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Vrouwen
:De vrouwen mogen dan wel van overal
zijn, in de grond komen ze allemaal uit
.dezelfde rib van Adam, p. 5

Kringverkiezingen
Beangstigende letterwoorden en be-
vreemdende formules verschijnen overal.
De verkiezingsstrijd laait in volle hevig-
heid op. Er zijn verliezers en overwin-
naars. Tranen en gejuich. En daarna ... de
eksamens. Een verslag p. 3

gepasseerd zijn door de groepen in
ballingschap, en eigenlijk in "gema-
tigde" richting evolueren.
Toch was de voornaamste moeilijk-
heid voor hervormingsgezinde blan-
ken "gesprekspartners" te vinden.
"Het ANC wil niet praten", beweerde'
hij zonder meer, nadat hij zelf de
kontakten van precies dat ANCmet de
top van. de zakenwereld had ver-
noemd. Bovendien: als je eerder
gematigde leiders zoveel jaren in de
gevangenis stopt, wat wil je dan?·
Professor Lode Wils - die in de zaal ~
zat maar geen Protea-lid is - wees
hem in feite op die kontradiktie : uit
Wils' analyse van de regeringsgezinde
Zuidafrikaanse pers bleek dat de
zogezegd hervormingsgezinden Tutu
met het grootste misprijzen bejegenen
en zelfs een Buthelezi voor de gek
houden "als hij iets serieus zegt."
Bovendien, aldus Wils, bestond dat
fameuze plan van Buthelezi van gelei-
delijke hervormingen, dat nu de red-
ding zou moeten brengen, al tien jaar
geleden, maar toen werd het weg-
gehoond. De vraag was dan ook niet
meer, volgens Wils, hoe de burgeroor-
'log te voorkomen, maar wel hoe de
aan de gang zijnde burgeroorlog
oplossen.

Marck 'nuanceerde' weer: het wàs
waar dat een aantal zwarte woonwij-
ken een tijdlang zo goed als ontoe-

Vierde wereld
Kind zijn in de Vierde Wereld, geen
pretje. Fototentoonstelling en debat ih
Leuven, p. 6.

Filosofen
De filosofen zijn niet meer te houden.
Van der Veken denkt hardop p. 4. Voor
Roelants hoeft dat niet meer, die wordt
binnenkort .vervangen door een kompu-
ter, p. 8

Dans
De Italiaanse dans danst op .een slappe
koord, p. 5

Scholieren
Scholieren in beweging. Naar de vaka-.
tures voor de nieuwe koepel, p, 7?

Vermoetäheidstekens bij de verzoeners

Maar Veto· blijft alert
Verleden woensdag zaten

zeventien van de negenen-
twintig Leuvense kringen

alweer rond de tafel. De verga-
dermoeheid begint velen blijk-
baar in de kleren te kruipen en
het akademiejaar loopt op zijn
laatste beentjes. De meesten
wilden dan ook zo vlug mogelijk
komaf maken met de laatste
'probleempjes', één daarvan is
de naam van' het' studentenblad.

De vergadering opende met een rond-
vraag naar het standpunt van elke
kring ten opzichte van de nieuwe
koepel. Slechts enkele kringen hadden

~. . een referendum g~houde!1. de Q~
.: -, (Wan'oop een \MSl(ffu~

de knoop doorgehakt. Van de aan-
wezige kringen gaven alleen Ekonomi-
ka en Farma te kennen dat ze niet
toetraden tot de koepel. Ze zeiden dat
ze met 'iets' zouden doorgaan, samen
met Kanonika en Muziekhistorische
kring. Wel vroeg Gert Van Wichelen
(Ekonomika) om in de toekomst nog
te mogen participeren in Kultuurraad
en Sportraad. De tot de koepel
toegetreden kringen waren daar aller-
minst wild entoesiast over en vonden
dat men niet aan een stukje van de
koepel alleen kon deelnemen, maar
dat men de koepel in het geheel zou
moeten aanvaarden. Het gevolg was
dat Gert Van Wichelen boos wegliep ...

Namen noemen
Er restten dus nog een aantal proble-
men. Over de naam van de nieuwe
koepel werd nog geen uitsluitsel ge-
geven, maar het leek erop alsof
daarrond geen echte moeilijkheden
zouden rijzen, net zo min als over zijn
huisvesting (in het huidige ASR-ge-
bouw), de interne struktuur en het aan
te houden tijdschema.

Anders lag het met 'het' studenten-
blad. Voor sommigen was dat bepaald
een breekpunt: de naam Veto zou
bezoedeld zijn en zo snel mogelijk
moeten vervangen worden door iets
nieuws, door bijvoorbeeld Alert op-
perde het VRG.

Daartegen protesteerden de ver-
tegenwoordigers van Veto zelf: een
naam van een blad is niet zomaar iets

Onze Veto-traditie getrouw rele-
vante diskussies in het openbaar te
brengen, willen wij ook nu de
diskussie omtrent de eventuele
naamsverandering van het blad
publiek maken. Daarom roepen
wij iedereen op om zijn argumen-
tatie (zowel pro's als kontra's} op
papier te zetten en ons te bezorgen
voor 31 maart. In het volgende
Veto-nummer van 10 april kunnen
dan de verschillende standpunten
aan bod komen.

om te verkwanselen, het is een soort
gezicht dat staat voor een bepaald
produkt. Het is trouwens een basis-
principe van gezonde marketing dat
men niet om de haverklap een bekend
produkt van naam verandert. Nie-
mand zal het in zijn hoofd halen om
Coca Cola morgen Woefie Zoefie te
noemen. Dat vond Romania-preses
Clem Robijns echter vergezocht: drie
weken affiches uithangen volstaan
voor hem om geheel de wereld op de
hoogte te brengen dat de Veto-traditie-
onder een totaal nieuwe gedaante
voortleeft. In zijn ogen was het dan
ook belachelijk om daar een punt van
te maken. Andere mensen traden hem
bij-en vonden dat de verzoening daar
toch niet zou mogen op stranden.

Veto argumenteerde dat is rm:t...l!!:!._Jenslottc.<.-dieDt er nO& yermela til:
IVan3ë nîl& Veto ook haar worden dat de affaire omtrent Kul-

geschiedenis en het werk van zovele tuurraad (zie vorige Veto) blijkbaar
vrijwilligers publiek desavoueert. Het een storm in een glas water was. De bal
feit dat Veto elke week op donderdag ligt nu terug in het kamp van
verschijnt is niet doodnormaal, het Kultuurraad: de Algemene Vergade-
vergt immers veel inzet... iets wat ring aldaar moet maar een oplossing I

buitenstaanders meestal ontgaat. Veto zoeken (in de veronderstelling dat men
nodigt dan ook iedereen uit om eens nog iets wil veranderen !).
tef plekke te komen kijken. Veto staat
open voor iedereen die wil meewerken.
Het is de redaktie te doen om de
uitbouw van een koherent en konse-
kwent redaktioneel beleid, met volle-
dige openheid, in de eerste plaats
tegenover de koepel. Dit wil echter
niet zeggen dat Veto bereid is om haar
eigerï traditie te laten uithollen in een
ongelimiteerde nivellering naar bene-
den.

Nu weet het kleinste kind dat slechts
die bladen goed draaien die het
kommerciële en het redaktionele be-
leid weten gescheiden te houden. Toen
Hachette Humo overnam veranderde
het blad noch van naam noch van
redaktionele koers. Die gevallen ech-
ter waarin wel een naamsverandering
optrad - toen de Volksgazet failliet
ging en De Morgen het levenslicht zag .
- betekenden een totale redaktionele
breuk na een abominabel wanbeheer.

Veto pleitte op de verzoenings-
vergadering daarom voor een redak-
tionele onafhankelijkheid precies om-
dat en in de mate dat zij het
konceptueel programma van de koe-
pel deelt en uitvoeren wil. Dergelijke
redaktionele onafhankelijkheid is geen
abstrakte onafhankelijkheid, het is een
onafhankelijkheid die gedragen wordt . Uiteraard een groep tegendemon-.
door wat er in de brede lagen van.de stranten (een tachtigtal), een stevige
studentenbeweging leeft. Ironisch was politie-ploeg en in de zaal een dertigtal
wel dat uitgerekend iemand van Eko- aanwezigen. Buiten: een spreekkoor,
nomika, die als vertegenwoordiger van twee man een tijdje opgepakt, maar
Faze optrad, de nieuwe koepel meende niet wat je echt 'rellen' noemt. Binnen:
goede raad te moeten geven: oppassen 'nuance' troef.
voor redaktionele onafhankelijkheid,
zorg voor een duidelijke greep op het
redaktionele beleid, was zijn bood-
schap. Gert Van Wichelen - toen nog
aanwezig - die toch ervaring heeft
met redaktioneel beleid, zat er zonder
blozen bij te genieten.

Haast en spoed
~

Het is aannemelijk dat omwille van de
tijdsdrang veel kringvertegenwoordi-

. . - .

gers zo vlug mogelijk dl: verzoening
willen afronden, maar dit mag nog
geen reden zijn om relevante kwesties
onachtzaam aan te pakken. Typerend
daarvoor was de manier waarop een
aantal mensen het probleem van de
vrijgestelden wilden afhandelen. Op
nauwelijks vijf minuten wou men,
zonder enige onderbouwde motive-
ring, beslissen' over welke raad een
vrijgestelde zou moeten inleveren voor
de taak van algemeen sekretaris. Men
zag vlug in dat het w niet kon en dat er
een verdere diskussie noodzakelijk is.
Dit schept echter het probleem voor
het uitschrijven van vakatures: men
weet nog niet hoeveel vrijgestelden er
per raad zullen komen.

MAANDAG 17MAART: massale belangstelling voor Gunther Wal/ra/bij
voorstelling van zijnfilm Ganz unten. Een vreemdfenomeen: anti-racisme als
bestseller in Duitsland terwijl Frankrijk Le Pen met 10% vereert. En in
Zweden een premier, die een touche-pas-à-mon-pöte-ësege dçoeg, vermoord
wordt. (foto Veto)

Eddy Daniels
Pascal Lefèvre

Protea genuanceerd?

Pol Marck over Apartheid
Europarlementslid voor de

CVP en Boerenbond-re-
presentant Pol Marck is

aktief: voor Centraal-Amerika
heeft hij een 'derde weg' op zak
die erop neerkomt dat in de 11-
Ll-Ll-projekten ter plekke danig
gesnoeid wordt. En in Zuid-
Afrika is hij aanfactfindinggaan
doen. Over dat laatste kwam hij
verslag uitbrengen voor Protea,
dinsdag 18maart te Leuven in de
Salons Georges.

voelen zich direkt bedreigd wanneer de
laatste apartheidswetten, de huisves-
tingswet en de wet op gescheiden
onderwijs, zouden komen te vervallen.
De hogere sociale klassen, zeker dan
de Engelssprekenden, besefTen dat het
model van de Apartheid mislukt is, zij
willen de officiële afschaffing, in de
zalige overtuiging dat de feitelijke
sociale verschillen toch nog een tijd in
hun voordeel spelen. Kwestie dus hen
daarbij te helpen, en dàt doet onze
onvermoeibare reiziger: negentien da-
gen was hij er, hij had in volle
vrijheid met alle mogelijke strekkingen
kontakten gehad, maar vernoemde
wel bijzonder weinig namen met wié
hij nu eigenlijk gesproken had.

Precies die vaagheid gaf hem dan
ook de kans om - onder het mom van
nuance - een aantal toch wel betwist-
bare stellingen naar voren te brengen.
Zo had hij het bijvoorbeeld voort-
durend over de "gematigde zwarten",
en dat zouden dan leiders zijn van het
type van Buthelezi, de zoeloe-chief die
sinds jaar en dag door het zwarte
verzet beschouwd wordt als kollabora-
teur. Het UDF en het ANC stak hij in
één zak als "ekstreem-links", al gaf hij'
op een bepaald moment wel toe dat
een bisschop Tutu veel genuanceerder
stellingen inneemt dan uit onze pers
zou blijken. Nelson Mandela zou
volgens hem dan weer niet meer de
echte ANC-leider zijn, hij zou links

Gematigde
gesprekspartners ?

Teneur van Marcks toespraak: de
meerderheid van de blanke Zuid-
afrikanen - de 'verkrampten' rond
Treurnicht uitgezonderd - wil van die
Apartheid af, maar weet niet goed
meer hoe. De grote uitzondering
vormen eigenlijk de laagste sociale
klassen onder die blanken, want zij vervolgop p.l
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
"Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. 1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

China
Geschiedenis is een moeilijk vak. Zo
blijkt uit het artikel 'Vakantiedia's uit
China' (Veto 22) door Eddy Daniëls.
De spreker op die dia-avond had
inderdaad blijkbaar weinig geschied-
kundig inzicht. De schrijver van het
artikel begaat echter ook enkele ge-
schiedkundige onnauwkeurigheden.
1. Kris Merckx, aldus Daniëls, zou
zich hebben bekeerd na een China-reis
en zou aldus net hetzelfde gedaan
hebben als Clovis vijftien eeuwen
eerder.

Merckx heeft echter in opeenvolgen-
de etappes zijn politieke opvattingen
gevormd. Het gehele proces staat
beschreven in het boek 'Dat was mei
'68' (EPO). Dat de sympathie voor
China hierbij een rol speelde is
duidelijk, dat Merckx' 'bekering' van
een toeristische uitstap zou afhangen is
eeschiedkundig onwaar.
2. 'Toen Clovis vijftien eeuwen gele- .
den verbrandde wat hij aanbeden had',
had Clovis veel te winnen. Toen
Merckx vijftien jaar geleden de eerste
groepspraktijk Geneeskunde voor het
Volk te Hoboken startte had Merckx
een carriere Ie verliezen. In plaats van
enkele mi1joentjes per jaar als inter-
nist, koos Merckx te leven aan een
arbeidersloon aan de kant van het
gewone volk. De vergelijking loopt
dus geschiedkundig volkomen mank.
3. Het bilan getrokken door de heer
Daniels over de kulturele revolutie als
één groot boerenbedrog is merkwaar-
dig. Die 'bedrogen' boeren produceren
volgens een socialistische plan-ekono-
mie wel genoeg voedsel om 1 miljard
mensen te voeden. Een opmerkens-
waardige prestatie van 'bedrogen'
boeren. Belangrijk vanuit wetenschap-
pelijk geschiedkundig oogpunt is dat de
officiële Chinese versie over de kultu-
rele revolutie, zoals voorgesteld door

de heer Daniels, niet klopt met wat in
het officiële dokument van de Chinese
KP te lezen valt. Het dokument heet:
'Resolution sur /'histoire du Parti
Communiste Chinois' en werd gepubli-
ceerd in 1981. Het is de neerslag van 4
jaar discussies en laat een genuanceer-
der bi/an zien dan gesuggereerd in het
Veto-artikel. Graag geef ik de heer
Daniels alle referenties.
4. Dat de PVDA inderdaad zichzelf
gekritikeerd heeft inzake China blijkt
uit een resolutie gepubliceerd op 24/3/
1980. Daaruit blijkt dat de PVDA
fundamenteel solidair is met het
bevrijdingsproces van het Chinese
volk, maar dat men in het verleden de
fout begaan heeft alle wendingen en
wisselvalligheden van de CKP te willen
verantwoorden.

