
BELGIE - Over 'Het Belgisch labyrint: de onderhand bekende mini-bestseller en eindejaarsaanbieding van 1989,
van dichter en joemalist Geert Van Istendael; hadden wij een gesprek met de auteur. Deze week over de taal van
België, volgende week over het politieke gekrakeeL (Foto Hendrik Delagrange)

Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

In dt; 14de of 15 eeuw of zo, kende Europa een
Renaissance. Aldus onze rektor tijdens zijn openingstoe-

spraak op de Medikabeurs. Maar ook korte tijd na het jaar
duizend was er reeds sprake van een renaissance, allez
tenminste als je rekent in termen van lange tijd. Immers,
vervolgt onze rektor in zijn toch wel opgemerkte toespraak,
ongeveer in dat jaar werd hier in Leuven de eerste
niersteenverbrijzelaar in dienst genomen, of was het nu
weer een stetoskoop, of een nieuwe rektor. Nu geraken we
ook de kluts kwijt. Effe kijken op pagina 15.

Bij DWB gaan ze prat op het ontdekken van nieuw talent,
en die mogen dan uren op de stoel voor een portret van

Anne van Herreweghen. Zo hebben ze er sedert kort een
bescheiden Spanjaard bij, een zekere Dali. Maar als zijn
schrijversroem een even kort leven zou beschoren zijn als
zijn snor, dan heeft Anne zijn boek toch niet goed gelezen.
Meer talent op p. 13

Helden moeten herkenbaar zijn. Dat weten we allang op
. \.toto, daarom dragen wij een uniform. Kwestie van

persoonlijkheid te laten zien. Ook de striptekenaars hebben
dat begrepen, dat weten we nog van toen we in die fraaie
boekjes lazen. Nu zijn we er te groot voor geworden, en
daarom lezen we DWB. lenssens en Janssens ? Nee, die
lijken er niet op. Meer heldendom op p.6

Je hebt helden en je hebt de rest. Helden vallen op door
hun peperkoeken hart of hun edelmoed. De rest moet

opvallen door nu en dan eens ergens een artikel over te
schrijven, en daar dan de voorpagina's van de kranten mee
te halen. Er is duidelijk sprake van elitarisering van de rest.
Meer niets bijzonders van Deleeck op p.3

POK-voorzitter Germaanse
neemt ontslag
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Signaal van
onvrede met
Plan Dillemans
Het Plan Dillemans beleeft een kruciale faze. Niemand betwist dat

het in teorie heel mooi oogt. De praktische realisatie echter,
waar nu in alle fakulteiten volop aan gewerkt wordt, loopt niet

van een leien dakje. De filosofen hebben hard op de tafel geslagen: de
lineaire afname van het aantal kontakturen blijkt met zich mee te
brengen, dat de filosofie er in zowat alle richtingen op achteruit gaat. Ook
de germanisten zijn sceptisch. In 1987 hebben zij tijdéns hun
zogenaamde 'konklaaf van Grimbergen' al 27 semesteruren bespaard, in
de hoop 'er vanaf te zijn'. Met de rationalisatie wil de Fakulteitsraad van
L&W nu nog eens minimum 16 uren zien verdwijnen. Dat is niet
helemaal naar de zin van de POK-Germaanse. Bij wijze van signaal heeft
voorzitter Karel Porteman afgelopen donderdag dan ook ontslag
genomen.

Het Plan DiUemans wil het hele onder-
wijsaanbod aan deze universiteit, wals
dat heet, "rationaliseren". In alle richtin-
gen zullen vakken moeten worden gere-
ducmd, samengevoegd met andere, of
gewoonweg geschrapt. De studenten
zullen dan meer tijd hebben voor
'persoonlijke vorming', de professoren
zullen meer aan wetenschappelijk on-
derzoek kunnen doen.
Komt daarmee het nivo van de

opleidingen niet in het gedrang? Bij de
germanisten is men alvast die mening
toegedaan. In december stelde de POK-
Germaanse voor, bij1lD niets uit het
kurrikulum te schrappen, en dat terwijl
de Fakulteitsraad om een reduktie van
tweeëntwintig uur gevraagd had. Op het
Fakulteitsburo werd het voorstel dan
ook weinig gunstig onthaald. Het Buro
bracht een aantal wijzigingen aan. Dat
(vernieuwde) voorstel kwam enkele
dagen later op de Fakulteitsraad terecht.
De germanisten konden zich niet neer-
l.n bij de aangebrachte reduktie, en
verkregen dat de zaak terug naar de
POK ging. Die zou een nieuw voorstel

formuleren, mét een minimumreduktie
van zestien semesteruren.

Zwart
Afgelopen donderdag vond dan de
POK-Germaanse plaats, die de kurrikula
moest afslanken. Van de taalkundige
kolleges, zo gaat het voorstel, worden er
acht tweejaarlijks gemaakt. In het aan-
bod aan letterkundige kolleges worden
twee vakken geschrapt, en worden er
drie tweejaarlijks gemaakt. Dat levert
een reduktie van dertien uur op. Dat is
nog altijd drie uren beneden het door de
Fakulteit vooropgestelde minimum. Z0-
wel Porteman als Willy Smedts, de
sekretaris van de POK, verwachten dat
de Fakulteitsraad die uren zelf uit de
k:urrikuIa zal schrappen.
Zelfs met een reduktie van zestien

uren zit Germaanse nog altijd boven de
norm die door het Plan Dillemans wordt
vooropgesteld (tien vakken), maar, zo
zegt Smedts, "Germaanse is een richting
die drie talen én drie literaturen aan-
biedt, waarvan de studenten er twee
kiezen. Het Plan Dillemans wil de
studenten algemeen vormen: je mag
geen reduktie doorvoeren in de niet-
richtingspeci.eke vakken. Er moeten dus
germanistische kolleges worden ge-
schrapt."
Hoe ver kun je daarin gaan? Smedts

heeft zich bijvoorbeeld altijd verzet
tegen de regeling, dat de oefeningen bij
de kolleges officieel worden geschrapt
(ze verdwijnen dan uit de kollegeroos-
ters), maar in de praktijk toch' nog
gegeven worden. De facto kunnen die
oefeningen immers niet uit de opleiding
verdwijnen. "Op die manier zou een
situatie ontstaan," zo zegt Smedts,
"waarin de germanisten geen vreemde
talen meer studeren, maar enkel teorie
omtrent die talen." Die regeling komt er
waarschijnlijk toch: de germanisten krij-
gen oefeningen "in het zwart".

In verband met de onwil om op vakken
te besparen heeft de Fakulteit al heel wat
kritiek op Germaanse uitgeoefend.
"Vanuit de Fakulteit doet men alsof wij
geen moeite doen," zegt Porteman.
"Men vergeet daarbij dat wij in 1987 al
27 uren hebben ingeleverd, en dat
Germaanse meer afstudeerrichtingen

Vervolg op pacina 15 ...

Op zoek naar een nieuwe rektor

De strijd kan
eindelijk losbarsten
Dit jaar wordt belangrijk voor de KU Leuven. In mei wordt

namelijk een nieuwe rektor verkozen, die de volgende vijf jaar
de leiding van de universiteit op zich zal nemen. Tot nu toe is het

bijzonder stil gebleven rond de rektorverkiezingen, maar vanaf deze
week maandag beginnen de eerste procedures te lopen. Akademische
Raad keurt dan het kiesreglement en de lijst van kiesgerechtigden goed,
en stelt meteen ook een toezichtskornmissie samen. Vanaf dan kunnen
kandidaat-rektoren zich bekendmaken. Ten laatste half april moeten alle
kandidaturen op het rektoraat binnengelopen zijn. En dan kan de strijd
om de opvolging van de huidige rektor, professor Roger Dillemans,
definitief losbarsten.
Rektor Dillemans is in september 1985
verkozen. De verkiezingen van toen
vonden een jaar vroeger plaats dan
gepland. Oorzaak daarvan was het
plotse overlijden van de vorige rektor,
Piet De Somer, op 17juni 1985. Tijdens
de zomervakantie haalde Dillemans het
van professor De Meester uit de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen en van de
professoren Pinnoy en De Broek uit de
fakulteit Letteren en Wijsbegeerte.

jaar. Volgens het reglement is de rektor
gedurende die vijf jaar "belast met de
algemene leiding van de universiteit".
Dat houdt onder andere in dat hij "de
universitaire gemeenschap vertegen-
woordigt", de Akademische Raad voor-
zit, "waakt over de uitvoering van diens
beslissingen" en "verantwoordelijk (is)
voor de uitvoering van het wetenschaps-
beleid". Hij draagt de kandidaten voor
voor de mandaten' van vice-rektor,
voorzitter Studentenaangelegenheden
en voorzitter van de groepen Humane,
Eksakte en Biomedische Wetenschap-
pen. Hij zetelt verder onder andere in de
Raad van Beheer, het Beheerskomittee
van de Universitaire Ziekenhuizen en in
de Vlaamse Interuniversitaire Raad·.
Dat is dus een hele boterham, en het

belang van de rektorverkiezingen kan

dan ook moeilijk overschat worden.
Toch is de inspraak vanwege "de univer-
sitaire gemeenschap" erg beperkt. Hoe-
wel er aan de KU Leuven zo'n 23.000
studenten studeren en er ongeveer
10.000 mensen tewerkgesteld worden,
zijn er maar iets meer dan 1000
stemgerechtigden. Praktisch niemand
van het zogenaamde administratief en
technisch personeel (ATP) mag aan de
verkiezingen deelnemen. Voor de stu-
den ten_ende assistenten zijn de afgevaar-
digden in de fakulteitsraden en in de
Akademische Raad stemgerechtigd. In
1985 hebben er zo'n 95 studenten een
stem uitgebracht, ook dit jaar zal een
10% van de stemmen naar studenten
gaan. De andere stemmen gaan naar het
akademiscb personeel, de proffen dus. In
het reglement is vastgelegd dat zij over
minstens 3/5 van de stemmen beschik-
ken. .
Het zijn trouwens ook enkel leden van

het full-time akademisch personeel die
zich kandidaat kunnen stellen voor de
post van rektor. Daarvoor hebben ze wel
eerst dertig handtekeningen nodig van
stemgerechtigde personen: tien uit Hu-
mane, tien uit Eksakte en tien uit
Biomedische Wetenschappen. Omdat
de lijst van kiesgerechtigden pas deze
week, op maandag 15 januari, goedge-
keurd wordt, zijn er op dit moment
uiteraard nog geen kandidaten bekend.
Toch kan je al van één iemand met
relatief grote zekerheid zeggen dat hij
kandidaat zal zijn: de huidige rektor,
Roger Dillemans.

Springplank
Dillemans ontplooit vooral het laatste
jaar een merkwaardige aktiviteit. Zijn

Boter
Ondertussen heeft rektor Dillemans er
bijna vijf jaar opzitten en wordt het tijd
voor nieuwe verkiezingen. In tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld de VUB, waar er
om de twee jaar verkiezingen zijn,
.gebeurt dat in Leuven maar om de vijf
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.
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2. Ondanks dat zitten de Alma's volop
het piekuur en is het 10, 15, 20, 25
minuten file-staan elke dag! Toch werd
een opsplitsing van de uurroosters niet ~ è' .-C'n;:--. "
goedgekeurd. .

Sedes Sapentiae? Tenzij, oh nee,
morbiede Alman, je bent wel slim, en
cynisch: een voldoende prijsverhoging
lost het geldprobleem op en tegelijk
punt 2.

...Help!

Naam en adres bij de redaktie bekend

A/ma
Alman help!
1. Je wordt veel te duur, niet alleen door
de laatste prijsstijgingen, maar ook in de
differentiatie van het aanbod zit een
verdomde prijsverhoging. Een dagelijks
voorbeeld: spaghetti: 70, alternatief: 74,
twee gewone schotels aan,84 en dan nog
5 schotels aan lil! Die laatste kan ik
niet meer betalen.

vindt de eerste kiesronde plaats. Even-
tueel volgt er nog een tweede en een
.derde ronde. Is er dan nog niemand
verkozen, dan beslist de Akademische
Raad. Om alles zo eerlijR'"mogelijk te
laten verlopen, is er voor die kiesverrich-
tingen een ingewikkelde procedure ge-
kreëerd. In principe komt die erop neer
dat een kandidaat de absolute meerder-
heid moet halen. De slechtst geplaatste
kandidaten vallen af na elke ronde. De
kandidaat die het uiteindelijk haalt,
moet dan nog één hindernis overbrug-
gen: hij moet de goedkeuring krijgen van
de Inrichtende Overheid (de bisschop-
pen en enkele leken). Als die de
kandidaat weigeren, kan alles van vooraf
aan beginnen. In het verleden heeft dat
echter nooit tot problemen geleid, onder
andere omdat de bisschoppen zich de
laatste jaren niet (of niet merkbaar)
mengen in de autonomie van de univer-
siteit.

kiesreglement bepaalt namelijk dat de
verkiezingen "waardig" moeten verlo-
pen. En verder: "Verkiezingen voor het
mandaat van rektor zijn een universitair
gebeuren dat moet overeenstemmen met
de hoge intellektuele en akademische
status van de universiteit. Van de kandi-
daten wordt verwacht dat zij zich
onthouden van publicitaire kampagnes,
niet-inhoudelijke argumenten en alles
wat de sereniteit en de waardigheid van
dit kiesgebeuren kan verstoren."

Rektorverkiezingen
Germaanse filologie, professor Porte-
man (zie pag. 1), en het verzet binnen
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
tegen de plannen van de rektor.

En dan zijn er natuurlijk nog de
andere rektorkandidaten. De laatste
maanden is zowat het halve professoren-
korps al genoemd als mogelijke toekom-
stige rektor. Alles blijft voorlopig nog bij
geruchten, hoewel het opvalt dat de
naam van professor Rik Casteels, de-
kaan van Geneeskunde, regelmatig te-
rugkeert. Misschien steunt dat gedeelte-
lijk op het feit dat de professoren van
Geneeskunde zo'n belangrijk deel van
het kiespubliek uitmaken. De kandidaat
die de steun van de geneesheren krijgt,
heeft al een belangrijke voorsprong op
zijn rivalen. De vroegere rektor De
Somer kwam trouwens uit Genees-
kunde.

grootst opgezet plan - ondertussen
bekend als 'het plan Dillemans' - om het
onderwijs aan de KV Leuven grondig te
hervormen, heeft niet alleen binnen de
universiteit heel wat diskussie losge-
weekt. De laatste maanden haalt het ook
voortdurend de pers, zowel kranten,
radio als TV. Uiteraard lanceer je zo'n
plan niet in het laatste jaar van je
rektorschap om het dan half voltooid
achter te laten. Elk verstandig politikus
gebruikt een ambitieus opgezette onder-
neming juist als springplank voor een
volgende ambtstermijn. In 1985 kwam
Kringraad al tot de konklusie dat
Dillemans "de meest politieke" was van
de toenmalige rektorkandidaten, en na
vijfjaar rektor spelen zal hij dat nog wel
aangescherpt hebben.

Dillemans' rationalisatieplan bepaalt
waarschijnlijk ten dele zijn toekomst als
rektor. Behalve entoesiaste en genuan-
ceerde reakties hebben zijn ideeën name-
lijk ook al, rechtstreeks of onrecht-
streeks, tot felle kontroverses geleid.
Recente voorbeelden daarvan zijn het
ontslag van de POK-voorzitter van

Boekjes
Omdat de kampagne in 1981 nogal

bitsig en met veel publiciteit gevoerd
was, besliste men in 1985 dit artikel zelfs
zo te specifiëren dat de rektorkandidaten
geen interviews meer mochten toestaan.
Het gevolg was uiteraard dat er bijzon-
der weinig informatie naar het studen-
tenpubliek toegespeeld werd. De hoofd-
direkteur van het rektoraat, Frans Van
Nieuwenhoven, die zowat de leiding
heeft over het hele gebeuren, ant-
woordde op onze vraag naar interviews
lakoniek dat "in het artikel niet staat dat
er geen interviews afgenomen mogen
worden." Dit jaar zal 'de universitaire
gemeenschap' dus hopelijk ruim geïnfor-
meerd worden.

Dossier
Een toezichtskommissie van Akade-

mische Raad, waarvan ook één studen-
tenvertegenwoordiger deel uitmaakt,
kontroleert of de kieêprocedure regle-
mentair verloopt. Zij moeten onder
andere in de gaten houden of de
'erekode' wel gerespekteerd wordt. Het

Val'I

VOLGENDE WEEK
OPNIEUWHIW

Wie het uiteindelijk officieel worden,
blijft nog afwachten tot half april. Dan
wordt de definitieve lijst met kandidaten
opgemaakt. De eerste helft van mei Erik Paredis

r----------O.O-----------,-----11 MAANDAG 1-1---
TENTOONSTELLINGEN
® SCHRIJVERS 100 schrijversportretten door Anne van Herreweghen, tot
20 januari in de fakulteit L&W, Blijde Inkomststr. 21, ink. gratis.
® VROUWEN Een eigen engagement in de vrouwenbeweging, met
Louise Van Den Plas en Maria Baers, tot31 januari in de centrale bib, aan
het Ladeuzeplein, ink. gratis.
® JOHAN CRETEN Tot 18 februari in Transit, Tiensevest39, Kessel-Lo.

20.00 u SYMPOSIUM Het Japansymposium van het VTK, de kring van de
ingenieurs, in 10k. Onderwijs & Navorsing op Gaslhuisberg, org. VTK.

20.30 u TEATER Jan Decorte & cie speelt 'Naar Vulvania', het derde deel van
Decortes Aids-trilogie, en absoluut niet de moeite waard Ue avond wordt
verneukt), in de stadsschouwburg, ink. 200/250, org. Stuc/CC Leuven.

20.30 u SAMENKOMST van het Goeie Spoor de homo-en lesbijongeren van
de Roze drempel, dit keer over en met heterovrienden, in het JAC,
Amerikalaan 3.

20.30 u FILM Bird Now (Belgiê, Marc Huraux), over de zwarte jazz-saxofonist
Charlie 'Bird' Parker, die leefde in Chicago, in de tijd van rassenscheiding,
drugs en drank, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc

23.00 u FILM Bird Now (Belgiê, Marc Huraux), over de zwarte jazz-saxofonist
Charlie 'Bird' Parker, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc

VAN L-.- ___J

MAANDAG 15/1
TOTMAANDAG 22/1

-----11 DONDERDAG 1-1--

r----------O.O-----------,

PSYCHOLOGISCHE KRING
I!J Di 16/1 : Optreden van Surprise Act en Sleeve Cutters, in de Shrink,
ink. gratis. I!J Wo 17/1 om 21.00 u: RvB van de vzw Psychologie, in het
Kringlokaal. I!J Do 18/1 om 21.00 u: Pre-partieels-party (PPP - deel 1),
in de Shrink.

Leuven werkt mee aan het
Vredeseiland in Rwanda, deze week.
Je komt de medewerkers tegen in de
Alma, maar bijvoorbeeld ook in L&W

Hou je ogen open..

20.30 u FILM La Bande des Quatre (Jacques Rivetle), waarin vier meisjes een
teaterkursus volgen totdat die intrigerende vreemdeling opduikt, in 't siuc,
ink. 80/100, org. Stuc

HISTORIA
I!J Di 16/1 om 19.00 u: Videomania "Rusland en de USSR: de tijd van de
revolutie (14-41 )", in de Justus Lipsiuszaal. I!J Wo 17/1 om 22.00 u:
Volley 2K-l LB en 1LA-Ass. I!J Do 18/1 om 21.00 u: Danskursus in het
Arenberginstituut.1!J T-shirts: bijbestellen kan tot do 18/1.-----11 VRIJDAG 1-1-----=

20.30 u FILM La Bande des Quatre (Jacques Rivette), in 't Stuc, ink. 80/100,
org. Stuc

L8K
FEESTWEEK I!J Ma 15/1 om 20.00 u: Kantus in de Gnorgl.l!J Di 16/1
om 20.30 u: Bierproefavond in de Gnorgl.l!J Wo 17/1 : Proffentapavond
(minstens 12 proffen tappen uw pint je), in de Gnorgl. I!J Do 18/1:
Western party in de Gnorgl, cowboy/indiaan-kostuum verplicht.

'VRG
I!J Ma 17/1 om 21.00 u: Optreden Jawadde, in het HOR.

-----11 ZATERDAG 11------
09.00 lÎ INFO Sollicitatie-tfainingen: deze keer over de Verhandeling, in

Kollege de Valk, Tiensestraat 41, 10k. 01.25: inschrijvingsgeld 200 fr., org.
Koordinatiekomitee plaatsingshulp:

20.00 u KULTUUR Muziek en Poëzie: kreaties van de door het Europees
Poêziefestival bekroonde kom posities mmv. B.RT-koor olv. Vic Neès in de
,St.-Jan-de-Doper-kerk.

20.00 u LEZING Erik Spinoy over 'De derde reus', Paul van Ostaijen, in de
reeks 'Brekende Spiegels' over de beeldverandering in de Nederlandse
literatuur, in de Bondgenotenlaan 31, ink. gratis, org. Afdeling Nederlandse
L~eratuur en Volkskunde van de KU Leuven. - •

20.30 u FILM een selektie van Britse eksperimentele films, in 't Stuc, it1k.
120/150, org. Stuc,

GERMANIA
I!J Ma 15/1 om 20.00 u: Voorbereiding feestweek, in de permanentie.
Allen daarheen. I!J Samen met Romania: Di 16/1 om 20.00 u: RORA in
de praatkamer, Fak L&W, ink. gratis.

-----1.1 WOENSDAG 1-1---
13.00 u KULTUUR De dichter Herman De Coninck leest voor uit eigen werk in

de proklamatiezaal van het Arenbergkasteel, ink. gratis, org. Kultuurkom-
missie.

20.00 u KONFERENTIE Geloof in Europa door Mgr. Godfried Danneels in de
Grote Aula, org. UP en Europakring.

20.00 u FILM Vivre sa vie (Jean-Luc Godard), over een vrouw die wegens
geldgebrek terecht komt in de prostitutie en na vele omwegen gedood
wordt, in 't Studioke, Brabançonnestr. 25, org. DAF

20.30 u FILM' La Bande des Quatre (Jacques Rivette), waarin vier meisjes een
teaterkursus volgen totdat die intrigerende vreemdeling opduikt, in 't Stuc,
ink. 80/100, org. Stuc

24.00 u FILM Vivre sa vie (Jean-Luc Godard), in 't Studioke, Brabançonnestr.
25,'org. DAF '

-----tl ZONDAG 1-1---
POllTIKA
I!J Di 16/1 om 20.00 u: SOFA (o.a. rationalisatie) in Politika-sekretariaat.

10.00 u UNIVERSITAIRE BEZINNING EN, M. Moors over 'De God van de
Filosofen en de God, Vader van Jezus Christus', in Waversebaan 220,
Heverlee, bij de Paters Jezuïeten.

WINA
I!J Wo 17/1 om 22.00 u: Optreden van Rock 'n roll band Franky & the
Rednecks, in de RC-bar.

----11 MAANDAG 1-1---
20.30 u FILM Elvire Jouvet '40 (Benoit Jacquot), een film over akteren, waarin

3 akteurs "Don Juan" van Molière repeteren, in 't Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc

23.00 u FILM Elvire Jouvet '40 (Benoit Jacquot), in :t Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc

VTK
I!J Ma 15/1 om 20.00 u: J~pan-symposium, in Onderwijs & navorsing, op
Gasthuisberg. . "I "
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De smalle grens
tussen wetenschap en interpretatie

Het grote ongelijk
van Herman Deleeek, 'Zo te zien is er, wat de demokratisering van het Universitair

Onderwijs betreft, geen reden tot juichen. Het lijkt mij dan
ook meer dan gelxxlen dat de diskussie hieromtrent opnieuw

geopend wordt", aldus rektor Dillemans bij de opening van het
akademiejaar '86-'87. Dat debat is er eigenlijk nooit gekomen. Sociale
Raad heeft lange tijd haast als enige gepreekt dat de demokratisering
achteruit gaat. Beleidsmensen drukten wel mondeling hun bezorgdheid
uit, maar konkrete beleidsopties zijn er nooit gekomen. Tot plots vorige
week een 'mediabom' losbarstte: professor Herman Deleeek schrijft een
artikel 'Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later' in het
ACW-blad 'De Gids op Maatschappelijk Gebied'. Hierin wordt
benadrukt dat de demokratisering van het hoger onderwijs tot stilstand
achteruitgaat. Plots spreekt iedreen erover. Merkwaardig.

Mediabelangstelling voor Deleeek is er
immers genoeg: het konfrontatiedebat
van de Zevende Dag was helemaal aan
'hem' gewijd, De Morgen schreef een
'Focus' van vier pagina's vol, en zowel
Paul Goossens van 'De Morgen' als
Hugo De Ridder van 'De Standaard'
wijdden hun hoofdartikel aan Deleeck.
Zijn boodschap is immers verontrus-

tend, laat daarover geen twijfel bestaan.
Deleeek toont aan dat vele begaafde
jongeren uit de lagere klassen niet aan de
universiteit geraken. "Kinderen van be-
dienden nemen voor 98% deel aan het
sekundair onderwijs, voor 23% aan het
Hobu (Hoger Onderwijs Buiten de
Universiteit) en voor 18% aan het Uho
(Universitair Hoger Onderwijs). Voor de
groep van de hogere bedienden en de
kaders is de situatie precies omgekeerd:
van de honderd kinderen beneden de 25
jaar nemen praktisch allen deel aan het
sekundair onderwijs, 27% aan het Hobu
en 41 % aan het Uho" (Deleeck, pag.
1120). Deleeek heeft het in deze passage
dan nog alleen over de bedienden, en
niet over bijvoorbeeld de arbeiders.
Daar zijn de getallen nog meer veront-
rustend: slechts 3% van de kinderen
ongeschoolde arbeiders studeert aan het
Uho en 6% aan het Hobu. Bij de
geschoolde arbeiders worden dat respek-
tievelijk 10% en 5%. Dat deze diskrepan-
tie niet aan intelligentie te wijten is, heeft
de wetenschap reeds lang uitgewezen.

Kinderen uit lagere klassen komen
duidelijk meer in het Hobu terecht dan
aan de universiteiten. Bovendien gera-
ken ze aan de universiteiten ook niet
'zomaar overal': "In het Uho kennen
bepaalde fakulteiten (geneeskunde, toe-
gepaste wetenschappen en rechten) een
duidelijke oververtegenwoordiging van
hogere. socio-professionele kategorieën,
en andere (godsdienstwetenschappen,
wetenschappen, psychologie en pedago-
gie) een oververtegenwoordiging van
lagere socio-professionele groepen"
(Deleeck, p. 1126).

Bovendien slagen studenten uit lagere
socio-ekonomische klassen niet zo dik-
wijls aan de universiteit als die uit hogere
klassen. In het Hobu valt ook dit
onderscheid grotendeels weg. Opvallend
is wel het gedrag na een mislukking:
studenten uit hogere kategorieën bissen,
studenten uit lagere kategorieën stoppen
of vatten een andere - gemakkelijkere,
kortere - richting aan. Kortom, er
bestaat in Vlaanderen een enorme impli-
ciete diskriminatie op het gebied van
onderwijs.

