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

Ze proberen ons op te zadelen met een derde wereldkom-
pieks, zo verklaarde vriend Annefrankmans onlangs nog

voor een attent publiek pol en sokkers. En hij heeft nog gelijk
ook. Het links establishment heeft weer eens ergens een
hongerlijdertje ontdekt - deze keer in India - en hop, tis
weer "mobilisatie van de massa's". Sla erop als ze volgende
week onze kulturele eigenheid bedreigen met hun maha-
radja's, pushpa's en munnspiiten. Hoezee, de volkseigen
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Polen lijkt een beetje op Vlaanderen: vol ketolieken.
vakbondsdéléguees en studentenvertegenwoordigers

die nog blauwer zien dan Verhofstadt. Alles wat links is,
wordt al jaren niet meer au sérieux genomen. En alsof dat
nog niet genoeg was, vallen de goedgelovigen op de knieën
voor alles wat zwart ziet. Onze reporters voelden zich
meteen thuis tussen pagina's 5 en 8.

Met de akademische loopbaan van de godsdienstsocio-
loog Oeleeck gaat het zienderogen achteruit. Sinds hij

de kwaliteiten van Matteus (berucht om zijn gevreesde
Matteuseffekt) als driebandspeler in twijfel trekt mijden zijn
kollega's hem als de pest. En deze week maakt onze
eksegeet definitief brandhout van hem. Meteen maken we
van de gelegenheid gebruik om die andere kwezels, ene
Coens en ene De Lanoo af te maken. Amen op pagina 4

Het absolute niets heeft ons altijd aangetrokken. Vroeger
trokken we naar Taizé om onze geest te legen, maar

sinds iedereen dat doet houden wij het op Ritsema.
Vanuit de leegte spreekt hij tot ons en wij lossen
op als een wolkje Nestlé in een dampende ~
kop koffie verkeerd. Ons hoornen bril-
letje dampt ook een beetje aan, ( ( ~
potverdrietjes zeg, op pagina 9. ' .•
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Zitti ng eredoktoraten

De kamera's waren
voor Mazowiecki
"Wij eren vandaag

vier personen die
elk een boodschap

brengen of zelf een boodschap zijn.
Zij zijn representatief voor één van
de groepen en voor de algemene
doelstellingen van onze universi-
teit." Met die woorden opende
rektor Dillemans de akademische
zitting waarop elk jaar, ter gelegen-
heid van het Patroonsfeest van de
universiteit, een trits eredoktoraten
uitgereikt worden. Zoals te ver-
wachten viel, was dit jaar de
hoofdrol weggelegd voor de Poolse
premier Tadeusz Mazowiecki. De
.andere eredoktoren verbleekten er
een beetje bij. De KV Leuven kon
zich in elk geval verheugen op een
publicitaire voltreffer.

hl de korte openingstoespraak van
rektor Dillemans lag de nadruk al op
Mazowiecki. De rektor verzekerde hem
van de steun van de KU Leuven in de
"glorieuze maar moeilijke terugkeer
naar de Europese demokratische fami-
lie", waarop Dillemans zijn beste Pools
bovenhaalde en prompt een stormachtig
applaus oogstte van de volledig gevulde
Aula Maxima.

De sprekers hadden het afgelopen vrij-
dag blijkbaar voor het Pools, want even
later ondernam prof De Clercq, promo-
tor van Mazowiecki, ook een (vergeefse)
poging om zich in het Pools verstaanbaar
te maken. Dat kon het entoesiasme van
de zaal alleen maar vergroten, want
terwijl de Pool de blauwwitte eresjaal
- epitoga voor de kenners - opgespeld
kreeg en daarmee officieel eredoktor
werd, betuigden de aanwezigen nog-
maals uitbundig hun instemming.
Een duidelijk vermoeide Mazowiecki

kreeg daarop de kans om zijn visie op de

rol van de politiek en de politikus uiteen
te zetten. Normaal gezien houdt elk jaar
één van de gelauwerden die een lezing.
Die eer was dit jaar weggelegd voor
Michael Rutter. Maar met Mazowiecki
in het gezelschap, kon men natuurlijk
niet anders dan ook voor de Poolse
premier tijd vrij te maken.
In het Pools, en in hoogdravende

bewoordingen, pleitte hij voor een on-
verbrekelijke band tussen politiek en
etiek. "Er is geen politiek zonder morele
grondslag," aldus de Poolse premier,
Die grondslag ligt voor hemzelf in de
kristelijke waarden. Het kristendom 11,_.I' • k de fi liik I' d. k k d la. V.L k di I D 'ft Ft è R
h ft "d funda t h raauiegetrouw tre I eeste IJ e stoet ogatt van e er naar e au . n.r.: ar. tnaa anneets, n re oger;
ee e men en gesc apen van . 11 • ki k Dil ïdi fi if ,I rt: G B .1eeninnerlijkevrijheid,dieèewortelsvan premier mazowtec t en re lor tuemans i, Ie onze otograa groet). (Foto eert orgers)
de kultuur vormt." Daarom ook is het
onverenigbaar "met elk totalitair streven
naar onbeperkte macht." Op die manier
heeft het kristendom in Polen een
belangrijke rol gespeeld in het verzet
tegen "de grote totalitaire machine."
Maar daarmee is voor Mazowiecki de

kous niet af. Want het pluralisme en de
'demokratie waarvoor altijd gepleit is,
moeten nu in de praktijk gerealiseerd
wordên.., ook voor de kommunisten.
"In mijn overtuiging is de stijl, waarin
het scheppen van de toekomst op de
puinen van het kommunistische totalita-
risme zich afspeelt, ongemeen belang-
rijk. Het gaat erom of het een uitbarsting
is van wederzijdse haat dan wel van het
bieden van kansen en van een plaats in
een vrije en pluralistische maatschappij
aan allen. Ik meen dat onze grote
overwinning pas dan zal komen, als we
deze tweede weg zullen bewandelen."
Waarmee Mazowiecki nogmaals be-
wijst dat hij zijn progressief katolieke
achtergrond niet verloochent, en blijft
pleiten voor overleg tussen katolicisme
en socialisme.
Vóór de Poolse premier hadden Frère
Roger Schutz, prior van de oekumeni-
sche gemeenschap van Taizé, en Michael
Rutter, specialist op het gebied van

kinder- en jeugdpsychiatrie, hun eredok-
toraat al ontvangen. Bij Frère Roger
bleef die plechtigheid beperkt tot het
overhandigen van de eretekens. Tijdens
de eucharistieviering vroeger op de dag
had hij de universiteit zijn boodschap al
meegegeven (ziekadertje pag. 11). Ove-
rigens spelde hij zijn epitoga niet op: ook
op zo'n moment blijft hij sober en
eenvoudig.
BijRutter verliep het ritueel uitgebrei-

der. Tijdens een lezing van een twintigtal
minuten ging hij in op één van de
bekende aspekten van zijn werk: zijn
stelling dat de psychologische ontwikke-
ling van het kind niet een kwestie is van
óf genen óf opvoeding, maar dat er een
sterke wisselwerking is tussen beiden.
Een interessant onderwerp, maar een
akademische zitting is niet meteen de
meest dankbare plaats om over zo'n
onderwerp een speech af te steken.
De laatste in het rijtje gelauwerden

was Mike Ashby, een autoriteit op het
gebied van de materiaalkunde. Die
laatste uitreiking dreigde even gênant te
worden. Ashby kwam namelijk vlak na
Mazowiecki aan de beurt, en plots
hielden heel wat aanwezigen het voor
bekeken. Vooral de eerste rijen begonnen

vervolg op p.l 0 ~

BOEREKOT - Over de achtste uitgave van LBK's Interfakultair Songfestival; dat vorige week doorging, bericht
Veto op pagina 9. • (Foto Geert Borgers)

Acco in de rug aangevallen

Acces, een
stinkend zaakje
Vorige donderdag werd de

Raad van Bestuur van Acco
samengeroepen voor een

ekstra vergadering. Reden voor die
bijeenkomst was het nieuws van de
oprichting van Acces, een met
Acco konkurrerende firma. Enig
agendapunt was dan ook de be-
spreking van de merkwaardige
ontstaansgeschiedenis van dit be-
drijf en een bezinning 'over even-
tuele maatregelen tegen de initia-
tiefnemers van Acces. Bij de op-
richting zijn immers ontslagne-
mende werknemers van Acco zelf
betrokken, en het lijkt erop dat die
met gebruik van inside informatie
hun eigen NV alvast een steuntje in
de rug wilden geven.
Het hele zaakje ging een paar maanden
geleden aan het rollen, toen Huug Van
Gompel, de voornaamste akkwisiteur
van Acco, eind november ontslag vroeg
met een vooropzeg van een tweetal
maanden. Dat ontslag werd hem toege-
zegd, op voorwaarde dat Van Gompel
niet naar een konkurrerende firma zou
overstappen. Geen overbodige k1ausule
aangezien het gaat om de man die
instond voor het kontakteren van de
auteurs, zeg maar de klanten van de
Acco-uitgeverij. Van Gompel stemde
hiermee in. Naar eigen zeggen kon hij
aan de slag bij een audio-visuele produk-
tiefirrna. Sinds 21 januari was Van
Gompel dan ook werknemer-af bij
Acco.
Op 25 januari bereikte dan de ontslag-
brief van Hubert Van Slambrouck de
Raad van Bestuur. Van Slambrouck is -
of was - niemand minder dan de
direkteur van de uitgeverij. De maandag
daarop volgde ook het ontslag van
Marcel Schraepen van de Dienst Redak-
tie en Produktiebegeleiding binnen de
Acco-uitgeverij. Ondertussen was de
geruchtenstroom al op gang gekoinen.
Een auteur rou één van zijn werken via