De kontekst waarin de heer Daniels
deze verandering stelt geeft echter wel
aanleiding tot enig wenkbrauwen-
gefrons. Het gebeuren in Nicaragua
noemt hij 'heroïsche romantiek' en
hetgeen in China gebeurd 'ideologisch
gedaas'. Beide zijn onwetenschappe-
lijke categoriën om de werkelijkheid te
beschrijven. Merkwaardig is ook de
vergelijking met Japan. De komplexe
processen, zich afspelend in derde-
wereld-landen, vergelijken met een
kapitalistisch land zoals Japan, dat bv.
China jarenlang onderdrukt heeft, is
toch wel wat ongenuanceerd. Het
Japanse model met flexibele werk-
tijden en gedweeë vakbonden wordt
vooral gepromoot door het VBO. Voor
veel landen in de Derde Wereld blijven
China en Nicaragua voorbeelden. Het
Chinese model is nu niet direkt het
geliefde model bij het VBO. Dit blijkt
o.a. uit recente uitspraken van de heer
Leysen na een China-reis.

De kritieken op de onkunde van de
spreker op de China-avond van Joker
en de vzw. België-China zouden aan
kracht winnen moest de heer Daniels
dergelijke onnauwkeurigheden ver-
mijden. Het zou bovendien de kwali-
teit van Veto ten goede komen.

Dirk Manderveld

staan open voor iedereen; in de hele
wereld worden boeken en artikels over
haar gepubliceerd (nog onlangs een
uitvoerige studie in de Franse reeks
"Que sais-je?" - Parijs - PUF - n.
2207, verkrijgbaar in alle boekhan-
dels). Er bestaat in Brussel een
secretariaat van het 'Opus Dei (Flo-
ridalaan 112 - 1180 Brussel). Alle
bisschoppen in wiens bisdom de
Prelatuur centra heeft, bezitten haar
statuten.

2. De definities die van het Opus Dei
worden gegeven zijn volkomen ten-
dentieus en uit de lucht gegrepen. Alle
punten weerleggen zou te lang zijn;
maar één voorbeeld: over de 'zoge-
heten exemptie' spreken ('kerkrechte-
lijk aan het gezag van de lokale
bisschoppen onttrokken zijn') i.v.m.
het nieuwe statuut van de instelling
toont een onwetendheid aan, die men
niet zou verwachten bij een voorstan-
der van 'grondige huiswerken'. Het
Opus Dei werkt in heel de wereld nauw
samen met de bisschoppen en werd in
'82 als Persoonlijke Prelatuur op-
gericht na raadpleging door de Heilige
Stoel van meer dan 2000 van hen. De
leden van de Prelatuur hangen van de
kerkelijke hiërarchie af, zoals alle
andere christenen. Heeft de auteur van
de artikels over Opus Dei in Veto ooit
de oprichtingsakte van de Prelatuur
gelezen?

3. Het Opus Dei zou zogezegd elitair
zijn. Verontschuldig me echter mijn
oprechtheid: de studenten van de
Residentie Arenberg hebben goed
gelachen toen zij door Veto vernamen,
in mei '85, dat zij in een 'veilige burcht'
woonden, -behoorden tot een groep'
'idealistische en briljante katolieke
jonge mensen' en weldra een 'machtige
lobby' zouden vormen die 'sleutelfigu-
ren in de samenleving ambiëert'. Ik
wijs op het feit dat de grote meerder-
heid van de residenten absoluut niets
te maken heeft met het Opus Dei, dat
ze dikwijls niet deelnemen aan de
christelijke vormingsactiviteiten en
dat er een paar zelfs niet katholiek
zijn: in Arenberg heerst een grote
vrijheidssfeer, hoe moeilijk te geloven
dit ook moge zijn voor sommige
mensen. Vele residenten komen uit
minder begoede gezinnen en dienen
hun studies met beurzen te bekostigen.
4. Over de 'vertakkingen' van het
Opus Dei, banden met de 'Banco
Ambrosiano', 'manipulaties rond het '0

pausbezoek' , 'sleutelfiguren ambië-
ren' ,... : vrijblijvende beweringen
maar nergens steunen ze op feiten, op
bewijzen. Het Opus Dei heeft als enig
doel de nodige spirituele vorming te
geven aan al wie als goed christen
wenst te leven, in alle omstandigheden,
die eigen zijn aan de maatschappij
waarin hij leeft. Zijn doeleinden zijn
bijgevolg uitsluitend spiritueel en a-
postolisch van aard.

Dr. Stefaan Seminckx

Wetenschappers
solliciteren
WETENSCHAPPEN - Het gaat als-
maar slechter met onze ekonomie. Alle
Flanders Technology's ten spijt blijft
Gaston Geens het geween en tanden-
geknars van de failliete bedrijven
aanhoren, tot in den treure. De tunnel,
waar men in de regeringskringen zo
dol op is, leidt niet naar het mekka van
de spitstechnologie. Daar is immers
een lift voor nodig, waarin al sinds
lang geleden een hele meute Japanners
zit. Wij zijn blijven steken in de euforie
van de uitvinding van de stoommachi-
ne (een beetje kruu gesteld natuurlijk,
maar wie niet overdrijft, haalt nooit de
krantekoppen).

De redenen hiervoor zijn duister,
maar toch is er één konstante die in
elke diskussie hieromtrent opduikt.
Ten tijde van krisis gaan industriëlen
meer en meer hun toevlucht nemen tot
de korte termijnplanning. Vanzelf-
sprekend blijft er dan nog weinig
ruimte over voor wetenschappelijk
onderzoek. Voor de aankoménde we-
tenschapper zit er niets anders op dan,
zo hij geen universitaire karriere
uitbouwen kan, het onderwijzend
personeel te vervoegen. Velen vinden
dit saai werk, de grote ondermijning
van hun wetenschappelijke ambities.

Om met deze frustratie de vloer aan
te vegen, organiseren de studenten van
de fakulteit wetenschappen een indus-
triedag. Deze dag is een mes dat langs
twee kanten snijdt, een sluw berekend
huwelijk. Enerzijds zijn er de studen-
ten, die zich bekend maken bij de
industrie, die zich op hun echte waarde
kunnen laten schatten (het bedrijfsle-
ven in België wordt in vergelijking met
andere industrielanden immers nog te
veel door ingenieurs geregeerd. Deze

verziekte toestand is een erfenis van
onze verre voorvaderen, maar de
wetenschapper zit er toch maar knap
mee verveeld). Aan de andere kant nu
is het de gelegenheid bij uitstek voor
bedrijven om aan jonge, waardevolle
arbeidskrachten te geraken. De grote
belangstelling vanwege de industrie
(een twintigtal bedrijven) bewijst al-
vast dat er eindelijk een lichte kente-
ring is gekomen in het vastgeroeste
ingenieurstijdperk.

De industriedag zelf verloopt als
volgt: om 9.30 uur zal een openings-
woord in verband met het nut van
navorsing in de industrie en de plaats
van de wetenschapper in de Belgische
ekonomie door een beroemd spreker
worden gesproken (de mate van be-
roemdheid kan men opmaken aan de
stilte die daarover in acht genomen
wordt door de organisatoren). .

Daarna (ongeveer JO uur) is er een
halfuur vrije rondgang langsheen de
verschillende infostands die de bedrij-
ven hebben opgesteld. Hieruit kunnen
studenten dan opmaken van wie ze
tijdens de komende 'sessie' meer
informatie willen verkrijgen. Deze
sessie bestaat uit een persoonlijk
gesprek van drie kwartier tussen de
studenten en hun uitverkoren bedrijf.
N a het middagmaal start men om
13.30 uur opnieuw met drie zulke
sessies afgewisseld met telkens een
koffiepauze van een half uur. Tot
besluit is er een receptie.

Een industriedag voor wetenschap-
pers dus: in Lerkeveld op donderdag
17 april, aanvang 9.30 uur. Deelname
is uiteraard gratis:

Jan Joos
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Redaktievergadering: iedere vrijdagnamiddag om 15.00 u.

Opvallend was tenslotte hoe het "genu-
anceerd betoog" van Pol Marck aange-
vuld werd door puur gedaas van
Protea-ondervoorzitter Karel Van Den
Bossche. Marck liet betijen zonder
wederwoord. Zolang hij het zelf maar
niet hoefde te ze~en.

Opus Dei
In zijn recente kritiek van het EPO-
dossier .van A. Van Bosbeke 'Opus Dei
in België' (Veto van 27/2/86) bestem-
pelt E. Daniels het boek als een
'slordig haastwerk'. Logische conclu-
sie, maar E. Daniels zou ze beter ook
op zichzelf toepassen. Enkele opmer-
kingen i.v.m. de berichtgeving over
Opus Dei in Veto: .
1. Het Opus Dei is geen geheimzin-
nige organisatie en werkt niet in het
duister. De centra van de instelling

vervolg van p. 1

gankelijk waren voor de politie, ook
voor de zwarte agenten, maar door de
hevige repressie waren de meeste nu
weer onder kontrole. Toch dringt de
situatie, dat gaf hij toe, en iedere
"gematigde" weg gaat in feite veel te
langzaam. Hijzelf had een zwarte
woonwijk bij Cape-town slechts van-
uit de helikopter kunnen bezoeken, in
andere waren er echter geen proble-
men geweest.

Geen boykot
Ondanks alles waren volgens hem de
"gematigden" niet voor een ekono-
mische boykot - onder die gematig-
den rekende hij dan wel niet de
Wereldraad der Kerken, die zijn in
zijn. ogen. blijkbaar "ekstreem-links".

Twee argumenten waren er tegen
zo'n boykot :. in Zuid-Afrika zelf
zouden de zwakste sociale groepen,
dus vooral zwarten en kleurlingen, de
eerste slachtoffers zijn; en buiten
Zuid-Afrika zouden de buurlanden,
die sterk ekonomisch afhankelijk zijn,
hetzwaar te verduren krijgen, Hij gaf
een konkreet voorbèeld, de fruitteelt
aan de Kaapse kust: "Voor 95% in
handen van Maleiers. Als Boerenbond-
man in de Europese politiek zou ik voor
boykot moeten zijn, maar dat zou
betekenen dat die mensen zonder werk
zouden komen te zitten." Waarom dat
fruit niet voor interne konsumptie zou
kunnen aangewend worden, bijvoor-
beeld in de zwarte woonwijken waar-
van hij toegaf dat er schrijnende
miserie was, maakte hij niet duidelijk.
Waarom de Zuidafrikaanse bezorgd-
heid voor Mozambique zich ook uitte

in de import van arbeiders uit dat land,
terwijl er een overvloed aan laag-
geschoolde arbeid is in Zuid-Afrika
zelf, en terwijl door Zuid-Afrika
gesteunde "rebellen" de Mozambi-
kaanse -ekonornie ondermijnen, dat
legde hij ook niet uit. Hij vond het
humaan dat de regering die gastar-
beiders niet wilde terugzenden, maar
verzweeg wel dat deze gastarbeid
kadert binnen een systematische en
perverse politiek van "verdeel en
heers", bedoeld precies om de zwarte.

Boycot
Apartheid?
Een gunstige wind meldde Veto dat
professor Gaston De Cock zaterdag 15
maart afgereisd is met Sabena 325 naar
Johannesburg. 16 maart reisde hij
door naar Kaapstad om er te blijven
tot 5 april. Telefonisch over de redenen
van dit bezoek geïnterpelleerd vertelde
professor De Cock ons dat hij ginder
zijn vak organisatiepsychologie zou
doceren. Het is zijn eerste reis naar
ginder. Er zou hem toegezegd zijn dat
hij evenveel zwarte als blanke studenten
zou hebben. Hij was op de hoogte van
de internationale oproepen van de
anti-Apartheidsbeweging om ook die
ekskuses niet te aksepteren om de
boycot te doorbreken, maar wenste
zich pas een eigen oordeel te vormen
na zijn verblijf ter plaatse. Over dit
oordeel.en over zijn indrukken zou hij
graag Veto te woord staan na zijn
terugkeer. ED

bevolkingsgroepen maksimaal tegen
mekaar op te zetten.

Hetzelfde soort drogreden zat im-
pliciet in het oude verhaaltje over de
gelijktijdige aankomst van bantoes en
blanken in het gebied. Een oud
argument dat verdoezelen moet hoe
het Apartheidsregime een systema-
tische politiek heeft gevoerd van
import van blanken die elders vaak
niet meer weten van welk hout pijlen te
maken, om zijn raciale basis te

verstevigen.
. Overigens was de oorsprong van de
Apartheid niet slecht bedoeld, aldus
onze landbouwspecialist : "Het prin-
cipe dat er achter zat was: als sterk
verschillende bevolkingsgroepen dan
toch moeilijk samenleven, dan is het
beter uit mekaars tuin te blijven". Nou
ja. De tuin van de zwarten besloeg
13% van de oppervlakte en bestond
hoofdzakelijk uit woestijnen. Daar
blijf je vanzelf wel uit. Eddy Daniels

Tot vorig jaar hield Pro tea meetings in universiteitslokalen. Na de massale petitie "boykot apartheid" moesten ze
uitwijken. Maar ook in Leuven zelf zijn ze niet zo welkom. Het AFF reageerde prompt. Een eerste geslaagde aktie
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CA V versus Einstein

,Innovering binnen Wina?
Inde tweede week na de

Paasvakantie is het weer
zover: verkiezing van een

nieuwe Wina-presidiumploeg.
Het is reeds jaren geleden dat
zich twee ploegen kandidaat
stelden. De verkiezingsstrijd be-
gint zo stilaan los te barsten, wat
dan ook reeds te merken was in
Heverlee: op vele plaatsen werd
de slogan E=M2C gekalkt, vo-
rige week werd men verrast op
'enkele kleurige spandoeken met
als opschrift CA VENCO. In an-
dere fakulteiten is de verkie-
zingsstrijd meestal een plezierige

. zaak, bij Wina heeft het een
eerder ernstig tintje: het ont-
staan van de ploeg Cavenco is
immers een reaktie op de stagna-
tie binnen de huidige praesi-
diumploeg.

Ieder die enigszins bekend is met de
Wina-werkilll zal het zijn opgevallen
dat Wina blijkbaar het kontakt met de
studenten ontgroeid is: dit werd
tijdens de recente Wina-week nog
maar eens gdllustreerd. Binnen eerste
lic en tweede kan vormde zich een
kleine kern van aktieve personen die
niet meer altltoord gingen met het
gevoerde beleid. Na veel heen en weer
gepraat ontstond het idee om een
nieuwe ploeg te vormen. Er doken veel
meer vrijwilligers op dan de stichters
van Cavenco hadden gehoopt. De
huidige praesidiumploeg voelde zich
blijkbaar in het nauw gedreven en
richtte zelf ook een nieuwe ploeg op:
E=M2C. Vorige week vond er een
gesprek plaats met de twee praeses-
kandidaten: Koen Meersschaert en
Dirk Cavens. Beiden vertolkten res-
pektievelijk E=M2 en CAVENCO.