Het merkwaardige is echter dat gelijk-
aardige cijfers al minstens vijf jaar - en
eigenlijk al een stuk langer - bekend zijn.
Professor Ivan De Lannoo van Sociale
Wetenschappen houdt zich bijvoorbeeld
al meer dan twintig jaar bezig met de
cijfers over de Leuvense studentenpopu-
latie. Reeds in 1977 stelde hij in het
tijdschrift 'Politica' de vraag: "Kan de nu
teruglopende participatie uit het lager
socio-professioneel nivo geïnterpreteerd
worden als een failliet van de demokrati-
serende maatregelen (studiebeurzen, stu-
dieleningen, uitbreiding van het stelsel
van kinderbijslagen, omnivalentie van
de diploma's van het hoger middelbaar
onderwijs, het terugbrengen van het

inschrijvingsgeld tot een symbolische
bijlage enz.) ( ...)?"
Vijf jaar later, in 1982, schreef De

Lannoo: "Over gans de periode gezien is
de sociale herkomststruktuur van de
mannelijke studenten elitairder gewor-
den. Deze evolutie voltrekt zich bijna
geruisloos: d.w.z. men moet de opbouw
van meer van elkaar verwijderde jaren
met elkaar vergelijken om een duidelijk
evolutiebeeld te zien. Daarenboven is de
evolutie systematisch en praktisch onon-
derbroken". Met andere woorden: de-
zelfde vaststellingen en konklusies als
Deleeek nu brengt.
Men zou natuurlijk kunnen opwerpen
dat zoiets niet terzake is, omdat Deleeek
recente cijfers en inzichten brengt. Tus-
sen 1982 en 1990 staat de wereld
immers niet stil. Dat is ook niet waar.
Het onderzoek van Deleeek gebruikt
gegevens uit 1985. Die gegevens waren,
voor Leuven tenminste, ook reeds jaren-
lang gepubliceerd. Prof Lammertijn van
Sociale Wetenschappen publiceerde in
1987 als eerste aflevering van 'Leuvense

Perspectieven' "Sociale ongelijkheid en
universiteit". Dit artikel was een geredi-
geerde versie van het eindverslag van de
door rektor Dillemans opgerichte denk-
groep 'Bevordering van sociaal-kulturele
gelijkheid van kansen', waarvan Lam-
mertijn voorzitter was. Deleeek put
vandaag overigens overvloedig uit de
gegevens van Lammertijn.
Het enige nieuwe aan het 'onderzoek'

van Deleeek is dat zijn cijfers betrekking
hebben op heel Vlaanderen, Uho en
Hobu samen. De gegevens van De
Lannoo en Lammertijn sloegen enkel op
de KU Leuven. Voor de rest prefereren
we het werk van Lammertijn uit '86
boven het huidige opstel van Deleeek
(zie kader).
We kunnen echter absoluut niet meer

.met Deleeek akkoord gaan als hij zoekt
naar oorzaken van die achteruitgang, of
oplossingen 'suggereert. Als een rode
draad loopt door zijn rapport de filosofie
"niet de financiële, maar wel de socio-
kulturele drempels zijn bepalend". In het
BRT-programma 'De Zevende Dag'

verkondigde hij dit standpunt, eveneens
in een interview in De Morgen. Waar
haalt Deleeek dit standpunt? Wij heb-
ben hierover nergens enige vorm van
onderzoek aangetroffen in zijn rapport.
Trouwens, socio-kulturele klassen en
financieel inkomen hangen doorgaans
vrij nauw samen. Zonder serieus onder-
zoek kan onmogelijk uitgemaakt wor-
den wanneer het ene, dan wel het andere
element doorweegt. Deleeck's uitspra-
ken hebben dus niets met wetenschap,
maar integendeel alles met persoonlijke
interpretatie te maken. Die neemt ieder-
een best voor wat hij waard is: de
partikuliere mening van een privee-
persoon.
Hoe anders moeten we uitspraken in-
schatten als "Vaak wordt aan de univer-
siteit gestudeerd omdat men weet wat
anders doen. Men kiest een richting
omdat men begot niet rou weten welke
andere te nemen. En als men gebuisd
wordt, dan doet men gewoon zijn jaar
opnieuw, zonder hard te wenen hoor. Er
wordt tegenwoordig minder en minder

geweend na mislukt te zijn in het eerste
jaar" (interview De Morgen 8 januari).
Zo'n uitspraken horen niet thuis in een
akademisch discours.
Andere onderzoeken stellen Deleeek

dan weer in het ongelijk. Het onderzoek
van het Hoger Instituut voor de Arbeid
uit 1987 naar de studiekost van studen-
ten, bijvoorbeeld. Ides Nicaise berekent
in dat rapport door middel van wiskun-
dige modellen dat, indien de beurzen
zeer fors zouden stijgen, de participatie
van lagere klassen sterk zou toenemen.
Met andere woorden: een louter finan-
ciële maatregel rou de demokratisering
van het onderwijs al een goed stuk
verder helpen.
Deleeek geeft zo trouwens impliciet

het failliet toe van zijn eigen teorie. Wat
formuleert hij immers zelf als mogelijke
oplossingen om de demokratisering aan
te zwengelen? Wel: een aanpassing van
het beurzensysteem, een financiële maat-
regel dus. In deze passage gaat Deleeek
A(

Walter Pauli

(Foto Geert Borgers)

Deleeek versus Lammertijn

Minder perskontakten, maar
eerlijker en beter
Het rapport van professor

Deleeek mag dan al ruim-
schoots de media hebben

gehaald, wij geven nog steeds de
voorkeur aan het rapport dat onder
leiding van Deleeck's kollega pro-
fessor Lammertijn tot stand is
gekomen in 1986. Een argumenta-
tie, een apologie.
I

Wat feitelijke gegevens betreft, komt de
studie van Lammertijn (die overigens
stukken beter gedokumenteerd is dan die
van Deleeck) van vier jaar terug zelfs
niet verouderd over in vergelijking met
het huidige werkstuk. Deleeek baseert
zich immers op materiaal uit 1985,
Lammertijn op gegevens uit '84-'85:
daar zit niet zoveel verschil tussen. Hun
analyse is ook grotendeels dezelfde: de
demokratisering stagneert niet alleen,
maar loopt zelfs terug. Op gebied van
studiebeurzen zijn zowel Lammertijn als
Deleeek voorstander van de hervorming
van '83 (doorgevoerd op voorstel van
Deleeck), toen meer aandacht aan de
lagere inkomens werd besteed.

Dag' ekspliciet: "Wij moeten niet meer
praten over restaurants voor studenten."
Dit is merkwaardig: beide wetenschap-
pers betwisten de feiten haast niet, maar
blijkbaar wel de achtergronden. Hoe kan
zo'n verschil verklaard worden?
Een diskussie over demokratisering

van het onderwijs - ook een weten-
schappelijke diskussie - heeft volgens
ons alles te maken met maatschappij-
visie. Een liberaal kijkt fundamenteel
anders tegen de zaken aan dan een
socialist (zonder te beweren dat Deleeek
liberaal zou zijn, of Lammertijn socia-
list). Beiden zullen dezelfde realia ge-
bruiken, maar ze anders interpreteren.
De maatschappijvisie van Deleeek komt
in het hele rapport - en ook grotendeels
in de berichtgeving erover - niet ter
sprake.
In 'De Zevende Dag' wist presentator

Tony Van den Bossche handig te verber-
gen dat Deleeek jarenlang CVP-senator
was. Hetzelfde voor Hugo De Ridder in
De Standaard, die dit feit 'vergeet'.
Alleen in De Morgen wordt hieraan
aandacht besteed. Nu heeft 6ók (en
zeker) de CVP een bepaalde visie over
gelijkheid, over rechtvaardigheid en on-
rechtvaardigheid. Professor Deleeck is
zelfs één van de belangrijkste heden-
daagse teoretici van de sociale leer van
de CVP. De man draagt dus zelfs
bepaalde maatschappelijke verantwoor-
delijkheden: in het parlement en als
CVP-lid is hij betrokken partij, letter-
lijk.

Lammertijn en Deleeek formuleren wel
fundamenteel andere 'oplossingen en
oorzaken' voor de kwijnende demokra-
tisering. Volgens Deleeek is alles voorna-
melijk te wijten aan socio-kulturele
faktoren, volgens Lammertijn moet men
rekening houden met een komplekse
veelheid van faktoren. Lammertijn vindt
meer sociaal-ekonomische gelijkheid
eveneens nodig, en heeft het ook over Lammertijn is wél ekspliciet in zijn
"studietoelagen en de sociale gelden maatschappelijke stellingname. Dit
voor voorzieningen aan de universitei- maakt juist het grote verschil uit met
ten." Deleeek stelde in 'De Zevende ».Deleeck: het publiek 'Weet waarom hij

Mobilisatie

bepaalde voorstellen formuleert. Zonder
deze ideologische eerlijkheid hebben
sociale wetenschappen geen waarde. Als
de pers dan toch per se wil goochelen
met termen als "het geweten van een
land", dan vermoeden wij dat ze het slot
van het rapport Lammertijn nooit gele-
zen hebben. In het andere geval rou
Deleeek nooit dergelijk epiteton gekre-
gen hebben.
Lammertijn maakte zijn kijk op

rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
wél ekspliciteit. Misschien is dit hem wel
nooit echt in dank afgenomen. Toch
citeren wij graag: "Veel zal afhangen van
de maatschappelijke diskussie over s0-
ciale (on)gelijkheid en sociale (on)recht-
vaardigheid. ( ...) Altijd al zijn vormen
van sociale ongelijkheid, ook die in
verband met het universitair onderwijs,
het voorwerp geweest van een strijd
tussen groepen in de maatschappij, die ze
als sociaal rechtvaardig of als sociaal
onrechtvaardig willen definiëren. Welke
opvatting het in een bepaalde tijdruimte-
lijke kontekst haalt, is afhankelijk van
vele faktoren: van de ekonomische
macht van de betrokken groepen, van de
steun die zij kunnen mobiliseren, en
van... het algemene kulturele klimaat
waarin men leeft, een klimaat dat niet
vreemd is aan het ekonomisch reilen en
zeilen van een konkrete maatschappij."

Desastreus
"Er is iets gaan leven als een ongelijk-
heidsideologie: het streven naar (meer)
sociale gelijkheid is uit de mode in een
maatschappij die wanhopig zoekt naar
middelen om te konkurreren met ande-
ren, die wanhopig poogt het hoofd
ekonomisch boven water te houden. Een
maatschappij waarin deregulering, flek-

sibiliteit, bedreiging van de arbeidsstatu-
ten ... aan de orde van de dag zijn, heeft
het erg moeilijk met het gelijkheidsi-
deaaI. ( ...) Er bestaat, zo wordt betoogd,
al een substantiële mate van gelijkheid
en een verdere reduktie van de sociale
ongelijkheid zou desastreuze gevolgen
hebben voor de vele andere maatschap-
pelijke objektieven zoals diversiteit, eko-
nomische groei, vrijheid enz ... Een twee-
de stelling gaat nog een stap verder: de
huidige ongelijkheidsstruktuur is in we-
zen rechtvaardig, de mensen verdienen
het inkomen dat zij verdienen, zij hebben
hun situatie aan zichzelf te wijten ..."

"De twee visies op deze ongelijk-
heidsideologie laten ook ons tema niet
ongemoeid. Ook hier worden de diverse
aspekten van de sociale ongelijkheid in
relatie tot het universitair onderwijs in
individuele termen (in termen van gene-
tisch bepaalde aanleg en intelligentie, in
termen van individuele inzet...) geduid.
Van sociale ongelijkheden worden na-
tuurlijke ongelijkheden gemaakt: sociaal
geproduceerde verschillen worden gere-
duceerd tot verschillen "tout court". Op
die wijze wordt het probleem, zoals dat
heet, gedesocia1iseerd, genatura1iseerd, ...
Voorzover dit soort definities de boven-
hand haalt, is het sociaal probleem geen
probleem meer, is het niet langer een
sociaal onrechtvaardige toestand en
hoeft er van beleidswege geen bijzondere
aandacht naar uit te gaan."

Lammertijn kadert zijn rapport 'Sa-
ciale ongelijkheid en universiteit' dus in
een breed sociaal kader. Deleeek doet dit
niet. Waar Lammertijn (in 1986, tijdens
Martens-Verhofstadt) radikaal sociale
taal gebruikte, heeft Deleeek in deze
periode stilzwijgend de besparingen in
het onderwijs mee goedgekeurd. 'Open'
is anders. Het heeft iets weg van
bokskampioen Sugar Ray Leonard, die
voorstelt om een kafee-diskussie buiten
af te ronden met de vuist: "Eerlijk en
fair". Zonder zijn opposant te vermelden
dat hij met Sugar te maken heeft. Dat zal
die later wel merken.

. 'Walter Pauli
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Het verband tussen koka en armoede.

Annemie Lauryssens van 'Mensen broeders'

Boliviaanse boeren en
drugtrafiek
Mensenbroeders is wat men noemt een 'andere' ontwikkelings-

organisatie. Ze zendt géén vrijwilligers uit, werkt met
kontinenten- en interkontinentenraden en probeert de doelstel-

lingen van de projekten in de landen van de derde wereld ook in België
een toepassing te geven. Zo werken zij samen met de afdeling sociale
pedagogiek van de KUL aan een projekt jongeren tegen apartheid'. De
bedoeling is het apartheidssysteem aan te klagen en de jongeren zelf te
informeren 'op hun nivo'. Over dit en nog veel meer praatten wij met
Mensenzuster Annernie Lauryssens.

Laurysseos: «Mensenbroeders is ont-
staan uit de in 1965 opgerichte Franse
organisatie 'frères des hommes'. Sinds
ongeveer vijfjaar zijn we begonnen aan
een Europese uitbouw. Onze organisatie
is een NGO, een Niet Goevernementele
Organisatie voor ontwikkelingssamen-
werking. We werken zowel op konfes-
sioneel als op professioneel gebied onge-
bonden. Onze belangrijkste werkings-
principes zijn partnership en vechten
tegen de averechtse ontwikkelingen hier.
Typisch voor onze organisatie is dat we
sinds 1986 geen vrijwilligers meer uit-
zenden. Als je die wel naar de derde
wereld uitstuurt, loop je namelijk het
risiko dat je projekten in elkaar zakken
als de vrijwilligers opnieuw vertrek-
ken»

«Verder worden er voor elk kontinent
raden opgericht. Daar komen de part-
ners uit de verschillende landen eenmaal
per jaar samen. Op die manier wordt er
kontakt met elkaar gehouden. Dat is erg
belangrijk, omdat we van elkaars erva-
ring kunnen leren. Op de kontinentenra-
den worden eveneens de prioriteiten
voor de landen zelf vastgelegd. Ook onze
prioriteiten komen dan aan bod. Dit
betekent dat de opties aan elkaar kunnen
gekoppeld worden. Neem bijvoorbeeld
de.raad van Latijns-Amerika die beslist
dat haar prioriteit gaat naar de onder-
steuning van de beweging voor landloze
boeren en de kampagne rond omschake-
ling van de koka in Bolivië. Omdat onze
prioriteiten op hetzelfde moment vastge-
legd worden, kunnen wij daar in België
een kampagne aan koppelen. In die
kampagne zullen we proberen het ver-
band aan te tonen tussen de koka in
Bolivië en de armoede van de Boli-
viaanse boeren die er het slachtoffer van
zijn. Ook de drugtrafiek die hier bij ons
slachtoffers maakt komt dan aan bod.
Op 15 februari gaan we hier in Leuven
een lanceringsavond voor die kampagne
opzetten»
Veto: Jul/ie zeggen dat jul/ie ongebon-
den, niet-konfessioneel werken, maar je
kleeft toch altijd wel ergens een visie of
een zeker maatschappij- en wereldbeeld
aan. Wat is jul/ie onderliggende visie?
Lauryssens: «Die onderliggende visie
staat nergens op papier, maar ze is wel af
te leiden uit onze manier van werken. Zo
vinden we dat het model van ontwikke-
ling dat in de derde wereld tot stand

gebracht moet worden, niet door ons
mag uitgedokterd worden. We gaan
ervan uit dat het ontwikkelingsmodel
voor Afrika anders zal zijn dan dat voor
Latijns-Amerika of Azië. Daarom wer-
ken we ook met drie kontinentenraden.
We hebben ook een interkontinenten-
raad waarin vertegenwoordigers uit de
verschillende kontinenten zitten. Die
schuiven temakampagnes naar voor. Zo
hebben zij, vanuit de drie derde wereld-
kontinenten, als tema voor de volgende
vijf jaar het 'recht om op een menswaar-
dige manier van zijn arbeid te leven' naar
voor geschoven. Daarmee zeggen ze
dan: "Wij willen in onze kontinenten
aan deze doelstelling werken, maar wij
willen ook dat het Westen daar in het
Westen aan werkt". Dat betekent naar
hier toe dat zij ons voor de uitdaging
stellen hier met 'arbeid' bezig te zijn,»

Veto: Dat betekent dus ook dat Mensen-
broeders in haar praktische werking
getuigt van ontevredenheid met de be-
staande Noord-Zuid-verhoudingen:
Lauryssens: «Uiteraard. Dat zit ook in
het principe van de verkeerde ontwikke-
ling. Daarmee bedoelen we dat er heel
veel fout gaat met ons Westers maat-
schappijmodel en dat de gevolgen van
wat hier fout loopt, voelbaar zijn in de
derde wereld. Zo is er het model van de
gezondheidszorg, dat hier falikant begint
af te lopen en dat wij toch maar blijven
uitvoeren naar de ontwikkelingslanden.
Daar kunnen we ons toch vragen bij
stellen»
«Dat veel derde wereldlanden niet in

hun eigen voedselbehoefte kunnen voor-
zien heeft heel veel te maken met de
plantage-ekonomie, waardoor de derde
wereld voorziet in 6nze voedselbehoef-
ten. Je kan niet beide doen: je kan niet je
ekonomie zowel op eksport voor het
westen als op zelfvoorziening oriënteren.
Als men zegt: "Wij willen de ontwikke-
ling van de derde wereld in handen
geven van de derde wereldlanden", pleit
men er ook voor dat hier gesleuteld
wordt aan de strukturen die ervoor
zorgen dat wij een derde wereld nodig
hebben en dus dat er een derde wereld
bestaat.» ,

Veto: Mensenbroeders geeft nooit publi-
katies uit waarin zij bijvoorbeeld, vanuit
hun bezorgdheid voor de evolutie in de
derde wereld, kritiek geven op de vrije

marktekonomie. Het NCOS doet dat met
zijn grondstoffenplan bijvoorbeeld wél
Zijn ze bij Mensenbroeders bang om
dezelfde klare taal te spreken?

Lauryssens: «Het is zeker niet de
bedoeling een omhullingsspelletje te
spelen. Het is denk ik niet de taak van
een ontwikkelingsorganisatie om de
principes van de vrije markt te bekritise-
ren. We proberen met Mensenbroeders
wel kritiek te leveren, maar enkel
voorzover die aansluit bij onze doelstel-
lingen. Eigenlijk vormt dit toch niet zo'n
probleem voor ons: wij zijn er inderdaad
van overtuigd dat de kapitalistische
ekonomie heel veel fout doet gaan, maar
dat wil niet zeggen dat wij daarom bij
voorbaat projekten zullen steunen in
socialistische regimes. In principe geven
we de voorkeur aan projekten die
bijvoorbeeld garanties geven dat ze
zelfvoorzienend zullen zijn. De belang-
rijkste vraag voor ons is: "Kan de
organisatie zelf bestaan, is het een
autonome organisatie die we als vol-
waardige partner kunnen nemen 7". Dat
is op lange termijn veel belangrijker»

studentenvertegenwoordiger
voor de Onderwijsraad
uit de fakulteit Ekono-
mische en Toegepaste
Ekonomische Weten-
schappen, Rechten of
Sociale wetenschappen.
In aanmerking komen alle studenten van de KULeuven die aan volgende
voorwaarden voldoen:
1. De kandidaten moeten in de loop van het vorige akademiejaar of het
akademiejaar 1987-88 in één zittijd geslaagd zijn, en gedurende één jaar lid
geweest zijnvan een POKofFakultetsraad, Zijhebben een gedegen kennis inzake
onderwijs en medebeheer.
2. De kandidaten moeten bereid zijn om hun funktie op te nemen volgens de
geplogenheden van Kringraad. Ditwilzeggen:
~ De vertegenwoordigers worden ex officiolidvan de Algemene Vergadering (AV)
van Kringraad (zonder stemrecht). Deze vergadering komttweewekelijks samen op
vrijdagavond. Van de vertegenwoordigers wordt verwacht dat zijdit lidmaatschap
opnemen met zin voor initiatief. Voor de vergaderingen, werkgroepen, het
studiewerk en het schrijven van nota's moet voldoende tijd vrij gemaakt kunnen
worden.
~ De vertegenwoordigers verwoorden en verdedigen het standpunt van de AVvan
Kringraad naar de Onderwijsraad, en omgekeerd brengen zij ook regelmatig
verslag uitvan die vergadering op de AV(ook schriftelijk).
~ De vertegenwoordigers bereiden gezamenlijk (zowel inhoudelijkals wat de te
volgen taktiek betreft) de vergaderingen voor.
De verkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering van Kringraad op 26
januari (lokaalnog nader te bepalen) vanaf 19.00 u. Kandidaturen hiervoor moeten
binnen zijn ten laatste op woensdag 24 januari om 17.00 u.
Alle sollicitaties dienen schriftelijkmet CV, motivering en vermelding van de

speciale ervaringen die voor Kringraad nuttig kunnen zijn, toe te komen op het
sekretariaat van Kringraad ter attentie van Piet Schreurs, 's Meiersstraat 5, Leuven.
Personen die solliciteren, dienen aanwezig te zijnop de AVvan Kringraadwaarop
de verkiezing plaatsvindt.

Kringraad zoekt voor dit
akademiejaar nog één

Ook boeiend. Zo zullen wij ons niet
binden aan een zuil, met alle problemen
vandien : in de traditionele organisaties
raak je moeilijk binnen, je hebt geen
vanzelfsprekende achterban.»
«Ongebonden werken maakt het wel

mogelijk dat er voor de verschillende
partners in de derde wereld hier een
partnerorganisatie kan gezocht worden.
Zo begeleiden we nu een werkgroep van
sociale pedagogiek, zodat die een net-
werk 'jongeren tegen apartheid' kunnen
opstarten. We zullen dus niet zelf een
info-avond organiseren, wel zoeken we
voor elke specifieke aktie of kampagne
naar een parallelle organisatie die wil
meewerken. Zo werkt één van de
partnerorganisaties in Burkina Faso
rond alfabetisering. Die zouden we in
kontakt kunnen brengen met 'Alfabeti-
sering Vlaanderen'. Op die manier
kunnen we ervoor zorgen dat parallelle
organisaties samenwerken en ervaringen
uitwisselen, omdat ze eigenlijk op het-
zelfde nivo werken-

Veto: Welk soort organisaties steunen
jullie dan, en aan welke voorwaarden.
moeten die voldoen?
Lauryssens: «Wij steunen uitsluitend
basis- of 'intermediaire' organisaties. Dat
laatste kan een vakbond zijn of bijvoor-
beeld een organisatie in Mexiko die zorgt
voor de vorming van plaatselijke boe-
renorganisaties. Het kan ook een kerke-
lijke basisgroep zijn. 'Ongebonden wer-
ken' wil dan zeggen dat die basisgroep de
partnerorganisatie blijft en niet bijvoor-
beeld de bisschoppenkonferentie.»
«Een belangrijke voorwaarde is dat de

organisaties wat de volksbeweging be-
treft in een stroom van bevrijding staan,
maar ook dat is natuurlijk een heel breed
begrip. Neem nu bijvoorbeeld dat wij als
voorwaarde een demokratiseringsten-
dens zouden stellen: in bepaalde landen
van Latijns-Amerika is een vorm van
hiërarchie ingebouwd in de kultuur. Dat
is anders dan hier. Ik denk dat je dat
moet respekteren.»
«voor onszelf is ongebonden werken

een belangrijke prioriteit. Dat levert
moeilijkheden op, maar is anderzijds

. Walter Pauli
Tine Van Heesvelde

waar VdP zonder omwegen stelt: "Bij tal van
diskussies in de Akademische medebeheersorganen
namen de Kringraadvertegenwoordigers hel
woord". ..
Om het zaakje helemaal af te maken gaat hij

persiflerend verder in hun geëigende jargon: "Dank-
zij hun inzet konden de studenten dit akademiejaar
herhaaldelijk het beleid grondig beïnvloeden en op
deze manier het medebeheer op een konstruktieve
manier gestalte geven." De aktualiteit, die leert dat
een BRT-konfrontatie over de Dernokratisering van
het Onderwijs kan doorgaan zonder dat iemand zich
schijnt te herinneren dat er ooit studenten rond die
tematiek werkten, helpt de auteur dergelijke aanma-
tigende taal te doorprikken. Zijn kenmerkende
ironische hoogdravendheid ridikuliseert alle valse
pretenties. Zo kennen wij Paul, zo was zijn stijl.
Samen met de echte studentenbeweging gaat ook

Paul Vandeput zelf heen. Een symbolische daad,
waaraan wij niet voorbij willen gaan zonder 's mans
inspanningen te loven voor het behoud van een
kritische, kontesterende studentenbeweging die lak
had aan kompromissen en wars was van alle
vriendjespolitiek en karrièrisme. Zelf schrijft hij:
"Gedurende drie ambtstermijnen als voorzitter en
twee jaar studentenvertegenwoordigerschap in de
Akademische Raad hebben we de kans gehad om een
belangrijk deel van de representatieve Leuvense
studentenoverkoepeling te sturen in de richting van
een effektieve demokratische inspraak van alle
Leuvense studenten, zowel binnen hun eigen
overkoepeling als in de universitaire medebeheersor-
ganen. " Een gemiste kans, het zij zo, maar wij zullen
Paul niet licht vergeten. Zoals hij ook Veto niet
onbesproken laat in zijn voorwoord. "Het overzicht
van Veto-artikels werd niet langer opgenomen (in het
jaarverslag). Zij die het standpunt van Vetowensen te
kennen over de onderwijswerking aan de universi-
teit, kunnen hiervoor de nummers van het weekblad
zelf raadplegen of de geautomatiseerde katalogus op
de 's Meiersstraat konsulteren." Goed idee. Kom maar
af.