Van Gompeliaten publiceren. Het werd
toen snel duidelijk dat er tussen de
ontslagnemenden bepaalde afspraken
waren gemaakt.
Nieuwe informatie wees uit dat Van

Gompel- samen met Van Slambrouck?
- een konkurrerende firma opricht. Met
een naam en logo die misleidend sterk
op die van Acco lijken, was hij zelfs al
begonnen de markt af te schuimen. Naar
verluidt zijn sommigen al in de val van
die konkurrentievervalsing gelopen. Al-
leszins probeert Van Gompel, in tegen-
spraak met zijn eerdere verklaringen,
Acco stokken in de wielen te steken. De
manier waarop kunnen wij niet anders
dan industriële spionage noemen. Het
laat zich raden dat VanGompels kontak-
ten met Accoklanten hem bij de uitbouw
van een eigen k1iënteel van groot nut
zullen zijn.
Dit geeft wel heel duidelijk aan dat er

hier sprake is van verregaande belangen-
vermenging. Als Acco-werknemer kan
en mag men niet het initiatief tot de
oprichting van een konkurrerend bedrijf
nemen. Zeker niet wanneer men door
zijn verantwoordelijke funktie binnen
het bedrijf misbruik kan maken van
informatie en kontakten. En het is verre
van denkbeeldig dat de betrokkenen de
laatste maanden voor hun ontslag heel
wat inside informatie uit de werking van
Acco gehaald zouden hebben.
Het opduiken van steeds meer informa-
tie over de aktiviteiten van Acces zorgde
voor een stevige reaktie vanwege de
direktie van Acco. Een dagvaarding
tegen Acces is al verstuurd.
Acco kan in deze zaak bovendien ook

rekenen op haar personeel, de studenten
en de akademische overheid. Sociale
Raad, de LOKO-raad die de studenten
in de Raad van Bestuur afvaardigt,
neemt alvast het initiatief om de fakul-
teitskringen ertoe aan te zetten elk soort
van samenwerking met Acces af te
wijzen.

Ronny Tielen
Stef Wauters
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getuigt bovendien van een vrij slechte
kontrole op de berichtgeving (?).
Het al dan niet deelnemen aan de

akties is zelfs voor betrokken akties nooit
op een presidium vergadering geweest.
om de eenvoudige reden dat er wegens
de jaarreizen geen presidiumvergaderin-
gen geweest zijn. Verre van dat er sprake
zou zijn geweest van het innemen van
een negatief standpunt. Het feit dat er
dus geen spandoeken hingen. had dan
ook een louter organisatorische reden.
Hierbij willen wij dan ook nogmaals

onderstrepen dat ook Ekonomika.jawel,
zich schaart achter het door Sociale
Raad geformuleerde vierpuntenplan en
dat wij berichtgeving die dit onterecht
tegenspreekt ten zeerste betreuren.

Eredoktoraten

Han Fraeters
Ludo Robben

Songfestival

'Een must voor wie zichzelf kunstmin-
nend acht' en 'een aanrader voor fijn-
proevers'. Sigrid Bousset begint en ein-
digt haar filmbespreking van 'The Cook,
the thief his wife and her lover' met twee
van de meest nietszeggende en gebla-
seerde clichés die in de wereld van de
kunstkritiek gehanteerd kunnen wor-
den.
Het is typerend voor de toon van de

hele bespreking: grote woorden voor
weinig inhoud. "The cook ....' zou een
film zijn met een 'veelbetekenend ver-
haal' en 'eindeloos veel onderliggende
betekenissen'. Maar de 'diepere' lagen
worden er op zo'n amateuristische en
oppervlakkige manier ingehamerd dat je
onmogelijk nog kan spreken van spreken
van 'knipoogjes naar het akademisch
geschoolde publiek'. Bovendien staat of
valt de film helemaal met zijn struktuur
en zijn symboliek. Maar die zijn zo
arbitrair gekozen. staan zozeer op zich-
zelf en zijn zo onfunktioneel dat, als je ze

Graag zouden wij ons langs deze weg
willen verdedigen tegen de beschuldigin-
gen die door het zogenaamde 'ad hoc
comité' tegen ons geuit zijn.
In een anonieme brief, die in alle

gangen van cité is verspreid. beweerden
zij dat wij niet de nodige toelatingen
hebben aangevraagd'voor dit songfesti-
val en ten tweede dat LBK met dit
festival enkel op winstbejag uit is (vol-
gens X en Y, die onbekend wensen te
blijven').
Als reaktie hierop zouden wij willen

opmerken dat wij in het bezit zijn van
alle vergunningen nodig voor zo'n festi-
val, ondertekend door mensen van vlees
en bloed. en niet door X. Y of Z.
Personen die hieraan twijfelen kunnen
deze gerust komen inkijken op het
fakhuis van LBK (Minckelerstraat 28,
Heverlee).
Ten tweede dat het een intefjakultair

songfestival betreft. dat weliswaar door
LBK wordt georganiseerd, maar als
doelstelling heeft aan studenten van elke

----i I MAANDAG 1-1 ---

12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois deux (1976, 95 min., Engels
ondertit.), eerste van een reeks van zes afleveringen, waarin Godard
mensen aan het woord laat over hun eigen leven, in 't Stuc, 1e verd., ink.
60/80, org. Stuc.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants
(1977, 52 rrun.,ned. ondertit.), eerste van een reeks van 6 afleveringen
waarin Godardde bewegingenvan twee kinderenwil analyseren,terwijl zè
in de klas Zitten,terwijl ze Zich uitkleden,..., in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

19.00 u AKTIE Medisch- en Tandonderzoek(lenzen,oren, hart,stembanden,
tandvlees, Aids...), tot 21.00 u, in Cuythoek, St. Raphaël (4e verd), org.
Medika Apollonia.

20.00 u DEBAT "De NGO's in de nnq" met sprekers van het NCOS,
11.11.11-aktieen Artsen Zonder Grenzen,moderatorJan van Dam (BRT),
In KleineAula, org. Politika Romania.

20.30 u TEATER Maatschappij Discordia speelt Zestien Scènes, een pro-
gramma van fragmenten uit verschillende stukken, voorliefdes van de
Discordia-spelers, In 't Stuc, ink. 180/250, org. Stuc.

20.30 u VIDEO Godard-retrospektieve: Scénario du film Passion (1982),
Changerd'image en Petitesnotes à proposdu film 'Je vous salue Marie', in
't Stuc, 1e verd.,mk,60 80, org. Stuc.

21.30 u OPTREDEN Optredens van verschillende popgroepen in verschil-
lende fakbars: De Schrabbel, HOR,Politika,Shrink, L&W, Isol, Doc's Bar,
Gnorgl, ink. gratis, tvv.StudentAid.

----~~ID--IN-S--D-A--G~I----
12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois deux (1976, 95 min., Engels
ondertit.),tweedevandezes afleveringen,in 't Stuc, 1everd.,ink.60/80, org.
Stuc.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants.
tweede van de 6 afleveringen, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

20.00 u DEBAT Deaflossingvan de schulden van de ontwikkelingslanden,in
Kleine Aula, org. Kring InternationaleBetrekkingen. .

20.00 u GESPREK Gespreksavond met Willy Kuypers (VU) over 'Van
Belgiqueà papa naarVlaanderenà papa?, in MT 27,naastGroteAula, ink.
gratis, org. KVHV.

20.30 u OPTREDENBramVermeulenmet 'Dans metmij', in aud.Minnepoort,
org. CC Leuven.

20.30 u TEATER Maatschappij Discordia speelt Zestien Scènes, een pro-
gramma van fragmenten uit verschillende stukken, in 't Stuc, ink. 180/250,
org. Stuc.

20.30 u AID Student Aid-trophy: een estafettewedstrijd tussen de verschil-
lende kringen,metmountainbikes,tandems,traktors, enz.,voetbalspelers
staan achter de tapkast,op de Oude Markt,tvv StudentAid.