:.,c
Staat voor energie, massa medewer-
kers, massa medebeslissers en konti-
nuïteit. Deze ploeg bestaat uit per-
sonen die tot de huidige praesidium-
ploeg behoren met daarnaast nog een
deel nieuwe gezichten. In haar beleid
wil ze zich baseren op wat men geleerd
heeft van de fouten binnen de Wina-
werking in de voorbije jaren. De ploeg
bevat mensen uit tweede kan en eerste
lic. In het kort ziet haar programma er
als volgt uit: men wil per jaar een
jaarpraesidium uitbouwen. Personen
krijgen geen autonoom beslissings-

recht meer, elke beslissing wordt
genomen in een algemene vergadering
met alle medewerkers. Men wil de
Onderwijs Werkgroep (OWG) voort-
zetten en uitbreiden en vooral een
sterkere kringwerking stimuleren. Op
de Winagang zouden geen personen
meer zitten van de verschillende dien-
sten, maar wel mensen van sport-
werking eerstejaarswerking, enz.

Verder wil men in de toekomst veel
meer aktiviteiten gaan organiseren,
indien er voldoende interesse voor is.
Verder hoort men in deze ploeg niet zo
graag het woord praeses, maar liever
het woord koördinator. Hun kam-
panje bestond er tot nu toe in een
voorstelling van hun ploeg te doen in
alle jaren en het kalken van de bekende
slogan op de meest verscheidene
plaatsen in Heverlee. Omdat deze
mensen voor het grootste deel nog
aktief zijn binnen het huidige praesi-
dium stellen zij als prioriteit de Wina-
werking en dan pas propaganda
voeren voor hun ploeg.

CAVENCO
Afgeleid van de naam van hun praeses-
kandidaat: Dirk Caw:ns. De ploeg
bestaat uit mensen die wel aktief zijn
bij Wina maar niet tot het huidige
praesidium behoren. Zij willen in hun
ploeg bekwame mensen met een flinke
dosis sociaal engagement. Cavenco
ziet het praesidium ook breder: naast
dienstverlening moet er ook een so-
ciale funktie zijn, het studentikoze
moet terugkeren bij Wina. De interne
werking zoals kursusdienst en OWG
(ook Fonsgroep) moelen blijven en
verder uitgebouwd worden. Men wil
Wina terug laten floreren.

Opvallend binnen deze ploeg is de
aanwezigheid van een heleboel eerste-
kanners. Men ziet dezen als een nieuwe
generatie. Cavenco wil niet alle geves-
tigde waarden ineens overboord wer-
pen, dus niet revolutionair, wel pro-
gressief en innoverend. Cavenco heeft
al heel wat moeite in haar kampanje
gestoken: Thier-lD, spandoeken, la-
sershow in ManhattanTD en verder
plant men nog een aantal zaken met
onder andere een zinvolle voorstelling
in alle jaren en een grote verrassing.
Dus wat aktiviteiten betreft is deze
ploeg zeker op de goede weg. (vindt
Jos Bellen ook).

Debat
Op de ASR-KrUL kwestie hebben
beide ploegen hetzelfde antwoord.
Beiden betreuren de opsplitsing en
willen binnen een nieuwe overkoepe-
ling zeker blijven meewerken. Op dit

Ploeg Aids?

vlak is er bij Wina dus geen probleem,
blijkbaar is er een gebrek aan de zo
nodige studentikoze. Over de twist-
punten tussen E=E2C en CAVENCOis
er op dinsdag 22 april een debatavond:
alle Winezen daarheen dus. Op 23 a-
pril vindt dan de eigenlijke stemming
plaats waaraan zowel Winezen, assis-
tenten als professoren kunnen deel-
nemen.

Men kan de bedenking maken of het
niet jammer is dat kapabele mensen
die voorheen heel vriendschappelijk
met elkaar omgingen, door de ontsta-
ne rivaliteit elkaar gaan bestrijden.
Beide ploegen hebben dan ook verze-
kerd dat ze alleen hun programma
gaan aanprijzen, en niet dat van de an-
.deren afbreken. Ook blijven de betrok-
ken personen, ongeacht de uitslag, ak-
tief binnen Wina, sans rancune.

Winees' choice
Elke bewuste Winees zal zich, voor hij
naar de stembus gaat, de vraag stellen

. welke ploeg volgend jaar het best zijn
belangen. kan verdedigen. Ongetwij-
feld zitten in beide ploegen kapabele
mensen, maar het is een feit dat
E = M2C voor het merendeel uit' oude'
praesidiumleden bestaat, die nu wel de
nodige verkiezingsbeloften van inno-
vatie bre ngen , maar zijn <litgeen vijgen
na Pasen? Cavenco dankt zijn ont-
staan nu eenmaal aan die nood tot
vernieuwing. Hoe de verkiezing ook
uitdraait, één ding staat vast: de Wina-
werking gaat in positieve zin veran-
deren. Aan jou, ijverige Winees na- .
tuurlijk de keuze!

.: ~
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Wie heeft hier in godsnaam weer zitten spuiten? (foto Veto)

K r I n 9 ver k I e z I n gen

Aids in pol en sok
~_een...paniek.~het..gaat~niet

om die zo gevreesde ziek-
te, maar wel over de

ploeg die vorige donderdag de
kringverkiezingen in de fakulteit
sociale wetenschappen met een
overweldigende meerderheid
won. Als klimaks van de voor-
stelling van de ploegen werd er
verleden woensdag een debat
georganiseerd: ploeg fi ging
werkelijk af als een gieter en
ploeg Aids kwam met een in-
houdelijk sterk programma naar
voor. Wanneer de gemoederen
tussen beide dreigden overhit te
geraken, stond ploeg panasj
klaar met relativerende en uiterst
plezante tussenkomsten.

Vooreerst gaf prof. Billiet, die het
debat modereerde, iedere ploeg de
kans om hun programma voor te
stellen. Ploeg fi begon met de verschil-
lende mensen van de ploeg voor te
stellen. Dat dit gebeurde in een iets
minder uitgesproken joepie-proza, zo-
als in hun pamflet, mag als een
vooruitgang beschouwd worden. Ze
waren het bijna vergeten, maar ze
hebben ook nog een programma: ze
zijn vooral ontstaan omdat de huidige
kringwerking te onduidelijk is en er
niet genoeg sfeer te bespeuren valt.
Tekortkomingen die zij zullen oplos-
sen door het installeren van een
presidium en een doop.

Lui, lomp en links
Ploeg Aids stelde haar programma
'voor via een dia-reeks met bijhorende
kommentaar. Aids is een letterwoord
dat hun voornaamste werkingspunten
samenvat: akkomodatie (sekretariaat
voor een kringwerking), informatie
(kringblad en verslagen massaal ver-
spreiden), decentraliseren (verant-
woordelijkheid zoveel mogelijk sprei-
den) en tenslotte simplifikatie waar
mogelijk natuurlijk. Ploeg panasj is er
voor de lol en ze begonnen met de
namen van de sponsors op te sommen.
Ook van hun uitgangspunten lichtten
ze een tipje van de sluier op: "Is er
leven na Jan Thijs en zoja, hoeveel,"
"omdat mensen belangrijk zijn, ·zijn
wij het ook," "als ik niet slaag, slaagt
mijn vader," "akkomodatie is belang-

rijk.~want.dat~betekent.uitrusting wat
dan op zijn beurt 'bed' betekent en bed
times are good times."

Zo gaat dat nog een tijdje door en
tenslotte weten ze nog te vertellen dat
een nihilistische onderstroom hen niet
vreemd is. De hilariteit in de zaal volgt
het stijgende bierverbruik in het panel.

Hierna volgt een vragenronde. Daar
waar ploeg fi in het eerste deel de mist
in ging wegens gebrek aan program-
ma, komen ze er nu pas echt bekaaid
vanaf omdat ze bijvoorbeeld niet in
staat zijn te antwoorden op de her-
haaldelijk gestelde vraag wat fi bedoelt

. met 'fakultair imago'. Wel weten ze te
.vertellen dat pol en sok nu een slecht
imago heeft: teveel verdwaalde mei
68'ers, lui, lomp en links. Aan de
reakties vanuit de zaal te horen,
blijken daar niet 5 van de ongeveer 80
aanwezigen akkoord mee te zijn. Opde
vraag of ploeg fi misschien het imago
van ekonomika wil achternahollen,
antwoorden ze resoluut ja en dan is het
hek pas helemaal van de dam. Dat
ploeg fi daar opgepept zit met keurige
dasjes en dat er uit sjieke glazen wijn
gedronken wordt, zegt al veel over de
richting die ze uit willen.

Koko
De vraag hoe de verschillende ploegen
zich opstellen ten aanzien van ASR
zorgt ook al voor de nodige beroering.
Ploeg fi wil zich a-politiek opstellen en
dus zeker niet diskussiëren over bij-
voorbeeld de recente regeringsmaatre-
gelen, want 'dat interesseert de student
toch niet.' In tegenstelling tot dat vaag
gezwam komt ploeg Aids met een
kernachtige en geprofileerde visie naar
buiten: ze vinden het niet alleen
belangrijk dat politika op de verschil-
lende raden goed vertegenwoordigd is,
maar voelen zich geroepen om een
aktieve en kreatieve rol in het beleid te
spelen én te zorgen voor een vlotte
informatiedoorstroming naar de stu-
denten toe. Panasj weet van de
verschillende raden duidelijk niet zo-
veel af en het publiek mag dan ook
naar hun mening 'raden'.

Tenslotte ontspint er zich nog een
diskussie rond de struktuur van de
kringwerking. Voor ploeg fi is een
presidium met een beperkt aantal
mensen het meest doorzichtig, maar
Aids wijst hen op het gevaar van
overdreven koncentratie van macht
Zij zien het eerder in de richting van

een zo uitgebreid mogelijk koördina-
tiekomitee (koko) dat wekelijks sa-
menkomt en bestaat uit de verschil-
lede koördinatoren, de jaarverant-
woordelijken, de vertegenwoordigers
op de verschillende raden en iedere
geïnteresseerde j'1fiëdewerker. Boven-
dien legt Aids ~terk de nadruk op het
kontakt met de basis: polstok zal
volgend jaar bol staan van de informa-
tieve teksten en-zeker drie maal per
jaar zal er een referendum georgani-
seerd worden, voorafgegaan door een
informatieve algemene vergadering.
Wel zijn ze ervan overtuigd dat dit niet
de gemakkelijkste weg is, maar hier-
door zullen ze wel een groot deel van
de basis bereiken en dat is voor Aids
primordiaal.

Voor hun uitgewerkte visie en
programma werd Aids de volgende
dag goed beloond: van de 60%
studenten die stemden (een absoluut
rekord), was een ruime meerderheid
het eens met Aids. Het fel bekriti-
seerde artikel in vorige Veto, waar
ploeg fi bekritiseerd werd en Aids
enkele pluimen op de hoed gestoken
werden, moet blijkbaar toch niet zo
subjektief geweest zijn als sommige
kwade tongen beweerden. Voor ploeg
Aids wacht nu een zware taak: én de
inhoudelijke werking op peil houden
én de basisdemokratische opvattingen
konsekwent doortrekken. Maar als we
het idealisme en de ervaring van de
ploeg bekijken, durven we voorzichtig
hopen dat het ze lukt.

Marc Sys

Repareer
uw fietsen
Wetenschappers hebben altijd een
voorliefde gehad voor de open natuur.
Sterrekundigen verkiezen de nacht-
lucht, terwijl bijvoorbeeld Isaac New-
ton zijn belangrijkste wet vond onder
een appelboom.

Wina nodigt in dit kader iedereen
uit voor een fietsenrally. Op woensdag
16 april (de eerste woensdag na de
paasvakantie) kan u tussen 13 en 18
uur aan de Spuye (aan het oude
gebouw van het Sportkot) vertrekken
voor een fietstocht van een tiental
kilometer, een tweetal uur en twintig
vragen, dit alles door de bosrijke
streken rond Leuven. De laatste
aankomsten worden rond 21 uur aan
de Spuye verwacht. Prijzen zijn er
zowel individueel als per kring te
verdienen (een gratis vat).

Deelname kost 25 frank voor Wina-
leden en 50 frank voor andere deel-
nemers. Daarin is een drankje en een
versnapering begrepen.

Jurgen Everaerts
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ongeveer tot de volgende redenering:
"Wanneer een hogere kompleksiteit
onmogelijk wordt, wanneer de moge-
lijkheidsvoorwaarde wordt afgesne-
den voor het leven om tot een syntese
te komen op hoger nivo, dan werkt de
entropie en dan organiseert het leven
zich op lager nivo. Konkreet betekent
dit dat onze manier van omgaan met
de natuur het risiko inhoudt dat onze
planeet voor de hogere levensvormen
onbewoonbaar wordt. De hebzucht
van de mens is bovendien zo groot en
zijn macht is zo gegroeid dat hij
misschien niet meer te stoppen is." Dat
kan dan tot een vreemde paradoks
leiden: "Het is een illusie te denken dat
geheel de mensheid ooit het levensnivo
zal halen dat wij hier in het Westen
kennen. Als wij daar dus te sterk voor
gaan ijveren, als wij dus onze sociale
verantwoordelijkheid voor elkaar -
die op zich goed is - gaan over-
aksentueren, dan kan dat ten koste
gaan van de natuur. En ook dat is
immoreel en gevaarlijk". Precies daar-
om ook vreesde Van der Veken dat de
bevrijdingsteologie zich te eenzijdig
zou kunnen ontwikkelen: "Bevrijding
is bevrijding van de hele schepping,
niet slechts van de mens. De mens is
niet de maat van alle dingen, dan
wordt hij zichzelf tot God .:

Uiteraard lokte een dergelijk stand-
punt reakties uit: bevrijding vertrekt
vanuit de zorg voor de andere, werd er
vanuit de zaal gesteld. Van der Veken
ontkende die zorg en het belang
daarvan niet, maar "een reële zorg
voor de mens is een zorg die zich ook
uitstrekt tot de volgende generaties.
Het ego isme van de mens is de oorzaak
van de verloedering van het milieu.
Zelfs de druk om voor allen tot een
minimaallevensnivo te komen leidt tot
roofbouw op de planeet. Er is een
fundamentele solidariteit nodig, niet
slechts tussen de mensen onderling,
maar tussen de mens en het leven."
Precies daarin situeerde Van der
Veken het belang van de kristelijke
traditie: "Wij moeten zowel leren
beseffen dat dingen hun gang moeten
gaan als dat er daarbinnen nog veel
mogelijk is. Wij zitten gevangen in een
eindigheid waarin wij ons toch ge-
borgen weten. De kristelijke God is
een Góavannet hart die altijd weer
een nieuwe geest geeft."

was precies hetzelfde gevoel dat ik ook
altijd had overgehouden uit Van der
Vekens kolleges in eerste kan: intel-
lektueel klopt dat allemaal wel, het
Van der Vekeniaanse denken is een
machtige denkkonstruktie, maar blijft
naar mijn gevoel veel te veel een
denkkonstruktie, veel te sterk ge-
vangen in rationaliteit en cerebraliteit.
Dat viel mij eerder die avond al op
toen hij het erover had dat filosofie,
teologie en wetenschap tot een nieuw
gesprek moeten komen. Nogal achte-
loos had hij daarbij gezegd "en
natuurlijk ook met literatuur en
kunst". Op die manier veegde hij het
.essentiële onder tafel: een denken dat
slechts uit de hersenen geboren wordt
is volgens mij - hoe knap het ook in
elkaar zit - slecht denken. Goed
denken introduceert kategorieën die in
wezen ongrijpbaar, maar precies daar-
om oneindig rijk zijn: intuïtie, emotie,
woordeloos voelen en aanvoelen.

