Voor I
jan 85. Prijs: 1000 fr. Z.w. O. Franck,
L. Melsensstraat 8, 3000 Leuven.

• Te koop: fototoestel Olympus 35
RC. In perfekte staat. Prijs overeen te
komen. Van Laere L.Eburonenlaan I,
3030 Heverlee.

• Te koop: dwarsfluit, in perfekte
staat. 10000 fr. Zich wenden: Christel.
Schapenstraat 26, 3000 Leuven.

• Gevraagd: leuke studente om gratis
mee naar film en TO's te gaan. Zich
wenden: Peter Baert, Tiensestraat 112,
3000 Leuven.

• Chris doet al uw typwerk op I BM, in
verschillende lettertypes en met veel
ervaring. Tel. na 17.00 uur of week-
end 016/56.39.98.

Bericht voor alle
bezitters van'
Sansevieria's

Belgium Mythology LOU in de periode
tussen I en 10 december de beschi k-
king willen hebben over een aantal
sansevieria's. Heb je dus één of
meerdere van deze plantjes staan,
aar/el dan niet en neem kontakt om
met Karel Lannoo of Wim de Mont of
het Stuc. tweede verdieping. Tijdens de
periode dat wij waken over je lieve-
lingsplant lullen we zeker niet ver-
getcn wat water te geven. 0

Nog een abonnement op Veto? Het kan nog steeds!
Stort 120 fr (studenten) of 250 fr (niet-studenten) op rek. nr.
KB 431-0079541-68 met vermelding 'Veto-abonnement' en

eventueel het nummer van je studentenkaart.

Puzzelminnend Leuven,
Alweer een nieuwe opgave. Ten laatste inleveren op dinsdag-

middag. Uit de oplossingen wordt een winnaar geloot die 2
vrijkaarten van een Stuc-produktie naar keuze kan bekomen (wel
brrmen twee weken !). De winnaar van deze week is: Lieve Honoré,
Vaalbeekstraat I, 3031 Oud-Heverlee. Zij kan dus de kaartjes
afhalen in 't Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven, 016/23.67.73.
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Horizontaal
I. laagtij - bewij.t ; 2. meisjesnaam - snij af; 3. god - titel;
4. droogoven - stad in Italië; 5. beëindigen; 6. griekse wiskundige
- en andere; 7. drank - jaartelling; 8. machine - thallium;
9. sport - latijnse verordeningen; 10. anagram van 'jog' -
afstandsmaat - 'avant garde' kunstenaar; 11. vrouwelijke pijn -
Chinese afstand - overwinning.

Vertikaal
I. film -'- welpenleidsters; 2. touwwerk aan de ra - kereltje;
3. gebochelde; 4. Gulden; 5. lesbische liefde; 6. voortplantings-
middei van dier uit de klasse der kruipdieren; 7. thorium -
anagram van 'aurelia' ; 8. Grieks epos - deel van Vlaamse
popgroep; 9. aartsbisschop - nieuw testament - drank; ID. krul-
ijzer; 11. van de nieren - lange klank.
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De redaktie behoudt :ich recht voor om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5

Veto werft aan voor onbepaalde termijn:

SAMENSTELLER AGENDA
om de wekelijkse aktiviteitenkalender
op de achterpagina samen te stellen,
en aktiviteiten in Leuven op te speuren.

20.00 u. VERGADERING Agalev-studenten Leuven, in St.-Antoniusberg 6.
Gratis.

20.30 u, OPTREDEN van de symfonische folkgroep Cro Magnon in 't Stuc.
Org. VRG. Inkom 80/100.

19.00u. UNIVERSITAIRE KONFERENTIE Homeopatie door prof. P. De
Schepper, in de Grote Aula.

20.00 u. KONCERT Kamermuziek door Ria, Suzanne, Leo en Guido Deneve,
met werk van Albeniz, Brahms, Debussy e.a. in de koncertzaal van het
Lemmensinstituut. Inkom 100/150.

21.00 U. TEATER Sotoba Komachl door Dito'Dito. In Vlamingenstraat 83.
Org. 't Stuc.

20.00 u. LITERATUUR Wereldpoëzie in vertaling, in 't Stuc. Org. Univ.
Werkgroep Literatuur.

20.00u. AVOND over COOPIBO (met dia's en oud-boerekotters) in
Landbouw Instituut 00.42. Org. Derde Wereld Werkgroep L1WP.

Vrijdag 16 november
20.30 u. TEATER Als Ik groot zal ziJn, een produktie van he ffrontenteater
op basis van teksten van Ulrike Meinhof, in de Proletaar, .I~r:helsestraat
70. Org. Vrouwenhuis. Inkom 100fr.