20.30 u VIDEO Godard-retrospektieve: Grandeur et décadence d'un petit
commercede cinéma,waarin Godardde droeve afgangvan de cinemawil
tonen, in Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

-----i 1 WOENSDAG 11- ---

12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois deux, derde van de zes
afleveringen, in 't Stuc, 1e verd; ink. 60/80, org. Stuc.

13.00 u DEBAT Lunchdebat met André Geens (minister Ontwikkelingssa-
menwerking)en Magda Aelvoet (senator Agalev), in de Nieuwe Valk,org.
VRG/Student Aid.

14.00 u FILM Dokumentaire: Flandria extra Muros, in de Vlaamse Leergan-
gen, achter het stadhuis, org. Vlaams filmmuseum.

14.00 u AID Carting Race met bekende rijders als Guy Depré, Goedele
Liekens,e.a.,tvv StudentAid, op de parking van de Shrink,org. Industria.

18.00 u FEESTMulti-kultureel feest Pushpa India waarmee de Universitaire
ParochiedeStudentAID-aktiesteunt,met 17 Indiasesprekers,moderators:

L E Z- ERS
B R E VEN

kring van Leuven de kans te geven hun
muzikale kunnen te bewijzen, en dit
voor een zo groot en heterogeen moge-
lijk publiek. Vanuit die optiek gezien,
worden de toegangsprijzen ook bewust
zo laag gehouden, zodat ze voor iedereen
betaalbaar zijn.
Tenslotte vinden wij het betreurens-

waardig dat personen die later een
verantwoordelijkheidspositie zullen
moeten vervullen in de maatschappij.
zich met zo'n vuilsprekerij willen bezig-
houden.

Johannes Vermeire
namens de werkgroep Songfestival

Peter Meuleman
Stijn Vermeulen

amens Ekonomika-Sociale Raad, na-
men wij verwonderd kennis van het
onderschrift bij de foto i.v.m. de akties nvdr: Veto baseert zich voor artikels
van Sociale Raad (vorige Veto). Het' over de raden van Loko doorgaans op
zinnetje 'Ekonomika nam niet deel. Zij informatie van de betrokkenen zelf. Zo
konden immers op hun presidiumverga- ook vorige week: alle informatie over de
dering niet tot een konsensus komen.' is A/ma-aktie werd ons door Sociale Raad
niet alleen uit de lucht gegrepen. het bezorgd.

TOT MAANDAG 12/2

Guy Gons en Annemie Laureyssens, stands, audio-visuele animatie, Pati
PatiKoor,Indiasedanseresen een Zuiderse fuif later op de avond metAló
Brasil en de AfrikaanseDJ Finn, in Alma 2, ink. 100/1bu, org. ut-'.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants,
derde van de 6 afleveringen, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

20.30 u VIDEO Godard-retrospektieve: Soft and hard, een film die wil tonen
hoemoeilijkhet is te pratenen te luisterenwanneer tweemensen bij elkaar
zijn, On s'est tous défilé en La Puissance de la parole, in Stuc, ink. 60/80,
org. Stuc.

----11 DONDERDAG 1-1---
12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois deux, vierde van de zes
afleveringen, in t Stuc, 1e verd., ink. 60/80, org. Stuc.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants,
vierde aflevering, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc. .

20.00 u LEZINGAvondenvan de NederlandseArchitektuur: Ru~yUytenhaak
(univ.Amsterdam)over de Nederlandsevolkshuisvesting: diverse tenden-
zen van het hedendaags Nederlands bouwen, in Arenberginstituut,
Naamsestr.96, ink. gratis, org. afd.Architektuur KUL.

20.00 u HAPPENINGOptredensvan de SamCook Singers, Skyblasters,De
. Kreuners en Felice Damiano, tvv Student Aid, in zaal Philips, ink.
180/200.

20.00 u LEZING Gilbert Huybens van het Leuvens muziekkonservatorium
over 'Muziek te Leuven',een overzicht van hetmuziekverledenvan de stad
in de 16e tot de 20e eeuw,met dia's en muziekfragmenten,in de Vlaamse
Leergangen,achter het stadhuis, ink. 60/120, org. Jeugd en Muziek.

20.30 u DANS HetConcern,stelt voor: Herinneringenvan een Valk,onder de
regie van Jan Ritsemaen dansers Arnold Goores, PatriceKennedyHelga
Langen,Angela Linssen, in Stuc, ink. 180/250, org. Stuc.

20.30 u VIDEO Godard-retrospektieve: Le dernier mot (12 min) en Histoires
du cinéma,over de ziel,de 'roots' van de cinema,waavanGodardvindt dat
ze helemaal verloren zijn gegaan, in Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

-----;., VRIJDAG I
12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois deux, vijfde aflevering, in 't
Stuc, 1e verd., ink. 60/80, org. Stuc.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants,
vijfde aflevering, in 't Stuc, ink. 60/80. org. Stuc.

20.30 u VIDEO Godard-retrospektieve: Le dernier mot en Histoires du
cinéma, in Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

~-----II ZATERDAG 1-1---
12.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: Six fois qeux, laa)st~?fje_verifl9,in 't
Stuc, 1e verd., ink. 60/80, org. Stuc.

even vraag stelt, de hele film als een
pudding in mekaar zakt en alleen het
filterdunne verhaaltje overblijft.
'Verder wordt er gereflekteerd overI " ",::il het.medium', aldus Sigrid ~ousset. Maar

- alsJe zou verwachten dat dat dan op een
~-----------------------------, enigszins subtiele manier zou gebeuren,
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de ben je mis. Er wordt ergens bijna
's Meiersstraat 5. 3000 Leuven. letterlijk gezegd dat 'film niet echt is'.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of Dat weten we dan ook weer.

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in Ik heb het gevoel dat Greenaway uit
aanmerking: de schrijver moet steeds naam. studiejaar en adres bekendmaken. de bibliotheek een receptenboekje voor
Slechts uitzonderlijk. en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. kunnen ze postmodernistische gerechten. heeft ge-
weggelaten worden in Veto. leend, de ingrediënten zonder gevoel
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit voor verhoudingen bij elkaar heeft

komt overeen met ±1.5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe geflanst om vervolgens de kijker een
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen. totaal emotieloos en pseudo-intellektua-

listisch spektakel te serveren. Het moet
mogelijk zijn een film te maken waarin
de 'eksistentiële walging' op een estheti-
sche en subtiele manier wordt gede-
monstreerd, maar de regisseur van die
film zal niet Peter Greenaway heten.

auteur aan gebed en bezinning weinig
zin kan geven, kan hem niet worden
verweten. Wel de pretentie dat er voor
Frère Roger 'geen ekskuus' kan zijn 'om
zich enkel tot het spirituele domein te
beperken'.

De wijze waarop de toekenning van de
eredoktoraten wordt besproken is wei-
nig fair. Alsof niet mag gezegd worden
dat de keuze van de eredoktorandi
geil oon goed is. Alsof steeds het onont-
koombaar lot bestaat dat iets niet
helemaal OK is.
AI wordt de keuze van Mazowiecki

goedgekeurd. toch 'lijkt het erop dat de
KU Leuven maar achterop de kar
springt \ an de media. en de gebeurtenis-
sen achterna holt'. De keuze van Frère
Roger stuit evenmin op grote bezwaren.
doch zijn eredoktoraat blijft al bij al 'een
\ eilige keuze' want van de man moet je
geen 'krasse uitspraken' verwachten. Is
het niet wat puberachtig om de zgn.
onveilige keuze van iemand die wel
krasse uitspraken doet als ideaal voor te
stellen') Alsof enkel wie grote woorden
spreekt, de achting van de Alma Mater
verdient.
De beweerde omstandigheid dat de

solidariteit met de armen dikwijls blijft
'steken in gebed en bezinning'. lijkt
volgens de auteur evenmin tot aanbeve-
ling van Frère Roger te strekken. Het feit
dat zin kontakt met de jongeren beperkt
blijft tot gebedsdiensten wordt in de-
zelfde zin omschreven als 'toch wel een
beetje mat voor iemand die zou moeten
weten dat jongeren vooral met konkrete
vragen en problemen worstelen'. Dat de

Greenaway

14.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants
(1977,6x52 min.,ned.ondertit.),vertoningvan alle 6 de delen achter elkaar,
in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

18.00 u VIDEO Godard-retrospektieve: France tour détour deux enfants,
laatsteaflevering, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

----i IMAANDAG If----
20.00 u KONCERT Tweede Kasleelkoncert, waarop onder andere het
kasteelensemble,het VTKoor en verschillende muziekkamergroepjes
slaan geprogrammeerd, in het Arenbergkasteel, Heverlee, ink. gratis,
org. VTK.