Uiteraard moet dergelijk denken
niet in emotie of intuïtie blijven steken,
dan wordt het irrationeel en dat is een
entropie van het denken. Maar het
dient wel in die sferen zijn oer-
oorsprong, zijn hart vinden. Een
denken dat vanuit een dergelijk hart
Ivertrekt, heeft merkwaardig genoeg
de problemen niet die Van der Veken
via een intellektuele redenering op het
spoor komt: als je aan vredesbe-
togingen deelneemt, dan ontmoet je
steevast dezelfde mensen die je in
milieu-akties ziet en die je.! ook bij
11-11-11 of Broederlijk Delen tegen-
komt. Op het nivo van het intuïtieve
verzet bestaat de tweespalt tussen zorg
voor de ander en zorg voor de natuur
in feite niet en de taak van de filosoofis
volgens mij dan ook niet een dergelijke
tweespalt artificiëel te konstrueren aan
een studeertafel. De taak van de
fi1osoof is die studeerkamer af en toe te
verlaten om te kijken wat er op straat
gebeurt, welk maatschappelijk proces
er zich daar voltrekt, om daarna dat
proces te herdenken en rationeel te
ontwikkelen en verder open te trek-
ken. Anders kom je tot filosofen als
Heidegger die wel alles wist te zeggen
over het zijn, maar gedurende een jaar
ziende blind in de val van de Hitler-
propaganda trapte. De intellektuele
tweespalt die Van der Veken ziet
tussen de zorg voor de natuur en de
zorg voor de mens is volgens mij een
verdinglijking van wat in wezen een
kompleks proces is. Dat is dan ook de
fundamentele kritiek die ik op zijn
denken blijf behouden: hij spreekt wel

lover een "God van hart", maar laat
in zijn eigen filosofie het hart veel te
weinig toe. Eddy Daniels

Van der Veken over Whitehead

Ik ben een geheel van gebeurtenissen
de akademische verhoudingen: één
man wordt voor een gehoor van
vijfhonderd - overwegend jonge -
mensen geplaatst, wordt daar geacht
wijsheden t-e debiteren die bij hem het
resultaat zijn van een leven van denken
en studeren, en mag dan op het einde
van het jaar nagaan of al die kennis wel
korrekt (en kritiekloos) geabsorbeerd
werd. Dat is niet slechts iets on-
fatsoenlijks, dat heeft iets pervers en de
man die erin funtioneert wordt er het
eerste slachtoffer van: hij wordt een
karikatuur van de mens die hij is en
lokt bij zijn toehoorders navenante
reakties uit. Meestal valt dat echter
niet op, de meeste toehoorders knarse-
tanden, slikken, blokken en zwijgen.
Zodat het systeempje, de diploma-
fabriek, de promotiemolen van een
knappe middelmatigheid zijn toeren
afmalen kan en echt talent on-
opvallend en ongemerkt gefrustreerd
en geëlemineerd wordt.

Maar dat is een andere kwestie en
waar het hier om te doen is, is dat ik in
mijn maag zat met mijn overtrokken
reaktie op Van derVeken. Toen ikdan
ook vernam dat deze Van der Veken
over de filosofie van Whitehead zou
spreken voor Lovan (in de Vlaamse
Akademische Klub, donderdag 13
maart), ik daarheen.

beurtenissen met een relatieve sta-
biliteit." Toch zit er in dat geheel van
gebeurtenissen een rationele samen-
hang, er zijn relatiepatronen die wij
kunnen achterhalen, die wij 'natuur-
wetten' noemen en die relatief stabiel
zijn. "Die samenhang is echter niet zo
rigoereus dat er niets kan veranderen:
er is de entropie, de kracht van de
ontbinding zou je kunnen zeggen, en er
is een tegengestelde beweging, het
streven naar grotere kompleksiteit. Nu
is de mens, voorzover wij het kunnen
nagaan, het voorlopig meest kom-
plekse wezen en de vraag is volgens
Van der Veken of het bestaan van de
mens niets zegt over de kosmos:
"Datgene wat we op zijn best ervaren
werpt een schamel licht op het uni-
versum als geheel". En, "in onze beste
ervaringen wordt zichtbaar dat de
wording gericht is op harmonie,
schoonheid en goedheid". Vandaar
ook het idee van het fysische en het
psychische als 'buitenkant' en 'binnen-
kant', een koncept dat we ook bij
Teilhard de Chardin tegenkomen:
"Stof en geest zijn niet op zichzelf
bestaande entiteiten. Het zijn eerder
aspekten van elk gebeuren". Maar als
die aspekten in ons werkzaam zijn, is
het dan te roekeloos om te stellen dat
zijn zich 'naar beneden' en 'naar
boven' uitstrekken? Dat er aan de
kosmos een persoon ten grondslag ligt
die meer persoon is dan wij het zijn?
En dat de besten onder ons, de mystici
en de dichters en ook wijzelf op de
momenten dat wij ons eigen funda-
menteel wantrouwen loslaten, daar-
mee in kontakt kunnen treden, tot
intimiteit kunnen komen met the
tender essence of the universe?

Ik kan mij soms redeloos
kwaad maken op mensen, en
dat besef ik meestal pas

achteraf, als het kwaad gebeurd
is. 'Neurotisch gedrag' heet dat
en vaak blijkt achteraf dat de
persoon op wie ik kwaad ben
geworden eigenlijk een bliksem-
afleider is geweest voor de zo-
veelste frustratie waar ik mee
rondloop. Neurotisch gedrag,
maar vele van de grootste gees-
ten van onze beschaving waren
neurotici. Ik hoef dus niet te
wanhopen. Temeer daar - vol-
gens Van der Veken - 'het
eigenlijke van het kristen dom is
dat wij altijd nieuwe kansen
krijgen, dat er altijd nieuw leven
mogelijk is.' Nu begrijp ik wel
niet goed waarom dat zo eigen is
aan het kristendom, net zo min
als ik begrijp waarom de etiek
die vanuit het kristendom ver-
trekt superieur is aan een andere,
maar voor de gelegenheid zal ik
het maar aannemen. Want het
was uitgerekend op Jan Van der
Veken - die mijn filosofieprof
was in eerste kan - dat ik
redeloos kwaad ben geweest. Zo
kwaad dat ik mij afreageerde in
een veel te heftig artikel (Veto
26/11,25 april '85). En dat was
fout: een reaktie op iemands
ideeën mag nooit verward wor-
den met een reaktie op de
persoon.

Procesdenken
De uiteenzetting van Van der Veken
was boeiend en uiteraard te in-
gewikkeld en te uitgebreid om hier
te reproduceren. Toch gaf hij niet
helemaal wat de titel beloofd had: in
plaats van een lezing over Whitehead
kregen we een uiteenzetting vanuit
Whitehead. Wat op zich geen slechte
zaak was en vermoedelijk door geen
enkele toehoorder betreurd is (er
waren een dikke zestig aanwezigen en
!,ijdens de pauze was er niemand die de
zaal verliet).

Kern van Whiteheads filosofie is het
procesdenken. Van der Veken: "Er
bestaat niet zoiets als een ding. Wat wij
als ding zien is in feite een gebeurtenis
en zo'n gebeurtenis is de syntese van al
de vorige gebeurtenissen. Ikzelf ben
een geheel van gebeurtenissen. Mijn
persoon-zijn is een bepaalde vorm van
het in stand houden van de ge-
beurtenissen in mijn leven. De werke-
lijkheid is niets anders dan een geheel
van gebeurtenissen waarin alles met
alles te maken heeft. Wat wij dingen
noemen zijn de resultaten van ge-

Vooruitgang of voortgang
'Uiteraard zijn er ook verschillen
tussen het denken van Teilhard en dat
van Whitehead. Van der Veken: "Het.
grootste verschil is misschien aat
Teilhard iets te optimistisch was.
Vanuit een visie op de evolutie
ontwikkelde hij een idee van kreatieve
vooruitgang. Whitehead is in feite veel
opener, hij ziet een kreatieve voort-
gang, die alle kanten op kan, ook de
richting van een achteruitgang."

Vanuit dit idee van achteruitgang
als mogelijkheid kwam Van der Veken

Nu was het overtrokken karakter van
die reaktie te wijten aan wat Van der
Velcen..leek..ole_r.epraenle.ren: de aka-
demische autoriteit die vanop een
verheven troon het studentengepeupel
aan zijn voeten laat wriemelen en
wroeten ronder zich echt af te vragen
wat er binnen die studentenbevolking
leeft, wat haar noden, vragen en
verlangens zijn.

Uiteraard was mijn beeld van de
man Van der Veken een vertekend
beeld, gevoed uit twee bronnen: mij
eigen intuïtieve afkeer voor de aka-
demische dikdoenerij en de defor-
matie die het akademische leven
onwillekeurig de akademici opdringt.
Er zit inderdaad iets onfatsoenlijks in

Denkkonstruktie
Daar was weinig tegen in te brengen

.natuurlijk, zoiets geloof je of geloof je
niet en ook Van der Veken had dat al
beklemtoond. Toch bleef er een on-
bevredigd gevoel bij mij achter en het

Letteren en Wijsbegeerte vol Jo
was an attempt to empel music, as one
sends children to play outside, so th at
grownups couJd get on with what they
were doing."

,,For living takes place
each instant and that
instant is always

changing. The wisest thing to do
is to open one's ears immediately
and hear a sound suddenly
before one's thinking has a .
change to turn it into logical,
abstract or syrnbolical."

("living takes place each instant and
th at is always changing"). Noch de
luisteraar, noch de komponist kan het
werk nog benaderen als iets dat je kan
vatten, begrijpen, duiden of inkapse-
len; ze worden eerder opgenomen
door de immanente werking van het
proces zelf. Het werk ontglipt aan de
komponist zelf: hij wordt eerder een
soort machine konstrukteur, in plaats
van machinist (bediener) achter de
uitvoering. Niet Cage zit achter de
uitvoering, noch Jan Vansteenwegen
(de organisator van dit evenement),
die op een winteravond, door het
toeval gesteund, punten op een platte-
grond van het fakulteitsgebouw ver-
spreidde en deze met lijnen verbond.
Zij bouwen enkel een abstrakte klank-
machine, waarin het spel plaatsgrijpt,
zoals de natuurwetten steeds de onein-
dige mogelijkheden van het toeval
beperken en inkaderen, maar nooit het
toeval uitschakelen.

Toeval
De muziek die de luisteraar opvangt, is
hier niet meer de uitbeelding of
voorstelling van gevoelens, ideeën,
maar een chaotische warreling yan
klankstromen, uitgezonden door ver-
afgelegen of nabije bronnen. Muziek =
Leven = chaos onder welbepaalde
omstandigheden. In een traditionele
muziekuitvoering wordt er orde ge-
produceerd, orde die kan worden
opgevangen door de luisteraar. De
muziek valt samen met een planmatige
organisatie van klanken, onderge-
schikt aan een idee en ondersteund
door een emotie (wat dit ook moge
zijn).

In Cage's projekt is het muzikale
plan immanent aan de uitvoering.
Immanent in die zin, dat dat alles
on beheersbaar is, dat niets van boven-
af of van onderuit de uitvoering
bepaalt. De klankstromen kruisen
elkaar toevalligerwijs en steeds weer
opnieuw en overstemmen elkaar. Mu-
ziek wordt een proces: onbeheersbaar
en veranderlijk, zoals het leven zelf

Dit zijn de woorden van. de Ameri-
kaanse 'komponist' John Cage, die als
het ware de titel kunnen vormen van
het projekt dat in het kader van
Leuven vol Muziek (30 april 1986):ia1
plaatsvinden. In de hal van het
fakulteitsgebouw Letteren en Wijs-
begeerte wordt op die dag Variatons IV
(1967) uitgevoerd. In het gebouw
worden op toevallige wijze muziek-
bronnen (van speelgoedpiano tot kas-
setterekorders ...) opgesteld, die zon-
der zich om elkaar te bekommeren,
klanken spuien. De partituur van Cage
specifieert niet of het moet gaan om
improvisaties, 'klassieke' stukken, me-
lodietjes of a-tonale komposities. De
muziekbronnen worden als punten op
een plattegrond van het gebouw
gesmeten en met elkaar verbonden
door lijnen. Deze lijnen bepalen de
ruimtelijke organisatie van de geluids-
bronnen, alsook de bewegingsmoge-
lijkheden gedurende de uitvoering.
Centraal staat ook dat de traditionele
relatie publiek! zaal-m uzikan ten! po-
dium wordt doorbroken: het publiek
bevindt zich in het midden van het
klankgebeuren. waarbij het geluid'
overal kan worden geproduceerd,
behalve in de publieksruimte zelf. "It
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Enerzijds zal Cage's kompositie zich in
de hal van L&W op dezelfde lijn
plaatsen als de daar aanwezige schil-
derijen: loutere 2-dimensionaliteit en
(estetische, dekoratieve?) aanwezig-
heid in de ruimte, Een omgeving

, , I , , , I , ! I , !, I ,



Veto, jaargang 12 nr. 23, dd. 20 maart 1986 5

Prestatiedrang, mannelijk-
heidskultus, patriarchale
orde, prostitutie, femini-

satie van de armoede, on(der)-
betaalde arbeid, Moral Major-
ity ... Bezoekers van het film- en
vrouwenfestival Vrouwen van o-
veral (8 - 14maart) zullen zich bij
deze termen pakkende film-
fragmenten of flarden uit dis-
kussies herinneren. Het geheel
was indrukwekkend en bracht de
tongen los over een probleem dat
velen ook nu nog bezighoudt: de
onderdrukking van de vrouw in
haar moeizame strijd om als
gelijkwaardig erkend te worden.
Een strijd die steeds subtieler
wordt ondergraven, maar daar-
om niet opgegeven.

Organisatoren van het festival waren
de leden van de werkgroep Fienemanie
van Sociale Pedagogiek (cfr. Veto nr.
21), die tien films brachten van de
kineasten Marie-Claude Deffarge en
Gordian Troeller. Niet toevallig werd
het festival geopend op zaterdag 8
maart, de Internationale Dag van de
Vrouw. Op deze openingsdag kon je
dan ook, na het bekijken van de film
Valstrik der Vrijheid, een internatio-
naal panel aan het woord horen: onze
eigenste Monica Triest, de Chileense
Gloria Vasquez en de Filippijnse
Aurora Carréon. Ook gedurende de
rest van de week werkte men met de
formule van afwisseling tussen film en
debat. Omdat tien films en zes de-
batten onmogelijk in één artikel ver-
slagen kunnen worden, volgen hier
enkele losse indrukken, die hopelijk
wel de sfeer van het festival weergeven.