Allemaal flauweKUL
''Voor Kringraad is de voorstelling van het jaarverslag
een scharniermoment in de werking." Zo luidt één
van de inleidende frazen van het voorwoord van het
Kringraad Jaarverslag 1988-89. Een voorwoord van
de hand van Paul Vandeput, gedurende drie ambtster-
mijnen voorzitter van Kringraad en niet minder dan
twee jaar lang studentenvertegenwoordiger op Aka-
demische Raad. We hebben dat e.v. niet eens meer
moeten checken. Het staat hier, zwart op wit, in een
eksemplaar, ons door de peetvader himself aangebo-
den. Gesigneerd, jawel, en mét opdracht - Vooronze
nu eens vrienden, dan weer tegenstanders, Paul.
Nu weer eens vrienden. Want we zijn het roerend

met mekaar eens: de manier waarop Paul Vandeput
in dit voorwoord komaf maakt met een in zijn ogen
gedegenereerde studentenbeweging - en wie is beter
geplaatst om te oordelen over verleden, heden en
toekomst van Loko, zijn Loko - maakt dit jaarverslag
tot hét scharniermoment van de Kringraadwerking.
Een scharnier op de overgang tussen het oude en het
nieuwe akademiejaar, aldus de ex-president. Het
blijkt dan wel zo'n ouderwets scharnier, zo eentje
zonder veer - een dood scharnier heet dat in
vaktermen. En dat heeft de oud-voorzitter zeker
geweten, want hoe treffend keert dit doodsmotief,
kryptisch weliswaar, terug in de passage waarin hij
dit bloedeloos stuk verloren moeite omschrijft als "de
polsslag van de voorbije jaarwerking" .Als geen ander
weet hij daarmee de teneur te schetsen van dit
verslag dat aandoet als een droge litanie van
verslagen van AV's en OAV's, die afgerammeld wordt
naast het sterfbed van de studentenbeweging.
Want met het hem zo typerende cynisme schrijft

de Voorzitter 1986-1989 niet alleen dit jaarverslag het
graf in. Ook van Loko zelf en van haar vertegenwoor-
digers laat hij geen spaander heel. Het konstruktieoe
medebeheer, de nieuwe politiek van onze gemanda-
teerden in de beleidsorganen van deze universiteit,
komt in al zijn grootsprakerige kleinheid naar voren,
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Geen postu um eredoktoraat
EISalvador

Studenten en ---

jezuïeten: één front
De euforie van de Oost-West-dooi heeft ander buitenlands nieuws

uit de late jaren tachtig wat in de verdrukking gebracht. In El
Salvador bijvoorbeeld is er van ontspanning nog allerminst

sprake. Begin november 1989 werd in de hoofdstad San Salvador zowat
de hele top van de Universidad Centro-Americana (UCA), de
plaatselijke jezuïeten universiteit, uitgemoord. Een nieuw hoogtepunt in
een schijnbaar eindeloze burgeroorlog. Een gebeurtenis die in Vlaande-
ren heel wat verontwaardiging gewekt heeft. De Vlaamse jezuïeten
verspreidden hun petitie "Geschokt", en zo goed als tegelijkertijd stapten
Kringraad en de Leuvense jezuïet Georges De Schrijver, gewoon
hoogleraar aan de fakulteit Teologie, naar de akademische overheid met
de vraag om aan de vermoorde UCA-rektor Ignacio Ellacurla een
postuum eredoktoraat te verlenen. Tevergeefs.

De burgeroorlog in El Salvador eist al
lang zijn tol, niet alleen in de milieus van
uiterst-links of uiterst-rechts. Ook wie
een geweldloze strijd voor de emancipa-
tie van de Salvadoriaanse armen voor-
staat, is in het land niet meer veilig. Dat
was tien jaar terug al duidelijk, toen
aartsbisschop Oscar Amulfo Romero in
zijn eigen katedraal neergeknald werd,
amper twee maanden nadat hij voor zijn
geweldloze aktie van de KU Leuven een
eredoktoraat gekregen had.
De KU Leuven heeft trouwens een

hele traditie in het steunen van progres-
sieve krachten in de Salvadoriaanse
kerk. In maart 1981, één jaar na de
moord op aartsbisschop Romero, be-
sliste de Akademische Raad (AR) tot het
opstarten van de aktie 'Neen aan de
100.000 doden'. In zowat alle fakultei-
ten van onze universiteit werden toen
alternatieve lessen over dat Midden-
amerikaanse land georganiseerd. In fe-
bruari 1985 werd opnieuw een eredok-
toraat aan EI Salvador toegekend: de eer
viel ditmaal te beurt aan de jezuïet Jon
Sobrino, een bevrijdingsteoloog van de
UCA en een vooraanstaand raadsman
van zowel Romero als van zijn opvolger
Arturo Rivera y Damas.
Sobrino en zijn. kollega's-jezuïeten

van de Centraalamerikaanse universiteit
leven al meer dan tien jaar lang onder
voortdurende doodsbedreigingen. Hun
oproep om struktureel te werken aan de
lotsverbetering van de armen in EI
Salvador is hun nooit in dank afgeno-
men. Eind jaren zeventig lanceerden de
rechtse doodseskaders als het ware een
kampagne onder het motto "Wees pa-
triot, dood een priester". In 1978 al werd
de nieuwe jezuïetenresidentie in San
Salvador in de lucht geblazen .. De
bedreigingen die aartsbisschop Romero
net voor zijn dood kreeg, vielen ook bij
Sobrino in de bus. Na de moord op
Romero moest Sobrino trouwens enkele
weken bij vrienden onderduiken om te
ontsnappen aan de kogels die ook hem
beloofd waren.

Kokkin
Sobrino was net in het buitenland toen
medio november vorig jaar de moord-
dadige raid van de doodseskaders op de
jezuïeten universiteit plaatsvond. Onge-
twijfeld had men het dit keer vooral op
rektor EUacurla gemunt. Er zijn geruch-
ten dat president Cristiani hem wilde
voorstellen deel uit te maken van een
onderzoekskommissie naar de aanslag
op een vakcentrale enkele maanden
tevoren.
Maar ook vice-rektor Ignacio Martin-

Barè, die een belangrijke rol speelde in
het basiswerk van de kerk en bij de
opvang van vluchtelingen, werd afge-
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slacht. Net als sociologie-dekaan Se-
gundo Montes, koördinator van de
mensenrechten werking van de UCA.
Net als drie medebroeders. Net als de
kokkin van het centrum en haar vijftien-
jarige dochter, wellicht te gevaarlijke
getuigen van het drama. Een andere
getuige uit de buurt verwekte heel wat
opschudding met zijn stelling dat de
moordenaars militairen waren, die niet
eens de moeite hadden gedaan hun
uniform uit te doen nu ze als moord-
eskader optraden. Een stelling die met de
arrestatie van enkele militairen begin
vorige week wel bevestigd lijkt te
worden.
De moord op Ellacurla en zijn

kollega's lokte in Vlaanderen heel wat
verontwaardigde reakties los, en dat niet
enkel bij de jezuïeten. Op voorstel van de
CVP'ers Van Dienderen en Sleeckx nam
de Kamer een resolutie aan en VU-
Europarlementslid Vandemeulebroucke
diende samen met enkele van zijn
kollega's ook in Straatsburg een protest-
resolutie in. De SP vroeg aan Minister
van Buitenlandse Zaken Eyskens een
initiatief te nemen om de Europese
Gemeenschap een bemiddelingsrol in
het konflikt te doen spelen. Ook de
akademische overheid van de KU Leu-
ven veroordeelde scherp de slachtpartij,

Tesis
Problemen met het schrijven van een
tesis of een wetenschappelijk artikel? De
Universitaire Werkgroep Literatuur
leert het'u in een wip. De lessen worden
gegeven door dr. H. Heynen en Hans
Devroe. Vier dinsdagavonden lang (van
20 tot 23.00 u) in het Stuc, vanaf 23
januari.

en verwees daarbij meteen naar haar
Salvadoriaanse eredokteres.

Postuum
Vandaar wellicht dat vanuit twee uiteen-
lopende hoeken het idee geopperd werd
om aan de vermoorde Ellacurla een
postuum eredoktoraat toe te kennen.
Vanuit Kringraad werd aan de presidia
van de fakulteitskringen de vraag gesteld
of zij niet wensten dat in naam van de
studentenbeweging een aanvraag voor
zo'n postuum eredoktoraat ingediend
werd. Veertien dagen later beantwoord-
den zogoed als alle kringpresidia die
vraag positief; er waren geen tegenstem-
men.

Ongeveer tegelijkertijd begonnen ook
de Leuvense jezuïeten voor zo'n eerbe-
toon te pleiten. Professor De Schrijver,
een persoonlijke vriend van Sobrino en
van Ellacurla, had samen met zijn
kommunauteitsgenoten al de petitie-
aktie 'Geschokt' opgezet, en het brede
front van kristelijke en progressieve
groeperingen dat zich achter die aktie
geschaard had, rou zich door zo'n gebaar
van de KU Leuven zeker gesteund
gevoeld hebben.
Het is jammer dat de knoop om

inderdaad met zo'n aanvraag naar de
akademische overheid toe te stappen,
pas net vóór de Akademische Raad
(AR) van 11 december doorgehakt is.
Daardoor was noch de vraag van
professor De Schrijver, noch die van de
studentenvertegenwoordigers voor de
eigenlijke vergadering van de AR inge-
diend. Het is pas na afloop van die
vergadering, en terwijl een aantal leden
van de AR reeds naar huis gegaan
waren, dat het initiatief aan onder meer
rektor Dillemans meegedeeld werd. De
dag erop reeds werd een studentenverte-
genwoordiger samen met professor De
Schrijver door de rektor ontvangen om
over een eventueel eredoktoraat voor
Ellacurla te spreken.

Folklore
Dat de kandidatuur voor het postuum
eredoktoraat voor de UCA-rektor niet
op tijd ingediend was, was natuurlijk vrij
stom. Een eredoktoraat wordt namelijk
door de AR toegekend, en de AR van 15
januari 1990 is voor het verlenen van
een lintje op 2 februari rijkelijk te laat. Al
leek het probleem zich aanvankelijk niet
zo scherp te stellen. De rektor leek
namelijk vrij entoesiast over het idee, en
was bereid de raadsleden telefonisch te
laten konsulteren. Het Buro van. de
Akademische Raad (Bar) zou dan de
knoop doorhakken. De uiteindelijk ne-
gatieve beslissing van het Bar was dan
ook voor velen een verrassing.
De akademische overheid heeft haar

beslissing om aan Ellacurla dan toch
geen postuum eredoktoraat toe te ken-
nen met drie redenen gemotiveerd.
Vooreerst wil het Bar niet overdrijven
met eredoktoraten voor El Salvador.

"Drie eredoktoraten op tien jaar tijd, dat
lijkt toch iets van het goede teveel." Die
motivatie is eigenlijk niet zo gelukkig.

Want is het toekennen van lintjes op het
patroonsfeest van de universiteit niet
meer dan een stuk folklore? Is het geen
ideale gelegenheid om via het eren van
markante persoonlijkheden een soort
politiek voeren? Drie maal EI Salvador
was niet van het goede teveel geweest:
het zou alleen de vastberadenheid van de
KU Leuven in het steunen van een
geweldloos opteren voor de armen in El
Salvador onderlijnd hebben.

Het voornaamste argument van het
Bar om Ellacuria geen postuum eredok-
toraat te geven lijkt evenwel de haast
geweest te zijn, waarmee de beslissing
genomen moest zijn. De AR had aan het
oorspronkelijke lijstje van drie eredokto-
res een maand tevoren in spoedproce-
dure al premier Tadeusz Mazowiecki
van Polen toegevoegd. Nu leek het
overdreven de AR volledig te passeren,
om ook nog voor Ellacurla een plaatsje
te forceren. Daarenboven zou het toe-
kennen van een postuum eredoktoraat
een primeur geweest zijn. Nog nooit
tevoren werd iemand na zijn dood
doctor honoris causa aan de KU Leu-
ven. Zo'n precedent kon moeilijk in een
haastje gesteld worden. Jammer, en
hopelijk niet het einde van de steun van
de KU Leuven voor de bemiddelende
rol die een bijvoorbeeld een Ellacurla in
het verscheurde El Salvador kon spe-
len.

Forseren
Het Bar was ook bang met een media-
stunt rond El Salvador de bedreigde
jezuïeten en priesters in dat land ekstra in
gevaar te brengen. Het is natuurlijk waar
dat aartsbisschop Romero bijvoorbeeld
in het buitenland pas echt bekend is Be . La

d d .. ed k d nou nnoogewor en oor ZIJner 0 toraat van e •
KU Leuven. Velen zien dan ook een De petitielijs/en 'Geschokt' me/ om en bij
verband tussen zijn bezoek aan Leuven de 21.000 handtekeningen worden op
op 2 februari en zijn dood op 24 maart dinsdag 16januari om 14 uur door de
1980. Nochtans is ook die angst voor een vertegenwoordigers van de verschillende
eskalatie van geweld geen afdoende organisaties die aan de aktie meegedaan
reden om de Salvadoriaanse jezuïeten- hebben, afgegeven aan de Kanselarij
gemeenschap niet openlijk te steunen. van EI Salvador in Brussel Daarna
Wellicht kan zij toch niet méér bedreigd word/ een beperkte delegatie ontvangen
worden, dan zij het nu al is. . door minister Eyskens.

Ben je nog geen 21 ?
Of ben je het dit jaar geworden?
Kies dan nu CERA als je persoonlijke
bankier. Je opent een bank- en een
spaarrekening en stort 2.000 fr, En je
stapt bulten met een modieuze sporttas.
Gratis!

Je kan terecht in elke CERA Spaarbank.
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Heldendom en maatschappijbeeld in het stripverhaal

Helden, anti-helden en
mensen van vlees en bloed
De meeste stripreeksen dragen de naam van de held die erin

optreedt: 'Kuitje', 'Nero' of 'Suske en Wiske' zijn tegelijk de
namen van stripreeksen en van de hoofdpersonages die erin

voorkomen, een fenomeen dat we enkel terugvinden in de pulp- of
kinderliteratuur. Dit in tegenstellingmet de film en de 'echte' literatuur,
waar het reekseffekt blijkbaar minder speelt Filmregisseurs en
romanschrijvers zijn duidelijk minder geneigd zich lange tijd aan
eenzelfdehoofdfiguur vast te klampen. Toch is de funktie van de held in
het beeldverhaal niet anders dan zijn rol in de film of in de literatuur.De
verteller heeft immers meestal een figuur nodig waarmee de lezer zich
kan identificeren. De held zal dan dienen om het verhaal aan op te
hangen - avonturen van het type 'held-raakt-in-de-knoei'. Anderzijds is
de herkenbaarheid van de held een dankbaar kommercieel gegeven.
Dat we zo gewend zijn in strips lange
reeksen met steeds dezelfde held(en) te
ontmoeten, is te verklaren door het
belang en de impakt van de stripbladen
in Europa in de jaren veertig en vijftig.

oae MAN IS ai~ ~.

WAAROM
Anders dan nu, verschenen strips toen
namelijk haast uitsluitend in dag- en
wèekbladen. Een album uitgave was dus
eerder uitzondering dan regel. De strip-
tekenaar had het zo natuurlijk veel
moeilijker zijn publiek dag na dag of
week na week te blijven interesseren,
vooral omdat dit publiek voor hel
grootste deel bestond uit kinderen.

Willy
Door het steeds opnieuw laten opdraven
van dezelfde, goed herkenbare held kon
de auteur zijn verhaal op een veel
efficiëntere manier vertellen. Hergé
moest niet telkens opnieuw beginnen
uitleggen dat Kuifje een edel, moedig en
intelligent joernalist is. Zijn lezers wisten
na enkele verhalen wel aan welke figuur
ze zich konden verwachten, zodat Hergé
zich kon koncentreren op het vertellen
van zijn verhalen.
Bovendien kon een stripheld die

aansloeg meteen een trouw publiek
kweken. Iedere kommercieel denkende
uitgever probeerde - en probeert -
natuurlijk zo'n band met de lezer te
smeden door jaar najaar nieuwe verha-
len met dezelfde hoofdpersonages uit te
brengen. Zo is het ondenkbaar dat een
reeks als Suske en Wiske nog altijd zo
populair zou zijn als de verhalen steeds
met een ander duo bengels zouden
afgewerkt worden onder de reekstitel
Nonkel Willy vertelt.
Dat niet alle auteurs bereid zijn zich

heel hun leven bezig te houden met het
tekenen van slechts één of twee verschil-
lende reeksen, was voor de uitgeverijen
geen bezwaar. Het publiek zat dan
misschien niet te wachten op het nieuwe
verhaal van Carl Barks, maar de nieuw-
ste avonturen van hun held Donaid
Duck wilden ze echter wel kennen.
Omdat de uitgeverijen de kip met de
gouden eieren niet wilden slachten,

OM~ EE"W J..IEI..D NIETRfXJICr OF" UEEL
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hebben de meeste langlopende reeksen
verschillende tekenaars en scenaristen
versleten. Aan een reeks als 'Robbe-
does', die nu al meer dan vijftig jaar
verschijnt, hebben totnogtoe niet minder
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Horizontaal - 1. Profeet - Rauw, ongezouten. 2. Betreffende
dromen. 3. Gewiekst. 4. Bloeiwijze - Een jaar durende.
5. Kwam dansend binnen. 6. Plat, ovaal vat - Dat zij zo.
7. Public relations - Mansnaam. 8. Roem - Rondedans - Pers.
vnw. 9. Met een puntig voorwerp tekens aanbrengen. 10. Mu-
zieknoot - Schoenmakerspriem - Ik-bewustzijn.

Vertikaal - 1. Jongensnaam - Waterstand. 2. Voegwoord -
Strijdperk. 3. Meisjesnaam - Godsdienst. 4. Oppervlaktemaat-
Troefkaart - Muzieknoot. 5. Heilige oorlog - R~isch meer.
6. Lichaamshouding bij yoga - Eetzaal voor officieren. 7. Basis-
produkt van hasjisj en marihuana. 8. Kruisstelling - Water in
Friesland. 9. Ouderdomsbepaling. 10. Bijbelse stad - Seizoen.

Met die verruiming van het lezerspu-
bliek kwam er ook een verruiming van
het soort helden die in strips voorkomen.
In de anti-jaren zestig verschijnt logi-
scherwijze de anti-held, met Blueberry
als typevoorbeeld. Luitenant Bluebe~y .
is niet één van de vele heldhaftige I
cowboy-soldaten die in naam van God .
en Vaderland de Indianen hielp uitmoor- . L
den wals dat tot dan traditioneel '~.
gebeurde in de 'far west' -strips. Hij
deserteert, helpt de Indianen, is soms '
egoïstisch en hebzuchtig. Een anti-held is
dus geen held, maar dat maakt hem wel
aantrekkelijker voor de lezer. Stripfigu-
ren als Blueberry of lsabelle Avondrood met hun persoonlijke ideologie op te
stellen zich al eens vragen, twijfelen, en zadelen. Zo startte een- serie als Buck
durven al eens laf en dus menselijk zijn. Danny op het eind van de jaren veertig
Ze hebben vaak de situatie niet onder als een strip over de strijd tussen Japan
kontrole, en ondergaan meer de situatie en de VS in de Tweede Wereldoorlog.
dan dat zij haar maken. Waar Kuifje en I Dat daarbij veel typische oorlogsstereo-
de Rode Ridder onverschrokken de, tiepen gebruikt worden, is ergens begrij-
armen en weerlozen dezer aarde ter hulp pelijk, maar later, als de oorlog al te lang
snellen, is de detective-anti-held Ca- achter de rug is, krijgt Buck aktuelere
nardo een gepatent~rde zuipsc~uit, n!~t problemen voorgeschoteld en ontwik-
vies van een vrouwtje en enkel uit op ZIJn kelt de strip zich tot een rechts pamflet
persoonlijk belang. Bovendien laat teke- I voor het US Armyen het Amerikaanse
naar Sokal zijn held ekspliciet dialog~ren imperialisme. Naïviteit van de scenarist
met de lezers, waarbij hij de klassieke of gewoon gemakzucht?
held in zijn hemd zet, genre 'liever blode Een recenter onsmakelijk voorbeeld
Canardo dan dode Canardo'. van het opdringen van een ideologie aan
De meeste hoofdpersonages van de de lezer is te vinden in het laatste

. hedendaagse volwassenenstrips bevin- Jeremiah-album, waarin tekenaar Her-
bleemloos van de ene dag op de andere den zich ergens tussen die twee uitersten mann, bekend om zijn gewelddadige
in een avontuur kan duiken, zonder dat . van de klassieke held en de pure verhalen, ons zijn visie geeft op de
hij achteraf een doktersbriefje moet anti-held. Stripfiguren en -reeksen als doodstraf. De held, Kurdy, schiet in
binnenbrengen. De joernalisten, privee- Corto Maltese, Kinderen van de Wind koelen bloede een ongewapende kinder-
detektives, militairen en middeleeuwse ./ moordenaar neer, en als diens psychiater
ridders zijn dan ook goed vertegenwoor- ~ hem daarop verwijt dat de man geestes-
digd in het stripheldenkorps. ziek was, en dus niet aansprakelijk voor
Maar halverwege de jaren zestig dook zijn daden, knalt Kurdy ook hem

een ander type held op. Toen ontstonden gewoonweg neer. Gelukkig is het hui-
in het Franse weekblad Pilote meer en dige stripaanbod gevarieerd genoeg om

naast zulke albums te kunnen. (MK/BP)

dan zeven tekenaars en tien scenaristen
gewerkt, steeds bij uitgeverij Dupuis.
Doorgaans komt dit 'reeksefIekt' de

kwaliteit van zo'n serie niet ten goede en
verdrinkt ze in de stereotiepe karakters
van de personages, denken we maar aan
Suske en Wiske. Zolang het maar
verkoopt - en dat is nog steeds het geval
- is er uiteraard geen vuilije aan de lucht
In Amerika bakt men het feitelijk nog
veel bruiner. Een personage is daar geen
eigendom van de tekenaar of de scena-
rist, maar van de uitgever. Dit heeft tot
gevolg dat dikwijls tegelijkertijd meer-
dere scenaristen en tekenaars aan een-
zelfde verhaal werken, wat slechts uit-
wnderlijk gebeurt in Europa. DeAmeri-
kaanse lezers zijn bovendien opgegroeid
met dat fenomeen, zodat ze zich er ook
geen vragen bij stellen. Dit in tegenstel-
ling tot het Europese publiek, dat sinds
de revival van de 'comics' op het
kontinent bijvoorbeeld gekonfronteerd
wordt met parallel lopende 'Batman'-
verhalen en het daar wel eens lastig mee
heeft. ....

Padvinder
Waar vroeger reeksen alleen werden
afgebroken omdat ze te weinig sukses
hadden, zijn er nu meer en meer
tekenaars die het aandurven om op
zichzelf staande verhalen te maken,
zogenaamde 'one-shots'. Dan hangt het
van het uitgavebeleid van de uitgeverij af
of het verhaal al dan niet gepubliceerd
wordt. Door de teloorgang van de
stripbladen-markt soms een riskante
onderneming, omdat de uitgeverijen het
sukses van het verhaal niet meer kunnen
peilen aan de reakties op de prepublika-
tie.
Parallel met deze evolutie valt ook een

evolutie op in de soorten helden die de
verhalen bevolken. De klassieke naoor-
logse stripheld is een figuur die we in vele
stripreeksen terugvinden. Deze stripheld
is dapper, slim, sterk, en nog bezield door
die goeie oude padvindersmentaliteit.
Het is steevast een hij - van emancipatie
was toen nog geen sprake -, jong
- tussen de vijftien en de vijfentwintig
jaar -, niet onknap en gekenmerkt door
zijn totale vrijheid. Hij kent financiële,
noch materiële beslommeringen en hij
heeft een beroep waardoor hij pro-

meer strips, onder andere Asterix, die
ook een volwassener publiek aanspra-
ken. Die strips vormden de voedings-
bodem voor wat later de 'volwassenen-
strip' zou genoemd worden. Pilote was
. opgericht in de sfeer van het ongenoegen
dat bij veel auteurs leefde door de
beperkingen die hen impliciet opgelegd
werden. Strips werden wals vermeld
bijna uitsluitend gemaakt voor een
kinderpubliek, en in het doorwegend
katolieke uitgeverswereldje moest alles
dus met een moraliserend sausje 'over-
goten worden. Van bij het begin van het
blad werd dan ook heel bewust een
publiek van adolescenten en volwasse-
nen geambieerd. Het sukses van Pilote
bewees dat de initiatiefnemers de markt
juist beoordeeld hadden.
Hierbij wordt vaak vergeten dat de

strip, die in het begin van deze eeuw in bloed geworden. Die evolutie tot dit
de Verenigde Staten ontstaan is, eigenlijk soort helden binnen de strip lijkt erop te
al meteen na zijn geboorte een medium wijzen dat het medium eindelijk echt
was dat evengoed voor volwassenen als volwassen is geworden.
voor kinderen werd uitgewerkt. In de Heel prettig aan oude strips is dat ze
jaren 1910 en 1920 waren strips in de I goed illustreren hoe men in die tijd tegen
VS een uitdrukkingsvorm die een vol- wereld en omgeving aankeek. We krij-
wassenheid bereikte die in Europa nog gen alle heersende vooroordelen te zien.
niet lang is geëvenaard. Geniale auteurs Alle stereotiepen die nu voorbij ge-
als McCay - Littie Nemo - en Herriman streefd, grof of racistisch overkomen,
- Krazy Kat - haalden toen reeds een worden op een verwarrend onschuldige
nivo dat in Europa, en in het naoorlogse manier ten tonele gevoerd. Mexikanen
Amerika, maar zelden gehaald werd en I zijn lui, Japanners - of beter nog: het
wordt. In de jaren dertig en veertig 'gele gevaar' - zijn sadistisch en kunnen
verpulpte de strip in Amerika met de I de 'r' niet uitspleken, negers hebben
opkomst van de superhelden, zoals i dikke lippen en zijn dom. In 1951
Superman en Batman. In dezelfde pe- , publiceerde het weekblad Kuifje bij-
riode ontstond de strip in Europa, en na I voorbeeld een rekiamestrip waarin die
de tweede wereldoorlog gaf het oude arme negertjes mochten kennismaken
kontinent de toon aan: België in de jaren met de fijne VICtoria-chocolade. Kolo-

nialisme werd aanzien als de natuurlijk-
ste zaak ter wereld, in Zuid-Ameri-
kaanse landen was - en is dikwijls nog
steeds - revolutie een nationale sport.
Gelukkig kan het ook anders. In het

hoger vermelde Kinderen van de Wind
benadert tekenaar Bourgeon het pro-
bleem van de slavernij en van de vrouw
in de zeventiende-eeuwse maatschappij
zonder ook maar ergens in stereotiepen
te vervallen. Kritisch en onverbloemd,
en nog spannend ook. Klasse.
Het is niet meer dan normaal dat het
maatschappijbeeld de inhoud van een
strip mee bepaalt. We kunnen het Hergé
moeilijk kwalijk nemen dat hij in 1927
de Sovjet-Unie beschrijft zoals hij het
altijd heeft horen beschrijven. Het resul-
taat is een anti-bolsjewistisch pamflet, en
de Meester heeft - uit schaamte? -
jarenlang geweigerd dat het verhaal zelfs
. maar in een bibliofiele uitgave herdrukt

veertig tot zestig, Frankrijk in de voor- werd. Erger wordt het wanneer stripte-
bije decennia. Pas de laatste jaren zijn de kenaars het medium gebruiken om de
Amerikanen weer aan een inhaalmaneu- lezers - vaak nog altijd jonge kinderen -
ver begonnen.

Nvel1ad!o:t.' I1He .
YIJP,"el"ei,IIiI,~1Izjif'
gef/"()l!eH.' JVp/lIl'.
ZJ/ de "'AIt)kl'aiie.
/)E WIJlIE VIJI.KS-
lJENOKlIlITIE

ze§eviereH I!!