20.30 u FILM Grand Hotel (Goulding, 1932), met Greta Garbo en Joan
Crawford,over een hotelwaarin zich allerlei intngesafspelentussenGreta
Garbo als eenzame ballerina, Joan Crawford als ambitieuze stenografe,
een oude man, een zakenman,e.a., in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u FILM Stromboli, terra di dia (RobertoRossellini)met Ingrid Bergman,
over een poûtiskevluchtelingdie meteen Italiaanseex-gevangenetrouwt,
maar ze wordt niet geaksepteerd, in 'I Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

...------------0.0--------
APOLLOON
00 Di 6/2: In het kadervan StudentAid: oriêntatieloopmet aankomstom
20.00 u op de Oude Markt.

GERMANIA
00 Germania's L~eraire Wedstrijd: een kortverhaal (3-10 blz) ol vi~
gedichlen. voor 15 februari bij Bab Roeis, Hooverplein 15. Voor het
reglement: zelfde adres.

HISTORIA
00 Ma5/2: 24-uur Fak tvv StudentAid (uwp taptvan 15tol 21.00u).I!] Di
6/2 om22.00u: StudentAid: traktoren,tandems.mountainbikes....op de
Oude Markt. 00 Wo 7/2: Volley: 1LB - 2L en 1KA - 2K..
KATECHETIKA
00 12/2 om 21.30 u: Fuif in studio.

LBK
00 Ma5/2 om 12.00u: Student-Aid-promotiestootin Heverleeen Leuven
(met de studenlenlanfare). I!] Wo 7/2 om 20.00 u: LBK-Revue. in de
stadsschouwburg.

PSYCHOLOGISCHE KRING
00 Ma5/2 om 20.00u: Kantus in de Ambiorix.Om22.00u: Optreden tvv
Student Aid, in de Shrink. 00 Di 6/2: Bezoek per trein aan de Andy
Warhol-Ientoonstellingin Köln, vertrek om 8.00 U.oo Wo 7/2 's namid-
dags: Bezoek aan Aqualibi. Om 01.00 u: Optreden van "The Green-
horns", in de Shrink. ink. gratis. Om 21.30 u: Kroegentocht,vertrek aan
de Shrink. 00 Ma 12/2 om 18.00u: Algemene vergadering van de vzw
Psychologie (alle Shrink- leden worden verwacht!), in aud. Micholle.

VRG
.00 Wo 7/2 om 13.00 u: Lunchdebat mei André Geens (min. van
ontwikkelingssamenwerking)en.MagdaAelvoet (SenatorAgalev), in de
Nieuwe Valk. Om 21.30 u: VerbroederingsTD VRG-Leuven met
VRG-Gent,Sofia, Kulaken Ufsal, in zaal Lido. ink. 50/70.

VTK
00 Ma 12/2: Tweede Kasteelkoncert, waarop onder andere het
kasteelensemble, het VTKoor en verschillende kamermuziekgroepjes
staan geprogrammeerd, in het Arenbergkastee~Heverlee, ink. gratis.
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Student Aid, aflevering 1990

Rij maar an,
ossespan
Vanaf volgende week start

Student Aid haar jaarlijkse
kampagne. In navolging

van de politiek die vorig jaar
gevoerd werd, zal gepoogd worden
de informatieve initiatieven niet te
laten verdrinken in de grootscha-
lige lukratieve aktiviteiten. Dit jaar
staat India centraal. Met de op-
brengst van de Student. Aid-aktivi-
teiten zal 'Aware' gesteund wor-
den, een organisatie die de bewust-
wording van de Indiase kastelozen
probeert te stimuleren.

Student Aid heeft de ambitie om het
grote publiek te winnen voor de zaak
van de Derde Wereld. Dat gaat niet
alleen met stickers en plantjes, maar
anderzijds bereik je ook niet veel volk
door kollokwia te organiseren. Daarom
ook dit jaar weer de 'Student Aid-
Trophy', de optredens van popgroepen
in sympatiserende fakbars, de cartin-
grace en de geitenkoers (in Kortrijk,
natuurlijk). Op dit luik van Student Aid
komt steevast de kritiek dat deze aktivi-
teiten weliswaar lukratief zijn, maar het
publiek niet veel bijbrengen over de
problematiek van de ontwikkelingslan-
den. Daarop antwoorden de inrichters
dat financiële inkomsten In elk geval
belangrijk zijn. Bovendien dienen de
'ludieke' akties als 'teasers' voor .de
ernstige gedeelte.

Last
In hoeverre dat lukt, zal dit jaar moeten
blijken. In Leuven ziet de programmatie
van de plaatselijke Student Aid-afdeling
er alleszins veelbelovend uit. Zo zal er
een Wereldhandelsspel georganiseerd
worden. Bij dit spel 'speelt' elke deelne-
mer een land, dat grondstoffen nodig
heeft om een beptald konsumptienivo te
kunnen handhaven. Daarvoor heeft het
de beschikking over een bepaald kapi-
taal. De prijzen zijn in principe vrij, maar
er kunnen richtprijzen kunnen afgespro-

ken. De grondstoften moeten verwerkt
worden in fabrieken. Maar niet alle
landen hebben een eigen industrie.
Verder wordt de ekonomische werkelijk-
heid van elk land weergegeven door
twee panelen, een konsumptie- en een
produktiepaneel. Elk land moet een
bepaald konsumptienivo halen. Naar
gelang van de startpositie waarin een
land verkeert, staat het gunstiger om
handel te drijven. Ook het energie-
vraagstuk wordt in het Wereldhandels-
spel niet uit het oog verloren. Net echt.

Missionair
Ook zullen er debatten georganiseerd

worden over verschillende aspekten van
de derde wereld-problematiek. Politika
en Romania over de Niet-Goeverne-
mentele Organisaties (NGO's); de Kring
voor Internationale Betrekkingen (KIB)
over de schuldenlast. Dat laatste tema
bleek zo gevoelig te liggen, dat geen
enkele bank een vertegenwoordiger naar
het debat wilde sturen. Verder zullen er
terug 'alternatieve lessen' gehouden wor-
den. Proffen staan een uur van hun les af
om een spreker aan het woor.d te laten.
Nieuw is de petitie van de 'akademische
aktie': de studenten wordt gevraagd een
petitie.te ondertekenen. Daarin-wordt
gesteld dat voor de oplossing van het
probleem van de onderontwikkeling
strukturele veranderingen nodig zijn.
Ook vragen ze aan de akademische
overheid te onderzoeken of er geen
mundiale vorming in de kurrikula kan
opgenomen worden.

Het hoogtepunt van de Student Aid-
week wordt de Indiase avond, 'Pushpa
India' op woensdag. Dan zal in Alma 2
het parochiefeest van de UP doorgaan.
Op dat feest wordt de Indiase kultuur
voorgesteld en worden er Indiase scho-
tels opgediend. Ook komen organisaties,
die zich engageren voor mensen waar
ook ter wereld, zich voorstellen op het
'kontinentenplein' in een zaal van Alma
2. Ook het informatieve werk zal niet
achterwege blijven. Verschillende spre-

GASTHUISBERG was vorige week het mekka van de Europese geneeskundestudenten, die er een overkoepelende
vereniging, de EMSA, oprichtten. Wegens plaatsgebrek leest u pas volgende week het volledige en eksklusieve verhaal in
Veto. Medika onganiseen. ondertussen nog wel een debat over de 'feminisatie' van de Geneeskunde. In de eerste
kandidatuur hebben ze daar tegenwoordig zestig procent meisjes. Elk jaar komen er meer vrouwelijke dan mannelijke
artsen bij. Volgens heel wat dokters komt de sociale status van de geneesheer, de man van de wetenschap, daardoor op de
helling te staan. Medika bracht vier artsen samen, die vanuit hun praktijk of onderzoek ter zake deze materie zullen
belichten. Aan bod komen de visie van vrouwelijke artsen op hun beroep, de verhoudingen met hun mannelijke kollega's in
ziekenhuizen, en de familialespanningen die het beroep meebrengt. Wo. 7/2 om 20.00 u in aud. GHB. Inkom gratis.

-'" (Foto Geert Borgers)

kers zullen het hebben over aspekten als
de Indiase kultuur, de positie van de
vrouw in India en reïnkarnatie. De
Push pa India-avond wordt afgesloten
met een fuif, waarop Zuid-Amerikaanse
en Afrikaanse muzikanten te horen
zullen zijn.

_Kast
Student Aid wil zich niet vastpinnen op
één enkelontwikkelingsprojekt, maar
wil de Derde Wereld in haar verschei-
denheid belichten. Daarom wordt er elk
jaar een ander projekt gesteund. Student
Aid kiest die niet lukraak uit, maar stelt
daarbij drie kriteria voorop. De organi-
satie waarmee samengewerkt zal wor-
den, moet 'niet-gebonden' zijn, ze mag
met andere woorden geen politieke of
religieuze strekking vertolken. De hulp
die door de betrokken organisatie ver-
strekt wordt, moet bovendien totaal zijn;
ze mag zich dus niet beperken tot
bijvoorbeeld enkel voedselhulp. Ten-
slotte moet de bevolking bij het ge-
steunde projekt betrokken worden.