De Heren

De film De Heren (1982) wijst ons
meteen op de wortel van alle kwaad:
de patriarchale orde. In de voor-
patriarchale mythen schiepen godin-
nen de aarde. Sinds de bijbel is de
aarde door God geschapen, waarmee
de patriarchale orde de zegen van
hierboven kreeg. Het scheppingsver-
haal is wel één van de meest fun-
damentele mythes die de man kreëerde
om zijn machtsaanspraak te recht-
vaardigen. In de patriarchale orde
geldt steeds het recht van de sterkste,
een recht dat een eksklusief mannelijk
privilege is: terwijl het er voor de man
op aankomt te presteren en te winnen,
wordt de vrouw geleerd zich zwak op

Cage
ontstaat waarin de enige betekenis van
de objekten, kleuren en klanken ligt in
hun relatie tot elkaar. Cage schrijft:
"By simply dropping the responsa bi-
lity of making relationships (between
sounds as they exist between people) I
don 't lose the relationship. I keep the
situation in what you might call a
natural complexity that can be ob-
served in one way or another."
Anderzijds wordt de toeschouwer,

door zijn aanwezigheid, zelf deel van
de omgeving, deel van. de interaktie.
Nu de komponist elke verantwoorde-
lijkheid voor de klanken van zich af
schuift, komt deze verantwoordelijk-
heid enkel het proces zelf toe, en ook
de toeschouwer, voor zover hij deel is
van dit proces. Het lijkt steeds een
hoofdbekommernis van deze experi-
mentele musici (Cage, Reich, Riley,
Wolf, Feldman, ...) deze interaktie
tussen de mens en zijn 'Urn welt' te
willen uitzuiveren tot haar natuurlijke
zintuigelijkheid, en de rol van de.
klanken hierbij in ere wil herstellen.
Cage zuivert de klank tot zijn

essentie. Hij maakt kompositie over-
bodig. Hij maakt zichzelf overbodig en
tenslotte maakt hij 'muziek' zelf
overbodig. Waarschijnlijk zal hij die
mensen, die dit soort muziek slechts
'lawaai' vinden, gelijk geven. Hij wil
enkel de pejoratieve betekenis van het
woord 'lawaai' doen verdwijnen.

Variatio~s IV tijdens Leuven vol
Muziek in het Fakulteitsgebouw van
Letteren en Wijsbegeerte: neem uw
verantwoordelijkheid en wees zelf deel
van het proces.

Bart Keunen
Jacques Mevis

Vrouwen van overal

Geschapen uit de rib van Adam
te stellen en bescherming bij de man te
zoeken. Op die manier verschijnt de
vrouw doorheen de geschiedenis als
een tweederangsfiguur, want, ook dit
blad bevestigde het, de geschiedenis is
een mannenzaak (cfr. Veto nr 16). Ook
nu nog hebben vrouwen zelf het
moeilijk om in hun eigen sterkte te
geloven, om niet - onbewust - het
spel van de mannelijkheidskultus mee
te spelen. Eeuwenlang hebben gods-
dienst en kultuur hen het beeld van de
mannelijke superioriteit ingeprent: de
man belichaamt de scheppende geest,
de vrouw kan enkel re-produceren.

Klapstoelen van de
ekonomie

Dat deze patriarchiale orde niet alleen
leidt tot persoonlijke onderdrukking,
maar ook en vooral tot ekonomische
benadeling, werd zeer konkreet ge-
ilIustreerd op het openingsdebat door
de Filippijnse Aurora Carréon. Mevr.
Carréon haalde vooral sterk uit naar
de steeds uitbreidendefree trade zones
op de Filippijnen. Free trade zones zijn
produktie-enklaves nabij havens en
luchthavens, op de Filippijnen meestal
in de sektoren tekstiel en elektronika,
en hoofdzakelijk in handen van multi-
nationale bedrijven. In deze zones zijn
de werkgevers niet gebonden aan de
normale arbeidsreglementering, zodat
uitbuiting er schering en inslag is. Men
werft er bij voorkeur jonge.vrouwen
aan, d.w.z. goedkope maar toch goed
presterende arbeidskrachten. Gemid-
deld kunnen deze vrouwen zo'n drietal
jaar meedraaien in het helse pro-
duktieritme van de free trade zones,
waar ze 12 tot 17uren per dag werken.

Na drie jaar is hun gezichtsvermogen
fel verminderd en krijgen ze pro-
blemen aan de urinewegen, want
pauzes om naar het toilet te gaan zijn
er niet bij. Ze worden ontslagen en
kunnen alleen nog via prostitutie in
leven blijven. Toen de vrouwen in de
free trade zones zich zo'n tweetal jaren
geleden probeerden te organiseren
tegen deze uitbuiting, werd hen met
fysieke repressie het zwijgen opgelegd.
Vrouwen, zo stelde het Aurora

Carré on, zijn de klapstoelen van de
ekonomie: ze kunnen naar believen
worden opgesteld of terug wegge-
haald, want afhankelijk zijn ze altijd:
ze moeten niet alleen voor zichzelf
instaan, maar ook voor hun kinderen.
Bovendien komt ook de zorg voor
zieken en bejaarden grotendeels op de
schouders van de vrouw terech t. Zestig
procent van de vrouwen leeft dan ook
rond of onder de armoedegrens.

Armoede een
vrouwenprobleem

Vergeleken met deze Filippijnse toe-
standen lijkt het Westerse feminisme
wel een luxe-affaire, Toch blijft er ook
hier nog veel werk aan de winkel.
In het openingsdebat besprak Mo-

nica Triest wat het Westerse feminisme
bereikt heeft en waar het nog voor
vecht. Zij had het in dit verband over
de belangrijke rol die de Europese
Commissie en de Raad van Europa
gespeeld hebben in de strijd voor de
gelijkberechtiging van de vrouw. Drie
Europese Richtlijnen eisen resp. gelijk
loon voor gelijkwaardig werk, gelijke
kansen en gelijke behandeling in de
opleiding en op de arbeidsmarkt, en

behandeling in de sociale zekerheid.
Formeel is er dus geen discriminatie
meer van de vrouw. Maar de dagelijkse
realiteit is anders: ook in het Westen
wordt de feminisatie van de armoede
steeds duidelijker. Ook bij ons zijn
twee derden van de werklozen vrou-
wen, en ook in het kliënteel van onze
OCMW's vind je hoofdzakelijk drie
grote kategorieën van vrouwen terug:
de jonge, ongehuwde vrouwen, de
gescheiden vrouwen en de vrouwen die
op latere leeftijd alleen komen te staan.
De overheid blijft dit probleem totaal
negeren, aangezien ze voor haar
ekonomische politiek nog steeds uit-
gaat van het gezinsmodel. Bovendien
blijken alle besparingsmaatregelen,
hoewel ze geslachtsneutraal zijn, in de
praktijk vooral de vrouwen te treffen.
Op persoonlijk vlak heeft het Wes-

ters feminisme er vooral toe bij-
gedragen dat vele onderwerpen die
vroeger taboe waren, nu bespreekbaar
worden: abortus, incest, seksueel ge-
weid, verkrachting binnen het huwe-
lijk. Ook hier leert de praktijk dat men
met deze problemen nog vooral in de
faze van de bewustwording zit.

Een nieuwe lei
voor Eva

In aansluiting op de film Opstand der
Heksen (1983), over het Duits femi-
nisme, stipte Renée Van Mechelen,
initiatiefneemster van het dokumen-
tatiecentrum ROS A (Rol en Samen-
leving) de drie hoofstromingen binnen
het Westerse feminisme aan: ten
eerste, het belangenbehartigingsfemi-

nisme, dat totaal binnen de bestaande
struktuur werkt; ten tweede, het
radikale t.e.m. lesbische feminisme,
dat als harde kern binnen de vrouwen-
strijd deze strukturen verwerpt; ten
derde, de socialistisch geïnspireerde
organisaties, zoals de FemSoc-groe-
pen. Klassieke diskussiepunten die
binnen deze stromingen steeds terug-
komen zijn: wat primeert, individuele
of maatschappelijke emancipatie? E-
rnancipatiestrijd met of zonder de
man? Moet huishoudelijk werk al dan
niet betaald worden?

Renée Van Mechelen konstateerde
ook nog dat uit de film duidelijk blijkt
dat de term feminisme nog steeds iets
'vies' heeft, zoals dat vroeger het geval
was met de term emancipatie. Wie zich
feministe durft noemen, wordt be-
schouwd als een radikale ekstremiste,
hoewel feministen zich alleen maar
verzetten tegen wat ervaren wordt als
een algemene aanval op de zelf-
bepaling van de vrouw. Deze aanval
neemt vooral de gedaantes aan van: de
ontzegging van het recht op abortus,
het opdringen van het heilige model
van het gezin, en de toenemende
ekonomische afhankelijkheid.

Heksen

Het festival Vrouwen van overal had
het ook nog over de vrouw in
polygaam Afrika, in de islamitische
landen, in Erirea, Sumatra enz, kort-
om, teveel om op te noemen. Overal
bleek min of meer hetzelfde: er
rommelt heel wat, maar er blijft nog
heel veel werk tedoen. De onpopulaire
strijd wordt verdergezet, want, hoewel
de nieuwe heksen bespot worden,
doodgezwegen of geïsoleerd, ze zijn
nog nauwelijks te stoppen, aldus de
festivalbrochure.

Nina Verhaeghe

Het citatenboek van de Italiaanse dans---- '

Vorige maandag en dinsdag
waren in 't Stuc de Bel-
gische premieres te zien

van 11Cortile door Sosta Palmizi
en van Verdi Sponde door Padi-
glione Italia. Waar 11Cortile nog
wel kon boeien door een intelli-
gente regie die de bepaald zwak-
ke passages deed vergeten, leek
Verdi Sponde me eerder een
mislukking. Beide stukken wa-
ren fraaie 'plaatjes' (de Italiaan-
se dans is heel beeld- en kleur-
rijk), maar tegelijk bleek dat
alleen niet te volstaan.

Rond "de binnenplaats" (il cortile)
hangen lakens te drogen. Achteraan
staat een grote, oude koffer. In dit
sobere scene beeld wordt de konfronta-
tie gedanst van zes mensen, 2 vrouwen
en 4 mannen. Meer verhaallijn zit er in
11 Cortile niet: waar de mensen
vandaan komen is een raadsel, hoe het
nu verder moet is al even vaag. Je ziet
alleen hun konfrontatie. Er zijn (zeld-
zame) momenten van tederheid, er is
afgunst, haat en passie. De dansers
proberen mekaar te domineren, te
bedriegen ook. Ze spelen spelletjes, die
vaak sadistisch eindigen en zo de ernst
van het leven weer oproepen.
In 11 Cortile wordt een tema vaak

heel subtiel aangebracht, maar al gauw
genadeloos verworpen of in het be-
lachelijke getrokken. Door die zelf-
ironie balanceert de voorstelling op
een wankele koord. Je hebt zo langs de
ene kant hopen ongewone, grappige
beelden die plots opduiken en je
verrast doen opkijken, omdat je die
dingen nog nooit gezien had. Maar na
zo 'n twintig van die vondsten hou je 't
wel voor bekeken: een ogenblik nog
ben je geboeid, maar het beeld heeft
geen impakt meer, verliest zijn symbo-
lische waarde. Het is verrassend één
keer een dagdagelijkse handeling als
een heuse balletfiguur te zien presente-
ren (springen om over een muur te
kijken, niezen, je aankleden), maar
veel inhoud heeft het allemaal niet.
Anderzijds heb je de meer gekoreo-

grafeerde, ernstige passages. Die zijn
op zich heel mooi, maar verwijzen net
iets teveel naar andere dansers. Het in

mekaars armen springen heb je al
gezien bij Compagnie de l'Esquisse of
bij Galotta, het kruipen bij Tompkins,
het 'sadisme' bij Fabreenzovoort. Wie
enigszins vertrouwd is met de moderne
dans, kan hier naar hartelust citaten
opsporen.
En toch laat deze koreografie glo-

baal een (erg) gunstige indruk na, niet
in het minst door de inzet van de
dansers: krachtige jonge mensen die
weten wat ze willen. Enkele briljante
passages en beelden kan je ook nooit
vergeten: de twee mannen die mekaar
helpen een hemd aantrekken, de
'idioot' die water verstuift en er dan
doorheen rent, het schuchtere wuiven
op het einde van de voorstelling, de
symmetrische groepsbewegingen die
deden denken aan aftelrijmpjes en
kinderspelen. Ook de muziek is ver-
meldenswaard. Vaak zorgt ze samen
met de belichting voor een beklem-
mende sfeer. De sfeer is dan ook het

belangrijkste dat van deze voorstelling
kan blijven hangen: het is een koreo-
grafie die zich verzet tegen je rationele
geest. Wie het wil begrijpen, wordt
terechtgewezen. Het is ook een voor-
stelling die je niet echt ontroert of
vertedert, daarvoor is ze te speels. 11
Cortile neemt een loopje met de dans
en de teatraliteit: een luchtig onder-
graven van allerlei konventies.

Kitsch
Verdi Sponde was aangekondigd als
een korte, intense voorstelling van 35
minuten. Een korte, intense bespre-
king zal dus volstaan: Verdi Sponde
was eigenlijk één groot spel, een spel
met kleuren, met vormen, met bewe-
gingen en met lichamen. Centraal in
het scene beeld was een biljarttafel, die
in de verschillende deeltjes werd
aangekleed als bed, picknick-weide,
arena of gewone tafel. Boven die tafel

hing een grote spiegel... Inderdaad, net
als in de film. Door een lamp die boven
de tafel hing werd het ritme van de
voorstelling gedikteerd: met elke duis-
ternis/licht-wisseling ging een scene-
wisseling gepaard. De fragmenten
volgden elkaar zo in een behoorlijk
snel tempo op, zonder enige logische
samenhang.
Mooi was het allemaal wel, maar of

het zoveel te betekenen had,'betwijfel
ik: geflirt met vormen zonder meer
gaat je niet meeslepen - iets wat ook
geldt voor 11 Cortile. Door het tech-
nisch defekt midden in de voorstelling,
bleek helemaal de kitscherigheid en de
kunstmatigheid. Het beetje sfeer qat er
was, ging nu helemaal verloren. Maar
zelfs in ideale omstandigheden, zou
Verdi Sponde niet bekoren. Veel goede
wil, maar te weinig visie.

Koen Van Muylem

Balanceren op een wankele koord
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zodat hij naar een andere school
verhuist. Hij belandt in een vreemde
omgeving, heeft aanpassingsmoeilijk-
heden en wordt van thuis uit niet in
zijn studies gesteund omdat zijn ou-
ders zelf slechte schoolervaringen heb-
ben, waar ze liefst zo min mogelijk mee
gekonfronteerd worden. In het derde
jaar van het beroepsonderwijs begint
hij te spijbelen, zijn gedrag in de les
wordt aggressief en hij wordt herhaal-
delijk aan de deur gezet. Tenslotte
blijft hij van school weg, zodat voor
zijn ouders ook het kindergeld weg-
valt. Hij krijgt geen werkloosheidsuit-
kering en wacht dus op zijn legerdienst
met de bedoeling bij te tekenen. Als
deze jongen om een of andere reden
voor de jeugdrechter verschijnt is het
mogelijk dat zijn schoolverleden als
een argument" wordt gebruikt voor
plaatsing. Peilend naar de oorzaken
van het falen op school, stelde Petters-
burg het niet schoolgerichte milieu
verantwoordelijk, maar daarnaast ook
de school. Volgens haar zijn het
programma en de leerstof te veel op
het abstrakt denken gericht en maken
leerkrachten zich schuldig aan dis-
kriminatie ten aanzien van leerlingen
uit minder begoede milieu's. Men zou
op school ook niet genoeg oog hebben
voor de eigen waarde van het beroeps-
onderwijs, waar de meeste Vierde
Wereldkinderen terecht komen. Er
zou daarom meer geïnvesteerd moeten
worden in de vorming vati leer-
krachten, en de pedagogische kwali-
teiten zouden daarin centraal moeten
staan. Na deze uiteenzetting liep de
avond en het (lange) debat naar zijn
einde, en werd besloten met de
toekomstdromen van de sprekers in
verband met het Vierde Wereldkind.
De tentoonstelling van het kind van

de Vierde Wereld is nog tot 23 maart,
doorlopend van 10 tot 18 uur te
bekijken in het Leuvense Stadhuis.