Zuipschuit

Dinsdag 16januari is er om 20.00 u een
lezing over 'Heldendom en maatschap-
pijbeeld in strips' in het Psychologisch
Instituut, Tiensestraat. Spreker is Luc
Co/man, die over dit onderwerp zijn tesis
maakte. Eerder die avond, om 18.30 u is
hij ook te horen op Radio Scorpio.

en Buddy Longway laten zich niet zo
makkelijk in een hokje onderbrengen.
Het zijn geen onrealistische, koene hei-
den zonder vrees maar ook geen anti-
helden, omdat deze laatsten eigenlijk
enkel maar bestaan om zich af te zetten
tegen deze eersten, en dus al evenmin
realistisch kunnen genoemd worden.
Noch held, noch anti-held: we kunnen
hen dus best realistische striphelden
noemen. Het zijn mensen van vlees en
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25 jaar Sociale Raad

Studeren is
een (voor)rec·ht

Sociale Raad bestaat dit akademie-
jaar 25 jaar, en is dus de oudste
geleding van de huidige studenten-

organisatie Loko. Sociale Raad profileert
zich dus niet zozeer als een kind van de
jaren zestig (die rol is ironisch genoeg voor
Kringraad, dat in '69 werd opgericht),
maar wel als een erfgenaam van de jaren
'50. De jaren vijftig waren de 'kollektivisti-
sche jaren' voor Leuven: de studenten
hadden geen luxe nodig, maar wel betaal-
bare voorzieningen: goedkoop eten, goed-
koop kot, goedkope kursussen, een goed- .
kope dokter.

Tot vandaag heeft Sociale Raad in
principe dezelfde koers aangehouden. So-
ciale Raad gaat ervan uit dat studeren een

recht is voor iedereen. Demokratisering
van het onderwijs, heet dat met een groot
woord. Die politiek impliceert een flink
stuk solidariteit van hen die eigenlijk meer
en beter kunnen of willen: sociale voorzie-
ningen richten zich nu eenmaal niet tot de
meest bemiddelde groep. Sociale Raad
heeft dus doorgaans op heel wat tegen-
stand moeten rekenen.

Aan de KU Leuven - wetenschappelijk
onderzoek bevestigt dit - hebben immers
steeds beduidend meer jongeren gestu-
deerd met eerder te veel dan wel te weinig
geld.

Sociale Raad heeft zich echter nooit op
z'n kop laten zitten. In haar vijfentwintig-
jarige geschiedenis heeft zij zich meer-

maals geprofileerd als een eerder syndika-
listische organisatie. Van de vakbonden
nam zij, naast het jargon ('vrijgestelden',
'sociale strijd') ook de metoden over:
staking, petitie, betoging, in het beste geval
'sociaal overleg'. Wat Sociale Raad niet
van de syndikaten heeft geleerd, is het
korporatistisch tintje. Integendeel, solidari-
teit en idealisme waren troef: Sociale
Raad ging in de jaren zestig de mijnwer-
kers helpen, in de jaren zeventig de
landbouwers, in de jaren tachtig de wer-
klozen en in de jaren negentig -w lijkt
het tenminste - de migranten. Zo hoort
het trouwens ook. Als Sociale Raad het
niet meer voor 'de goede zaak' opneemt,
wie dan wel? No pasaraán. (WP)

, ..
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25 jaar geschiedenis de aktie waren er immers ook Sora-
leden. Een afkeuring van de aktie kwam
er echter niet. De houding van de
Alma-direktie zorgde integendeel voor
een nog sterkere weerstand tegen de
opening van de Sint-Donatus,

In november 1968 nam Sora deel aan de
aktie informatierecht. Deze aktie ging
van start omdat het overleg tussen de
akademische overheid en de studenten
over medebeheer in de akademische
sektor op een dood spoor zat. Sociale
Raad steunde de eis om net als in de
sociale sektor op alle nivo's van het
universitair beleid informatierecht te
vragen.
De evolutie naar meer koördinatie

binnen de studentenbeweging zette zich
verder door met de oprichting van de
Algemene Studentenraad (ASR) in
1969. Vanaf dat moment werden ook de
andere deelraden opgestart. Naast S0-
ciale Raad kwamen in 1969 Kringraad,
Kultuurraad en Sportraad het rijtie
aanvullen.

Spiegel uwer ziel Links
op 15 januari 1968 brak een tweede
revolte los rond het vraagstuk Leuven
Vlaams. De reaktie op de ekspansie-
plannen van de Franstalige universitaire
afdeling, die voorzagen in een blijvende
vestiging te Leuven, was zeer hevig. De
Vlaamse studenten en professoren wil-
den net als bij de meirevolte van 1966
geen uitbreiding van de Franstalige
afdeling in Leuven. De wekenlange

In de loop van februari 1967 veroor-
zaakten geruchten over prijsstijgingen in
de Alma's spanningen onder de studen-
ten. Sora wenste duidelijkheid over de
prijzenpolitiek van de universitaire res-
taurants. Met dat doel richtte men in de
beheerraad van Alma een prijzenkom-
missie <wo Jn die kommissie zetelden
studentea-r Franstaligen en Nederlands-
taligen - en mensen van de direktie van
Alma. Zij probeerden ideeën uit te
werken om het jaarlijks tekort in eerste
instantie via intern beheer op te vangen.

Het streven naar demokratisering van het onderwijs
is zowat de bestaansreden zelf van de overkoepe-
lende studentenorganisatie aan de KV Leuven.

Sociale Raad is in 1990 één van de zes geledingen van de
Leuvense studentenkoepel Loko, de historische erfgenaam
van de Algemene Studentenraad (ASR) uit 1969.
Bovendien is ze ook nog eens de oudste van de zes. Het is
immers al ruim vijfentwintigjaar geleden dat op 14 oktober
1964 de Sociale Raad werd opgericht. Tijd voor een
terugblik op die lange en soms zeer rumoerige geschiedenis.
Wie graag schandaal~es en leedvermaak oprakelt, leest nu
best verder.

26 frank
Prijsverhogingen zouden immers wel
eens noodzakelijk kunnen blijken. Men
hoopte dat daar via interne wijzigingen
een mouw aan kon worden gepast. Het
tekort kon echter ook op andere manie-
ren aangezuiverd worden. De prijs van
de dagschotel was in A1ma van 1954 tot
1964 konstant gebleven, In oktober
1964 was er voor de eerste maal een ,.'
verhoging van de maaltijdprijs, van 24
naar 26 frank. Iedere verdere aanpassing
moest door de twee bestaande studen-
tenkoepels mee beslist worden, om
automatische prijsaanpassingen te ver-
mijden.
Eind november 1967 kwam de aan-

kondiging van een nieuwe Alma-vesti-
ging. Het restaurant aan de Tiensestraat
kreeg de naam Sint-Donatus mee. Sora
stelde vast dat bij het tot stand komen
van dit initiatief de normale procedure
niet werd gevolgd. Steunend op een
impliciete instemming van de studenten
met een algemeen principe, namelijk de
inplanting van kleinere eetgelegenheden
in de stad, had de Alma-direktie een
konkreet projekt ontworpen en uitge-
voerd. Aan de Raad van Bestuur van
ALma, waarin toen ook al studenten
zaten, was echter nooit een uitspraak in
die zin gevraagd. Sora veroordeelde
nadrukkelijk de manier waarop de
studentenvertegenwoordiging in ALma
voor een voldongen feit was gesteld. De
studenten hadden inderdaad wel ge-
opteerd voor kleinere studentenrestau-
rants, waar meer gezelligheid, vlottere
bediening en eventueel een iets hogere
kwaliteit zouden worden geboden, aan
prijzen in het bereik van het gewone
studentenbudget. Sora stelde echter vast
dat de Sint-Donatus een op professoren,
personeel en ook studenten afgestemd
luxe-restaurant was. Voor de studenten
was zo'n initiatief binnen de sociale
sektor zeker niet te verantwoorden. De
opening op 1 december 1967 ging dan
ook niet onopgemerkt voorbij. Enkele
groepjes studenten hielden tijdens de
openingsreceptie een opgemerkte omha-
ling "pour les étudiants nécessiteux". De
Alma-direktie veroordeelde deze aktie
en eiste dat Sora een strenge afkeuring
zou uitspreken. Onder de busdragers op

terrein van 250 bij 150 meter werden
vijfentwintig woonblokken ingeplant,
met middenin een centraal gebouw met
woontoren. In het centraal 'gebouw
kwamen een restaurant, een kafetaria,
een feestzaal en nog enkele andere
voorzieningen." De realiteit werd heel
wat minder indrukwekkend. Het toren-
gebouw werd niet gerealiseerd en uitein-
delijk werden er slechts twaalf woon-
blokken opgetrokken.
De revolte voor Leuven Vlaams in

mei 1966 overschaduwde helemaal het
einde van dat akademiejaar. Wegens de
studentenrèllen werd het zelfs vroeger
gesloten. Naast een Vlaamse refleks was
er in het studentenprotest ook een
bredere maatschappelijke stroming aan-

"'-~/~-
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De oprichting van een Sociale Raad
kwam in 1964 niet uit de lucht vallen.
Vóór de oprichting van de Sociale Raad
in oktober 1964 waren er in Leuven
meerdere beperkte kernen van sociaal
geëngageerde studenten werkzaam. Het
nadeel was dat ze onafhankelijk en soms
zelfs onwetend van elkaar met sociale
werken bezig waren. Op initiatief van
enkele studentenleiders werd bij het
begin van het akademiejaar 1964-65 de
koördinatie tussen al die verschillende
groepen op gang gebracht.

opsluiting van studentenleider Paul
Goossens en het optreden Vanpolitie en
rijkswacht gaven de progressieve kern
binnen de studentenbeweging sterke
argumenten om diepgaande vragen te
stellen over de indeling van de maat-
schappij waarin men leefde. Veelstuden-
ten die tevoren nogal argwanend of
afwachtend de linkse oriëntering hadden
gadegeslagen, werden door de praktijk
van de dagelijkse stakingsorganisatie
inderdaad meegesleurd. Er volgde een
radikale invraagsteLling van de maat-
schappij in het algemeen en van de
statisch gebleven universiteit in het
bijzonder. Een sterke zwaai naar links
zette zich als gevolg van dit gebeuren
door.

25
JAAR
SORA

Wet
De Belgische regering speelde een be-
langrijke rol in die groeiende koördinatie
bij de studenten. Op 3 augustus 1960
kwam er een wet over de toekenning van
sociale voordelen aan universiteiten en
gelijkgestelde inrichtingen. Die was het
antwoord van de regering op een meer
algemeen gegroeide vraag naar demo-
kratische hervormingen in het onder-
wijs. De betekenis van deze wet lag in
het feit dat ze belangrijke sociale voorde-
len aan de Belgische universiteiten toe-
kende. Bovendien werd zo voor een
politiek op lange termijn gekozen. Op
basis van de wet van 60 wordt erjaarlijks
nog steeds een belangrijke toelage aan de
KU Leuven gegeven.
De sociale studentenpolitiek kreeg

met de oprichting van Sora een beetje
meer struktuur. Daardoor waren de
studenten wat zekerder dat nieuwe
initiatieven konden overleven. Dat een
op één moment genomen initiatief het
volgend jaar kon doodbloeden was tot
dan toe immers ieder jaar een groot
probleem. Daarom besloot men reeds
vanaf 1965 om een permanentie uit te
bouwen. Sociale Raad deed daarvoor
beroep op een zogenaamde vrijgestelde,
een student die tegen een geringe vergoe-
ding het noodzakelijke sekretariaats-
werk op zich nam.

Vanaf 1970 was Sociale Raad het
kernpunt van talrijke akties in het
Leuvense. Niet zozeer de organisatie zelf
trad daarbij op de voorgrond, maar wel
de rokvan Sora als praktische organisa-
tor en stimulator van allerlei aktie-
komitees. De buro's van Sora waren het
centrum waar alle geïnteresseerden sa-
menkwamen. Vele studenten die in de
aktiekomitees zaten, waren maar al te
blij dat ze een hoop praktische zaken op
de Sera-struktuur konden afschuiven.
Want met alleen maar vrijwilligers kon .
men langdurige akties wel vergeten.
Eén van die aktiekomitees was het

Aktiekomitee Vreemde Studenten
(AVS). Dat begon eind november 1970
aktie te voeren tegen het verscherpen
van maatregelen tegen het verblijf van
vreemdelingen in België. Alfons
Vranckx, socialist en minister van justitie
in de aan de macht zijnde koalitie van
kristenen, socialisten en liberalen, wilde
een aantal maatregelen nemen om de
immigratie van vreemdelingen aan ban-
den te leggen. De buitenlandse studen-
ten, waarvan er velen afkomstig waren
uit ontwikkelingslanden met dubieuze
regimes, zouden aan een aantal voor-
waarden moeten voldoen om in de
toekomst nog in België te mogen stude-
ren. €en geldig paspoort, een inschrij-
vingsbewijs aan een Belgische universi-
teit en bovendien een bewijs van goed
gedrag en zeden zouden noodzakelijk
worden. De hele waslijst maatregelen
leidde ertoe dat aan alle universiteiten
door de studenten, met steun van andere
groepen, tegen de maatregelen van
Vranckx werd geprotesteerd. Een mas-
sale hongerstaking, twee betogingen met
telkens meer dan 5000 studenten, fakkel-
tochten doorheen de Leuvense arbei-
derswijken en een hele reeks bezettingen
brachten die eensgezindheid tot uiting.
Vlaamse en Waalse studenten waren in
Leuven solidair in hun verzet tegen de
Vranckx-rnaatregelen, De massale akties
hadden tot gevolg dat Vranckx zijn
voorstel herzag en dat hij op enkele
punten aan de studenteneisen-toegaf

wezig. Vanaf februari 1966 voerde Sora
aktie om in elke fakulteitskring een
sociaal afgevaardigde te kiezen. Die
afgevaardigde kreeg vanaf het begin een
dubbele taak mee: in de kring een
sociale politiek uitwerken en zelf op
Sociale Raad de kring vertegenwoordi-
gen. Deze nieuwe struktuur was een
aanzienlijke verbetering voor de bekend-
heid van Sora onder de studenten. Op
deze manier kregen de steeds belang-
rijker wordende fakulteitskringen meer
inspraak in het door Sora te voeren
beleid. Ze werden de belangrijkste steun-
pilaar voor een verdere uitbouw.

Inspraak
De linkse evolutie in de studentenbe-

weging had vanzelfsprekend ook gevol-
gen voor Sora, al werd ze in 1968 aan
haar linkerzijde door de Studenten vak-
beweging (SVB) voorbijgestoken. De
SVB was in maart 1967 opgericht
binnen het Katoliek Vlaams Hoogstu-
denten Verbond (KVHV). De revolte
van mei 1966 was aanleiding geweest
voor een demokratische omwenteling in
de studentenmentaliteit. Daardoor werd
de groei van een bewuste linkse kern
mogelijk.

Citee
De studentenhuisvesting kreeg met de
openstelling in oktober 1965 van de
eerste zes woonblokken van de Citee -
woonwijk Arenberg - ruime aandacht.
Sora verdedigde het standpunt dat ver-
dere uitbreiding van sociale huisvesting
dringend nodig was. Tussen droom en
werkelijkheid gaapte echter een diepe
kloof. Het oorspronkelijke Citee-projekt
werd sterk afgeslankt. De plannen om in
Heverlee een- studentenwoonwijk te
bouwen dateerden reeds uit december
1961. In het fk-blad, het blad van de
overkoepelende. studentenorganisatie,
zag de hoofdretlakteur het zo: "Op een
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De grote stammentwist binnen de
Leuvense studentenbeweging kon op die
manier beginnen. De oppositiegroep
rond Ekonomika, die uiteindelijk Kring-
unie Leuven - Krul - rou gaan heten,
kenmerkte zich als een anti-beweging.
Vanaf maart 1984 traden nog zes andere
kringen uit de ASR. Zo gingen bijvoor-
beeld het VRG en Romania over naar de
Krul.
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Dat de studenten van verschillende
kanten onder druk werden gezet om niet
teveel 'lastige' vragen te stellen bij het
universitair beleid, bleek ook uit de
opening van het akademie jaar 1980-81.
In de studentenspeech hekelde Karel
Meganck, voorzitter van Sociale Raad
en woordvoerder voor de ASR, vooral
de besparingen. Dat die niet op een
rechtvaardige wijze werden doorge-
voerd, werd onverbloemd in de studen-
tenspeech aan de kaak gesteld. Het
professorenkorps probeerde via voet-
getrappel Meganck het woord te ontne-
men. Deze censuur was een wel heel
overtuigend bewijs dat de speech een
gevoelige plek had geraakt.

De beginmaanden van 1982 stonden
helemaal in het teken van de betaal-
staking in Alma. Sociale Raad reageerde
daarmee tegen een forse prijsstijging met
vijf frank van de Alma-schotels. Boven-
dien moest je vanaf nu je soep en dessert
ekstra betalen. Vroeger was die in de
basisprijs inbegrepen. Sociale Raad be-
gon daarom met een betaalstaking : in
plaats van de officiële ticket jes van 65
frank, verkochten de aktievoerders alter-
natieve bonnetjes aan 60 frank. Ook na
de stopzetting van de betaalstaking in de
Alma's, na drie weken aktie en de
aanbieding van eigen schotels door de
mensen van Sociale Raad aan 60 fr. - de
'oude' prijs -, bleef Sora zich na ruime
konsultatie van de fakulteitskringen en
de studenten met klem verzetten tegen
de prijsverhoging.

Krulletje
Vanaf 1983 doken er ook problemen op
binnen de studenten koepel. De ASR als
dusdanig stond ter diskussie. Eind 1983
werd door Ekonomika de oprichting van
een zesde raad voorgesteld. Die moest
volgens hun voorstel de andere raden
kunnen kontroleren. De problematiek
zorgde voor hevige diskussies binnen
Sociale Raad. De meerderheid van de
kringen was duidelijk tegen zo'n super-
raad. Het Ekonomika-bestuur besloot in
februari 1984 uit de ASR te treden. Heel
wat andere kringen waren over die
handelwijze allerminst te spreken. Zij
moesten immers vaststellen dat één van
de grootste kringen, in plaats van zich
daadwerkelijk en op een serieuze manier
in te spannen voor de werking van de
raden, struikelde over randfenomenen in
de besluitvorming van het radensys-

organisatie van de Leuvense studenten-
wereld bracht meestal een eigen blad
uit.
De standpunten en de ideeën van de

ASR sprongen je zo vanop de voorpa-
gina tegemoet. Onder de paginabrede
titel stonden drie korpulente heren die
elkaars hand vasthielden. Zij stonden
daar afgebeeld als de symbolen van kerk,
kapitaal en staat. Door deze opvallende
kop van het blad was het overduidelijk
dat Veto links en anti-burgerlijk wilde
zijn. Als blad van de ASR werd het ook

verhuis van de ASR-raden bracht Kring-
raad, Kultuurraad en Sportraad naar de
Van Evenstraat 2. Sociale Raad daaren-
tegen nam haar intrek in het gebouw dat
door het Centre Social van de VCL
verlaten werd. Zo kwam Sora terecht in
de 's Meiersstraat 5.

In mei 1978 lekten de nieuwe bespa-
ringsplannen van de regering Tindemans
uit. Zij bevatten een aantal maatregelen
die voor Sora volstrekt onaanvaardbaar
waren. Zo konden de verhoging van het
inschrijvingsgeld tot 10.000 frank, de

de ideale spreekbuis voor Sociale Raad
en de andere ASR-raden. Vanaf de eerste
jaargang was het dan ook een blad dat
niets of niemand spaarde, die tegen de
opvatting van demokratisering inging.
De naam van het blad sloeg trouwens op
het feit dat de ASR de studenten bewust
wilde maken van hun positie. De
universiteit was er in de eerste plaats
voor de studenten en zij moesten het dus
niet nemen dat voor hen belangrijke
beslissingen over hun hoofden heen
werden genomen.
Het optimisme van de jaren zestig om de
demokratisering van het hoger onder-
wijs snel te bereiken en ze dan te
konsolideren, verdween in het begin van
de jaren zeventig. De krisis sloeg toe en
rond de demokratiseringsgedachte werd
het opeens erg stil.

Vanaf 1974 werden de akties voor het
behoud van de bereikte, maar beperkte
demokratisering zelfs toonaangevend.
Men moest dus met erg weinig genoegen
nemen. Nochtans werden andere aktie-
punten zeker niet verwaarloosd. Vanaf
november 1974 deed de zogenaamde
Boerenaktie zelfs tijdelijk de aandacht
voor andere bezigheden verdwijnen.
Doordat honderden aktieve studenten
de boer opgingen om de door waters-
nood getroffen landbouwers te helpen,
kwamen andere akties bij gebrek aan
mankracht nooit echt van de grond.
In 1976 werd het nog veel duidelijker

dat er een vertraging en zelfs een
achteruitgang van de demokratisering
van het onderwijs optrad. Het aantal
studenten uit financieel minder krach-
tige gezinnen was in absolute cijfers wel
toegenomen, maar het bleef nog altijd
ver onder de mogelijkheden. De arbei-
ders, lagere bedienden en kleine zelfstan-
digen vertegenwoordigden samen bijna
driekwart van de beroepsbevolking,
maar zij leverden nog niet eens 30% van
de studenten.

Splits
Het vertrek van verschillende Fransta-
lige organisaties uit Leuven naar Lou-
vain-la-Neuve (Ottignies) bracht in mei
1977 met zich mee dat tegen het begin
van het akademie jaar 1977-78 in Leu-
ven heel wat gebouwen vrijkwamen. Op
25 februari 1977 werd besloten dat alle
sociale diensten in het vervallen Van
Dalekollege aan de Naamsestraat zou-
den worden ondergebracht, In afwach-
ting van de restauratie van dit kollege
werden ze gecentraliseerd rond de Jan
Stasstraat en de Bogaardenstraat. De

blokkering van de subsidies voor de
sociale sektor en de vermindering van de
studiebeurzen in geen geval aanvaard
worden. In diezelfde maand nog werden
een hele reeks bezwaren vanuit het
standpunt van de demokratisering van
het onderwijs tegen deze maatregelen
geformuleerd en kwam er een gemeen-
schappelijk front tegen de voorgenomen
besnoeiingen in het hoger onderwijs tot
stand. Tientallen fakulteitskringen van
de KV Leuven en de RV Gent verzetten
zich samen met andere studentenorgani-
saties met klem tegen de mogelijke
beslissing van de regering om die bespa-
ringen in het hoger onderwijs door te
voeren. Tijdens de vakantiemaanden
besloot de regering via volmachten tot
besparingen. Vanaf september 1978
werd via Sociale Raad het sein gegeven
voor 'de akties tegen de 10.000'. De
volgende maanden rolde een ware stort-
vloed van stakingen en betogingen over
Leuven. AI die opwinding was gerecht-
vaardigd, want de verdubbeling van het
inschrijvingsgeld moest dienen om het
snoeien in de werkingstoelagen van de
universiteiten op te vangen. Een steeds
groter gedeelte van de kostprijs van
universitaire studies werd dus door de
staat afgewenteld op de student zelf

Zwart
De diskussie rond de invoering van

een vijfde jaar voor Psychologie en
Pedagogie was anderzijds ook de moeite
waard. In spoedtempo en zonder in-
spraak van de studenten, werd een
voorstel uitgewerkt om beide opleidin-
gen op vijf jaar te brengen. Voornaamste
argumentatie: in de rijksuniversiteiten
bestond deze regeling al en hun afgestu-
deerden stonden dus sterker op de
arbeidsmarkt. De gestegen studiekost
deed weinig ter zake, vond men. Van de
studenten. was ook nu een meerderheid
tegen. De uitslag van de diskussie is
bekend.

In maart 1979 begon Sociale Raad met
een nieuw initiatief om de huisvesting
van de studenten te verbeteren. Het doel
was de slechte huisvesting aan te klagen
en w tot verbeteringen te komen. Een
onderzoek over studentenhuisvesting
leidde tot het verscbijnen van een
'Zwartboek van de huisvesting'.

Het jaar werd ook gekenmerkt door
de nasleep van de 10.OOO-akties. Vanaf
eind augustus 1979 werden een dertigtal
studenten voor de korrektionele recht-
bank gebracht op basis van allerlei vage
beschuldigingen. Het was de eerste maal
in de geschiedenis van de studentenbe-
weging dat zoveel studenten voor de
rechter versebenen wegens bet voeren
van akties. Het was zelfs van de jaren
zestig geleden dat een student daarvoor
vervolgd werd.

Op de eerste Algemene Vergadering
van Sociale Raad in bet akademiejaar
1984-85 werd een duidelijke stelling
ingenomen over de splitsing ASR-Krul.
Ze bepaalde de houding van Sora voor
de rest van het jaar: "In de eerste plaats
komt bet erop aan te werken, d.i.
inhoudelijk bezig zijn met de demokrati-
sering van bet onderwijs, iets wàar wij
veel sterker in zijn dan Krul, omdat zij dit
wil noch kan". Nochtans zou Sociale
Raad in hetzelfde jaar ook een belang-
rijke rol spelen in het beginnende
verzoeningsproces. Dit had als doel
terug tot één studentenkoepel te ko-
men.

Duivel
En dan zat het er, na verschillende jaren
relatieve kalmte op de kampus, weer
bovenarms op. In november 1986 ver-
zoenden ASR en Krul zich, De nieuwe
koepel kreeg de naam Leuvense Over-
koepelende ·Kringorganisatie - Loko -
mee en werd de organiserende kracht
acbter de akties tegen bet Sint-Anna-
plan.

Dat plan was verantwoordelijk voor
de halvering van de regeringstoelage
voor de sociale sektor aan de KV Leu-
ven. De gevolgen voor de demokratise-
ring én de akties bleven niet uit. Het
begon met een boykot van de inschrij-
vingen in de Hallen, een betoging in
Brussel, een zebrapadenaktie op de
Bondgenotenlaan en andere ludieke ak-
ties. Op 27 november 1986 sloeg de
vlam in de pijp met de bezetting van het
rektoraat. Na die bezetting volgden de
betogingen, bezettingen en relletjes el-
kaar in snel tempo op. Hoogtepunt is de
betoging van meer dan 15.000 studenten
op 16 december 1986 in Brussel. Daarna
kwam de kerstvakantie en liet de grote
massa het afweten. De afbouw van de
demokratisering ging onverstoorbaar
zijn gangetje.

Sociale Raad kloeg in het begin van de
jaren zeventig allerlei vormen van re-
pressie aan. Er waren de maatregelen
van de Algemeen Bebeerder Guido
Declercq, die de studentenbeweging in
een benarde fmanciële positie bracbt. Er
was het geweld dat rijkswacht en politie
te Leuven tegen studenten gebruikten.
Vooral toen op 19 november 1971 een
student ekonomie, Romain Cools, door
een politieagent werd doodgescboten,
kwam dat duidelijk naar voren. Sora,
Ekonomika en andere studentenorgani-
saties reageerden geschokt. De agent
verklaarde dat hij een gevaarlijke dief in
de kelders van bet Handelskot dacbt aan
te treffen en dat bij daarom op de student
had geschoten. De reaktie van de
studenten bestond uit een korte, maar
massale protestbeweging. In november
en december 1971 werden duizenden
studenten gemobiliseerd om tegen dit
barde politieoptreden te protesteren.