Het projekt dat dit jaar gesteund
wordt heet 'Aware' en staat voor 'Action

for Welfare and Awakening in Rural
Environment'. Deze organisatie neemt
het op voor kastelozen en tribalen (de
oorspronkelijke bewoners van India).
Deze maken 21% uit van de bevolking
en worden op alle manieren gediskrimi-
neerd. Bijzonder schrijnend is de prak-
tijk van 'bonded labour', een soort van
slavernij, Het systeem werkt als volgt.
Iemand gaat werken bij een rijke groot-
grondbezitter. Deze betaalt hem te wei-
nig om van te leven. Om te overleven is
de werknemer verplicht van zijn werk-
gever tegen een woekerrente te lenen. ZO
blijft hij levenslang in zijn macht. Meer
nog, zijn kinderen erven de schold en
blijven dus ook in dienst. Hoewel
'gebonden arbeid' bij wet verboden is, is
het een koerante praktijk.
De werking van 'Aware' situeert zich

op twee nivo's. Eerst komt de bewustma-
king. India kent een vrij progressieve
sociale wetgeving, die echter zo goed als
nooit toegepast wordt. De lagere klassen
die uitgebuit worden, komen daar zo
goed als nooit tegen op. Deze houding
kan deels door onwetendheid, maar
vooral door fatalisme verklaard worden.

Wat hebben studenten, professoren en
assistenten met elkaar gemeen ?

Ze kunnen allemaal in het Apple Education Center
terecht om hun Macintosh aan een fikse

korting te kopen.

Het Education Center is een hard- en softwarehuis dat de
onderwijs- en onderzoekswereld van Macintosh-apparatuur,
programmatuur, informatie, opleiding en ondersteuning

wil voorzien. En dat aan erg vriendelijke prijzen.

Spring es binnen:
Apple Education Center Leuven

.Naamsesteenweg 9
I 3045 Blanden

Tel: 290.390

\Het door het hindoeïsme opgelegde
kastesysteem houdt de gelovigen immers-
voor binnen hun sociale groep te blijven.
Godsdienst als opium voor het volk dus,
en de militanten van 'Aware' hebben er ;
dan ook een hele kluif aan om de ;
bevolking tê overtuigen van het onrecht- ~
vaardige van hun toestand.
Als dat gelukt is, kan er opgetreden

worden tegen de misbruiken. De werk-
gevers worden door de dorpsraad (een
door 'Aware' ingerichte politieke struk-
tuur) aangemaand om de 'gebondenen'
vrij te laten. Anders worden er gerechte-
lijke stappen ondernomen, iets wat
gezien de wijdverspreide korruptie niet
van een leien dakje loopt. Maar het werk
van 'Aware' houdt niet op bij de
bevrijding van de slaven. De werknemer
die zijn vrijheid teruggevonden heeft,
blijft arm. Om te vermijden dat hij terug
in dezelfde ellendige situatie komt,
wordt hij opgevangen. Hij krijgt onder-
richt en een 'startkapitaal' in de vorm
van een ossespan, werkmateriaal,... Op
die manier kan hij zich na zijn vrijlating
een menswaardig bestaan opbouwen.

. Luc Janssens

D
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DOSSIER DEMOKRATISERING (DEEL 1)
Onlangs kwam professor Herman Deleeek volop in de
media-belangstelling met zijn artikel "Blijvende ongelijkhe-
den in het onderwijs: tien jaar later". Hierin geeft hij een
overzicht van het falen van de de demokratisering van het
Hoger Onderwijs. Die is nooit voltooid geweest, zeker niet
bij de lagere klassen.
Deleeek zoekt naar de oorzaken daarvan, en stelt dat
hiervoor niet de financiële, maar wel de socio-kulturele
drempels verantwoordelijk. Bovendien, aldus Deleeck,
speelt bij de studietoelagen het zogenaamde Mateüseffekt
mee: de beurzen gaan vooral naar de middengroep, en niet
naar de lagere klassen. Hij wil daarom een herverdeling:
meer geld voor de armste studenten, afschaffing van de
kleinere beursbedragen.

Toen Veto als één van de weinigen kritische bemerkingen
bij Deleeek maakte, viel dit niet overal in goede aarde. Ook
niet bij Herman Deleeek zelf die ons verweet "een onjuist
en tendentieus beeld op te hangen van mijn persoon en mijn
onderzoek". Veto wil de diskussie echter niet uit de weg
gaan. Daarom presenteren we vanaf deze week een
'Dossier Demokratisering', waarin we een andere visie dan
die van Deleeek uiteenzetten. We starten deze week met
een onderzoek naar de evolutie van de demokratisering aan
onze KU Leuven. Later peilen we dan naar de oorzaken
en oplossingen: de studietoelagen, de kulturele drempels,
het Matteuseffekt, de besparingen van Sint-Anna, een
overzicht van gelijkheids- en ongelijkheidsvisies. 'De Gids
op Maatschappelijk Gebied' krijgt konkurrentie. (WP)

De demokratisering 'stagneert' ...

KU Leuven: een universiteit
voor de elite
Onlangs is de studie 'Blijvende ongelijkheden in het onderwijs:

tien jaar later' van professor Herman Deleeek (CVP) uitvoerig
in het nieuws gekomen. Tijdens het zondagse praatprogramma

'De Zevende Dag' werd Deleeek hierover gekonfronteerd met zijn
partijgenoot Daniël Coens, minister van onderwijs. De opmerking van
Deleeek "sinds het midden van de jaren zestig is er een stilstand en zelfs
een zekere teruggang van dit proces (de demokratisering van het
onderwijs, nvdr) waar te nemen", werd door Coens ernstig gerelativeerd.
Op basis van cijfermateriaal van dr. Ivan De Lanoo (Sociale
Wetenschappen) betwist Veto deze opmerking van minister Coens: de
demokratisering gaat achteruit, althans aan de KV Leuven.
De Lanoo houdt zich reeds jaren bezig
met cijfermateriaal rond dit onderwerp.
In tegenstelling tot Herman Deleeck, die
nationale gegevens gebruikt, beperkt De
Lanoo zich tot de studie van de KU Leu-
ven. In 1969 publiceerde hij zijn dokto-
raatstesis "Stratifikatieproblemen en De-
mokratisering van het Universitair On-
derwijs". Later bleef hij regelmatig
bijdragen afleveren over dezelfde pro-
blematiek. In 1988 maakte De Lanoo
bijvoorbeeld nog een werk over de
"Sociale opbouw van de Leuvense
studentenbevolking", dat evenwel nog
niet gepubliceerd werd.

Ruis
De Lanoo bezorgde Veto de meest
recente gegevens over de sociale her-
komst van de Leuvense studentenbevol-
king. Tot nu toe moest iedereen het doen
met de cijfers uit "Sociale ongelijkheid
en universiteit" van professor Lammer-
tijn, die betrekking hebben op het
akademiejaar 84-85. De gegevens over
de periode 84-85 tot 88-89 waren tot
dusver nog niet gepubliceerd. Veto geeft
nu de meest recente aanvulling: de
sociale herkomst van de Leuvense stu-
denten tot het akademie jaar 88-89.
Onze cijfers hebben slechts één tekort-

koming: het zijn de absolute aantallen
van de KUL-studenten. Echt interessant
zou pas geweest zijn als we een evolutie
hadden kunnen maken van de participa-
tie-indexen van die studenten: we zou-
den dan weten of er hier bijvoorbeeld
meer of minder arbeiders-, onderwijzers-
of proffenkinderen studeren dan hun

maatschappelijk aandeel teoretisch zou
wettigen. Uit de absolute cijfers alleen
kunnen we echec reeds een aantal
konklusies trekken.
In 1982 schreef De Lanoo "Over gans

de periode gezien (64-82, nvdr.) is de
sociale herkornststruktuur van de man-
nelijke studenten elitairer geworden.
Deze evolutie voltrekt zich bijna geruis-
loos: d.W.Z. men moet de opbouw van
meer van elkaar verwijderde jaren met
elkaar vergelijken om een duidelijk
evolutiebeeld te zien. Daarenboven is
deze evolutie systematisch en praktisch
ononderbroken: daling van de studenten
herkomstig uit het Midden-Hoger en
Lager socio-professioneel nivo, stijging
van de studenten uit het Hoger en
Midden-Lager socio-professioneel
nivo." Acht jaar later zou hij nog
ongeveer hetzelfde kunnen beweren:
jaarlijks komen er meer studenten uit de
hogere, en minder studenten uit de
lagere klassen naar Leuven.