Lia Baudouin

(

Fototentoonstelling en debat

Kind in. gevaar
Wist u dat er in ons land

400 000 à 600 000 per-
sonen (d. i. 4 à 6% van

de totale bevolking) deel uit-
maken van de sub-proletarische
bevolkingsgroep in ons land?
Wist u ook dat dit sub-proleta-
riaat slechts voor 1,7% uit
gezinnen van niet-westerse na-
tionaliteit bestaat? De Vierde
Wereld is dus geen probleem van
andere Europese landen of van
immigranten, maar ook bij de
Belgen zijn er mensen die niet
eens in hun primaire levens-
behoeften kunnen voorzien. Om
hun nood te lenigen, werd onder
meer de Internationale Beweging
ATD Vierde Wereld opgericht,
een beweging die voornamelijk
uit studenten bestaat. Deze orga-
nisatie heeft, ter gelegenheid van
de 20° verjaardag van de Ver-
klaring van de Rechten van het
Kind een fototentoonstelling op-
gezet met als tema: '30 jaar
geschiedenis van het kind van de
Vierde Wereld'. Woensdag-
avond werd in het Leuvense
Stadhuis ook een debat ge-
houden voor mensen die met
deze problematiek vertrouwd
zijn. Wij gingen kijken en luis-
teren.

In 1956 werd J. Wresinski tol aal-
moezenier benoemd in een van de
bidonvilles rond Parijs. Een jaar later
richtten de bewoners van deze streek
met hem een solidariteitsbeweging op:
Aide à Toute Détresse, waaruit de
huidige ATD is gegroeid. De aktie
begon met een biblioteek en een
peutertuin, maar in 1982 zijn er reeds
duizenden gezinnen bij aangesloten en
zijn er ook dertien nationale afdelingen,
en medewerkers in 65 andere landen
van de wereld.

Gaten
In het begin van de tentoonstelling
wordt men gekonfronteerd met een
reproduktie van een werk van Steinlen
en met allerlei uitspraken van kinderen
van de Vierde Wereld. Deze uit-
spraken vormen telkens één tema,
waarrond foto's worden gegroepeerd.
Zo krijgt men foto's van de behuizing
te zien onder het tema: Hier woon ik,
terwijl foto's van ouders en kinderen
dienen om de uitspraak 'Mijn vader,
mijn moeder, die zijn alles voor me' te
illustreren. Ergens staat te lezen: 'Ik
droom van poppen en mooie dingen',
boven een foto van haveloos geklede
meisjes voor een hele stapel poppen-

dozen: een schrijnende konfrontatie
van de wereld van de rijken met die van
de armen. Overal, of de foto's nu
gemaakt zijn in St.-Denis, Glasgow,
New Vork, Rome, Noisy-le-Grand,
Parijs of Stains, krijgt men dezelfde
indruk van vuilheid, grauwheid en
ellende. Telkens kijkt men aan tegen
kapotte ruiten, nauwelijks overeind
staande huizen en kinderen met ver-
warde haren, ongewassen gezichten en
kleren met gaten in.

Kind in gevaar
Woensdagavond werd in de Gotische
zaal van het Stadhuis de problematiek
van het kind van de Vierde Wereld'
verbaal uitgediept, in een debat dat
gemodereerd werd door iemand van
ATD. De sprekers waren Fernand Van
der Auwera, adviseur bij Steyaert, Jos
Goossens, één van de voortrekkers
van de dagcentra, Nicole Pettersburg,
assistente van prof Walgraeve van
kriminologie en Jos Van den Eynde,
de nieuwe direkteur van een instelling
waar kinderen door de rechtbank
geplaatst worden. Vier topics kwamen
achtereenvolgens, de ene al wat uit-
gebreider dan de andere, aan bod.
Eerst stelden de sprekers zichzelf voor,
dan werden de. huidige trends in de
jeugdbescherming overlopen, nadien
werd de dagelijkse praktijk vanuit
verschillende invalshoeken belicht en
tenslotte mocht ieder zijn dromen voor
de toekomst van de jeugdbescherming
bekend maken: Het zou me te ver
voeren alle naar voren gebrachte
standpunten aan te halen, daarom
bied ik u hier een greep aan uit de
gedane uitspraken. In verband met het
eerste gespreksonderwerp werden er
vooraf door de moderator drie vragen
gesteld: 'Wat is preventie?' 'Wat is een
kind in gevaar?' en 'Is er een
ideologie van de jeugdbescherming?'
Volgens de assistente van Walgraeve
was een kind in gevaar een kind dat
leeft in een situatie die zijn of haar
emancipatie kan belemmeren. Preven-
tie zou zich volgens haar op verschil-
lende tijdstippen situeren, dus niet
alleen het voorkomen van een situatie
van 'kind in gevaar' maar bijvoorbeeld
ook begeleiding verstond zij daar-
onder.
Van den Eynde stelde dat ieder kind

de mogelijkheid moet hebben graag
gezien te worden en maksimale ont-
wikkelingskansen moet krijgen. Als
één van die voorwaarden niet vervuld
is, zou een kind in gevaar zijn.
Preventie zou het voorkomen van een
gevaarstoestand zijn, en zou niet
binnen de jeugdbescherming, maar
binnen de totale maatschappij moeten
voorkomen. De ideologie van de
jeugdbescherming bestaat volgens
hem en volgens Van der Auwera uit
het waarborgen van de fundamentele
rechten van het kind, en de bescher-

ming van mensen die niet zelf voor hun
rechten kunnen opkomen.
Goossens betreurde dat de konsta-

tatie dat een kind zich in gevaar, of
zoals men dat tegenwoordig eufemis-
tisch noemt, in een 'problematische
opvoedingssituatie' bevindt, in de
jeugdbescherming dikwijls aanleiding
geeft tot een verregaande inmenging in
de relatie ouder-kind.

Kloof
Toen het tweede tema, de huidige
tendens in de jeugdbescherming, ter
sprake kwam, sloeg Van der Auwera
zich in naam van de overheid herhaal-
delijk op de borst. Een eerste mea culpa
gold de overinvestering in de gerech-
telijke interventie en het gebrek aan
investering in vrijwillige hulpverle-
ning.
Omdat het gerecht te weinig gebruik

maakt van andere maatregelen dan
plaatsing in instellingen of bij pleeg-
ouders, trof de overheid ten tweede
male schuld. Bovendien zouden alle
maatregelen in verband met de jeugd-
bescherming getroffen worden via het
politioneel systeem, en niet door
organisaties varr-hulpverleners. Vol-
gens hem moet het geloof in de eigen
mogelijkheden van de mensen van de
Vierde Wereld om hun problemen zelf
op te lossen toenemen, en moelen ook
de jongeren over de hulpverlening,
waar zij toch in eerste instantie mee
te maken hebben, hun zeg hebben. Het
voorkomen van de moeilijkheden van
een kind was volgens Van der Auwera
geen probleem van de jeugdbescher-
ming, maar van de maatschappij. Hij
gaf daarvan 'een treffend voorbeeld.
Stel dat je een kloof hebt, en daarover
is een brug gespannen, die op een
bepaald ogenblik ingestort is, zodat
vele auto's in de afgrond belanden.
Wanneer dan ambulances de hele dag
af en aan moeten rijden naar de
dichtsbijzijnde kliniek, vindt men er
niets beters op dan de kliniek naar
de rand van de afgrond te verhuizen, in
plaats van een nieuwe brug te bouwen.
De vergelijking met de ondoel-

treffendheid van de preventie is duide-
lijk. Men pakt de zaak te weinig aan.
Belangrijk vond ik de opmerking van
Goossens van de sociale zekerheid niet
gemaakt is voor mensen van de Vierde
Wereld, omdat deze instelling zich
richt tot de gemiddelde werknemer en
eerder armoede wil voorkomen dan
genezen.

Varken
Het derde item van het debat was de
dagelijkse' praktijk van de hulpver-
lening. Van den Eynde pleitte voor een
w scherp mogelijke profilering van de
instellingen. De doelstellingen moeten
zeer duidelijk geformuleerd worden en
bekend zijn zowel bij hulpverleners als
bij de betrokkenen zelf. Anderzijds
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Veto werft aan
- onervaren lay outers (m/v)
- onervaren zetters (m/v)

moet het milieu van zogenaamde
probleemkinderen grondig gekend
zijn. Bovendien moet men oog hebben
voor de specifieke waarden van het
milieu en men mag er niet te snel een
negatief oordeel over uitspreken. Een
jongen die bijvoorbeeld niet keurig
met mes en vork eet, moet daarom nog'
niet de bijnaam 'varken' krijgen.
Goossens schetste enkele kracht-

lijnen van de dagcentra. Ze bestaan
reeds sinds 1980 en zijn ontstaan
vanuit de idee dat men kinderen zo
min mogelijk uit hun milieu mag
verwijderen (lees: plaatsen). In een
dagcentrum komen kinderen na
schooltijd, waar ze in verband met
school- en andere problemen begeleid
worden. Belangrijk zijn daarnaast de
kontakten met de school en de ouders.
Evenals Van den Eynde legde Goos-
sens de nadruk op de eerbiediging van
de normen die in de Vierde Wereld
gelden. Zo had men een vrouw die
schulden had, voorgesteld te gaan
werken in' de sociale tewerkstelling.
Een week later werd ze ten gevolge van
wrijvingen op het werk ontslagen. De
reden daarvan was, dat men te weinig
rekening had gehouden met het waar-
den patroon dat in dit milieu gold,
namelijk dat de vrouw thuis hoort en
niet buitenshuis mag gaan werken.
Tot slot stak Pettersburg een be-

schuldigende vinger uit naar de scho-
len, die volgens haar, als ze hun
verantwoordelijkheid zouden opne-
men, veel gevallen van plaatsing
zouden kunnen voorkomen. Slechte
school resultaten hebben een negatieve
invloed op de beslissing van de
jeugdrechter. Ze gaf een konkreet
voorbeeld van de schoolloopbaan van
een zekere Willy. Deze zat het eerste
jaar van de lagere school over, en komt
later eerst in het technisch onderwijs,
en als hij daar niet kan volgen in het
beroepsonderwijs terecht. Hij heeft
echter het ongeluk dat in zijn school
geen beroepsonderwijs is ingericht,

opleiding wordt door
bekwame medewerkers
verstrekt (kosteloos)

Aanmelden op het Veto-
sekretariaat en vragen naar
Filip

Damiaanaktie '86
Voor de vijfde maal werd in bijna alle
fakulteiten einde januari meegewerkt
aan de Werelddag voor de Melaatsen.
Vele vrijwilligers verkochten in die
periode de bekende Damiaanaktie-
stiften, briefpapier en memoblocs. Die
inzet leverde in onze universiteit het
mooie bedrag op van 300.000 fr., een
stijging met 80.000 fr. ten opzichte van
vorig jaar! Dit bedrag wordt volledig
besteed aan de opsporing en snelle
genezing van lepralijders met moderne
en efficiënte geneesmiddelen. Het kost
ongeveer 2000 fr. om een melaatse
volledig te genezen en zo te behouden
voor een vreselijke aftakeling.
Langs deze weg wil ik alle studenten

die op één of andere manier meegehol-
pen hebben aan de aktie, hetzij als
medewerker, hetzij als koper van
materiaal, van harte danken en felici-

teren.
Ben je geïnteresseerd in de Dam-

iaanaktie? Werk je graag mee volgend
jaar? We hebben nog veel handen
tekort. Laat nu al iets weten aan: Stef
Mulier, Damiaanaktie Leuven, Grez-
straat 8, 3046 Vaalbeek,016/23.18.66.

Teater

Voor de teaterproduktie We need to
know ('86-'87) zoekt Jan Lauwers van
het Epigonenteater ziv (Incident. De
Struisvogel) nog enkele medewerkers
m/v (dansers-akteurs).

Schriftelijke sollicitaties (met foto)
voor zaterdag 5 april sturen naar: vzw
Schaamte, Onze-Lieve-Vrouw van
Vaakstraat 81, 1000 Brussel.

ZOEKERTJES
• Te huur gezocht: kamer in Heverlee
of Leuven voor maart/april en mei
wegens tijdelijke job in Heverlee.
Karin Americkx, Dorpsstraat 41, 1881
Merchtem, Tel. 02/460.01.62.
• Is uw zakrekenmachine (alle mer-
ken) kapot of ontregeld (bijv. Texas
Instr. met dubbele aanslag)? Voor 250
fr. is hij terug nieuw (met garantie).
Anders gratis. Tel. 23.14.65.
• Chris verzorgt al uw typwerk(werk-
jes, tesis, ... ) met jarenlange ervaring
(op IBM). Tel na 17.00 of WE:
016/56.39.98.
• Voor al uw typwerk: 016/26.09.37.
Op een elektronische schrijfmachine.

• Tekstverwerking - daktylografie :
Els Janssen. z.w. Brusselsestraat 214
na 7u 's avonds.

• AI uw typwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en Wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders. 011/43.20.82.

• AI uw typwerk op tekstverwerker,
que sea espanol, Engfish, français oder
Deutsch. Alles aan studentvriendelijke
prijzen. Bel. 016/23.46.26. Na 18u.
• AI uw typwerk snel, verzorgd en
toch niet duur op elektron. Canon
(Nl., Fr., Eng., Sp., Ital., Duits).
016/23.82.97.
• Verloren: Guatemalteese Indiaanse
poncho, tss. 6/3 20u en 7/3 23u. Weg:
Leuven-centrum ner Herent-Parochie-
zaal. Graag terug bezorgen bij Sara
Martinez, 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

• Mijn jas is donderdag 13/3 1986
meegenomen te ISOL. Wie dit gedurfd
heeft moet ook maar durven hem
terug te geven. Mag ook anoniem. En
dit op volgend adres: Fr. Lintstraat 80.
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Scholierenbeweging

De scholierenbeweging is
de voorbije I weken in
opgang. Woensdag 29

januari, de 150ste dag in de
wachttijd voor schoolverlaters
werd voor de eerste keer aktie
gevoerd. Een eerste nationale
staking op 21 februari toonde de
strijdwil van de scholieren. Op
woensdag 5 maart kwamen dan
ongeveer 20.000 scholieren op
straat tegen de regeringsplan-
nen. Dit is meer dan bij de grote
scholierenbetoging tegen het
plan Van den Boeynants in de
jaren zeventig. Nieuwe akties en
betogingen liggen in het ver-
schiet. Waarom komen deze
scholieren, waaronder veel toe-
komstige universiteitsstudenten,
in beweging? Een eerste kennis-
making.