In 1972 werd Sociale Raad gekon-
fronteerd met een ander soort repressie,
de eerste besparingen in de sociale
sektor. Tijdens het akademie jaar was er
nog geen sprake van besparingen, maar
onder de vakantie doken er steeds meer
bardnekkige geruchten op. In september
1972 werden inderdaad een reeks bespa-
ringsvoorstellen vrijgegeven. Sora ver-
zette zich meteen tegen dit wetsontwerp,
genaamd naar de ministers van Natio-
nale Opvoeding Claes en Hurez. De
voorgestelde 'besparingen' bestonden uit
een verboging van bet inschrijvingsgeld
naar 5000 frank, een beperking van het
aantal buitenlandse studenten en een
globale vermindering van het budget
voor de sociale sektor.
De reaktie van de studenten tegen

deze zware ingrepen liet niet op zich
wachten. Sociale Raad organiseerde
onder andere een 'traditionele' rekto-
raatsbezetting naast talrijke k1einscbalige
akties in zowat alle fakulteiten en twee
nationale betogingen. Op 25 oktober
betoogden 7000 studenten te Leuven en
drie weken later op 14 november 1972
waren er meer dan 10.000 betogers in
Brussel. Op 22 november 1972 viel de
regering. Niet over de maatregelen
C1aes-Hurez, maar - jawel - over de
kwestie Voeren.

Bloedworst
De hervorming van bet Belgiscbe leger
veroorzaakte in 1973 veel beroering.
Naast het voorstel tot inkrimping van de
duur van de legerdienst - van twaalf
naar zes maanden diensttijd - zou die
hervorming ook minder positieve gevol-
gen gebad bebben. Die keerzijde bestond
uit bet niet meer verlenen van uitstel van
legerdienst om studieredenen. Tot half
maart 1973 vonden akties tegen dit
legerplan van VdB plaats. Nieuw aktie-
middel was bet studentenprotest in het
parlement. Onder druk van alle kanten
moest VdB uiteindelijk bakzeil balen.
Sociale Raad steunde bovendien ook

de aktie van Kringraad en Germania
tegen de gastkolleges van de Zuidafri-
kaanse lektor Spies, een attachee van de
ambassade van Zuid-Afrika te Brussel.
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Na een hele reeks akties van de studen-
ten tegen deze vertegenwoordiger van
bet apartheidsregime was er op 19
december 1973 goed nieuws te vieren.
Spies moest stoppen met bet geven van
zijn kolleges aan de KV Leuven en alle
studenten die sankties hadden opgelo-
pen voor bun rol in de anti-Spies akties
verkregen de intrekking van die maatre-
gel.

In het najaar van 1974 rolde de
allereerste Veto van de pers. Het was bet
blad van de Algemene Studentenraad
(ASR) en bet bad als doel de werking,
ideeën en standpunten van de ASR en
baar raden aan zoveel mogelijk studen-
ten bekend te maken. Daarmee was dit
studentenblad de verderzetting van een
jarenlange traditie. De overkoepelende

liet akademie jaar 1987-88 bracht
weer spanningen binnen de koepel aan
bet licht. In februari 1988 kregen onder
andere de Zuidafrikaanse aartsbisschop
Dennis Hurley - op voorstel van de
studenten - en Vlaanderens boop André
Leysen een eredoktoraat. Sociale Raad
voerde aktie tegen Leysen. Een week
later werden door Loko de Gouden
Buizen, een soort studentenonderscbei-
ding, uitgereikt. Veto gaf er een aan de
BRT-Aktueelploeg met onder andere
Danny Huwé. Sociale Raad gaf haar
onderscheiding aan vakbondsmilitant
Jan GrauweIs. Jan Grauwels en André
Leysen waren het duo dat aanleiding
werd voor een nieuwe diskussie over de
representativiteit van de koepel.

Wit
In 1988 lanceerde Sociale Raad in
samenwerking met lsol een opgemerkte
anti-racistiscbe kampagne. De slogan
'Maak hen niet zwart' werd via een
uitgebreide brocbure en een affiche
onder de studenten verspreid. De bro-
chure vloog als het ware de deur van de
's Meiersstraat uit en raakte in 1989 zelfs
: aan ongeveer 1000 verkochte eksempla-
ren. Sora probeerde om een aanzet te
geven voor een diskussie over de gevoe-
lige aspekten van migratie, vanzelfspre-
kend vanuit een anti-racistische refleks.
Men werkte ook samen met andere
organisaties die zich inzetten tegen ra-
cisme. De werkgroep 'anti-racisme'
hield zich bijvoorbeeld ook bezig met
het lot van de Koerdiscbe vluchtelingen-
familie Tel. Ook bet opstarten van een
nationale aktie tegen racisme aan de
universiteiten en hogescholen werd be-
sproken en zou onder de Leuvense
studenten worden uitgebouwd naar het
voorbeeld van 'School zonder Racisme'
aan de middelbare scholen.

En het akademie jaar 1989-90 bracht
ons 25 jaar Sociale Raad. Hip hip boera
en op naar de 50 zeker?

Ronny Tielen
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Nu, dat er zo gediskussieerd werd,
bewees wel hoe demokratisch we werk-
ten. Ik denk wel dat de meeste aktievoer-
ders zich niet rea1iseerden hoe lang zo'n
aktie wel zou gaan duren, wilde ze
tenminste sukses hebben. Nu was het
hevig, maar veel te kort. We hadden de
krachten meer moeten doseren, en het
langer kunnen volhouden. Nu was
iedereen bumed out in januari»
«Je moet ook beseffen dat we geen

'professionals' zijn. Als er morgen weer
zo'n akties zouden zijn, zou de studen-
tenbeweging zich voor hetzelfde pro-
bleem geplaatst zien. Neem nu de
Nationale Koördinatie. We hadden geen
strukturen, geen gemeenschappelijke in-
houd, we kenden de mensen van de
andere centra niet. We moesten al die
kontakten en afspraken maken, terwijl al
die akties bezig waren. Toen dat einde-
lijk allemaal op poten stond, waren de
akties haast afgelopen»
«Puur fysisch konden de medewer-

kers van Sociale Raad het niet meer
volhouden. Ik zat samen met de afge-

De laatste keer dat Sociale Raad echt 'massaal' kon mobiliseren
- we spreken dan over betogingen met drie à vijfduizend
studenten in Leuven, en zowat twintigduizend in Brussel - was

in december 1986. De roornsblauwe koalitie Martens VI had toen aan
dit land een gigantisch besparingsplan (het beruchte 'Sint-Annaplan')
opgelegd. Voor het onderwijs', en vooral voor de sociale sektor van de
universiteiten, had dit rampzalige gevolgen. Sociale .Raad stoof op en
organiseerde wat later gemeenzaam 'de akttes' werden genoemd. Geert
Van Bekert, toen vrijgestelde, en Marc Sys, in 1986 studentenvertegen-
woordiger op de RvS (Raad VOOll Studentenvoorzieningen), rekonstruc-
ren die barrikadenperiode.

Staken en betogen tegen rijkswacht en Sint-Anna

ook inHet Laatste Nieuws: de gebruiker
van het onderwijs moet ook de kost
ervan betalen, of toch tenminste een
gedeelte ervan. Dat is een eerste stap
naar het Amerikaanse model. Terwij1
een echt demokratiserende regering de
inschrijvingsgelden gewoon zou afschaf-
fen. Ze kunnen dat gerust: je moet dan
gewoon andere prioriteiten leggen.»
«Bovendien zijn die inschrijvingsgel-

den wel belangrijk, als je je op het
standpunt van de ouders stelt. Twee
kinderen aan de universiteit betekent
dan onmiddellijk 30.000 frank inschrij-
vingsgeld. Wel, dat is een smak geld, en
betekent voor heel wat mensen wél een
reële drempel»

Trans
Veto: In november heeft Sociale Raad
dan beslist om in alle fakulteiten te
staken. Voorstudenten is dat anders niet
zo'n gebruikelijk aktie vorm. Manu Ruys
merkte toen trouwens schamper op dat
de studenten brossen nu ook al 'staken'
wilden noemen.

Van Eekert: «Je moet je eigenlijk twee
vragen stellen, Ten eerste: waarom voer
je aktie, en ten tweede: welke vorm van
aktie kies je? Wel, er was reden te over
om aktie te voeren. Het Sint-Annaplan
was dan al op regeringsnivo beslist, in de
herfst zou op de RvS de begroting
worden besproken. Die begroting bete-
kende meteen de konkretisering van dat
besparingsplan, dat moesten we probe-
ren te verhinderen. We kozen dan voor
een staking, omdat zoiets ongetwijfeld
de beste aktievorm is. Alle studenten
worden dan met de problematiek gekon-
fronteerd. Er zijn natuurlijk steeds men-
sen die hiermee niet akkoord zijn. Als
een presidium echter de beslissing neemt
om te staken, dan moet ze maar haar
verantwoordelijkheid opnemen en haar
leden proberen te overtuigen.»

Sys: «Een staking komt er niet zomaar.
Eerst moesten alle afgevaardigden op
Sociale Raad met het principe akkoord
zijn, wat helemaal niet evident was. Om
de Algemene Vergadering van Sociale
Raad die beslissing te doen nemen,
moesten immers eerst de kringen erach-
ter staan. De meeste kringen deden dat
door referenda te organiseren. Dat hele
Sint-Annaplan, het principe van staking,
werd dus door bijzonder veel mensen
bediskussieerd. De Leuvense studenten
wisten over het algemeen waarom ze
staakten. In die zin kan je ook wel stellen
dat een staking de best mogelijke infor-
matiekampagne is. Tijdens de staking
zijn trouwens in verschillende kringen
alternatieve lessen doorgegaan.»

Veto: Eén van de grote diskussiepunten
was ook de 1Ioodzakelijkheid van de
federalisering van het onderwijs. Heel
veel mensen noemden dat toen een
oplossing voor de onderwijsproblemen,
maar Sociale Raad heeft federalisering'
nooit in haar eisenpakket willen opne-
men.
Sys: «En hebben we hier achteraf geen
overschot van gelijk gekregen? Sociale
Raad heeft toen steeds beweerd dat
federalisering niet noodzakelijk demo-
kratisering betekent. Kijk vandaag naar
het Hobu: de Vlaamse eksekutieve

"We konden Coens en
Dillemans toch moeilijk -
neerschieten'

beslist dat de Hobu-studenten meer
inschrijvingsgeld moeten betalen. Alle
gekheid op een stokje: in Wallonië heeft
men zo'n beslissing niet genomen. Daar
is nu meer demokratisering dan in
Vlaanderen. Wel, dat bewijst onze stel-
ling dat de organisatie van het onderwijs
niet zo belangrijk is, maar wel welke
politiek een regering wil volgen. Federa-
lisering geeft hiervoor geen enkele garan- .
tie. Of het nu de nationale overheid is, of

Intussen waren er nog de vergaderingen
van het medebeheer (RvS, Alma, Acco)
waar de studentenfraktie paraat moest
staan. We waren in die dagen kompleet
stoned van die akties, we konden aan
niets anders meer denken»
Van Eekert: «Ik voelde me na een tijdje
niet meer zo goed thuis. In het begin, bij
die eerste akties zoals de bezetting van
het rektoraat, werd er door de studenten
nog geen spelletje gespeeld. De rijks-
wacht kwam op de studenten af en men
bleef midden op de Naamsestraat zitten.
Niemand. vond het erg om opgepakt te
worden. Later is dat veel meer een kat-
en muisspelletje geworden, en had het
veel minder met de eigenlijke akties rond
demokratisering van het onderwijs te
maken»

Veto: Wij vragen ons toch af of Sociale
Raad zich in die tijd niet soepeler had
moeten opstellen tegen de groep aktie-
voerders.Het zijn toch de akties geweest,
die voor het merendeel van de studenten
tol de verbeelding hebben gesproken.

Geert Van Eekert: «Neen. Sociale Raad
was al veel vroeger dan november 1986
in aktie geschoten. De eerste affiches
tegen het Sint-Annaplan dateerden van
mei. Toen is er al één dag staking
geweest. In L&W was dat een groot
sukses: veel mensen om piket te staan,
veel pamfletten, veel diskussie. Tijdens
de zomervakantie is er dan keihard
doorgewerkt. Er heerste toen een gewel-
dige sfeer op Sociale Raad, met heel veel
vrijwilligers die kwamen meedoen.»

Veto: Later hadden de kranten het
steeds over de "spontane opwelling van
studentenprotest': Dat is dus een fout.
Marc Sys: «Natuurlijk. De eerste grote
aktie was al begin oktober, toen in
Brusseleen Nationale Betoging doorging
met vijfduizend studenten. De meeste
deelnemers kwamen uit Leuven. Wij
waren immers al een hele tijd aan het
werken, terwijl in de andere centra nog
bijna niets gebeurde.»
Van Eekert: «Ie mag trouwens de aktie
bij de inschrijvingen niet vergeten, die
vond al in september plaats. De bedoe-
lingwas dat wij de studenten probeerden
te overhalen om zich ofwel niet in te
schrijven, ofwel om een solidariteits-
motie te ondertekenen. We hebben daar
duizenden handtekeningen verzameld,
een bijzonder groot aantal. Je moet van
het globaal aantal studenten immers alle
eerstejaars aftrekken. Die staan in de
Hallen allemaal aan het handje van hun
ouders. Probeer die maar eens te overtui-
gen dat hun zoontje direkt de revolutio-
naire student moet uithangen. We heb-
ben die verhoging natuurlijk niet kunnen
tegenhouden. Het is wél een gigantisch
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de regionale, of de provincie Brabant die
het onderwijs organiseert, dat doet er
niet veel toe. Je kan hen slechts op hun
inhoudelijk beleid beoordelen.»

Van Eekert: «Voor mij bewees die
diskussie rond federalisering nog een
andere zaak. Op het moment dat het
KVHV en het ekstreem-rechtse NSV op
straat kwamen om te roepen "demokra-
tisering van het onderwijs", hebben wij
daar onvoldoende weerwerk op kunnen
bieden. Sociale Raad kon daar natuur-
lijk zelf een goed antwoord op geven,
maar wij hadden geen tijd om daarover
een gemotiveerd en beargumenteerd
pamflet te verspreiden. Toen bleek dat er
geen tijd meer was om de inhoudelijke
standpunten van Sociale Raad naar
buiten te brengen. Wij koncentreerden
ons noodgedwongen te veel op louter
aktie-voeren,»

Veto: Je raakt nu de grootste kontro-
verse uit 1986 aan: binnen Sociale Raad
werd er bikkelhard geruzied of er nu
'meer aktie' zou moeten zijn, of dat er
'meer informatief moest gewerkt wor-
den.
Sys: «Tja, dat is een typisch probleem
dat met zo'n aktieperiode samenhangt.
Tijdens de akties was dat gewoon de
noodzakelijke praktijk. Driemaal per
week was er een betoging, de verschil-
lende fakulteiten organiseerden allerlei
akties, er gingen bezettingen door, ...
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Sociale Raad heeft zich soms de woede
van veel studenten op de hals gehaald
door er stilletjes met de megafoons
vanonder te muizen.

Van Eekert: «Veel van die mensen, die
in december de Grote Jan zaten uit te
hangen, hebben' we na de kerstvakantie
nooit meer teruggezien. Dan kan je je
toch vragen stellen naar het engagement
van die 'aktievoerders'»
«Natuurlijk, achteraf heb ik mezelf

ook verwijten gemaakt. Ik had 's nachts
- als de anderen 'naar de Naamse' waren
- ook in de 's Meiersstraat kunnen gaan
werken om de akties dan maar meer
'inhoudelijk' te sturen, in plaats van
gewoon ontmoedigd te zijn. Op het
einde is dat ook gebeurd. We hebben
toen bijvoorbeeld een ketting naar He-
verlee gemaakt, om de studenten ook
daar mee te krijgen.»

Sys: «Je moetje de sfeer van die dagen
inbeelden: dat was bijna een 'revolutio-
naire toestand. Er was enorm veel volk
op die betogingen, en achteraf had je
altijd .een groep die per se wilde
verderbetogen. Dan begonnen de dis-
kussies, maar die kleinere groep - die ik
niet wil afdoen als 'ekstremen'! - deed
dan toch altijd verder. We moeten niet
ontkennen dat de studentenbeweging
intern enorm verdeeld was: we wisten
niet welke strategie we moesten volgen.

sukses geweest in termen van mobilisa-
tie: alle studenten wisten dat er iets aan
de hand was,»
«Ik sta trouwens nog steeds achter die

eis van ons, ongeacht of Deleeek dat
vandaag een luxe noemt. Natuurlijk, als
je blijft redeneren binnen het paradigma
van inschrijvingsgelden, dan is een paar
duizend frank minder of meer gewoon
een peulschil. Het is echter een verkeerd
uitgangspunt om te stellen dat een
universiteit inschrijvingsgelden nodig
heeft. Dat is gewoon een symptoom van
een overheid die haar verantwoordelijk-
heid niet opneemt, en de student zijn
sociale sektor en zijn aggregatie laat
betalen.»

Sys: «Deleeck gebruikt het argument
dat de inschrijvingsgelden nog steeds
niet veel zijn tegenover de werkelijke
kost van een student. Nu, feitelijk heeft
hij gelijk: je betaalt 15.000 frank, terwijl
de staat gemiddeld 350.000 frank per
student moet investeren. Dat is echter
een super-liberale denkwijze, die lees je
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vaardigde van Katechetika op kot. Wel,
de andere bewoners zagen ons nooit
meer. Van tien uur 's morgens tot drie
uur 's avonds waren wij weg: staken,
vergaderen, betogen, zuipen, ruzie ma-
ken, koördineren. Eén maand tegen zo'n
tempo werken, dat was echt het maksi-
mum.»

Veto: Natuurlijk kregenjullie het verwijl
dat Sociale Raad 'naïef was. Als jullie
wat diplomatischer geweest waren, zou-
den jullie meer bereikt hebben.

Van Eekert: «Hahahaha,»
«Onze akties waren politiek, dat is

juist. Ze waren tegen de regering en voor
de demokratisering van het onderwijs.
Wij waren absoluut niet partijpolitiek.
Onze tegenstanders profileerden zich zo
wel. Waarom waren sommige kringen
tegen Sociale Raad? Omdat ze voor
demokratisering waren? Laat me niet
lachen: die mensen waren eigenlijk
akkoord met de regeringsmaatregelen,
en wilden vooral goede maatjes blijven
met de akademische overheid. Dat was
voor hen veel belangrijker.»
«Je moet dat resultaat ook op termijn

bekijken: in Leuven hebben we de best
uitgebouwde en goedkoopste Sociale
Sektor van België. Denk maar dat het
werk en de akties van Sociale Raad daar
voor een flink stuk mee te maken
hebben. Dat is er allemaal niet zomaar
gekomen.»

Sys: «De meesten van ons waren enorm
bij die akties betrokken. Wij geloofden
in het ideaal van demokratisering van
het onderwijs. Wij waren écht oprecht
kwaad, maar konden Dillemans. of
Coens toch moeilijk neerschieten. Trou-
wens, wij hebben wel iets konkreets
bereikt. De ministers hebben tot de
laatste nacht van de volmachtenperiode
over Numerus Clausus zitten diskussië-
ren, maar hebben er geen konsensus over
kunnen bereiken. Het staat vast dat de
akties van de studenten die beslissing in
belangrijke mate beïnvloed hebben. He-
lemaal gefrustreerd zijn we dus niet-

Walter Pauli



Nico: «Toen was er pas een boek
verschenen van Luc Huyse: 'In de
buitenbaan'. Het ging over universitair
onderwijs en sociale ongelijkheid voor
de arbeiderskinderen. Nu, ik denk wel
dat je belangrijke studies steeds moet
aangrijpen om re te bestuderen, en de
goede punten eruit te gebruiken. Belang-
rijk is dat er diskussie over is.Dat men re
bestudeert, en dat men uit bezorgdheid
om de universiteit open te zetten voor
lagere sociale klassen, alle punten aan-
grijpt. Als men studies echter gebruikt
om elke aktie stil te l~ dan is het een
valse diskussie. Maar ais men het ge-
bruikt om de aktie uit te breiden, dan zie
ik er geen problemen in om te diskussi-
eren en aktie te voeren rond de socio-
kulturele drempels. Maar dan moet men
ook goed zien waar die socio-kulturele
drempels vandaan komen.»
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1978: de akties tegen de 10.000

"Zelfs de rijkswachters
moesten gaan lopen"

stil. Er zijn zelfs foto's van meisjes en
jongens die staan te dansen voor een hele
rij rijkswachters te paard. Even later
heeft de rijkswacht dan gechargeerd. En
daarna is er een hetze in de pers
gekomen. Men beweerde dat we straten
opbraken en met stenen gooiden. Er
verschenen zelfs foto's van opgehoopte
stenen, maar dat was bedrog. Er waren
namelijk gewoon werken in uitvoering.
De pers en de rijkswacht werden dus
ingeret om de akties te breken. Naar de
eksamens toe zijn de akties dan toch stil
gevallen»
Veto: Kan men wel spreken van ge-
slaagde akties, als er geen wekte
toegemoetkoming QQ1I de studenteneisen
was?

... _j

tegen studenten die aan de akties hadden
deelgenomen.. Hoe was dat allemaal
mogelijk?

Nico: «Dat was heel eenvoudig. Diege-
nen die men kon oppakken, kregen
natuurlijk de volle lading. Die kregen
dus alles in hun schoenen geschoven. Bij
de studenten heerste een enorme veront-
waardiging tegen de rijkswacht. In Gent
is er bijvoorbeeld een gevecht geweest

taktisch natuurlijk dan effektief»
«Soms waren er ook akties tegen de

pers. We hebben lokalen van Knack, van
De Streekkrant en van Het Laatste
Nieuws bezet, De studenten skandeer-
den dan: "Wij willen een juiste bericht-
geving". Je ziet dan dat alle mogelijke
middelen tegen de studenten werden
ingezet»
Veto: Wat was precies de inbreng van
Sociale Raad bij al die akties tegen de
10.000?

met studenten waar de politie en de
rijkswacht moesten gaan lopen.»
«Ook de politieke partijen kregen er

van langs. De scheurdersprooessen zijn Nico: «Sociale Raad was zeker één van
daar een goed voorbeeld van. Het was in de belangrijke gangmakers van het
1978 namelijk een verkiezingsjaar. De studentenprotest. In september 1978
studenten besloten om van alle partijen waren het eigenlijk in eerste instantie
die geen duidelijk standpunt innamen de alleen de vrijgestelden van Sociale Raad,
verkiezingafliches af te scheuren. Dat die aanwezig waren, samen met de
werd massaal gedaan, zodanig dat die mensen die op de 's Meiersstraat woon-
partijen er echt mee inzaten. Tijdens den. Het was bijna een traditie dat zij
betogingen werden al de verkiezingsbor- meededen. Het lief van de één of de
den verwijderd. Af en toe werd het ook sociaal afgevaardigde van die fakulteit.
's nachts gedaan en als erdan politie Zo was het toch een vrij grote groep die
rondliep en die pakte iemand, ja dan naar de inschrijvingen trok.»
kreeg die ene al die verschillende burger- «Al vrij snel bestond er dan een
lijke partijen tegenover zich.» algemene eenheid rond '10.000 neen'.
«De zogenaamde steengruisprocessen Ook het openzetten van de universiteit

1 1 j

Sociale Raad bestaat dit aka-
demiejaar 25 jaar. Tijd en
plaats voor een terugblik op

de grote aktiemomenten van de
voorbije periode. De akties tegen
de 10.000 waren tijdens het akade-
miejaar 1978-79 niet uit de belang-
stelling van de studenten weg te
slaan. Hoewel die akties niet direkt
suksesvol waren, hadden ze indi-
rekt toch resultaat. Bewustmaking
van de student heet zoiets. Daar-
voor gingen we te rade bij O. Nico,
vrijgestelde van Sociale Raad in
dat geviseerde jaar. Het jaar van de
BOB op de kampus, van de
studentenprocessen, van dansende
jongens en meisjes en van nog veel
meer leuke dingen.

Veto: De akties tegen de regeringsmaat-
regelen van 1978 staan bekend als de
akties tegen de verhoging van het
inschrijvingsgeld tot 10.000 frank. Wan-
neer werd het voor Sociale Raad duide-

, lijk dat er weer een besparingsgolf zou
komen?

Nico: «In september 1978 werd dat heel
duidelijk. Toen· bleek uit het wetsont-
werp dat er een verdubbeling van het
inschrijvingsgeld zou komen, naast nog
andere maatregelen. Aan de inschrijvin-
gen in de Hallen begonnen we daarom
onmiddellijk met een petitie-aktie tegen
die verhoging. Wij gingen dus al die
tafeltjes afgaan, al die studenten en hun
ouders om te vragen of re de petitie
wilden ondertekenen. In de andere
universitaire centra werd opgeroepen tot
een boykot van de inschrijvingen. Wij
koren voor bewustmaking, er werd
gedislrussieerd en er werden een aantal
prikakties gevoerd. Een dag lang werden
bijvoorbeeld de Hallen bezet, Geen
inschrijvingen dus, en daar maakten we
gebruik van om de mensen in te lichten.
Dat is trouwens uitgebreid in de pers
gekomen. In september werd er 's nachts
ook duidelijk geplakt en gespoten. Tegen
oktober was de sfeer dus al redelijk
gespannen. Er werd een regionaal aktie-
komitee opgericht en we zijn dan
begonnen met betogingen en bezettin-
gen. Via Sociale Raad en via de
afgevaardigden werd er in de fakulteiten
opgeroepen om daaraan mee te werken.
Al snel werd er dan ook een nationaal
aktiekomitee opgericht. Ook vele andere
studentenverenigingen werkten trou-
wens goed mee.»

Stenen
«Belangrijk was dat alles in crescendo is
gegaan. Dat had veel te maken met de
algemene vergaderingen in de fakultei-
ten waar door mensen van Sociale Raad
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of van Kringraad meer uitleg werd
gegeven. Daar besloot men tot akties,
wals de nationale betoging eind 1978 in
Brussel. Meer dan 10.000 studenten
kwamen toen op straat. Die betoging
zou normaal ontbonden worden op een
kruispunt, maar dat was helemaal afge-
zet door de Brusselse politie. De massa
kwam dus toe en de kop zwenkte een
brede laan in, maar daar doken rijks-
wachterstepaard op. Opeens stond alles

Nico: «Ik denk dat het een geslaagde
aktie was, met een rekere bewustmaking
van de studenten. Een breed eenheids-
front van Vujo en KVHV tot RAL en
MLB was tot stand gekomen. Het
bredere kader van de krisiswet, waarin al
die onderwijsmaatregelen thuishoorden,
werd ook besproken. Dat was toch een
enorme bewustmaking van de studen-
ten. Daarom sleepte die aktie ook zo
lang aan, omdat men de ernst ervan I ......211' "~_ll

inzag. Het was geen elitaire korporatisti-
sche aktie tegen de 10.000, maar een
strijd voor demokratisering van het'
onderwijs. Bovendien hebben de akties
ervoor gezorgd dat men een hele tijd
heeft gewacht met verdere maatregelen
tegen het universitaire onderwijs. Uit
schrik om teveel beroering te veroorza-
ken. Je ziet vaker dat de direkte
aanleiding niet kan worden tegengehou-
den, maar dat er wel een uitstel is van
verdere maatregelen.»
Veto: Wat ook opviel bij de akties tegen
de 10.000 waren de talrijke processen

weren op de overreaktie bij de overheid
tegen de aktieve studenten. Als men
iemand na een betoging oppakte, dan zei
men gewoon dat men in zijn zakken
steengruis had gevonden. Dat was dan
een bewijs dat men op voorhand stenen
meegenomen had. De ingegooide ramen
moest je dan soms betalen, al was het
bewijs zeer zwak of niet voorhanden.»

voor minder gegoede mensen kon op die
eensgezindheid rekenen. Maar dat ver-
der kaderen in een onderdeel van de
krisiswet, dat waren echte diskussies.
Soms werden de mensen met de neus op
de feiten geduwd, als de bewustwording
was doorgedrongen. Het was zeker niet
altijd eensgezind, maar toch vond de
gewone student het toen belangrijk dat
er akties tegen de 10.000 kwamen.»