Nederlands
Tot nu toe werd aan het fenomeen van
'de mislukte demokratisering' nogal eens
een andere uitleg gegeven. Zo stelde
minister Coens nog in 'De Zevende Dag'
dat alle sociale kategorieën in absolute
aantallen meer studenten leveren. Al-
leen, het kruciale probleem zou erin
bestaan dat de lagere klassen hun
achterstand ten opzichte van de hogere
klassen blijkbaar niet kunnen wegne-
men. Voor de KU Leuven gaat deze
redenering echter niet op, zo blijkt uit
onze cijfers (zie tabel). In 81-82 studeer-

den er aan de KUL 21.679 studenten, in
88-89 waren er dat 22.652. Het aantal
studenten uit de lagere socio-professio-
nele klassen is tegelijk gedaald - zowel
wat betreft hun procentuele deelname
aan deze universiteit als in absolute
aantallen over de jaren heen. In 81-82
waren er 4754 studenten van het Lager
Nivo aan de KUL, in 88-89 nog slechts
3703. Met andere woorden, over een
periode van 7 jaar is er een absolute
daling van 1051 studenten uit het Lager
Nivo, ofwel een daling van 22,1%. Van
'stagnatie' gesproken ...
In werkelijkheid is de daling nog

sterker. Het totaal aantal studenten aan
de KU Leuven is in dezelfde periode
geëvalueerd van 21.679 in 81-82 tot
22.652 in 88-89. Met andere woorden,
er vond een totale stijging van de
studentenaantallen plaats van 4.49%.
Het is overduidelijk welke kategorieën
van studenten hiervoor verantwoorde-
lijk zijn: het 'Hoger Nivo' steeg van 4829
studenten in 81-82 (22,28% van de totale
studentenbevolking) tot 6016 studenten
in 88-89 (26,56%). Die groep steeg dus
op 7 jaar tijd met 24,59%.
Zelfs binnen de midden-groepen -

waarvan steeds gezegd werd dat tenmin-
ste voor deze kategorie de demokratise-
ring een feit was, komen we merkwaar-
dige toestanden tegen. Zo stijgt het
absolute aantal van Midden-Hoger op
vier jaar tijd (84-85 tot 88-89) met met
786 studenten, terwijl het aantal van
Midden-Lager in dezelfde periode met
571 eenheden terugloopt. De breuklijn
loopt dus overduidelijk tussen enerzijds
Hoger en Midden-Hoger, en anderzijds
Lager en Midden-Lager. Tot voor kort
dacht men dikwijls dat zowel het Hoger
nivo als de beide Midden-nivo's gede-
mokratiseerd waren, en dat het pro-
bleem enkel binnen het Lager Nivo moet
gesitueerd worden. Uit deze cijfers blijkt
echter. dat ook het Midden-Lager nivo
stelselmatig terrein verliest.
Uit de gebruikte tabel blijkt ook

overduidelijk dat in de jaren tachtig het
'failliet' van de demokratisering pas goed
is begonnen. Voorheen kon men nog

":f:
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Ivan De Lanoo: hog steeds het beste systeem om de studenten te klassificeren. (Foto Geert Borgers)

ABONNEMENT HERNIEUWEN

studenten 250 0 niet-studenten 300

steun-abonnement vanaf 600 frank

te storten op rekeningnummer 001-0959719-77
of kom eens langs op het bekende adres

71-72 81-82 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

Hoger I 2948 4829 5354 5576 5747 5901 6016
18,50 22,28 23,98 24,70 25,44 25,95 26,56

Midden- 3053 3744 4402 4571 4714 5031 5188
Hoger 19,16 17,27 19,72 20,25 20,87 22,12 22,91

Midden- 5790 8288 8157 8199 7998 7836 7586
Lager 36,33 38,24 36,52 36,32 35,41 34,35 33,49

Lager 3952 4754 4328 4138 4005 3825 3703
24,79 21,93 19,38 18,34 17,73 16,82 16,34

Onbekend I 197 64 92 91 128 154 159

Totaal 115.940 21.679 22.333 22.575 22.592 22.747 22.652

CIJFERS - Dr. Ivan De Lannoo heeft ons de cijfers gegeven van de sociale
stratifikatie va~ de Leuvense studentengemeenschap, opgesplitst in 25
socio-professionele kategorieën. De samenstelling in 4 socio-professionele
nivo's werd door Veto zelf gedaan. Eventuele fouten komen dus op onze
rekening. We hebben in de tabel alle jaren vanaf '85- '86 opgenomen: dit zijn
nieuwe gegevens, die nog niet in het rapport van Lammertijn; nog in het artikel
van Deleeek opgenomen zijn. Bovendien hebben we als referentiepunt zowel het
begin van de jaren '80 als dat van de jaren 70 ook opgenomen, kwestie van
enigszins verder in de tijd te kunnen vergelijken.
De vette cijfers geven de absolute aantallen van de verschillende

socio-professionel nivo's van studenten aan de KU Leuven. Er is geen
overeenkomst gemaakt tussen de participatie van de verschillende groepen aan
de universiteit en de het volledige maatschappelijke aandeel van die groepen. De
onderste cijfers slaan op het procentueel aandeel van de verschillende nivo's
binnen hetzelfde akademiejaar.

Tenslotte willen we nog stellen dat de kommentaar die bij deze cijfers gegeven
werd, ook op rekening van Veto moet geschreven worden, en niet op die van
dr. Ivan De Lanoo.
praten van een ondervertegenwoordi-
ging van de lagere klassen, maar abso-
luut bleven hun aantallen we1 stijgen:
van 3952 in 71-72 tot 4754 in 81-82. De
laatste jaren is - ondanks het stijgend
aantal studenten - het aandeel van de
lagere klassen in een strak tempo ge-
daald. Als in 88-89 het Lager Nivo nog
slechts 3703 studenten telde, dan zet
men in feite een stap van 20 jaar terug in
de tijd: in het akademiejaar 68-69
studeerden in Leuven ook 3634 studen-
ten van die groep. Toen maakte die
groep wél 27,73% uit van de totale
studentenpopulatie van 13.104 studen-
ten. In 88-89 was het relatieve aandeel
van het Lager Nivo nog slechts 16,34%.
Met andere woorden: het verschil

tussen basis en top stagneert niet, groeit
niet geleidelijk toe, maar vergroot stelsel-
matig. Het schrikwekkende aan de
cijfers is de ongelofelijke 'wetmatigheid'

waarmee dit proces zich voltrekt: ieder
jaar is er een - alle verhoudingen in acht
genomen - bijzonder grote achteruit-
gang van het aantal kinderen uit het
Lager socio-professioneel Nivo: 4328 in
84-85, 4138 in 85-86, 4005 in 86-87,
3825 in 87-88, 3703 in 88-89, ... In
tegenstelling hiermee kent het Hoger
Nivo wel een aangroei. Die aantallen
stijgen bijzonder sterk: 5354 in 84-85,
5576 in 85-86, 5747 in 86-87, 5901 in
87-88,6016 in 88-89.

Misschien is het juist dit nieuwe
evenwicht - jaarlijks honderd studenten
uit het Hoger Nivo meer, en honderd uit
het Lager Nivo minder - dat Daniël
Coens definieert als een stagnatie van de
demokratisering. Waarlijk, de wondere
mogelijkheden van de N'ederlandse Taal
verrassen ons iedere dag opnieuw. .

Walter Pauli

DE LANOO
ENKEL VOOR KRITIKASTERS
Als er over sociale stratifikatie van studenten spreekt, hanteert men haast altijd een
referentiekader van socio-professionele klassen en nivo's, gemeenzaam het 'systeem
De Lanoo' genoemd. Het is in universitaire middens soms bon ton om zich hierover
een weinig denigrerend uit te laten: De Lanoo's indeling zou vele gebreken
hebben.
De Lanoo deelt de studenten populatie in in 25 socio-professionele kategorieën,

van 'Hogere Akademische Funkties' tot 'Ongeschoolde Arbeiders aan de Staat'. Die
25 kategorieën worden gegroepeerd in vier socio-professionele nivo's: Hoger,
Midden-Hoger, Midden-Lager, Lager. Andere wetenschappers hebben De Lanoo's
indeling vaak betwist, ondermeer omdat die momenteel gedateerd zou zijn. De
Lanoo heeft zijn hele systeem immers in 1969 gekoncipieerd. De samenstelling van
de, beroepsbevolking zou sindsdien echter behoorlijk gewijzigd zijn: zo is de
maatschappelijke status van de onderwijzers gedaald, terwijl de groep 'ongeschoolde
arbeiders' wel eens voor een groot gedeelte uit migranten kan bestaan. Dat zou dan
ook onmiddellijk de lage participatiecijfers van die groep verklaren.
Een vrij fundamentele kritiek, onder andere verwoord door Karel Van Goethem,