Ondanks vele veelbelovende speeches
in het voorbije jaar van de jeugd
veranderde er niet veel aan de proble-
men waar de jongeren mee te kampen
hebben. Ze blijven met ongeveer
200.000 werkloos en moeten, als ze al
een uitkering krijgen, het stellen met
lage werkloosheidsvergoedingen. En
1986 kondigt zich al evenmin goed
aan. Dat blijkt wanneer we de rege-
ringsverklaring van Martens VI over-
lopen.
Vooreerst is er de verdubbeling van

de wachttijd voor schoolverlaters. In
november 1985 zaten 62.000 jongeren
in hun wachttijd. Dit is de tijd die
iedere schoolverlater moet doorlopen
om een werkloosheidsuitkering te
kunnen krijgen. Ze bedraagt nu 150
werkdagen. Bij een verdubbeling zou-
den vele jongeren ongeveer I jaar
zonder inkomen zitten. Dat inkomen
is echter ook niet veel soeps. Nu krijgt
iedereen 10.218 fr. per maand. alleen
alleenstaande jongeren ouder dan 21
jaar krijgen 13.338 fr.
Verder bestaan er momenteel reeds

een aantal tijdelijke en onderbetaalde
arbeidskontrakten zoals BTK. DAe,
TWWen jongerenstages. Gemeenzaam
nepstatuten genoemd.
Martens VI gaat verder op de weg

der nepstatuten als 'oplossing' voor de
werkloosheid. Jongeren die werkloos
zijn zullen graag eën minderwaardig
kontrakt aanvaarden: "Beter dan
niets" is de reflex. Maar op termijn

ondergraaft dat het gehele stelsel.
Eenmaal de tweederangsarbeids-
lonen, zonder sociale zekerheidsbij-
dragen. ingeburgerd zijn. zullen de
andere kontrakten moeten genivel-
leerd worden naar beneden toe.
Als derde maatregel: twee maanden

langer naar het leger. De legerdienst
zal dan 10 maand in Duitsland en 12
maand in België bedragen. De regering
wil meer miliciens in het leger om het
aantal beroepsmilitairen te kunnen
verminderen. Miliciens zijn veel goed-
koper (75 tot 100 fr. per dag). Op die
manier kan voldoende geld gedrain-
eerd worden voor de dure Nato-taken.
Bovendien wordt ook het statuut

van de gewetensbezwaarden aangeval-
len. Er zal ook een verlenging komen
(18 maanden in plaats van 15 in de
gezondheidssektor, 24 in plaats van 20
maanden in de socio-kulturele sektor).
Bovendien zal er een veel strenger
onderzoek komen naar het maat-
schappelijk nut van de instellingen uit
de socio-kulturele sektor. De kans is
dus reëel dat vele instellingen uit het
jeugdwerk of progressieve organisaties.
wel maatschappelijk on nuttig bevon-
den zullen worden.
Tegen al deze maatregelen komen

de scholieren in aktie. Kenmerkend bij
vele scholieren is het geloof in eigen
kracht. Daarbij doet dit denken aan de
beweging tegen het plan Van den
Boeynants. Dit voorzag dat. iedere
jongere zijn legerdienst verplicht op 18
jaar zou vervullen. Verder was het een
plan om een beroepsleger betaald door
een 'solidariteits'belasting uit te bou-
wen. Dit 'feest' ging toen niet door. De
duizenden scholieren slaagden erin dit
plan terug te drijven.
Verder opmerkelijk feit waren de

spandoeken met 'arbeiders-scholieren
één front'. Deze als aloude myte en'
aftandse tante afgedane slogan duikt
terug op. Te Luik gingen vele scholie-
ren in betoging naar de FN-fabrieken.
Te Genk werd kontakt gezocht met de
mijnwerkers enz ... Ook het gezamelijk
optreden van Belgische schÓlieren en
migrantenkinderen valt te noteren.
Een toch wel opmerkelijke zaak,

deze scholierenbeweging, in deze tijd
van vele pessimistische geluiden als
zou de jeugd apatisch en in niets
geïnteresseerd zijn. De studentenbe-
weging heeft zeker veel te leren van
.deze hernieuwde dynamiek onder de
scholieren In volgend artikel gaan we
dieper in op deze beweging.

Stef Vanthuyne
Martine Uytterhoeven

,ZOEKERTJES
• Blauwe nylon reistas ergens verla-
ten aangetroffen? t.t.b. Vanmuysen
M. Wieringstr. 11 tel. 011/42.31.15.
• Gezocht: gewetensbezwaarde voor
het solidarity center (hulp voor vreem-
de studenten), Dekenstraat 4. Of
kontakteer Mevr. Nicaise op tel.
016/22.68.&2. (na 19 uur)
• Te huur gezocht: min. 6 kamers
vanaf eind sept 86, met keuken en
douche. Z.w. Leopoldstraat 45 Leuven
(Liesbet, Inge, Griet)
• Gezocht: kasseisteen waar Hadewij
over viel (als museumstuk gevraagd).
De Olijke Bende. .
• Gezocht: kuisheidsgordel voor
mijn te wulps geworden schildpad.
z.w. Ingrid F. Tiensevest 180.
• Het moet zo; je moet immers het
KAF van het KOREN kunnen schei-
den. Of wat dacht u?
• Verhuur handen en hersenen aan
mensen met software problemen.
Schrijven naar Pat riek Weemeeuw.
Tiensevest 164
• Gezocht: moed en uithoudingsver-
mogen voor de amateurs Annette en
Ingrid om het vijf km. uit te houden.
• Gezocht: informatie over het be-
drijf "Looza" gevestigd te Borgloon
(voor een verslag in het kader v.d.
lessen ekonomie), z.w. RonaId Nelis-
sen, Lepelstraat 9 kot 30 Leuven.
Dank!
• Gezocht: gemeenschapshuis voor
volgend jaar 86-87 met 8 kamers.
Gemengd. Kontaktadres Eric Baes,
Hogeschoolplein 3, Leuven. Tel. 016/
22.23.24. (kamer 118). Na 17.30 uur.

• Gezocht: lijfwacht om Marc Mer-
tens te beschermen tegen G.J. en L.C.

Huurmoordenaars gelieve zich te ont-
houden.
• Desperatly seeking Suzi. My Iips are
longing to kiss yours! z.w. Naamse-
straat 29. Bobo!
• Tarzan zoekt lieve Jane om samen
apenootjes te eten. z.w. Windmolen-
str. I. kamer 22. pvba Libido
• Volgende week is het Paasverlof; gij
zult er waarschijnlijk niet veel van
merken, maar Inge, ik zal je missen!!
(wat?)
• Beter een hond aan de leiband. dan
tien engeltjes in de lucht
• Gezocht: advertentiewerfster (m/v)
voor 2-maandelijks feministisch blad,
tegen kommissie. Tel. 016/23.37.46.
('s morgens).
• Te koop: IOdaagse reis naar Dolo-
mieten tijdens de Paasvakantie (ver-
trek 4/4/86). 016/44.30.56. (na 18u)of
Hulsberg 38, Kessel-lo.
• Hollandia-Tf), woensdag 19-3inde
Design. Gratis vat om II uur.
• Verloren op 6 maart in het station:
bruin en blauw geruite paraplu met
houten handvat. Terug te bezorgen
aan R. Hawinkel, Van Arenbergh-
straat 28 Leuven.
• Anatol: bruin plusjen aa pje zoekge-
raakt i.d. M.Theresiastr. wordt ge-
zocht door z'n baasje. Sneppenberg 18
Leuven. Beschrijving: blauwwit ge-
streept truitje.
• Om enige vertrouwdheid met toe-
komstige beroep te verwerven, wenst
psychologe in spe ervaring op te doen
met (seks.) gefrustreerde jongens. z.w.
H.B. St-Maartensstr. 42.

• Ben bril (blauwe etui) verloren in
API eind januari. Merk: Rodenstock.
z.w. Tiensestr. 170 bij Edouard of
Rietje.

aanzienlijke prijsdaling
voor HP calculators(prijzeninclusiljb.t.w.)

11C 4.998,- nu 3.998,-
12c11031,- nu 7.998,-

15c

16c 11.031,-nu a569t-

41cv 19.305,-nU11.998,-
lIt:N:)t:~IHAAT'29 41

9.928,-nu 6.998,- T...=23.3~E~~;~.12~~E:~~Ei731 CX28.498,-nU 16.998,-
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Kademitch. coöper.tief I.W.

Vakatures voor' de nieuwe koepel
Algemene voorwaarden

Voor de ondersteuning van de werking van haar raden gedurende het
akademiejaar 1986-1987 zoekt de nieuwe overkoepeling bestaande uit
alle ASR-kringen en een deel van de KrUL-kringen, 13halftijdse krachten.
Van de vrijgestelden wordt verwacht dat ze de Algemene Vergadering
van hun raad helpen om tot eea overdacht beleid te komen op hun terrein
en dit beleid met kennis van zaken uit te voeren. Alle vrijgestelden
werken onder een bediendenkontrakt van bepaalde duur (I jaar) van I
september 1986 tot en met 31 augustus 1985. met uitzondering van de
redaktiesekretaris voor wie de termijn één maand vroeger begint en
eindigt.
Sollicitaties, schriftelijk, met cv mótivering en specifieke vermelding

van ervaring die voor een raad nuttig kan zijn, moeten ten laatste op
maandag 21 april 1986 om 16.00 uur aangekomen zijn op het ASR-
sekretariaat ('S Meiersstraat 5, 3000 Leuven) voor de vakatures [SOL,
Veto, Sociale Raad, Kringraad en algemeen sekretaris; bij de Algemene
Vergadering van Kultuurraad, Van Evenstraat 2D 3000 Leuven en op
Sportraad, Tervuursevest 101, 3030. Heverlee voor de respektieve
vakatures.

Kultuurraad
Halftijdse betrekking (m/v)

Taak: begeleiding van de Algemene
Vergadering van Kultuurraad en kon-
takt-mer-ae 'Werkiilg"Van-'f Stuc-:-IJe
kandidaat komt bij voorkeur uit het
studentenmilieu en ervaring met de
werking van 't Stuc en de Algemene
Vergadering is vereist.

Sportraad
2 vrijgestelden (mlv)

Hun taak bestaat erin de doelstel-
lingen van de raad uit te werken. Deze
opties behelzen een vijftal facetten:
- kompetitie en massasport
- financiële ondersteuning van krin-
gen

- verdedigen van studentenbelangen
aangaande sport aan de universiteit

- subsidiëren van speciale sporten
- studentenvertegenwoordiging in
verschillende komitees

Meer specifiek behelst deze taak:
- het begeleiden van en werken met de
Algemene Vergadering (Av), In een
wederzijdse vertrouwensrelatie o-
penstaan voor initiatieven van de
Av, deze uitwerken, zelf mensen
motiveren en met ideeën uitpakken;

- het konkreet realiseren van: organi-
satie massasporten en tornooien,
kontakten met sponsors, permanen-
tie en service, archief, boekhouding.
verslagen en uitnodigingen, begro-
ting en exploitatie

- probleemdetektie en studiewerk
Sollicitaties dienen schriftelijk, met
cv. motivatie en vermelding, het
sekretariaat van Sportraad te berei-
ken ten laatste vrijdag 2 mei 1986
om 17.00 uur. Universitaire oplei-
ding is wel gewenst. De kandidaten
dienen aanwezig te zijn op de Av van
Sportraad op maandag 12 mei 1986
om 20.00 uur op de zolder van De
Spuye (kantine Sportinstituut), Ter-
vuursevest 10I,Heverlee.

Veto-redaktiesekretaris
halftijdse betrekking (m/v)

De kandidaat moet op de hoogte zijn
~_het_maken van, het blad. zowel
inhoudelijk als technisch. Zijn taken
bestaan vooruit uit administratie, het
bijhouden van briefwisseling, deel-
nemen aan de werkgroep publiciteit ..
het bijhouden van het archief en het
verzorgen van de permanentie. Daar-
naast begeleidt hij de redaktie. spoort
aktualiteiten op en legt kontakten met
redakteurs. Als bindschakel tussen alle
redaktiegeledingen is hij de verant-
woordelijke voor het uiteindelijk ter
plekke komen van een kwalitatief
hoogstaand blad. Vooral in augustus.
september en oktober wordt verwacht
dat hij zich halfdood werkt om de boel
op gang te trekken.

Sociale raad
J halftijdse vrijgestelden (m/v)

Voor deze vakature wordt uitgekeken
naar zeer dynamische personen met
administratieve en organizatorische
kapaciteitcn.
De Kandidaten moeten verder ken-

nis hebben van de werking van Sociale
Raad (werking van sociale afgevaar-
digden, van de A V, van het medebcheer
in de sociale sektor). De kandidaat
moet geïnteresseerd zijn in de probic-
ruuriek rond studiefinanciering. stu-
dentenhuisvesting, gezondheidszorg,
studentenn:staurants. en alles wat
verder nog met de sociale positie van
de student te maken heeft. Hij/zij
moet bereid zijn de belangen van de
student hierin te verdedigen.

ISOL
halftijdse betrekking (m/v)

De betrekking vereist een aktieve
belangstelling voor de belangen van de
buitenlandse studenten, een aktieve
kennis van het Engels en a priori een

goede kennis van het Nederlands.
De kandidaten moeten op de hoogte

zijn van de werking van tSOL, de ASR
en de sociale dienstverlening voor de
buitenlanders aan de KUL. Verder
moet hij/zij geïnteresseerd zijn in
socio-kulturele aktiviteitcri en ver-
trouwd zijn met boekhouding en
administratie.

Kringraad
2 vrijgestelden (m/v)

De kandidaten staan in voor de
dagelijkse werking, administratie en
begeleiding van de Kringraad. haar
Algemene Vergadering en haar ver-
tegenwoordigers in de respektieve-
lijke universitaire organen (Akade-
mische Raad, Interfakultaire Kom-
missie voor Aggregatie).
Verder verzorgt hijlzij inhoudelijk

studiewerk aangaande problematie-
ken over universitaire aangelegenhe-
den in het algemeen en universitair
onderwijs in het bijzonder.
Tot zijn/haar taak behoort ook het

onderhouden van kontakten met
kringvertegenwoordigers en aktieve
studenten in de verschillende fakul-
teitskringen. De kandidaat komt bij
voorkeur uit het studentenmilieu
--- Algemeen Sekretaris"

Halftijdse betrekking (m/v)
Hij/zij is belast met:
- het administratief (korresponden-
tie, personeelsaangelegenheden ....)
en technisch beheer van de over-
koepeling en haar huisvesting.
- Het voorzitterschap van de Finan-
ciële Kontrole Kommissie der vrije
verenigingen

- de koördinatie en de centralisat-ie
van de informatie van en naar 'Qe
verschillende raden.

De mogelijkheid bestaat dat bij één
van de raden een mandaat wegvalt.

ASR
1 mei - 31 juli 1986

De kandidaat zal konkreet verant-
woordelijk zijn voor de uitgave van het
Vademecum van Kringraad voor het
volgend akademiejaar. Dit is zowel de
inhoudelijke, technische als publici-
taire kant van de zaak.
Daarnaast zal hij ook een deel van

de technische en administratieve wer-
king yan ASR op zich nemen.
De kandidaat komt bij voorkeur uit

het studentenmilieu en vertrouwdheid
met de werking van ASR strekt tot
aanbeveling.
De vrijgestelde zal werken onder een

halftijds bedienden kontrakt. Schrifte-
lijke sollicitaties moeten het ASR-
sekretariaat, 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven. bereikt hebben voor maandag
21 april 1986 te 17.00 uur.