«Een heel ander punt waar Sociale
Raad zich tijdens de akties mee bezig-
hield, was het infiltreren van agenten in
de betogingen. Daar hebben we ons toen
op toegelegd omdat het zo duidelijk was
dat er infiltratie was op de kampus.
Iedereen deed eraan mee en op de duur
hadden we een lijst van een twintigtal
nummerplaten en foto's van flikken die
in de betogingen infiltreerden.»

«Verder vonden de mensen van S0-
ciale Raad het belangrijk dat zoveel
mogelijk studenten geïnformeerd ge-
raakten en op de hoogte waren. Dat is
gewoon ervan uitgaan dat normale
mensen met een beetje sociaal gevoel en
een beetje gevoel voor rechtvaardigheid,
ook een groot deel van de studenten dus,
wel gevoelig zijn voor zulke asociale
maatregelen. Maar die zijn niet op de
hoogte. Als je re op de hoogte brengt,
dan komt de verontwaardiging en dan
komt er verzet, Dus eigenlijk een ver-
trouwen hebben in de mensen. Ik denk
dat het werk van Sociale Raad en van
Kringraad altijd naar de studenten moet
worden gebracht. Bijvoorbeeld na de
aktie tegen de 10.000, in de nasleep,
werd een deel van de studenten aktie-
moe, re moesten bovendien gaan stude-
ren. Een deel van de massa haakte dus af.

Een deel dat erg bewust is, dat groept
samen. Die blijven bezig, en je krijgt dus
een splitsing tussen de grote massa en
zoiets als de voorhoede. Dat waren dan
Sociale Raad en Kringraad met de
aktiekomitees. Je ziet dat er eigenlijk nog
veel te doen is, maar je krijgt het niet
meer overbrugd naar de massa. Op
aanraden van Jan Cappelle, één van de
andere ASR-vrijgestelden, die.zei: "Ja,
maar je moet terug naar de massa van de
studenten gaan". Hij stelde toen voor om
met een zwartboek van de huisvesting te
beginnen. We zijn dan weer in gang
geschoten, we hebben met Sociale Raad
petitieformulieren gemaakt en we waren
weer vertrokken.»

Ronny Tielen
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kampagne tegen de aktie voerende stu-
denten geweest? Er zijn bijvoorbeeld ook
effektief straffen uitgesproken in een
aantal van die processen..

Nico: «De regeringsmaatregelen in ver-
band met het universitaire onderwijs
waren een onderdeel van de zoge-
naamde krisiswet. Die krisiswet moest er
doorkomen. Als er ergens een gat werd
geslagen in die wet, dan zou dat een
aanleiding kunnen zijn voor andere
sociale lagen van de bevolking om daar
ook op in te gaan. Er zou dan een grote
strijd kunnen komen. Plus het feit dat
men wist, naar de toekomst toe, dat er
nog verhogingen en nog afbouw van de
sociale sektor zouden komen. De over-
heid wilde het studentenprotest in de
kiem smoren, omdat het altijd mogelijk
is dat het een vonk is die overslaat.
Studentenprotest duurt misschien niet . .. .
lang, maar drie weken bijvoorbeeld, Om 2l.00 u viert Sora werkelijk feest. In Isol-bar, Vesahusstraat, wordt er
maar kan aanleiding zijn voor veel een reuze-party op touw gezet.
langer durend arbeidersprotest. Daarom Verder is er gedurende deze drie dagen in Alma 11een affichetentoonstelling .
die harde kampagne vanuit de overheid. te bekijken. Ook zal het boek 'Onderwijs & demokratisering : 25 jaar
Het rektoraat daarentegen hield zich Sociale Raad aan de KU Leuven, 1964-1989' vanaf dinsdag 16januari op de
soms .neutraal en .was soms tot een tentoonstelling en in de 's Meiersstraat 5 verkrijgbaar zijn. ,','_eenheidsfront bereid. Dat was meer L- ....;. ...J

Om 20.00 u vindt in het Auditorium Zeger Van Hee, Kollege De Valk een
debat plaats rond 25 jaar demokratisering van het onderwijs. Sociale Raad
heeft hiervoor RoeI Nieuwdorp, Jan Bauwens en Michel Leyers uitgeno-
digd. Deze drie mensen stonden in de jaren zestig aan de wieg van Sora of
hebben haar in de kinderjaren bijgestaan. RoeI Nieuwdorp (sekretaris
Fakulteitenkenvent 63-64 en voorzitter Leuvens Studenten Korps 65-66),
Jan Bauwens (eens vrijgestelde Sora, nu sekretaris van de Raad van Beheer
aan de KU Leuven) en Michel Leyers (voorzitter Sora, 68-69) zullen onder
leiding van moderator prof. Louis Vos een boompje opzetten over het
ontstaan van Sociale Raad, de demokratisering van het onderwijs door de
jaren heen en over wat er in hun huidig beroepsleven van het sociaal
engagement overblijft.

In de Alma's wordt een Sora-schotel aan 70 frank aangeboden.

DONDERDAG 18JANUAru
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Veto: De laatste jaren hebben sommige
mensen de overtuiging naar buiten
gebracht dat financiële drempels niet
opwegen tegen de volgens hen veel
belangrijkere socio-kulturele drempels.
Waren daar in 1978 parallellen mee te
trekken?JAAR

SORA
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dialekten achteruit, terwijl dat helemaal
niet hoeft. De Vlamingen krijgen een
vals meerderwaardigheidskompleks.
Een minderwaardigheidskompleks heeft
het voordeel der nederigheid. Je kijkt op
naar een norm die zegt: 'Zo moet het'.
«Iedere Vlaming die schrijft, en die

ernstig met zijn taal bezig is, zit met het
probleem dat hij zijn eigen taal niet
schrijft. Hij schrijft iets gekonstrueerds.
Walter Van den Broeck worstelt daar-
mee in zijn Brief aan Boudewijn. Het
laatste boek van Leo Pleysier, Wit is
altijd schoon, is helemaal in een soort
Kempisch geschreven. Hugo Claus werd
jaren geleden de vraag gesteld, waarom
hij niet in het Frans of het Engels schreef
"Dat doe ik niet," zei hij, "want ik heb
mijn taal moeten veroveren, ik heb
ervoor moeten vechten". Zoiets is niet
slecht voor een schrijver. Nederlanders
zeggen mij vaak: "Jullie praten mis-
schien wel krom, maar jullie zijn jullie
veel beter bewust van het verschijnsel
taal."»

,H et Belgisch Labyrint',
zo heet het ongemeen
suksesrijke boek van

.Geert van Istendael. Dit lijvige
werk heeft enige klaarheid willen
scheppen in de ingewikkelde Belgi-
sche situatie, en uit de hoge ver-
koopcijfers blijkt dat dat voor
velen wel even nodig was. Het
boek heeft op nog geen jaar tijd een
vijfde druk bereikt. Geert van
Istendael is socioloog en was inder-
tijd als navorser bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk On-
derzoek bezig met besluitvorming
inzake ruimtelijke ordening in Bel-
gië. Je kent hem natuurlijk beter als
joemalist bij de BRT.

Van Istendael: «Ik herinner mij nog dat
ik op mijn laatste werkdag bij het
NFWO in de Gambrinus zat bij die
architekten, Van Aarschot, Verpoest, en
ik zat met een probleem. Ik moest
namelijk een kopie van mijn diploma
maken, maar het was te groot voor een
kopiemachine. Ik ben toen naar Aren-
berg gefietst, want daar hadden ze er één
om plattegronden mee te verkleinen en
te vergroten.»

Veto: Was u zich toen al bewust van het
Belgisch 'labyrint'?
Van Istendael: «Ik heb er altijd wel over
nagedacht. Niet over het boek, maar
over wat er in staat. Je werkt erover, je
praat er veel over met kollega's, en je
leest er veel over. In maart 1987 zei de
uitgever van De Arbeiderspers dat ik
maar eens een boek over België moest
schrijven. Ik zei: "Nee". Ik had er geen
tijd voor, en ik had niet het kleinste idee
van hoe zo'n boek in elkaar moest zitten.
Hij bleef aandringen, en vroeg mij een
lijst van hoofdstukken. Die maakte ik, ik
stuurde ze op, en hij vond het uitste-
kend.»

Van Istendael: «In september 1987
stuurde ik hem een eerste hoofdstuk, met
de bedoeling er van af te zijn: het ging
over Voeren, het ingewikkeldste pro-
bleem van België. Ik dacht dat hij zou
zeggen: "forge: it", maar hij vond het
integendeel heel begrijpelijk. Ik heb dan
voortgewerkt, hoofdstuk per hoofdstuk
ingezonden. Af en toe kreeg ik iets terug
omdat het niet goed was, en in februari
1988 liep ik vast. Toen kreeg ik een
kontrakt. Dat spoorde mij aan, ik heb
een soort sanktie nodig om te schrijven,
een verplichting. Ik heb drie maanden
verlof zonder wedde genomen en al de
rest geschreven, twee derde van het
boek. In december 1988 was het af.»

Veto: Het boek is in eerste instantie naar
Nederland toe geschreven.
Van Istendael: «Eén van de werktitels
was: België voor Hollanders verklaard.
Maar er zijn uiteindelijk ongeveer even-
veel boeken in België verkocht als in
Nederland. Ik had nooit gedacht dat het
in België zoveel gelezen zou worden. Ze
krijgen hier toch geschiedenis op de
lagere school?»

Veto: Alsje een boek schrijft waarinje
België moet uitleggen aan buitenlanders,
dan moet je zeer selektief te werk gaan.
Je kunt lang niet alles vertellen.

-

Van Istendael: «Ik ben begonnen met
het onderwerp dat volgens mij het meest
zichtbaar was voor Nederlanders: de
taalstrijd. Daardoor is België bekend in
het buitenland. En verder was er het
bouwen, waar ik trouwens goed in thuis
was»
«Ik heb natuurlijk ook geselekteerd

volgens wat ik het beste ken. Er had
gerust een ekonomisch hoofdstuk in
gekund, maar daar weet ik niet genoeg
van af. Ik zal dus niet beweren dat mijn
boek een niet-objektief beeld van België
geeft, of een juist beeld. Het is mijn beeld
van België. Ik heb de kritiek gekregen
dat het woordje 'ik' er te veel in
voorkomt, dat ik te subjektief ben,»
«Er zitten ook waarheden als koeien

in dat boek, die je niet kunt weerleggen.
Zo hebben de Belgen de joodse inwoners
van hun land veel beter beschermd dan
de Nederlanders dat hebben gedaan. Dat
is een zeer onbekend gegeven, maar het
staat als een paal boven water. Je hebt
het feit dat de vakbonden hier numeriek
veel sterker zijn dan waar dan ook in
Europa, behalve in Zweden mischien.»

Geert van Istendael over taal in België

"De Vlamingen krijgen een vals
meerderwaardigheidskompleks"
Veto: Zijn dat dingen die u er toe
brengen, België een 'labyrint' te noe-
men? Voor buitenlanders is eigenlijk
toch elk land een labyrint.
Van Istendael: «Dat is waar. Als ik
moet proberen te doorgronden hoe
bijvoorbeeld de Nederlandse protestant-
se kerk in mekaar zit, krijg ik de indruk
van een labyrint. Zo ook voor België.
Maar de faktor die het hier wat onbegrij-
pelijker maakt, is de verscheidenheid in
talen. Eén van de drie officiële talen hier,
het Nederlands, wordt door een heleboel
Nederlanders niet beschouwd als Neder-
lands. "Je hoort toch zo dat het dat niet
is", zeggen ze dan.»

Veto: Veel Vlamingen vinden dat ook.
Van Istendael: «Ik heb zoiets vastge-
steld, ja.»

Veto: In uw boek stelt U wel dat er iets
als een Nederlands taalgebied is, een
éénheid: U hebt een hekel aan Vlaams,
een hekel aan Hollands, u houdt van
Nederlands. Wat is dat dan, dat Neder-
lands?
Van Istendael: «Er is een norm, een
Dikke Van Dale, een ANS (Algemene
Nederlandse Spraakkunst, nvdr). Het
Nederlands is een officiële taal. Taalkun-

digen hebben dat misschien niet zo
graag, of snappen dat niet zo goed, maar
door een meerderheid van mensen die
hier verkozen zijn, is gezegd: het is een
Vlaamse gemeenschap, maar de officiële
taal is het Nederlands. En er is een
taalunieverdrag afaesloten,»
«Het tweede gegeven is politiek: als je

naar buiten toe niet wilt werken aan een
éénheid, dan word je weggeveegd in
Europa, waarin het Nederlands een
middelgrote taal is.»
«Iets anders is de linguïstische kant

van de zaak: wat is de spraakmakende
gemeente? Die moet volgens mij zo
breed mogelijk gezien worden. Ze moet
niet alleen in Antwerpen liggen, niet
alleen in de Randstad, maar ze moet zo
breed mogelijk zijn, om de taal zoveel
mogelijk rijkdom te bieden. Niemand
moet zich dan schamen over een ak-
sent.»

Veto: Er is de opvatting dat de stan-
daardtaalspreker diegene is, van wie
men niet hoort uit welk" deel van het
taalgebied hij komt.
Van Istendael: «Dat is de jakobijnse,
Franse opvatting: iedereen moet spreken
zoals in Parijs. Daar ben ik het niet mee
eens. Ik deel de afkeer van de Vlamingen
voor de autentieke 'harde g' niet, maar ik

kijk zeker niet neer op de 'zachte g'. Ik
ben voor verscheidenheid in die din-
gen.»

Veto: Vlamingen vinden het taalgebruik
van het BRT-Joernaal beter dan dat van
de NOS.
Van Istendael: «Ik vind dat ook. Omdat
het dichter bij het geschreven woord-
beeld staat, denk ik. Het Nederlands van
NOS-mensen is erg regionaal gekleurd:
het is Hollands, Randstad. En wat mij
ergert, is dat mensen die duidelijk uit
Limburg of Groningen komen, dat
proberen te imiteren, in plaats van met
hun eigen aksent te spreken. Die klank-
vormen van de Randstad stralen uit tot
aan de rijksgrenzen, omdat de media van
daaruit het land beheersen.»

Veto: De Vlaming mag de BRT-uit-
spraak dan al beter vinden dan de
Hollandse, hij weet nog altijd niet goed
wat hij met zijn taal aan moel. Hij zit nog
altijd met zijn minderwaardigheidskom-
pleks. -
Van Istendael: «Minder en minder. De
Vlaming is een gevaar voor zijn eigen
taal aan het worden. Dat komt door
onze zelfgenoegzaamheid. We denken
dat we goed spreken en schrijven, terwijl
we dat toch niet doen. We dringen onze

Germania organiseert al jaren-
lang een literaire wedstrijd.
Niet enkel germanisten, maar

alle studenten van de KU Leuven,
KULAK, Ufsal, Ufsia en UIA kunnen
deelnemen. Hugo Brems, bekend poë-
ziekritikus én prot heeft al jaren een
vaste stoel als jurylid. Daarom vroegen
wij hem naar de plaats van die wedstrijd
in het literaire landschap, want het
regent hier in Vlaanderen literaire
prijzen en (vooral) prijsjes.

maar daarom is dat nog geen 20.000
frank waard.»

Veto: Je hoort wel vaak dat een prijs
waard is wat de jury waard is. In deze
jury zitten bekende namen: Stefan
Hertmans, Patricia De Martelaere,
uzelf.
Brems: (Ja, en dat gaat van de laagste
tot de hoogste prijzen. Mijnheer zus
krijgt de Staatsprijs, maar als je dan
kijkt naar wie er in de jury zat, dan
devalueert die prijs. Dat is in het
verleden gebeurd. Deze prijs heeft de
laatste vijf jaar zeker een serieuze jury
kunnen samenstellen. Maar dat wil nog
niet zeggen dat de bekroonde werken
belangrijk zijn. Een goeie jury kan
alleen maar het beste uit de inzendingen
selekteren.
«De meeste bekroningen in hetNOBELPRIJZEN ! ve~leden kon~en toch best mee. met het

pet! van wat Je aan debuten vindt, De
grootste gemene deler is uiteraard uiterst zwak. Maar dat
geldt voor alle prijzen.»

Veto: De laatstejaren heeft dejury telkens gewezen op het
povere taalgebruik van de deelnemers. Kunnen dejongeren
geen Nederlands meer schrijven ?
Brems: «Vooral wat zinsbouw betreft, zijn heel wat
inzendingen zeer zwak. Ik weet niet of dat de laatste jaren
verergerd is, maar het wordt er zeker niet beter op.» (JR)
Inzenden kan, zowel voorproza (min. 3, maks. 10 blz.) als
voor poëzie (5 gedichten) tot 15 februari, in zevenvoud,
ondertekend met pseudoniem, plus een gesloten omslag
waarin de personalia, bij Bab Roels, Hooverplein 15,
Leuven. Het volledige reglement is daar verkrijgbaar.

Brems: «En het vermeerdert nog altijd.
Je krijgt stilaan de situatie dat elke
Vlaamse dichter wel al ergens een prijs
gekregen heeft. Aan de andere kant
schept het toch een poëzievriendelijk
klimaat. Poëzie die niet tot de top
behoort, wordt gestimuleerd.»
«De wedstrijd van Germania is

binnen het milieu van de Vlaamse
universiteiten een belangrijke wedstrijd,
maar als je het ruimer ziet, binnen dit taalgebied, is dat niet
zo. Hij is beperkt tot studenten, een potentieel publiek van
30 à 40.000 mensen, de meesten niet ouder dan
vijfentwintig. De kans dat je daar grote ontdekkingen in
doet, is relatief klein.»

Veto: Vooreen kleine wedstrijd valt er welgoed geld mee te
verdienen: 20.000, 10.000 en 5000 frank. Staat dat in
verhouding tot het geleverde werk?
Brems: «Als je het vergelijkt met andere prijzen, dan zijn er
waar minder geld voor grotere kwaliteit wordt toegekend,
maar ook omgekeerd. Het is zeker geen ridikuul bedrag,
maar ik vind niet dat het hoger moet. Want dan breng je de
jury in moeilijkheden. Je vindt altijd iets dat het beste is,

Dat heb ik vaak vastgesteld bij Westvla-
mingen. Sommigen zijn heel beschaamd
omdat ze Westvlaams spreken, maar
wanneer ze dan een ongelooflijke in-
spanning doen om Nederlands te spre-
ken, doen ze dat schitterend.»

Veto: Toch weten Nederlanders veel
minder goed wat er in Vlaanderen
gebeurt op literair gebied dan omge-
keerd
Van Istendael: «Daar komt sterk veran-
dering in. Wat ik de laatste tien jaar in de
literatuur zie, is een smak Vlaamse
schrijvers die ineens in het hele taalge-
bied ontdekt worden. Ze krijgen de grote
prijzen, ze worden gelezen. Toen ik in
1983 mijn eerste dichtbundel in Neder-
land publiceerde, was ik daar de enige
Vlaming. De vorige was Louis Paul
Boon geweest, maar die was dood.
Sindsdien zitten er een heleboel: Eriek
Verpale, Dirk van Bastelaere, Charles
Ducal. En ze zijn verder aan het
zoeken.»

«Nu wordt er hier wel veel kommen-
taar geleverd op het feit dat Vlaamse
schrijvers met hun werk naar Neder-
landse uitgeverijen stappen, maar het
werkt daar gewoon beter. Dat de
uitgevers hier slecht zijn, heeft te maken
met ons taalkundige, én met ons kato-
lieke verleden. Ken je het verhaal van
Angèle Manteau ? Zij is jaren lang één
van de belangrijkste uitgevers van
Vlaamse belletrie geweest. Zij was een
Walin. En waar had ze Nederlands
geleerd? Hier in Brussel, bij een Neder-
lander: Jan Greshoff Vlaanderen had
daar dus niets mee te I'\laken.»

Moedwillig
Veto: Hoe voelt u zich in de eerste
plaats? Vlaming, Belg, Nederlander? U
hebt uw jeugd in Utrecht doorgebracht.
Van Istendael: «Een Belg, natuurlijk. Ik
ben in Brussel geboren, maar ik voel
daar gelukkig niet te veel bij. Laat ik het
negatief uitdrukken: ik voel mij geen
Vlaming, omdat ik vind dat dat histo-
risch belachelijk is. Dat is het graafschap.
Wat wij nu Vlaanderen noemen, dat is
een koloniale kreatie, een reaktie tegen
een Franstalige staat. Die Franstalige
staat is allang verdwenen. Waarom zou
ik mij dan zo noernen?»
«Ik vind het zeer interessant om

burger te zijn in een tweetalig land waar
bovendien die twee talen intern zeer
verscheiden zijn. Dat wil ik helemaal
niet kwijt.»
«Er is ook een beetje moedwilligheid

van mijn kant. België wordt uitgekreten
door Frankrijk, door de Hollanders
wordt er op neergekeken, De Belgen zelf
vinden dat ze geen land hebben. Ik vraag
mij af waarom. Dit land is ongelooflijk
stabiel, het bestaat al honderdzestig jaar
binnen praktisch dezelfde grenzen. Moet
je eens naar andere landen kijken.
Engeland heeft Ierland verloren. Polen
danst over de landkaart. Frankrijk heeft
al vijf republieken gekend, en een
koninkrijk of twee,»
«België is niet iets om buitengewoon

trots op te zij n, niet iets om je over te
schamen. Dat is een laatste punt: wij
lijden niet teveel onder chauvinisme. Die
nationalistische verbindingen vind ik iets
doms. Ik wil maar zeggen: er zijn allerlei
redenen om dit land aardig te vinden»

Sigrid Bousset
Johan Reyniers
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Literatuur in Nederland en Vlaanderen

Janus heeft twee gezichten
In1855 bracht Jozef Alberdingk Thijm in Amsterdam een tijdschrift

uit met de naam De Dietsche Warande. In 1886 werd de leiding van
het blad overgedragen aan Thijms broer Paul, een Leuvens docent

geschiedenis. De redaktie werd overgeplaatst naar Vlaanderen. Het
tijdschrift, dat nadien zou fusioneren met het Vlaamse Het Belfort tot het
huidige Dietsche Warande en Belfort, kreeg een overwegend Vlaams
karakter. Nederland ging steeds verder af liggen. In 1988 schreef de
Nederlandse Taalunie een wedstrijd uit die de integratie tussen
Nederland en Vlaanderen in de vorm van een projekt zou moeten
bevorderen. DWB was het Noorden niet kwijt en bezorgde een
temanummer, Literatuur in Nederland en Vlaanderen. Veto keek Janus
in de ogen.

De temanummers van DWB leveren
meestal interessante zaken op. Zo bood
jaargang 1988 in een dubbelnummer
een stafkaart van Literaturen in Europa
in 1988. Vooral boeiend waren de
bijdragen over landen als Zweden en
Noorwegen. Ook dit temanummer, over
'geïntegreerde netwerken' in de litera-
tuur, is een lijvig dossier geworden. Er
worden zoveel mogelijk aspekten van
het literaire leven in Vlaanderen en
Nederland behandeld. Van de produktie,
met inbegrip van de vertaling, over
distributie en verkoop tot de receptie
door de kritici en de modale lezer.

Gepasseerd
De aandacht voor Vlaanderen en Neder-
land werd op de weegschaal gelegd en
netjes afgewogen. Er werd voor gezorgd
zoveel mogelijk vragen te stellen en zo
weinig mogelijk antwoorden te geven,
zoals dat hoort in de literatuur. En hier
nijpt precies het schoentje: er worden
meningen naast elkaar geplaatst, maar er
blijft een middenberm. Spookrijden lijkt
niet gewenst. Alleen in de bijdrage over
poëzie van Hugo Brems laait de pole-
miek op. Tom van Deel zoekt daar een
passende repliek bij.
Dat naast mekaar praten toont met-

een ook de onmogelijkheid van een
'literaire integratie', zoals de Neder-
landse Taalunie die graag zou zien. De
tijd dat Gerard Knuvelder een poging
ondernam de geschiedenis van de Neder-
landse letteren in één boek te vatten, lijkt
voorgoed voorbij. Daar zijn verschil-
lende redenen voor. Uit diverse bijdra-
gen blijkt dat Nederland vaak te weinig
afweet van Vlaanderen, vooral door
gebrek aan belangstelling. Als die er dan
is, wordt zij niet gestimuleerd of vol-
doende ondersteund door een goed
funktionerende distributie of produktie.
In Vlaanderen liggen de zaken wel
enigszins anders. Vlaamse auteurs moe-
ten in Amsterdam uitgegeven worden
om in Vlaanderen aandacht te krijgen.

Vlaamse uitgeverijen zijn vaak niet

selektief genoeg, en dat maakt hen soms
bij voorbaat verdacht. Elke Vlaming
. heeft al wel eens een bundeltje poëzie
gepubliceerd. Het is bijgevolg ook niet
I vreemd dat in Vlaamse tijdschriften
overwegend recensies van publikaties
van Nederlandse uitgeverijen verschij-
nen. Wellicht heeft Ton Anbeek gelijk in
zijn bijdrage 'Waarom alleen een Hol-
landse literatuurgeschiedenis?', wanneer
hij zegt dat Vlamingen zich nogal snel
gepasseerd voelen. Hij breekt ook te-
recht de argumenten van een gezamen-
lijke taal en een gezamenlijk verleden af
Wie vaak in Nederland komt, weet maar
al te goed dat er alleen al in taalgebruik
ontzettend veel verschillen zijn. Anbeek

ontspoort wel wanneer hij zegt dat de
Vlaamse literatuur geen rol van beteke-
nis gespeeld heeft in Nederland. Een
recent voorbeeld als Hugo Claus toont
aan dat hij zich wat overhaast. Hij toont
echter wel op overtuigende wijze aan dat
zelfs Knuvelder soms krampachtig zocht
naar parallellen in zijn poging om de
beide Nederlanden in één literatuur-
geschiedenis te vatten.

Durven
Ook Hugo Brems, al jarenlang een
uitstekend pleitbezorger van de Vlaamse
poëzie, durft het aan de zin van de
integratie grondig te betwijfelen. In zijn
bijdrage over de Nederlandse poëzie,
onder de veelzeggende titel titel Een
poëtica van de eentonigheid valt hij met
veel moed uit naar de duffe broodjes die
tegenwoordig het menu van de Neder-

MARCEL
JANSSENS KAN ER
NIET OVER ZWIJGEN

landse poëzie moeten voorstellen. Ieder-
een zweert bij kontemplatieve poëzie
zoals die geschreven wordt door zo
uiteenlopende auteurs als Gerrit Kouwe-
naar, Hans Faverey of Rutger Kopland.
Ze lijken wat betreft tematiek steeds
meer naar elkaar toe te groeien: over wat
je hebt, maar vooral over wat je niet
hebt, over wat er is, maar het liefst over
wat geweest is. Er wordt veel gemist en
gemijmerd tegenwoordig. Brems wil
daar niet smalend over doen, want
binnen dat grijs ontdekt hij heel wat
moois. Met sommige gedichten beweert
hij zelfs te leven. Op een mooie manier
over niets gaan is natuurlijk ook mooi.
Maar het geheel is een beetje versteend,
een beeld dat trouwens vaak opduikt in
die gedichten.