direkteur Rektoraat-Akadernische Planning van de Universitaire Instellingen
Antwerpen, is ook dat in deze tabellen geen korrelatie gelegd wordt met het
inkomen. Een arbeider bij de petrochemische nijverheid (waar de lonen vrij hoog
liggen) zit in het Lager Nivo, maar een licentiaat in het onderwijs die zichzelf van
interim tot interim voortsleept wordt in het Hoger Nivo ingedeeld.
Die kritieken zijn waarschijnlijk voor een stuk terecht. Waarschijnlijk, want harde

bewijzen om het pertinente ongelijk van De Lanoo aan te tonen zijn er evenmin. Het
systeem van De Lanoo is daarom op dit moment nog steeds het enige
referentiekader: er bestaat geen beter alternatief. De kritiek op het 'systeem De
Lanoo' wordt trouwens dikwijls (maar niet altijd) gebruikt door mensen die liever
geen cijfermateriaal willen hebben over demokratisering, of die verveeld zitten met
de resultaten van het onderzoek. Door de metode van het onderzoek te bekritiseren,
proberen ze de bevindingen van het onderzoek af te doen als niet wetenschappelijk,
en dus van minder waarde.
Wie begaan is met de demokratisering van het onderwijs heeft echter nood aan

informatie. Het systeem van De Lanoo slaagt erin - ondanks zijn tekortkomingen -
relevante informatie te verstrekken over de sociale stratifikatie van de studenten-
populatie. De konklusie is dan vlug gemaakt: zolang er geen ander en beter systeem
beschikbaar is, is de klassifikatie van De Lanoo tot nader orde de aangewezen
metode om de studenten in te delen. (WP)
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Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy
, "SOLIDARNosé"

De Poolse bevrijdingsteologen De laatste tijd beginnen de bindingen
tussen Kerk en Staat - lees: Solidarnoéé
- wel bijzonder opvallend te worden. Zo
zagen wij in de aartsbisschoppelijke kerk
van Warschau een hele kleuterklas op de
knieën in aanbidding voor een grafmo-
nument uit de vijftiende eeuw. Nu is het
niet zo verwonderlijk dat in die kerk
voor een graf gebeden wordt, want
zowat de helft van Poolse historische
figuren heeft daar een plaats gevonden;
de status van die kerk kan best vergele-
ken worden met die van Westminster
Abbey in Engeland.
Bij nader toekijken bleek dat grafmo-

nument echter van twee gebroeders
'Mawwieccy' te zijn. In de krypte onder
de kerk werpen de gelovigen handenvol
zloty op de tombes van de Mawwiec-
cy's. De band is duidelijk: ofwel zijn die
Mawwieccy's voorvaderen van de hui-
dige premier Mawwiecki (die trouwens
uit die streek afkomstig is, en naar
verluidt afstamt uit een oude aristokrati-
sche familie), ofwel is de naam van die
middeleeuwers alleen al voldoende om
een spontane volksdevotie los te weken.

InBelgië lopen de gelovigen niet
bepaald storm om hun kerken
te bezoeken. Professoren aan

onze katolieke universiteiten schrij-
ven boeken als 'Het volk Gods de
mist in ?'. Kortom, hoewel officieel
het overgrote deel van dit land
onder de noemer 'rooms-katoliek'
gebracht wordt, loopt de gods-
dienstpraktijk sterk terug: een forse
dekonfessionalisering die niet meer
omgekeerd kan worden, vrome
initiatieven als de 'Tweede Evange-
lisatie' ten spijt. In Polen ligt dat
wel even anders. De Poolse Kerk
leeft: er komen massa's gelovigen
naar de kerken, en tegelijk heeft de
Kerk ook een benijdenswaardige
positie ingenomen in de Poolse
maatschappij. Niet de inmiddels
ter ziele gegane KP, niet de vrije
vakbond Solidarnosé, maar de
Kerk is de centrale en belangrijkste
machtsfaktor in Polen, ook poli-
tiek.

Godsdienst is opium van
het volk (K. Marx)

Kerststal
Een zoektocht naar het 'geloof van een
volk', en in het bijzonder naar de
achtergronden ervan, zal wellicht nooit
gemakkelijk zijn. In Polen moetje echter
niet echt verzoeken. De priesters kunnen
gemakkelijk herkend worden aan hun
traditionele kledij - een romeinse boord
is het minimum, een zwarte soutane
allesbehalve een uitwndering. Ze vor-
men in het straatbeeld een herkenbare
groep, net zoals de militairen: die kom je
in België ook niet en masse tegen op
straat, en zeker niet in uniform.
Het aantal priesters is al een eerste

aanduiding van het feit dat in Polen de
kerken vollopen. De misvieringen wor-
den bijvoorbeeld massaal én intens
bijgewoond. De gelovigen zingen zich
bij die gelegenheden de ziel uit hun lijf:
je voelt gewoon dat zij hun hoop op een
beter leven in de handen van 'het
Hogere' gelegd hebben: van God, van
Maria, van Jan Pawel IJ.
De ijver - je mag het soms gerust

'fanatisme' of 'overgave' noemen -
waarmee de Polen de erediensten bijwo-
nen, komt bij buitenlanders dikwijls
vreemd en overdreven over. Zo maakten
wij mee dat een bejaard vrouwtie een
kapel binnenstapte tijdens een misvie-
ring, maar geen zitplaats kon bemachti-
gen: naar Poolse gewoonte waren alle
plaatsen bezet, heel wat mensen moesten
achteraan blijven rechtstaan. Waarop
het vrouwtje, dat duidelijk de kracht niet
meer had om rechtop te blijven, zich
gewoon op de koude tegels liet zakken.
Half-liggend bleef ze de rest van viering
bijwonen. De andere gelovigen zongen
luidkeels verder. Zij waren duidelijk niet
verwonderd over wat voor hen de
normaalste zaak van de wereld moet
zijn.

Als de nieuwe KUL-eredoktor Mazo-
wiecki verklaart dat de kristelijke waar-
den de basis zijn voor de nieuwe
politieke lijn in Polen, dan is dat niet
alleen een waarheidsgetrouwe stelling,
maar evenzeer een beschrijving van een
toestand die voor de man zelf op dit
moment gunstig uitvalt.
In Czestochowa, het nationale heilig-

dom bij uitstek, maakt de Kerk haar
politieke keuze wel bijzonder ekspliciet.
In de katedraal van de Zwarte Madonna
hebben de paters een imposante kerststal
gebouwd, waarvoor rijen gelovigen vu-
rig zitten te bidden. Die kerststal ver-
schilt echter in één detail van haar
Vlaamse variant: het Kind wordt niet
geflankeerd door Maria en Jozef. Maria
wordt in Czestocbowa door twee andere
figuren geflankeerd: in het midden staat
Jan Pawel 11als aartsengel, links pronkt
- in de plaats van timmerman Jozef - de
andere arbeider, Lech Walesa, kompleet
met Solidarnosé-badge, Het kan moei-
lijk duidelijker.
Zo kan men natuurlijk de uitzonder-

lijke positie van Solidamosé verklaren.
Ondanks de rampzalige ekonomische
toestand, ondanks de honger, de ar-
moede, de werkloosheid en de prijsstij-
gingen blijven de vakbond en de rege-
ring de steun van het volk genieten, niet
in het minst omdat de Kerk Solidarnosé
onvoorwaardelijk steunt. Door Walesa
naast de kribbe te plaatsen verheft ze
hem als het ware tot het status van
'Heilige', naast Jan Pawel. Beiden zijn
dan ook de échte vedetten van de Kerk
en het Poolse volk. In iedere kerk hangen
gedenkplaten en foto's van de paus, in
iedere kerk worden ook boeken ver-
kocht over het leven van Lech Walçsa en
het programma van Solidamosé.
Dat wil niet zeggen dat iedereen van

Solidarnosé totaal afhankelijk is van de
Kerk. De huidige premier, Tadeusz
Mazowiecki, staat bekend om zijn pro-
gressieve houding en zijn bereidheid tot
dialoog met de kommunisten. Wat niet
wegneemt dat hij slechts premier gewor-
den is, nadat Kardinaal Glemp zijn
zegen gegeven had. Bovendien mag niet
vergeten worden dat Mazowiecki's vo-
rige belangrijke funktie die was van
organisator van de Pausreizen in Polen.
Lech Walçsa, tot nader order het

voornaamste boegbeeld van Solidar-
nosé, is eerder het type van de traditio-
nele Poolse katoliek. Lech signeert ge-
bedsprentjes, draagt een Zwarte Ma-
donna van Czestochowa op zijn revers,
en is een praktiserend katoliek volgens
de Poolse normen. Hij brengt dat ook
naar buiten: iedere zondag gaat hij in
Gdarisk, na de mis, naar het monument
voor de slachtoffers van de voedselrellen
in 1970. Dat monument bestaat uit drie
reusachtige, met elkaar verbonden krui-
sen. Lech kijkt dan enkele minuutjes op
naar de drie gigantische kruisen. De
symboliek hiervan kan U er zelf wel
bijdenken.