09.30 tot 17.00u. STUDIEDAG De vrijetijdsmaatschappij anno 1994 in het
Huis der Vlaamse Leergangen. Org. Studiegroep voor Cultuurbevorde-
ring en Politica-oudstudenten. Prijs 900/650/450/150 BF.

17.00 U. KOLLOKWIUM over Kreativiteit In de Pastoraal. Org. Werkgroep
van de fakulteit der Godgeleerdheid. Voor verdere inlichtingen Hoge-
schoolplein 3/246.

20.30u. TEATER Adlo door Werkteater in 'tStuc. Org. 'tStuc. Inkom
100/150.

10.00 U. KOLLOKWIUM vrouw-etin In het verleden op 8ste verd. van L & W.
Org. Interdisciplinair centrum voor onderzoek naar de menselijke
levensloop.

Zaterdag 17 november
09.30 u. KOLLOKWIUM Kreativiteit In de pastoraal. Zie vrijdag 16 november.

Zondag 18 november
11.00 u. ZONDAGMIDDAGKONCERT door laureaten van de pro civitate-
wedstrijd, in de Gotische zaal van het stadhuis. Org. CC. Inkom 100/50.

9.30 u. KOLLOKWIUM Kreativiteit In de pastoraal. Zie vrijdag 16 november.

Maandag 19 november
20.00 u. LEZING Krya-yoga door Suami Kariharananda (monnik van de Giri-
orde) uit Puri (India), in HIW, Aud. B. Gratis.

20.00 u. FILM ThlJI UIenspiegeil (recente Russische Films) in Aud. Ves. Org.
DAF-Leuven. Inkom 50nO. •

22.30 U. FILM De Premie (recente Russische Films) in Aud. Ves. Org. DAF-
Leuven. Inkom 50nO.

20.30 U. VIDEO Der Rlese van Michel Klier in 't Stuc. Org. 't Stuc. Inkom
50/70.

Dinsdag 20 november
20.00 U. DISKUSSIE-AVOND over Groene Ekonomie, in Dialoog, Blijde

Inkomststraat 109. Org. Agalev-studenten-Leuven. Gratis.
17.00 u. INAUGURALE LES The World Debt Problem door Pudiger

Dornbusch van het Massachusetls Institute of Technology, in de
Promotiezaal van de Universiteitshal, in het kader van de leerstoel Gaston
Eyskens 1984.

20.00 U. FILM Thyl U/ensplegelll (recente Russiche Films) in Aud. Ves. Org.
DAF-Leuven. Inkom 50/70.

22.30u. FILM De wezen (recente Russische Films) in Aud. Ves. Org. DAF-
Leuven. Inkom 50nO.

13.15 U. JEUGDFILM Rue Cases Nègres in 't Stuc. Org. Jekino. Inkom 40/60.

Woensdag 21 november
09.00 tot 20.00u. BOEKENBEURS Sport en ktn«. met o.a. natuurfiImpjes,
demonstratie en initiatie in boksen, schermen, kaatsen en break-dance, in
het Instituut voor Lichamelijke Opleiding. Org. Apolloon.

Donderdag 22 november
20.00u. DEBAT Rechtshulp voor Iedereen met Luc Huyse, Guy Michel,
Wetswinkel Gent & Leuven, Eddy Imbrechts, moderator, Paul Geerts, in de
Kleine Aula. Org. Wetswinkel Leuven. Gratis.

20.00 U. KONCERT Kamermuziek door Bart Coen (blokfluit), Koen Dieltiens
(blokfluit en Marianne Verstegen (klavecimbel) met werk van Bach,
Haendel, in de koncertzaal van het Lemmensinstituut. Inkom 150/100.

20.oou. DANSTEATER Marlenbad door Onafhankelijk Toneel/Stichting
Dansproduktie, in de Stadsschouwburg. Org. 'tStuc. Inkom 100/150.

20.00 U. KONCERT Eli/ot Murphy & Band in zaal Broadway (ex-Lido). Org.
Radio Sinjaal en Chestnut Three vzw. Inkom 280/350 (wk in Campus, JJ-
Records, Libertad, Appel, Colft, Crash, Allee).

TENTOONSTELLINGEN
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, van 9 tot 28 november, Bronzen
beelden van Fred Bellefroid.
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, van 9 tot 28 november, "Poemata" van
Joseph Vlieger.
DE DIJLEMOLENS Zwarte Zusterstraat 12, van 15 tot 26 november (14.00 tot
18.00 uur) Unbefleckte Bedrängnis. Kunst uit Köln: Reinhard Henning, Ulrich
Tegge, Peter Branbrings, Manfred Schüler.
't GEFLATTEERD PORTRET, Ravenstraat 21-23, tot 22 november. Foto's
Eddy Tanghe.