Vlaamse dichters durven meer, vindt
Brems. Ze durven zich op de borst slaan
en ik te zeggen. De Zelfportretten van
Dirk Van Bastelaere in het temanummer
zijn daar wellicht een goed voorbeeld
van. Van Bastelaere schrijft: Ook als het
niet komt / ben ik acoherent, zweterig en
brutaal.
Interessant is dat Brems de tekst naar

Tom Van Deel stuurde met de vraagpm
een reaktie. Volgens Van Deel profileert
Brems zich als een volgeling van de
Nederlandse normen. Hij zou te simplis-
tisch denken met zijn tweedeling en een
resem auteurs over het hoofd zien. Hij
erkent echter niet dat de karakteristieke
dichters die Brems noemt, in funktie
staan van de duidelijkheid. De vraag is
bovendien of hij in staat zou zijn een
dergelijke resem Vlaamse dichters die al
of niet aan Brems' definitie beantwoor-
den, op te sommen. Waarschijnlijk is hij
bij het lezen van al dat fraais van
verveling ingeslapen.

Paul Demets

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstvervverking
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen, ...

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring
T. & K. Van Nooten-Dehaes

Wilselsesteenweg 54
3020 Herent
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Nederland kwam om zich door Anne van Herreweghen te
laten portretteren", en sedertdien op elke vergadering fier
als een gieter met dat portret rondzeult "omdat zijn vrouw
vindt dat hij er mooi op staat". Anne van Herreweghen
geeft met de pen een volle betekenis aan de lijnvoering, en
laat op die manier de gezichten heel geprofileerd naar voor
komen. Misschien past deze werkwijze nog het best bij wat
literatuur zou moeten zijn. De tekenares heeft net zolang
gegomd tot alleen de essentie overbleef (PD/KH)

De tentoonstelling 'Honderd Schrijversportretten' door
Anne van Herreweghen. naar aanleiding van 135 jaar
D WB, is te bezichtigen van 10 tot 20 in het Erasmushuis,
elke dag van 11.00 u tot 18.00 u.

.VETO
ZO'EKT NO'G ALTIJD

MEDEWERKERS:

SCHRIJVERS,

In Dietsche Warande en Belfort verschijnen geregeld
schrijversportretten van Anne van Herreweghen, Bel-

gisch tekenares en dochter van dichter Hubert. Sinds vorige
week dinsdag zijn die, samen met nog een aantal
houtskooltekeningen, te zien in het Erasmushuis. De
tekeningen die in het tijdschrift verschenen, zijn gemaakt
met een streepjestechniek. In enkele fijne lijntjes worden de
meest typische karaktertrekken van een schrijver op blad
gezet. Op klein formaat in het tijdschrift geven de zo
ontstane tekeningen een krachtige indruk, maar uitvergroot
missen de portretten iets warms. Je merkt dat het gaat om
de ogen, om de lippen, maar je mist de heldere 'kijkers' van
onder andere Herman de Coninck en Hugo Brems. De
tekenares beheerst haar techniek volkomen. Haar vaardig-
heid om met zo weinig middelen een gezicht neer te zetten
doet denken aan de tekeningen van Peter Van Straaten, die
onder andere in de boekenbijlage van Vrij Nederland op
subtiele wijze het literaire leven in beeld brengt. Veel
warmer dan de pentekeningen zijn haar direkt sprekende
houtskooltekeningen. In houtskool is Charles Ducal een
knappe duivel, maar met de pen getekend is hij vel over
been. Toch pasten de pentekeningen erg goed in een blad als
DWB, dat het niet moet hebben van een schreeuwerige
lay-out. Ze spreken een koele stilte, en dat is hun kracht.

Marcel Janssens, hoofdredakteur van DWB, had het bij
de opening van de tentoonstelling in zijn bekende guitige
stijl over "een jong kollega literatuurkritikus die speciaal uit

LAYOUTERS,

FOTOGRAFEN,

TEKENAARS EN

ZETIERS KENNEN

MAAR ÉÉN ADRES:

'S MEIERSSTRAAT 5
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'Citizen Kane' van Orson
Welles gaat een beetje
gebukt onder de faam de

beste film aller tijden te zijn. Zo'n
film zal wel aartsmoeilijk zijn en
daar valt toch geen plezier aan te
beleven? Niets is minder waar.
Voor wie de film nu bekijkt, is
'Citizen Kane' bovendien na vijftig
jaar verbazingwekkend 'jong' ge-
bleven. Dat beeft alles te maken
met de voor die tijd verbluffende
vernieuwingen die nu alom inge-
burgerd zijn. Veto sprak met Wit-
lem Hesling, prof bij Communica-
tiewetenschappen, die de film vier
maandagen lang zal ontleden.

Orson Welles was een wonderkind. Op
driejarige leeftijd speelde hij in de opera
van Chicago al een rolletje in de opera
'Madame Butterfly'. Toen hij dertien
was, regisseerde hij 'Julius Caesar' van
Shakespeare en vertolkte meteen twee
grote rollen. Later brengt hij voor die tijd
revolutionaire interpretaties van Shakes-
peare. Tegelijk realiseerde hij voor de
radio hoorspelen, bewerkingen van be-
kende romans. Ook daarin verlegt hij
grenzen. In 1938, tijdens de uitzending
van 'War of the Worlds' van H.G. Wells,
breekt in heel de Verenigde Staten
paniek uit. Duizenden luisteraars gelo-
ven echt dat de Marsmannetjes in New
Jersey geland zijn en dat het leger
afgeslacht wordt. Er ontstaat een enorme
chaos en op slag is Welles beroemd. De
filmmaatschappij RKO ziet wel wat in
de jonge teatermaker en biedt hem een
kontrakt aan. Welles aksepteert, maar
onder de voorwaarde van absolute
vrijheid: nu nog een unieke situatie.

Hesling: «Hij heeft het kontrakt gedeel-
telijk afgedwongen. Hij was in een
positie om het te doen. Hij had een
enorme naam op gebied van het teater
en van de radio. Ook was hij bij het
publiek zeer bekend. Verder had hij de
persoonlijkheid om het te doen: met zijn
enorme présence was het allicht gemak-
kelijk om een accountant te overtui-
gen»
«Aan de andere kant heb je RKO. Op

dat moment heerste daar een klimaat dat
het mogelijk maakte iemand als Welles
een kans te geven. In de eerste plaats
waren er de financiële problemen. Dat
zou juist een reden tot voorzichtigheid
moeten zijn, maar een kat in het nauw
maakt rare sprongen. In de tweede plaats
had je de direkteur, George Schaeffer,
Die had de studio uit de ernstigste
problemen gehaald. Belangrijk is hier
dat hij een programma had: hij wou
intelligente films maken, niet het soort
B-films dat RKO tot dan toe maakte. In
dat kader paste Welles perfekt. Hij is ook
w gepromoot: als een intellektueel»

Veto: Heeft Welles nu echt de moderne
film uitgevonden? Waren er geen films
die 'Citizen Kane' aankondigden?

Hesling: «Aan de ene kant werd 'Citi-
zen Kane' als een breuk ervaren. Tegelijk
kun je echter heel veel lijnen trekken)
naar de Hollywood-cinema van de jaren
dertig. Daar werden films gemaakt die
misschien niet revolutionair waren,
maar die in elk geval lieten zien dat men
de mogelijkheden van het film-medium
wou verkennen. De vertelstruktuur van
'Kane', bijvoorbeeld, werd al vroeger
uitgeprobeerd»

Bluf
Hesling: «Wat de 'stijl' van de film
betreft: uit foto's van Welles' toneelstuk-
ken blijkt dat hij al langer werkte met
stijletIekten als dekors en belichting.
Maar vooral kreeg hij bij het maken van
zijn eerste film veel hulp van Gregg
Toland, in die tijd de meest kreatieve
kameraman van Hollywood. Toland
had met John Ford gewerkt, en die
gebruikte nieuwe technieken. Hij plaat-
ste bijvoorbeeld de kamera laag, wat een
bijzonder 'groots' effekt geeft. Ook
maakte hij gebruik van 'deep focus',
dieptescherpte. Je moet weten dat de
eerste geluidsfilms niet de beeldkwaliteit
hadden van de stille films. Voor de stille
films kon men gebruik maken van grote
lampen, die geweldig knetterden. Met de
geluidsfilm waren die onbruikbaar ge-
worden. Men maakte gebruik van min-
der sterke lampen, die minder scherp
waren. Het ongemak qat dat gaf pro-

Hesling over 'Citizen Kane'

"Welles wist wel wat
beerde men op te vangen door de
praktijk van de 'centers of interest'. Men
belichtte het belangrijkste deel van de
scène, zodat de kijkers heel goed wisten
waar ze op moesten letten.»
«Hoe Welles het dan oploste? Toen

hij 'Citizen Kane' maakte, bestonden er
al lampen die een scherper licht gaven.
Niemand had eraan gedacht ze te
gebruiken, omdat men aan de nieuwe
techniek gewend was geraakt. Ook
gebruikte Welles zeer gevoelige pellikule
en een nieuw soort kamera. AI deze
nieuwigheden en veel hard werk maak-
ten van 'Citizen Kane' een voor die tijd
verblutTend spektakel»
«Ook met geluid doet Welles interes-

sante dingen. In de klassieke Holly-
wood-film is de soundtrack van onder-
geschikt belang. Welles heeft dat op twee
manieren doorbroken. Ten eerste door
het overlappen van gesprekken. Noch in
klank, noch in beeld wordt de kijker-
luisteraar op weg geholpen met iets als
'centers of interest'. Je moet zelf je weg
vinden in wat je te zien en te horen krijgt.
Ook de muziek krijgt een andere funktie.
In de klassieke HoLlywood-film bege-
leidt de muziek het verhaal. Bij Welles
trekt de muziek de aandacht op zichzelf,
omdat ze de struktuur van de film mee
helpt ontstaan.»
Het meest revolutionaire aan 'Citizen
Kane' ligt vooral in de inhoud. Die heeft
niets van het klassieke Hollywood-
verhaal, waar een held een aantal

van' film"
problemen moet oplossen voor hij met
zijn meisje kan trouwen. In Welles' film
wordt de klemtoon gelegd op psycholo-
gie in plaats van op aktie, en de
problemen worden helemaal niet opge-
lost. Ook is het niet mogelijk je te laten
meeslepen: je wordt er altijd aan herin-
nerd dat het een film is waar je naar zit te
kijken. Daarom kan 'Citizen Kane' een
'refleksieve' film genoemd worden, om-
dat hij de verschillende mogelijkheden
van vertellen verkent. De film begint met
een nieuwsuitzending waarin de dood
van de krantenmagnaat Charles Foster
Kane bericht wordt. Kort worden zijn
leven en karrière geschetst: een impe-
rium, twee huwelijken, een mislukte
politieke karrière. Op een tweede nivo
gaat een joernalist op zoek naar de
identiteit van Kane. Hij praat met
mensen die denken hem gekend te
hebben, maar hem soms totaal niet
begrepen hebben. Door hun ogen zien
we fragmenten van het leven van
Kane.
De film is gebaseerd op het leven van

de krantenmagnaat Hearst. Die was niet
te spreken over de manier waarop zijn
buitenechtelijke verhouding met de ak-
trice Marion Davies door het slijk werd
gehaald. Het heeft Welles en de zijnen
nog vaak dwars gezeten. Maar natuurlijk
is 'Kane' méér.

Hesling: «Er zijn een heleboel interpre-
taties mogelijk. Misschien een verhaal

over de drijfveren van een mens? De
titel is veelzeggend: 'citizen' staat voor
ieder mens, terwijl 'Kane' natuurlijk
Cain betekent. Een film over de mense-
lijke erfzonde dus? Anderzijds moet je
weten dat de oorspronkelijke titel 'The
American' was, wat hem dan weer tot
een allegorie over de Amerikaanse
samenleving zou maken. Dat kun je er
ook in zien: het in vraag stellen van de
idealen van de Amerikaanse Droom»
«Ook is het een film over film: wat

kun je allemaal met film doen? Refleksi-
viteit als je wilt, maar met dien verstande
dat Welles er met heel wat meer
bravoure tegenaan gaat dan zijn kolle-
ga's uit de eksperimentele film. Hij blijft
een story-teller»
«Maar ik denk dat hij vooral over een

bepaald type van mens gaat: de kunste-
naar. Kane wil alles groter dan het leven,
hij is niet tevreden met wat de wereld
hem te bieden heeft, maar wil een eigen
wereld kreëren. Het is hem niet om geld
te doen. En in laatste instantie denk ik
dat Welles ons wil zeggen: er bestaat
geen objektiviteit. Zoeken naar de abso-
lute waarheid leidt nergens toe. Er is
geen definitief antwoord»
Veto: Er is veel te doen geweest over het
auteurschap van 'Citizen Kane'. Welles
heeft altijd beweerd dat hij het scenario
zelf schreef, maar de joernaliste Pau/ine
Kael schreef in een beroemd artikel dat
niet hij, maar Herman Mankiewicz dat
deed.

LENIGE LIEFDE
Het KultUur, het wekelijkse kultuurevenement, van de De Coninck: «Hij zal zeker niet vrolijker zijn. Dat heeft
Kultuurkommissie, programmeert dit jaar zwaar literair met mijn priveeleven te maken. Wat in elk geval blijft, is de
geschut. Enkele maanden geleden mocht u zich in de komst troost van de poëtika. Dat gaat niet enkel om de inhoud, er
van Hugo Claus verheugen, deze week komt Herman de is ook de troost van de vorm: iets dat perfekt gemaakt is,
Coninck, dichter en hoofdredàkteur van het NWT (Nieuw geeft iets troostends, ten opzichte van de onvolmaaktheid
Wereldtijdschrift) u enkele van zijn (onderhand zeer van het dagelijkse leven. Het heeft ook wel een beetje met
bekende) dichtjes voorlezen, en van kommentaar voorzien. wraak te maken. Alle kunst is een wraak tegen de dingen die

De Coninck debuteerde in 1968 met een bundel voorbijgaan»
kursiefjes, een se~ekti~ uit wat hij in ~jn studententijd te Veto:AlshoofdredakteurvanhetNWTbentuvaakmethet
Leuven voor Universitas schreef Een Jaar later verscheen .. .
Dl' ZO,I'd .. .. ied b tOl d d werk van anderen bezig. Hoe IS het tegenwoordig gestelde .enige Ie" e, ZIJn poezi e uu. . p. s ag we~ e met de poëzie in Vlaanderen?
Corunck de aanvoerder van de generatie 'nieuw-realisten',
dichters die zich afzetten tegen het verbale, hermetische De Conlnck: «Niet zo slecht, heb ik de indruk. Vroeger had
woordgeweld van (vooral) de post-Vijftigers. Het nieuw- je af en toe eens een goeie dichter. Er is Claus geweest,
realisme is spreektalig en richt Pernath, Snoek. Een tijd later kreegje Van Vliet
zich tot de alledaagse, 'gewone' en, als je lang genoeg wachtte, Nolens en
werkelijkheid, om op die ma- Gruwez. Dat waren allemaal afzonderlijke
nier het 'ongewone' ervan te verschijnselen. Nu krijg je tegelijkertijd een stel
belichten. dichters, die zich als een generatie aandienen.
Ondertussen is het wel al van Terwijl het vroeger meer om klubjes ging: er

1985 geleden dat de Coninck was één goeie dichter, en de rest hing zo'n beetje
nog een bundel publiceerde. Is rond hem. Die nieuwe dichters hebben allemaal
hij dat ooit nog van plan? kwaliteit in huis. Charles Ducal, die net een
De Coninck • ~ tn t heb ik tweede bundel uit heeft, is de meest geprofi-

de "f '.« 0 Uoeb d I leerde onder hen. En Dirk van Bastelaere geeft
om . VlJ Jaar ee~ un e in ziin bundel Pomschlegel de indruk dat hii de
gepubliceerd. Dat wil zeggen ~. ~
dat dit' . meest getalenteerde van hen IS.

er Jaar een meuwe zou (JR)
moeten ko~en .. Ik denk dat ik Op woensdag 17 januari leest Herman de
er nog een jaartje mee wacht» Coninck voor uit zijn poëzie, om 13.00 uur in
Veto: In hoeverre gaat die het Arenbergkasteel. Kardinaal Mercierlaan
bundel verschillen van uw vroe- 92, in Heverlee. De toegang is er helemaal
gere werk? gratis.

"

Hesling: «Kael heeft veel opschudding
verwekt met dat artikel, maar haar enige
bron is de sekretaresse van Welles. Een
zekere Carrington is ooit gaan zoeken in
de RKO-archieven, en heeft er zeven
versies van het skript van 'Citizen Kane'
gevonden. Om een lang verhaal kort te
maken: de eerste twee versies zijn van
Mankiewicz, de derde en vierde van
Welles. Die heeft, waarSchijnlijk uit
tijdsgebrek, Mankiewicz er terug bij
gehaald. Samen maakten ze de vijfde, de
zesde en de zevende versie»
Orson Welles was vijfentwintig toen hij
in 1941 'Citizen Kane' maakte. Vandan-
af ging het bergaf met hem. Zijn
volgende film, 'The Magnificent Amber-
sons', flopte nadat hij zwaar verminkt in
de bioskopen kwam. Daarna kon Welles
slechts sporadisch films regisseren, die
allemaal kommerciële fiasko's waren.
Dat maakte het natuurlijk praktisch
onmogelijk om nog geld te vinden voor
nieuwe projekten. Een pijnlijk grappig
voorbeeld in dat verband is 'Othello'. Er
was nagenoeg geen geld voor een dekor.
Welles vond er dan maar niets beters op
dan 's nachts materiaal te gaan lenen van
de set van een andere film, 'The Black
Rose', waar hij een rol in speelde.
'Othello' werd in Cannes bekroond, en
men was vol lof over 'de grote badscène'.
Maar ook dat was een meesterstukje van
improvisatie: er waren gewoon geen
kostuums meer, en de akteurs werden
dan maar verzocht hun tekst in een
badhuis te komen afdreunen.~ werden
dan slechts 'gekleed' in handdoeken.

Maar 'Othello' raakte tenminste nog
af. Er zijn van Welles een paar spook-
films bekend, die nooit voltooid werden.
Niemand heeft ze ooit gezien, zodat het
heel goed kan zijn dat één ervan
misschien toch af is. Dat zou wel eens het
geval kunnen zijn met 'The Other Side
of the Wind', die eind jaren zeventig
gemaakt werd met Iraans geld. Na de
revolutie werd de film door de nieuwe
machthebbers in beslag genomen en tot
nu toe niet vrijgegeven.

Waar Welles zijn talenten wel kon
botvieren, was aan de andere kant van
de kamera: als akteur. Onvergetelijk is
zijn rol in 'The Third Man', maar hij
schitterde ook in films van John Huston:
'Moby Dick', 'The Kremlin Letter'. Hij
had zeker een karrière als akteur kunnen
uitbouwen, maar daar was hij niet
tevreden mee. Om dan toch geld bij
elkaar te krijgen voor zijn filmprojekten,
verlaagde hij zich dan maar tot rollen die
ver beneden zijn nivo lagen, wals in 'The
Muppet Movie', en deed hij commer-
cials. Hoe kon het zo mislopen?

Frustratie.
Hesling: «'Citizen Kane' was eert groot
kritisch sukses, maar kommercieel een
ramp. Maar SchaetTer bleef in hem
geloven en hij kon aan 'The Magnificent
Arnbersons' beginnen. En daar is het
misgelopen. Je moet weten dat Welles
toen alles tegelijk deed: toneel, radio en
ftlm. En op een bepaald moment was hij
met drie films tegelijk bezig: 'The
Magnificent Ambersons', 'Joumey into
Fear' en '[t's All True'. De laatste film
ging hij nota bene in Brazilië maken,
terwijl de eerste nog niet gemonteerd en
de tweede nog niet af was»
«Toen 'The Magnificent Ambersons'

in preview vertoond werd, waren de
reakties vernietigend. De studio raakte
in paniek en verknipte de film. Het kon
de mislukking niet tegenhouden. De
studio ontsloeg Schaeffer, en korte tijd
later stond ook Welles op straat. Hij is
dan beginnen akteren, en heeft nog films
gemaakt, maar die hadden nooit sukses.
En in Hollywood kan dat niet."

Veto: Een andere teorie is dat Welles in
zekere zin zelf-destruktieve neigingen
had. Hij zou uiJ nonchalance sommige
films niet hebben afge1N1llkt, omdai hij
niets meer zag in het projekt Voor
financiers geen prettig vooruitzicht.
HesIing: «Ik geloof dat niet. Ik denk dat
hij integendeel te veel ideeën had, maar
ze gewoon niet kon realiseren omdat het
hem aan geld ontbrak, Hij vergat dat
film maken de duurste schilderdoos is
die er bestaat. Op het einde van zijn
leven heeft hij dat beseft. Hij zei toen:
"Ik liep langs de rand van de afgrond.
Als je dat niet weet, is er niets aan de

_ hand. Pas later merkje het, en dan verlies
je er je spontaniteit bij. Dat maakt alles
moeilijker»

Luc Janssens
•. 1 I



Deze nieuwste snufjes op medisch-technisch gebied geven wij hier toch een kans om meer bekendheid te verkrijgen dan het
de Medikabeurs gelukt is. (foto Geert Borgers)

Tweede Medikabeurs

Veel hi-tech, weinig volk
Van donderdag tot maandag ging vorige week onder nogal geringe

belangstelling de tweede Medikabeurs door. De bedoeling is
informatie te bieden voor huidige en toekomstige huisartsen. Er

werden lezingen over aktuele huisartsen problematiek gegeven en in twee
grote zalen werden de nieuwste kornmerciële produkten voor de huisarts
voorgesteld. Daarnaast waren ook enkele organisaties als Artsen zonder
Grenzen aanwezig. Ondanks de lezingen bleef het informatieve doei van
de beurs maar een dun vlaggetje dat het kommerciële karakter moest
dekken. We zagen er weinig echt fundamentele vernieuwingen op
medisch en technologisch vlak. Wel veel hard-ware, populaire pillen en,
toch een beetje verbazingwekkend, een paar banken.

1n 1981 werd de eerste reeks Medika-
beurzen stopgezet omdat de kring van
oordeel was dat reklame en de medische
wereld niet gelukkig gehuwd kunnen
worden. De daarna door assistenten
georganiseerde beurzen werden ecbter
nogal specialistisch. Vorig jaar werd dan
een nieuwe reeks traditionele beurzen
gestart. In hun toespraken bij de opening
van de pas voorbije beurs wezen zowel
gemeenschapsminister voor volksge-
zondheid Weckx als rektor Dillemans er
op dat er de voorbije tien jaar heel wat
veranderd is in de medische wereld. De
rektor zag dat in een wel zeer ruim kader.
Hij merkte op dat er in de Westerse
wereld de voorbije duizend jaar een
dynamisme ontstaan is dat sindsdien
nooit meer gestopt is. Nieuwe technolo-
gieën en medikatie maken het volgens de
rektor voor de huisarts moeilijk om een
objektieve keuze uit het aanbod te
maken. De Medikabeurs heeft daarom
een belangrijke informatieve funktie.

De negen lezingen die gedurende de drie
dagen gehouden werden, gaven de beurs
ongetwijfeld een informatieve uitstra-
ling. Er werden erg relevante en aktuele
problemen in verband met de huisart-
senpraktijk aangekaart. Onderwerpen
waren onder andere de positie van de
vrouw in de medische wereld, de
moeilijkheden om als beginnend arts een
praktijk te beginnen, de nood om als

POK
.. vervolg van p.I
heeft dan bijvoorbeeld Romaaóse of
Klassieke Filologie."
Ook Smedts is die mening toegedaan:

"Onze opleiding is ruimer. Op basis van
parameters zouden er kriteria moeten
zijn, die bepalen op hoeveel kollege-uren
een bepaalde richting recht heeft. Zulke
kriteria zijn niet enkel het aantal studen-
ten, maar ook bet aantal afstudeerrich-
tingen dat wordt aangeboden."
Op de POK van afgelopen donderdag

werd een motie goedgekeurd, waarin de
leden hun onvrede uiten "met betrek-
king tot de manier waarop de Fakulteit
de door haar ingestelde kommissie
behandelt". Men neemt er kennis van
het ontslag van de voorzitter, en aan-
vaardt het, "omdat ze het in hoge mate
eens is met de redenen die eraan ten
grondslag liggen". De POK beschouwt
het ontslag van Porteman in de eerste
plaats als een signaal naar de Fakulteit en

huisarts wetenschappelijk bij te blijven,
de huidige stand in de Aids-chemotera-
pie en de mediscbe meerwaarde van een
komputerdossier.
Met dat laatste onderwerp zitten we

meteen in de sfeer van de eigenlijke
beurs. Komputers zijn interessante ver-
koopsartikels waarmee serieuze investe-
ringen gemoeid zijn. Aan de software
alleen heb je niets. Om een fatsoenlijk
komputerdossier te kunnen samenstel-
len, heb je immers krachtige, en dus ook
zeer dure hardware nodig. De standjes
met komputers floreerden dan ook welig
op de beurs. De software die bij de
toestellen geleverd wordt, is meestal erg
eenvoudig en hoort duidelijk bij het
apparaat. In plaats van enkele standen
met speciaal voor de huisarts ontworpen
software, stonden op de beurs voorna-
melijk standen van de verschillende

merken. De informatieve waarde daar-
van is gering. Op zijn best kon je de
programma's die de verschillende mer-
ken bij hun apparatuur leveren met
elkaar vergelijken en vaststellen dat ze
eigenlijk niet zoveel van elkaar verschil-
len. Als je je een apparaat laten aanpra-
ten hebt, koop je er uiteindelijk toch
beter een professioneel softwarepakket
voor. Die werden gelukkig ook op de
beurs gepresenteerd.

Turbo
Wat nog minder op een informatiebeurs
thuishoort dan de komputermerken, zijn
de banken. In die sektor, waar de
konkurrentie sinds de intocht van de
credit-kaart ongekende toppen aan het
scheren is, wordt de waarde van infor-
matie evenredig gesteld met haar publi-
citaire kracht. Vertel een potentiële klant
vandaag iets leuker dan de konkurrent
hem gisteren verteld heeft, en je biedt
hem een waardevolle brok informatie.
Op een medische informatiebeurs had-
den we toch wel wat anders verwacht.
Veel wijst er op dat we een nieuw

maatschappelijk fenomeen kunnen ver-
wachten. Nu de yuppies oud nieuws zijn,
maakt de turbo-dokter zijn intocht. De
meeste jonge dokters hebben het zeer
moeilijk om een goed draaiende praktijk
te beginnen. Ze verdienen niet genoeg
om in een doktersroman te figureren en
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ZOEKERTJES
• Verloren: waardevol boek 'Mao-
Tsot, Chinees Zenboedhist (Dixit-reeks),
Dit is dé gelegenheid om aan uw zondig
karma te sleutelen. Diederik, Kapucij-
nenvoer 123.
• "Kamer te huur in gemeenschapshuis.
3000 fr. alles inbegrepen. Onmiddellijk
vrij: Ridderstr. 192 'lil!' 20.48.02.
• Te huur: studentenkamer voor meis-
jes. J. Lipsiusstr. 40 'fii; 013/77.51.34.