ï~-------------------------- ,
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processen een intelligent antwoord
formuleren op de gestelde vraag.
De moeilijkheid waarop die teorie

van de Artificial Intelligence in dit
verband stuit is door M. Polani als
volgt verwoord: "de wetmatigheden
die de (fysische) komponenten bere-
gelen zijn onverschillig ten opzichte
van de doelstelling van de machine."
Een klok is dus enkel een klok omdat
ze als klok bedoeld is; niet omdat de
specifieke samenhang van de mecha-
nische komponenten 'natuurlijk' zou-
den verwijzen naar het klok-zijn. Elke
machine is bepaald door de intentie
waarmee ze gemaakt is, zo zou men
Polani's kritiek kunnen zien.

In verband met Artificial Inte/ji-
gence lanceert Searle nu het gedach-
tenexperiment van de Chinese kamer.
Hij komt tot de konklusie dat het
misschien wel mogelijk is een kompu-
ter op die manier te programmeren dat
hij Chinees lijkt te spreken en te
verstaan, maar dat dit dan een mecha-
nistische vorm van spreken is: de
machine begrijpt geen Chinees en de
'puring test' die doorgevoerd wordt
om de komputer voor korrekt Chinees
te programmeren kàn doorstaan wor-
den zonder dat er kreativiteit en
intelligentie mee gemoeid is.
Die 'puring test' is dus voor een

mentale aktiviteit volstrekt irrelevant.
Of om het in een semiotisch jargon te
formuleren: Searle toont aan dat er
sprake kan zijn van een korrekte
syntaxis, zonder dat die rekenschap
kan afleggen van de semantiek, van de
betekenis en van de intentionaliteit
van om het even welke intelligente
aktiviteit.

Herman Roelants over 'Artificiallntelligence'

De Komputer weet het heter
ii

A Is we de Japanners mogen
geloven dan zitten we
binnenkort met een vijfde

generatie komputers : die dozen
zouden dan van het kaliber zijn
van HAL, de sympatieke kom-
puter die Stanley Kubriek ten
tonele voerde in 2001, a Space
Odyssee (1969). Of die vijfde
generatie met evenveel stijl ten'
'onder zal gaan als HAL in de
film, dat wil ik nog wel eens zien.
Feit is dat het hele opzet ge-
baseerd is op het geloof in de
zogenaamde Artificial Intelligen-
ce of kunstmatige intelligentie:
volgens die opvatting kunnen
er komputers ontwikkeld wor-
den die met de mens van gedach-
ten kunnen wisselen in een
natuurlijke spreektaal, en die in
staat zijn tot kreatief denken.

De vraag is: wat versta ..t men onder
kreatief denken? Dat is een kompleks
probleem. Het is bovendien één van de
stokpaardjes van professor Herman
Roelants, die vorige week een filoso-
fische konferentie hield over Mens en
machine en meer bepaald over Artifi-
ciallntelligence.
. De zaal zat afgeladen vol, en wie
Roelants kent zal dit niet verwon-
deren: Roelants maakt filosofische
problemen tot spannende kwesties. En
zo ook hier: de ideeën van de
protagonisten van de Artijicial Intelli-
gence trekt hij tot de uiterste konse-
kwentie door om ze op die manier te
ontmaskeren op valse ambities.

Intelligente oplossingen?
Om te beginnen: Artijiciallntelligence
steunt op een duidelijke premisse. Het
is een uitloper van de Problem-Solving-
teorieën waarin elke problematiek of
kwestie herleid wordt tot een probleem
dat om een oplossing vraagt. Newell en
Simon, de auteurs van onder andere
Human problem solving (1972), verge-
lijken in dit verband de menselijke
geest met de komputer: de menselijke
geest is niets anders dan een kom plek-

\ '

Artificiële Intelligentie of Herman Roelants?

se machine die gegevens opneemt en
verwerkt, en die oplossingen gene-
reert. Newell en Simon maken de mens
tot "een ondersoort van de informatie-
verwerkende en symboolmanipuleren-
de instrumenten," zegt Roelants. Zij
nemen aan dat de menselijke geest een
machine is die elementaire eenheden
stockeert en manipuleert en bovendien
dat het manipuleren van symbolen aan
de basis ligt van elk kreatief en
intelligent gedrag (een gelijklopende
stelling kan men vinden in de taalteo-
rieën van Chomsky).

Het is een straffe stelling, maar in
die uiterste konsekwentie is ze even
simpel als naïef. Het leidt tot de
gedachte dat het kreatieve denken te
vatten is in een algoritmisch systeem
dat data via een input en een program-
ma tot een output verwerkt.
De kiemen van die opvatting liggen

volgens Roelants echter al in de 17de
eeuw: bij Descartes.

(foto Veto)

Klok =P klok
Descartes : de man die tegen Aristote-
les in beweerde dat alle dingen die
kunstmatig zijn, tegelijk ook natuur-
lijk zijn. "Voor een klok is het even
natuurlijk om het uur te slaan als het
voor een boom is om vruchten te
dragen," zo parafraseert Roelants
Descartes' gedachte. Het doel waar-
voor iets gemaakt is, is dus uit het
produkt zelf af te lezen; een klok kan
niets anders zijn dan een klok.
Dat lijkt logisch maar dat is het niet,

zoals mensen als John Searle en M.
Polani aangetoond hebben. Op dezelf-
de gedachtengang steunt echter ook de
Artificial lntelligence wanneer zij een
fysisch symbolensysteem poneert als
matrijs of basis voor elk intelligent
gedrag: dat betekent dat de elementen
(symbolen) in de struktuur bepalend
zijn voor het resultaat van het denk-
proces. Een komputer die gevoed
wordt door data kan .dan via zoek-

Numerus Clausus uitgesteld?
OP 5 maart waren enkele

studenten geneeskunde
uitgenodigd op het mi-

nisterie van Sociale Zaken. Prof.
Van Orshoven, hoogleraar huis-
artsgeneeskunde aan de KUL
verving minister Dehaene. De
studentendelegatie had enkele
prangende vragen rond numerus
claus us, de 40 % regel voor
specialisten, EEG-richtlijnen,
buitenlandse studenten,... Een
hele boterham.

Dr. Wynen dreigt ermee het akkoord
artsen-ziekenfondsen niet te onderte-
kenen wanneer op 29 april eerstko-
mend geen Koninklijk Besluit 'geno-
men is om het aantal artsen de
komende jaren sterk te doen dalen.
Het ministerie, bij monde van Dr. Van
Orshoven, betwijfelt echter of dit
haalbaar is. Niet alleen is de Konfede-
ratie van Belgische Syndikaten het niet
helemaal eens met dit standpunt, maar
zouden ook de aangesloten artsen
(zo'n 80% van het totaal) hun sociaal
statuut zien vervallen en 50.000 fr.
mogen afdragen aan het RIZIV. De
vraag is of Wynen dit op zijn geweten
wil hebben. Minister Dehaene denkt
dat er genoeg artsen zijn maar hij zou
gekant blijven tegen numerus cIausus
of numerus fixus. Enkelejaren geleden
hoopte men dat door de daling van het
aantal ingeschrevenen in eerste kan
alle prodiemen zichzelf zouden oplos-
sen. Nochtans bleek het aantal studen-
ten in tweede kan niet evenredig te
dalen. Het slaagpercentage steeg dus.
Nu wordt een tussenoplossing ge-

zocht, aldus het ministerie. Forfaitaire
betoelaging van de universiteiten zou

14 dagen geleden verworpen zijn. Een
goede oplossing voor de beperking is
nog niet gevonden. De minister zoekt
ze in elk geval in de kandidaturen,
want hij verwerpt elke beperking na
zeven jaar studie.

Een ander
gezondheidsbeleid ?

De studentendelegatie vroeg of het
niet zinloos is een beperking in te
stellen zonder te weten welke types van
artsen en hoeveel van elk type er zullen
nodig zijn in een dringend nieuw
gezondheidsbeleid. Prof. Van Orsho-
ven gaf toe dat sinds het begin van de
diskussie in 1975 er inderdaad niets
gebeurd is om het gezondheidsbeleid
te herstruktureren. Als we nu niets
doen zal het in 1995 nog slechter zijn.
Toch wil de minister nu voor enige
hervorming eerst te weten komen waar
de nood ligt. Men wil namelijk een
kadaster opstellen waarin elke dokter
elke aktiviteit moet optekenen, alsook
de aard van de klacht. Zo zou men
binnen ongeveer drie jaar de eerste
resultaten 'kunnen verwerken, die aan-
geven welke arts teveel werk heeft en
welke te weinig, welke klachten onvol-
doende aan bod komen, enz ... Voor-
lopig zijn er enkele peilstations opge-
richt, maar een echt kadaster moet met
een Koninklijk Besluit vastgelegd wor-
den. Een dergelijke poging strandde
vorig jaar omdat men sankties moet
inbouwen die de artsen verplichten op
tijd, volledig en korrekt hun antwoor-
den in te vullen.
Met zulk een kadaster bleken de

verwachtingen van het ministerie voor
een ander gezondheidsbeleid hoog te
liggen. Terwijl er nu maar rustig wordt
aangemodderd, zouden we in dit geval
kumuls die werkelijk niet door de

beugel kunnen, wettelijk kunnen be-
perken. Ook laten deze cijfers toe een
pensioenregeling uit te werken. Een
bijkomend probleem om dit laatste
beter te regelen vormt het verbod in
België om de fiskale aangifte van
artsen na te kijken. Zover is men dus
nog niet. Wel zou het kadaster een
goed inzicht geven in welke praktijken
het nuttig zou zijn associaties aan te
moedigen, of door vermindering van
de RIZIV-terugbetaling zogenaamde
monsterpraktijken te bestraffen.

Aktie voeren!
Het einde van het gesprek op het
kabinet van Dehaene hield voor de
geneeskundestudenten ware verras-
singen in. Hun vrees voor numerus
clausus is gegrond op weliswaar vage
passages in de tekst van het regeerak-
koord en op de afspraken gemaakt
tijdens het mediko-mutualistisch over-
leg. Hier hoorden zij dat numerus
clausus bij de minister voorlopig enkel
een idée d'esprit is. De gezondheids-
zorg is in volle reformatie en pas na een
studie van het beloofde kadaster
(d.w.z. na minimum 2 jaar) zou men
willen ingrijpen in een mogelijk over-
aanbod aan geneesheren. Voorts ver-
duidelijkte prof. Van Orshoven dat de
studenten zouden moeten aktie voeren
(= betogen) omdat ze zo een steun
zouden zijn voor de minister.
De delegatie, die bestond uit genees-

kundestudenten van de KUL en
uct., was globaal tevreden met het
gesprek, vooral dan wat betreft de
aandacht voor een hervorming van de
gezondheidszorg en de verwachte stu-
die naar de noden van de hulp-
verlening.

Yon Fleerackers
Mineke Viaene

Chinees
Die kritiek is verwant aan deze van
Joseph Weizenbaum: Weizenbaum
legt de nadruk op de plasticiteit van de
menselijke geest. De menselijke geest
is zeer dynamisch en flexibel, terwijl
een machine - ook een komputer van
de vijfde generatie - een duidelijke Macht
instrumentaliteit of 'special purpose' Zo simpel liggen de zaken dus niet en
heeft. voor 'wie nu nog volgt kan ik vertellen
En in dezelfde richting kan men de dat er na de uiteenzetting vim Roelants .

kritiek van John Searle interpreteren. vanuit het publiek nog een aantal
Roelants legde nogal wat nadruk .op belangrijke kwesties te berde ge-
Searles benadering, wellicht omwille bracht werden. Wees gerust: er is stof
van de grote autoriteit. die Searle als genoeg om over na te ~eQken.. .
filosoof heeft~e_!r1e IS één van de Dat de vijfde generatie een uitzicht-
protagonisten van de zogen.aam~e ~ loos projekt is, is voor mijn part w~1
analytische filosofie en legt In ZIJn een uitgemaakte zaak. In elk geval.is
taalteorieën sterk de nadruk op wat het oorspronkelijk opzet om kreatieve
men de 'aktionele kontekst' van het machines te maken duidelijk voorbij-
taalgebruik noemt ..Ee!,-taal is volgens gestreefd. Mam: wat missc?ien belang-
hem een konstruktie diesl~chtsals taal rijker is en wat In Roelants. betoog met
kan beschouwd worden In een kom- expliciet aan bod kwam, IS de macht
munikatieve kontekst. Eenzelfde k~>n- van de komputer als instrument. Daar
struktie kan in een andere kontekst iets lijkt geen enkel filosofisch argument
totaal anders betekenen of aan een tegen opgewassen.
andere intentie tegemoet komen.

Didier Wijnants

Donderdag 20 maart
20.00u. FILM Eksploratiefilms Mysterieus Brazlllö (C. Debruyne) in Aud.
Minnepoort. Org. Culture~1 Centrum -

20.00u. LEZING Grote denkers In het oosten: Malmanldes door Prof. L.
ûeoueker in L & W, 8ste verdiep. Inkom 50BF. Org. Inforiënt

20.00~. LITERATUUR Leuven Literair 4 Voordracht met muziek. Eregast: B.
Decorte. In 'tStuc. Inkom: 40BF. Org. Dosfelkring - Leuvense
$chrijversaktie - Universitaire Werkgroep Literatuur

21.00 u. PARTY International Students Party met Ça Va Prima, in ISOL.
Inkom is gratis. Org. IS OL International Festival

Vrijdag 21 maart
21.00 u. MUZIEKVIDEO The Bol/ock Brothers, Nick Cave e.a. in 'tStuc.

Inkom 80/100. Org. The Foundation, 't Stuc

Zondag 23 maart
13.00u. ETEN & MUZIEK Bart Smets verzorgt een Chinese rijsttafel terwijl
Pol Bess een jazzy tea time verzorgt. In: De Spuye. Tervuursestraat 101

15.00 u. TEATER Weg naar Waan door Studio Peer in Aud. Minnepoort.
Inkom: 80/120

20.15 u. LEZING ACW en Politiek. Wie KAPt ermee? door J. Mariën. in UP,
Jan Stasstraat 2. Org.: Kristenen voor het Socialisme

Dinsdag 8 april
20.00 u. TEMA-AVOND Vrouwen seksualiteit in het Vrouwenhuis, J. Lipsius-
straat 57. Inkom gratis. Org. Vrouwenhuis

Maandag 14 april
20.30u. FILM Annle Hall van W. AI/en, in Aud. C200M. Inkom 60nO en abo.
Org. VTK, Wina, LBK

Woensdag 16 april
15.00 u. LEZING From RelIgIous Experiment to Moral MaJorlty: the role of

organ/zed rellglon In the development ofthe USA door F. Campbel/ in L& .
W, 8ste verd. Inkom gratis. Org. American Studies

14.30 u. VOORDRACHT Guido Cloet in de reeks Leuvense middagen der
Poëzie in de Kansel. Muntstraat 15

Vrijdag 18 april
14.00 u. SYMPOSIUM The Braln-Mlnd problem. Phllosophlcal and neuro-
phys/ologlcal approaches. Lectures by John C. Eccles, Otto D.
Creutzfeldt, Jànos Szentàgothai, in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.
Zaterdag 19 april is er een open diskussie voorzien vanaf 10.00u.

TENTOONSTELLINGEN
FOTOTENTOONSTELLING 30 Jaar geschiedenis van het kind In de vierde
wereld In het Stadhuis van Leuven, nog tot 23maart, doorlopend van 10 tot 18

Citaat van de week

Ik ben een nihilistische agnostieker, maar verder een brave
katholiek zoals iedereen

Johan Van den Bulck, pseudokrast, WeL, maart 1986