• Typen van tesissen en alle verslagen:
'm' 23.54.76 (liefst na 17.00 u.
• Stuc zoekt entoesiaste vrijwilligers die
in ruil voor een vrijkaart de promotie-
ploeg een handje willen helpen: affiche-
ringsbrochures, zaalwacht. Tweede ver-
dieping van bet Stuc.
• Zoek huurder voor gemeubelde ka-
mer voor januari-juli. 4000 fr. Alles
inbegrepen. Parijsstr. 38.
• Prachtige oude Solex (jaren 40) te
koop. 1000 fr., goede staat. om 050/
33.31.20.

vaak te weinig om zich alle dure
technologie die op de beurs gepresen-
teerd wordt, aan te schaffen. De jonge
turbo doet het echter anders. Hij heeft
het geluk een bloeiende praktijk, bij-
voorbeeld die van papa, over te nemen
of hij vindt een gat in de overvolle markt.
Met veel entoesiasme gooit hij zich op
zijn praktijk en weet die in enkele jaren
te laten uitgroeien tot een bloeiend
éénmansbedrijf Daarvoor beschikt hij
natuurlijk over komputers, mobilofoons,
faksen en andere mikrotechnologie.
Omdat de apparatuur die beginnende

huisartsen zich moeten aanschaffen zo
verschrikkelijk duur is, kopen de laatste-
jaars geneeskunde die produkten in
groep aan. Veel verkopers op de beurs
komen dus te laat. De ontzettende
winsten die ze maken gaan verloren in de
redukties - tot veertig procent - die de
geneeskundestudenten in groep krijgen.
Wie wellicht wat meer sukses zullen
gehad hebben dan de verkopers van dure
apparatuur, zijn de fabrikanten van de
populaire middeltjes. De pil, de pepmid-
delen, de wonderpillen die steeds weer in
de reklame opduiken waren aardig
vertegenwoordigd. Ook de verschil-
lende tijdschriften die van de reklame
leven waren present. Het principe van
vermenging van reklame en informatie is
alom aanwezig. Artsen kunnen gratis
video's krijgen met aktuele medische
informatie. Die video's staan dan wel vol
reklame.
Bij al die kritiek op het kommerciële

karakter van de informatiebeurs hoort
een positieve noot. De overblijvende
standen waren voor ingewijden zo infor-
matief dat wij er niets van begrepen.

Koen Hendrickx

SOFHEA
BENEFIET
Op dinsdag 23 januari organiseert
Medika een benefietkoncert ten bate
van Sofhea, een VZW die zich belast
met de opvang van ondermeer leuke-
miepatiënten. Het Sociaal Fonds voor
Hematolo~ Aandoeningen werd
opgericht als antwoord op het ontbre-
ken van een vaste struktuur voor

hulpverlening in deze sektor. Ondanks
de opmerkelijke vooruitgang inzake
beenmergtransplantatie en chemotera-
pie, blijft de langdurige behandeling
een zware psychologische en financiële
belasting. Bovendien werkt Sofhea aan
de uitbouw van een bestand van
kandidaat-donoren. Want voor been-
mergtransplantaties moest men tot nu
toe vooral beroep doen op familiele-
den. Voor de uitbouw van dat bestand
zoekt men echter wel nog 40.000
vrijwilligers

Het benefietkoncert wil helpen bij
het verspreiden van informatie en het
inzamelen van fondsen. Op dinsdag
23 januari, vanaf 20.00 u speelt het
Symfonisch Orkest van het Lemmen-
sinstituut in de Aula Maxima werken
van Verdi, Dvorak en Mortelmans, een
harpkoncerto van Glière en de Antieke
Dansen van Respighi. Kaarten aan
200 frank te verkrijgen in het Stuc, bij
de dienst Info en Onthaal (Oude
Markt 13) en in Doc's Bar.

Stefan Verstraeten

de akademische overheid toe.
Porteman zelf ziet het enigszins an-

ders. "De motie is buiten mijn weten
opgesteld. Mijn ontslag als voorzitter
was voorzien. Ik was namelijk al enkele
maanden te lang in funktie, maar wilde
een brug maken tot de besparingen
achter de rug zijn. Op de vergadering
heb ik gezegd dat ik van de gelegenheid
gebruik wou maken om te zeggen dat het
niet mooi is wat ze van ons gezegd
hebben. Ik wou een klein signaaltje
geven, met mijn pinkvinger, zeg maar. Ik
ben een beetje gekwetst door de gang
van zaken in de Fakulteit. De POK nu
heeft op de vergadering geoordeeld dat
mijn ontslag in eerste instantie moet
worden gezien als een signaal. Ik heb mij
van de POK niet willen desolidariseren,
en dus geen bezwaar tegen de motie
aangetekend. "

Smedts stelt echter dat "het ontslag van
Porteman sneller komt, dan het lijkt te

zijn bedoeld. Hij zal een beetje voorzich-
tig willen zijn. Er is vanalies misgegaan,
maar je mag de zaak nu ook weer niet
overtillen. Maar zelfs al zegt Porteman
het anders op de POK, in de wandelgan-
gen is bekend dat hij ontslag beeft
genomen uit onvrede met de gang vad
zaken."

Solidair
"Toestanden als deze," zegt. Porte-

man, "krijg je natuurlijk als je· lineair
denkt en overal stukjes van de taart doet.
Men zou er beter aan doen, op bepaalde
plaatsen richtingen af te schaffen, zoals
in Nederland gebeurd is. Daar hebben ze
gezegd: hoge specialiteiten moeten niet
overal gevolgd worden. Skandinavistiek
is op die manier helemaal naar Gronin-
gen gegaan. Dat is veel beter dan een
lineaire besparing, maar bij ons is dat
blijkbaar politiek niet haalbaar."
Hendrik Van Gorp, de dekaan van

L&W, heeft de motie nog niet gezien,
maar hij is er allerminst gelukkig mee.

"Het is waar dat de germanisten vroeger
al veel hebben ingeleverd, maar ze zaten
nog vrij ruim, vergeleken met andere
richtingen. De gevraagde besparingen
zijn niet overdreven groot."
Blijkbaar hebben de germanisten niet
enkel problemen met hun Fakulteit, wat
de 'rationalisatie' betreft. AI enkele
maanden lopen er geruchten over een
zogenaamde "stammenoorlog" tussen
linguïstiek en literatuur. Er zou dan strijd
worden geleverd om wie het meest moet
inleveren. Na de inleveringsronde van
1987 kwam er evenwicht tussen de twee
disciplines, doordat vooral literatuur
moest afslanken. Die hadden daarvoor
immers een overwicht. Nu, met de
nieuwe voorstellen, levert taa1kunde
meer in dan letteren. "Dat wil niet
zeggen, dat er oorlog is," zegt Smedts.
"Het nu ontstane onevenwicht is erg
klein. Wie garandeert echter dat het zo
blijft? In 1987 dachten we ook dat alles
achter de rug was."

Johan Reyniers

• Verloren: studentencodex, op de ran-
den staat: 'Jo Westland'. Ik zou de
eventuele vinder ontzettend dankbaar
zijn indien hij het me ook kan terug
bezorgen. Jo, Ridderstr. 240.
• Voor chirosympatisanten: op wo
17/ I is er jole! We spelen het Kimba-
spel, een aanbreking voor inhoudelijk
werk. We werken rond relaties en
seksualiteit. We verwachten je!
• AI uw tikwerk op tekstverwerker,
verzorgd, niet duur. 'lil!' 052/30.37.14
(liefst na 18.00 u).

• Te huur: mooie studentenkamer in
het midden van het centrum (Mechel-
sestr. 5). Gem. badkamer, douche en
keuken (3 personen). Vrij vanaf 1/2/90.
Prijs: 5200 frank ekskl. verwarming.
om 011/53.60.87 of 21.58.07 (dag) of
kom eens langs.
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteen-
weg 130, Heverlee. 'lil!' 20.70.77.
• Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. ~ 02/380.12.80.

• Professioneel typwerk op tekstver-
werker, snel en verzorgd. 'mi' 25.89.12.

• Zin om met ons mee te zingen? In het
genre van de strijdliederen? In dat geval
ben je van harte uitgenodigd op onze
eerste samenzang: dinsdag 16 januari,
20.00 u. Celestijnenln. 101, Heverlee.
'lil!' 25.68.31 of 20.18.01.
• Kristof Frank Pascal en Stef dagen
elke 4 studenten van eenzelfde kot uit om
hun op 4 x 800 m. op de piste te
kloppen. G. GezelIein. 48, Heverlee.
• Te huur vanaf 1 maart: twee koten,
gem. keuken en douche. Schreursvest 37
(tov centrale gevangenis) 'lil!' 23.47.61.
• Zaal te huur voor fuiven voor ca. 100
personen. Zeer interessante voorwaar-
den. 'lil!' 20.76.41 of 25.55'.67 Labyrint,
Visserstr. 2 (boven Eagles).
• Labyrint, vrouwenorganisatie te Leu-
ven, Visserstr. 2 (zijstr. Vismarkt). Kafee
wo., do., zo. vanaf 20.00 u. Fuif vr., zat.
22.00-04.00 u.
• Ook 'zo'? Welkom dan bij de homo-
en lesbi- jongeren van 'Het goeie Spoor',
elke maandag om 20.30 u., Amerika-
laan 3. Zo zijn we!
• Hoi kreeftje,jaja nog steeds raar maar
waar, en dus vandaar. De tijd vliegt,
maar gisteren had ik toch weer 2
uurtjes !
• Te-huur: diskobar met of zonder DJ
(7000-4000 fr); geluid 2 x 200W, licht-
installatie 2000 W. ~ 23.30.86, na
19.00 u. .
• Wij zoeken huis waar 4 à 6 kamers'
vrijkomen voor volgend akademie jaar.
Sonja de Boes, Monnikenstr.3, B14.
'lil!' 20.38.58.

• Avelgemnaars: keep-ready voor onze
nieuwjaarsreceptie en -kantus die door-
gaat op woensdag 17/ I om 21.00 in de
'residentie' van Filip Vincke in de
Predikherenstr. 7 (tweede straat links
van de Brusselse). Dan krijg je ook info
over onze grootse reünie op 1/2 a.s. P.S.
Ook de heren assistenten zijn welkom!
• KU(st)ers in Leuven worden vrien-
delijk uitgenodigd op een bowling-
avond. Dit gaat door op 29/1, vanaf
21.30 u. in de Naarnsestr. 89 (vooraf
. verwittigen op de KU-centrale I).

• Fakbar De Shrink is te huur voor
privee-fuiven op vrijdag en zaterdag.
Info: ter plaatse (Tiensestr. lI5A) of
'lil!' 28.60.78.

• Vlijtig Vetolezer zoekt vlijtig zoeker-
tjeslezeresje om samen een plezante
zoekertjesconversatie mee te beginnen.
Mijn nickname: Ririe. Hobbys: nacht-
vlinders, enzo.
• Gezocht: jong, dynamisch, pseudo-
intellektueel klootjesvolk (om lid te
worden). Enkel schriftelijke kandidatu-
ren. Zich wenden tot Larie, 's Meiers-
straat 5, 2nd floor. Vragen naar Dr.
Demento.
• Roemenië Vlaams! Larie makes it
happen! Inlichtingen: The Palace of Sin
t.a.v. Dr. Demento, 's Meiersstr. 5, 2nd
floor.
• Te huur: ruime gemeub. meisjeska-
mer, zeer rustig gelegen, onmiddellijk
vrij. Gem. keuken. Drinkwaterstr. 3
(zijstr. Parijsstr.) 'lil!' 25.30.76 na 19 u.
• De Gnorgl presenteert ... Trappist van
het vat, aan 35 frank! Dat moet u gaan
bekijken: Waversebaan 71.
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J aap Kruithof professor filosofie aan de
Rijksuniversiteit van Gent, is in menig
opzicht een buitenbeentje. In tegenstelling
tot andere filosofen, die dikwijls - terecht

- het verwijt krijgen dat zij zich in een nogal
abstrakte intellektualistische wereld opsluiten,
schuwt Kruithof het maatschappelijke debat
niet. Hij publiceerde ondermeer over arbeids-
verhoudingen, over ekologie, over de bespa-
ringen, over de vredesproblematiek,... On-
langs kreeg hij bij zijn zestigste verjaardag het
liber amicorum Dwarsdenken (EPO) aange-
boden. Een toepasselijke titel, want Kruithof
loopt nu eenmaal niet zomaar in-het rij~e. Als
'socialist' heeft hij bijvoorbeeld zo zijn eigen
mening over de huidige gebeurtenissen in
Oost-Europa, en hoe het daar nu verder
moet.

Veto: U beweert altijd: "Ik ben Marxist, maar
geen Leninist" Is dat geen kunstmatige tegen-
stelling?

Jaap Kruithof: «Neen. Marx heeft geen
uitspraken gedaan over de politieke orde, Lenin
weL Lenin was hiertoe verplicht, want hij moest
een staat organiseren. Hij heeft partij en
regering identiek gemaakt, en dat was volstrekt
verkeerd. Daarna heeft hij zijn partij geïdentifi-
ceerd met de arbeiders, zelfs met alle werkne-
mers, wat ook niet goed is: je mag de massa niet
binden aan één partij. Bovendien sloot hij de
konkurrentie uit: andere partijen waren niet
toegelaten. Dat is een derde fout. Een vierde
fout was tenslotte de interne organisatie van zijn
eigen partij: 'demokratisch centralisme' klinkt
wel mooi, maar betekent in de praktijk
diktatuur van de leidende groep in de partij.
Geen enkele andere fraktie kan nog een eigen
politiek ontwikkelen. Dat is pure diktatuur van
een toplaag. Dat laatste werkt natuurlijk
helemaal de degeneratie in de hand, dat zie je op
dit moment goed in het Oostblok»

Veto: Op een debat in Leuven beweerde je
onlangs dat je anti-Gorbatsjov was. Terwijl
Gorbatsjov nu juist jouw kritieken op het
Marxisme-Leninisme voor een stuk probeert op
te lossen. Het 'demokratisch centralisme' bin-
nen de KP is bijvoorbeeld gedeeltelijk afge-
bouwd.

Kruithof: «Politiek gezien heeft Gorbatsjov
met Glasnost een goede rol gespeeld. Maar toch
zal hij door zijn eigen hervormingen vernietigd
worden. In de toekomst wordt het grote
probleem dat Gorbatsjov de alleenheerschappij
van de KP niet zal kunnen volhouden en hij dus
vrije verkiezingen zal moeten organiseren. Dan
wordt het hoogst onwaarschijnlijk dat hij een
meerderheid haalt. De verbittering over de KP
is zo groot, dat ik voorzie dat ze bij echte vrije
verkiezingen geen meerderheid meer zal heb-
ben. Er komt dan een analoge situatie als in
Polen en Hongarije: daar hebben niet-kommu-
nisten de macht in handen»
«Op het gebied van Perestroika heb ik echter

een heel andere mening. Gorbatsjov graaft hier
niet alleen zijn eigen graf; maar vooral dat van
het socialisme. Op een onbedachtzame manier
doet hij aan uitverkoop van de kollektivisering.
En dat is het hele punt: kollektivisering of
privatisering. De rest vind ik allemaal mooi,
maar het opdoeken van de kollektivisering is
een essentiële fout»

Veto: Maar wat is dan het belangrijkste: de
individuele vrijheden van de burgers, of het
vasthouden aan kollektivisering ?

Kruithof: «De kollektivisering is veel belang-
rijker. De vrijheid konditioneert het politieke
leven niet, kollektivisering en privatisering wéL
De ekonomische sektor is volgens mij primor-
diaaL Lenin was fout toen hij ekonomische
processen fundamenteel wilde veranderen met
politieke maatregelen. Daarin geloof ik niet. Ik
geloof integendeel dat politiek in hoofdzaak een
gevolg is van de ekonomie»
«Heel de krisis in het Oostblok is dan ook in

de eerste plaats het gevolg van het faillissement
van de ekonomie. Die krisis werd niet veroor-
zaakt door de hang naar vrijheid. Omdat de
ekonomie een puinhoop is, daalt de levens-
standaard, worden de mensen ontevreden en
zoeken ze een regime met een hogere levens-
standaard. Dàt is fundamenteeL Als dat toeval-
lig een regime met vrijheid is, dan zijn zij voor
meer vrijheid. Maar zij willen (iie niet om de
vrijheid op zich, dat is een liberale drogreden.
Zij willen brood, zij willen meer geld. Zij willen
helemaal geen vrijheid zonder brood. En zij
zullen nu vrijheid krijgen met minder brood,
wals in Polen: Dan zullen ze merken dat ze

16 gefopt zijn.»

Jaap Kruithof over het socialisme (deel 2)

"Gorbatsjov
zal door zijn eigen
Glasnost vernietigd

worden"
«Vrije verkiezingen zijn mooi, maar op zich

betekenen ze niets. Ze zijn helemaal geen
fundament van een demokratie. Trouwens,
vrije verkiezingen zijn altijd fundamenteel
vervalst. Zij hangen altijd af van de ekonomie.
Dat wil zeggen: wie het meeste geld heeft, wint
de verkiezingen. In Brazilië heeft de rechtse
kandidaat de verkiezingen gewonnen. Dat
komt omdat hij het rijkste was. Ook ik kan de
mensen naar mijn hand zetten, als ik maar
voldoende geld heb. Daar zijn de meeste
mensen niet tegen bestand. Onze verkiezingen
heten wel 'vrij', maar ze zijn dat niet,»

Veto: Je bekijkt dat toch veel te 'mechanisch:
Neem bijvoorbeeld Agalev. Die besteden bijna
geen geld aan hun verkiezingskampagne; en
halen toetreen pak stemmen.

Kruithof: «Dat komt natuurlijk omdat Agalev
een problematiek aansnijdt die volgens mij.de
allerbelangrijkste is. Inhoudelijk zitten zij dus
bijzonder goed, en steeds meer mensen beseffen
dat. Aan de andere kant heeft Agalev natuurlijk
wel konnekties met allerlei machtsgroepen.
Agalev herbergt geen proletariërs, hoor. Ik ken
ze bijna allemaal: er zitten daar nogal wat dikke
bourgeois bij. De modale Agalev-stemmer staat
'hoger dan de modale Volksunie-sympatisant.
De Volksunie, dat is een echte partij van de
middenstand. Agalev moet het voor een goed
stuk hebben van de groep welzijnswerkers en
verlichte leraars. Die stemmen allemaal op
Agalev. Dat zijn dus géén arbeiders. Je merkt
die 'hogere' status van Agalev ook aan hun
politiek: zij zijn heel verstandig, en daarom ook
heel voorzichtig. Een begrip als 'kollektivise-
ring' zullen zij nooit uitspreken. Zij weten goed
dat zij hun stemmen moeten halen van
ongeruste CVP-ers, SP-ers, en mensen uit de
Volksunie. Dat is hun publiek. Zij hebben ook
bijna geen banden met de vakbonden»

Veto: Om op Polen terug te komen:je kan toch
moeilijk ontkennen dat het volk daar massaal
achter Solidariteit staat, en niet achter de Poolse
KP. Het volk kiest toch tégen het kollektivisme,
en voor de oplossing die Solidariteit voorstelt?

Kruithof : «Wat de Polen de eerste jaren zullen
meemaken, is geen lachertje. Nu hebben ze vrije
verkiezingen, maar wat brengt dat op? Pas op,
ik ben niet tegen vrije verkiezingen op zich,
maar het helpt hen geen moer verder. Vandaag
komen ze tot de realiteit: Lech Walesa zegt dat
er volmachten nodig zijn om Polen te besturen.
Waar is dan nog sprake van die vrijheid? Ik heb

het niet voor Solidariteit. In Polen is trouwens
een merkwaardige evolutie aan de gang, met als
motor een grote brok Pools nationalisme. Ik
kan dat volledig begrijpen, want de Polen zijn
zowel door de Duitsers als door de Russen
verschrikkelijk behandeld,»
«Daarnaast heb je een kerk, die zich handig

geïdentificeerd heeft met dat Poolse nationa-
lisme. Dat gaat gemakkelijk, omdat er toch
geen katolieken in Rusland wonen en dus kan
de Kerk zich zonder problemen tegen de Russen
afzetten. Clever van hen, natuurlijk. Het is
alleen jammer dat die Poolse kerk bijzonder
reaktionair is. Je hebt die processie in Chesto-
kova. Zoiets bestaat in West-Europa niet meer.
Die mensen - sorry, die vrouwen, de mannen
niet - die vrouwen dus, die kruipen daar op hun
knieën tot bloedens toe. De mannen lopen naast
hun vrouwen houden haar aan een handje vast.
Afschuwelijk! Dat is de kerk van Polen: bewust
middeleeuwse achterlijkheid in stand houden»
«Daarbij is op technisch en industrieel vlak

Polen verschrikkelijk achter: ze kennen haast
geen komputers, ze hebben geen goede produk-
ten. Ik wil niet op hen beginnen schelden. Ik zeg
alleen: ze zullen door een diep dal moeten gaan,
met een waanzinnige inflatie. De eerstkomende
jaren worden een ramp voor Polen. Niet dat ik
terug wil naar het Stalinisme, helemaal niet!
Maar ik vind de propaganda "Vrije verkiezin-
gen, en dan gaat het beter" gewoon een
leugen,»
Veto: Je kan vrije verkiezingen toch niet afdoen
als een bagatel. Zonder vrije verkiezingen
beland je toch automatisch bij de diktatuur. Is
dat dan demokratisch?

Kruithof: «Neem het voorbeeld van Cuba.
Daar zouden vrije verkiezingen niets verbete-
ren. Wat het socialisme daar verwezenlijkt
heeft, is gewoon schitterend. Maar men pro-
beert dat land ekonomisch te nekken, en
Castre's enige mogelijke reaktie daartegen is dat
hij autoritair wordt. Dat moet hij wel. Om de
Cubaanse ekonomie te doen draaien is er ginds
kontrole op de 'niks-doeners' nodig. In Cuba
hebben heel veel mensen immers jaren niets
anders gedaan dan gitaar gespeeld in de zon.
Castro heeft gezegd: "Nu is het arbeiden
geblazen", maar veel Cubanen reageerden met
een "Ja, bedankt", en ze bleven maar (zingt)
'tum-tum-tum' gitaarspel en. Een volk verander
je niet zo vlug. Castro heeft er echter voor
gezorgd dat iedereen gerond is, dat iedereen kan
lezen en schrijven, dat iedereen behoorlijk

gekleed is, dat iedereen voldoende gevoed is.
. Fantastisch! In geen enkel ander Derde We-
reldland zie je zoiets. Wel, ik ben voorstander
van zo'n systeem»
«En dan komt men af met "Maar dan ben je

voor de diktatuur?" Ja natuurlijk! Dit Cuba
gaat immers kapot als je Castro aan de dijk zet.
Je zit dan onmiddellijk weer met al die
Amerikaanse toeristen in Havana. Dan moeten
er weer bordelen komen, en andere rotzooi. Die
heeft Castro allemaal opgeruimd»

Veto: ULB-professor Emest Mandel. de ideo-
loog van de kommunistische SAp, is wel
tevreden met de huidige evolutie in Oost-
Europa. Volgens hem zijn de Oosteuropese
regimes nooit "kommunistisch" geweest

Kruithof: «Ik heb Mandel een paar keer voor
de televisie gezien, en ik ben verbijsterd door
zijn naïviteit. Burgerforum en Neues Forum,
waar hij wachter staat, zijn immers helemaal
geen linkse bewegingen. In de DDR wordt
Neues Forum geleid door de Kerk. Dat is een
oud restant van de bourgeoisie, dat is overgeble-
ven na de Tweede Wereldoorlog. Dat zij op
straat komen, is hun goed recht. Maar als
Mandel denkt dat die mensen later voor een
socialistisch bewind zullen zorgen, dan toont hij
zich kompleet wereldvreemd. Ik ben het er met
hem over eens dat het huidige systeem een
gedegenereerd socialisme is. Binnen twee jaar is
het daar echter gewoon een soort Westers
kapitalisme, en dat heeft met socialisme niets,
maar dan ook niets meer te maken»

«De premier van Hongarije heeft verklaard:
"Het eerste wat dit land nodig heeft, is een
nieuwe bourgeoisie, en die moet zeer rijk zijn."
Wat is dat nou voor een kommunist? Dat is
gewoon geen kommunist, Tbatcher zou het niet
anders zeggen. De Hongaarse KP-leden hebben
in een sneltreinvaart hun partij afgeschaft,
omdat ze willen behoren tot de nieuwe elite,»
«In Oost-Europa hebben de kommunisten

gewoon geen kans meer door hun besmet
verleden. Stel dat Hans Modrow, de nieuwe
premier van de DDR, een integere kommunist
zou zijn. Die zal dan geen enkele kans hebben,
want het volk wil niemand meer die het odium
van een rotte partij op zijn nek heeft. Een
kommunist wordt daar per definitie gewei-
gerd,» •

Veto: De huidige toestand moet u, als socialist,
toch pijnlijk overkomen. Is het geen bewijs van
het failliet van uw gedachtengoed?

Kruithof: «Socialisten moeten durven inzien
dat het misloopt met de realisatie van hun eigen
ideeën. Dat kan gebeuren: men heeft in de
middeleeuwen soms goede zaken verkondigd,
waarop men vijfhonderd jaar heeft moeten
wachten voor ze gerealiseerd werden. In
West-Europa heeft het kommunisme zeker geen
onmiddellijke toekomst, en in Oost-Europa ook
niet. Je moet het echter planetair bekijken. In de
Derde Wereld ... weet ik het eigenlijk niet goed.
Het grote probleem is dat je met een kapitalis-
tisch totaal-systeem zit. Een land probeert een
beetje aan socialisme te doen, en dan moet het
toch weer water in de wijn gieten. Het laatste
voorbeeld is Nicaragua. Door haar gemengde
ekonomie heeft de bourgeoisie toch weer een
machtspositie gekregen. Voor je het weet, valt
alles opnieuw in mekaar en is er uiteindelijk
niets veranderd»
«Ik zie de toekomst dus nogal dramatisch. Er

gebeurt gewoon een disaster in de Derde
Wereld, en toch blijkt het uiterst moeilijk om
een socialistisch regime op te richten. In de
Derde Wereld zijn alle linkse bewegingen
immers uitgeroeid door Washington en BrusseL
Patrice Loemoemba, de eerste premier van
onafhankelijk Kongo, is vermoord door Brus-
sel. Che Guevara: vermoord door het Westen.
Iedereen die tegen de belangen van de VS
ingaat, moet eraan. Kijk nu naar Noriega, die
gaat ook het pistool krijgen. Omwille van de
kokaïne? Helemaal niet, dat maken ze de
gewone mensen wijs. Het gaat om de centen
van de kokaïne, dat is iets heel anders. Neen, ik
zie de toekomst zeer somber in.»

Walter Pauli
Tine Van Heesvelde