- Monument voor de gevallen Poolse arbeiders.
Hier ligt de grote kracht van de Poolse nisten, die zeker in het begin met

Kerk. De Polen zijn dikwijls een onder- Rusland vereenzelvigd werden, kreeg zij
drukt volk geweest. Het land heeft een als het ware in de schoot geworpen.
lange geschiedenis van vreemde bezet- Deze houding werd natuurlijk ver-
tingen achter de rug, voornamelijk van strekt door het feit dat de nieuwe
protestantse Pruisen en ortodokse, later machthebbers kommunisten, dus 'god-
kommunistische Russen. Zelfs wanneer delozen', waren. De kommunisten had-
de Polen de facto niet onderdrukt den in de jaren '50 bovendien niet het
worden, zoals tegenwoordig, hebben zij taktisch inzicht, noch de nodige soepel-
nog steeds het gevoel de underdog te heid om de Kerk niet ekspliciet te
zijn. Zij vallen dan terug op een vervolgen. Kardinaal Wyszyriski, de
nationalistische verdedigingsrefleks. De primaat van Polen, belandde tussen '53
Poolse Kerk heeft daarop bijzonder en '56 in de gevangenis. Dat maakte van
handig ingespeeld, in zoverre dat van- hem een nationale martelaar, een sym-
daag een verregaande symbiose tussen hooi voor de Poolse emancipatiestrijd.
Kerk en Staat bestaat. Die kreeg dan ook per definitie een

katoliek karakter. Wyszyriski, die in '81
Nationalisme op zich is echter geen overleed, bezit die status vandaag nog
evidentie. België is ook regelmatig bezet altijd. Voor zijn grafmonument, in een
geweest, ook hier kwamen grote buur- gloednieuwe zijkapel van de aartsbis-
landen hun ruzies uitvechten. Toch is de schoppelijke katedraal van Warschau,
positie van de Belgische Kerk haast wordt nog dagelijks door honderden
diametraal aan die van de Poolse. Een gelovigen gebeden.
verklaring hiervoor moet ongetwijfeld
gezocht worden in de politieke en PopieluSko
ekonomische situatie. Na de Tweede
Wereldoorlog is in Polen het kommu- Bovendien slaagde het kommunistisch
nisme als het ware geïmporteerd. Een regime er maar niet in om Polen
gevolg van het gepoker van Churchill, e~.o~omisch gezond te krijgen. Prijs-
Roosevelt en Stalin op de Konferentie stIjgIngen vormen reeds tientallen jaren
van Teheran waarbij Polen als pasmunt een konstante in de Poolse politiek: het
werd gebruikt. In dit totaal verwoeste leven!n Polen is niet gemakkelijk. In
land was de Kerk de enige nationale verschillende gesprekken kwam steeds
instelling met een infrastruktuur die min hetzelfde tema terug: "Vandaag gaat het
of meer intakt gebleven was. De rol van slecht, vandaàg hebben we honger, maar
'nationale oppositie' tegen de kommu- het wordt beter. Dat hopen we tenmin-

ste. Zonder hoop zouden we het al lang
opgegeven hebben". Die hoop is onmis-
kenbaar gekanaliseerd door de Kerk.
De Poolse Kerk heeft in Polen dus

identiek dezelfde funktie als de bevrij-
dingsteologen in Latijns-Amerika. De
Poolse kerk kiest namelijk de kant van
een arm volk, en biedt de Polen
perspektief op meer 'geluk', zowel gees-
telijk als materieel. Het zou dan ook
ongepast zijn om de Polen hun virulent
katolicisme te verwijten. Voor hen is het
gewoon de meest menselijke voor de
hand liggende houding: de Kerk biedt
hen namelijk het meeste uitzicht op een
betere toekomst.
Hoewel mensen als Glemp en de Paus

hun woorden doorgaans naar goede
Roomse gewoonte zorgvuldig afwegen,
is de Poolse Kerk nooit vies geweest van
politieke stellingnames. Hierbij moet
opgemerkt worden dat hun keuze 'voor
het volk' dikwijls ook uitgelegd kan
worden als een resolute keuze tégen het
kommunistisch regime. Iemand als de
vermoorde en razend populaire priester
Popielusko profileerde zich vooral als
een fanatiek tegenstander van de kom-
munisten. Dat is een niet onbelangrijke
nuance. Momenteel neemt de nieuwe
regering ook een groot aantal maatrege-
len waarvan de sociale rechtvaardigheid
te betwisten valt, maar hierover hoor je
geen woord kritiek van de Kerk. Solidar-
nosé geniet de volle steun, zoveel is
duidelijk.

Palestijnen

Een ander kenmerkend fenomeen van
de Poolse Kerk, en helemaal in tegenstel-
ling tot de evolutie in het Westen, is de
geweldige aantrekkingskracht die zij
uitoefent op jongeren. Overdag zijn de
kerken behoorlijk gevuld, konstant lo-
pen gelovigen binnen om even te komen
bidden of te offeren. Het aandeel van
jongeren hierin is verbazend. Zo doet het
nogal on-Belgisch aan om een resem
'Palestijnensjalen' op pre-konciliaire wij-
ze geknield te zien bidden voor een
Maria-ikoon.
Maria mag dan al razend populair

zijn, toch ondervindt haar kultus scherpe
konkurrentie van de nationale monu-
menten en gedenktekens. Ieder kerk-
gebouw heeft wel een altaar "voor de
helden van het vaderland", kompleet
met Poolse vlag, verse bloemen en
brandende kaarsen. Hele afdelingen van
wat wij een jeugdbeweging noemen,
defileren voor die altaren en brengen een
soort van Romeinse groet. Polen, échte
Polen, horen bij de Kerk, en de Kerk
verdedigt de Poolse zaak, zoveel is
duidelijk. Walter Pauli
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Oost-Europa is in tegen-
woordig. De nogal ma-
tige interesse die de

doorsnee Europeaan tot voor kort
opbracht voor onze verdrukte
broedervolkeren in het Oosten, is
de laatste maanden omgeslagen in
entoesiasme voor de demokratise-
ringsbewegingen. Die zijn als een
golf over het Oosten gerold en dat'
leverde verrassend goede televisie
op. Polen zou daarbij ietwat bleek-
jes uitgevallen zijn, ware het niet
dat de westerse media al een tiental
jaar vertrouwd zijn met het feno-
meen van de Poolse vrije vakbond
Solidarnosé, en zijn twee meest
telegenieke eksponenten: de Paus
en vakbondsleider Lech Walesa
("Vawensa"). Met Lech, zoals de
arbeiders in Gdarisk hem nog altijd
noemen, Nobelprijswinnaar en ge-
rateerd eredoktor aan de KUL,
hadden wij een gesprek op de
kantoren van Solidamosé.

Veto: U heeft een beslissende rol ge-
speeld in de vorming van de regering
Mazowiecki: In augustus heeft u zelfs
geweigerd premier te worden, hoewel
Solidamase dat van U verlangde. U zei
toen dat u zich meer met uw vakbonds-
werk wilde bezighouden en minder met
politiek. Nochtans profileert u zich de
laatste tijd weer meer en meer als één van
de sterke mannen in Polen. Bent U dan
van gedachte veranderd? Hoe zou u uw
huidige positie omschrijven?

WaI~: «Ik heb mijn mening niet
veranderd. Ik ben een man van de
vakbond, daar ben ik in opgegroeid, en
ik zal daar net als vroeger ook in blijven.
Op politiek vlak ben ik eigenlijk maar
een amateur, en de tijd van amateurs in
de Poolse politiek is gelukkig eindelijk
voorbij. Andere, nieuwe mensen, men-
sen met kwalifikaties voeren nu het
beleid in Polen. Wij hebben behoefte
aan professionalisme op politiek vlak,
om ons land uit de ekonomische krisis te
halen. Mijn eigen positie is dus niet

gen als wapen zouden leiden onder de
huidige omstandigheden, met een derge-
lijke kompleet geruïneerde ekonomie»

veranderd. Ik ben voorzitter van de
NSZZ "Solidarnosé". Dat is de plaats
die het volk mij heeft toegewezen, zij
hebben het zo gewild, en alleen zij
hebben het mogelijk gemaakt dat ik nu
die positie bekleedt»

Veto: Toch haalt u de westerse media
met zeer politiek geladen uitspraken. U
kan niet ontkennen dat u de regering
onder druk zet met uw uitlatingen over
de terugtrekking van de sovjettroepen
voor het eind van het jaar, of over de
vervroeging van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Niet meteen dingen die men
van een vakbondsleider zou verwach-
ten.

Lech Wa{fsa: "Het systeem van de vrije marktekonomie is niet het slechtste. "

Jarosla w Kurski is de perschef van Lech Wal~. Een man
die in het openbaar voortdurend op zijn woorden moet

letten, want al wat hij zegt kan en zal door de pers altijd in
de mond van Walçsa zelf gelegd worden. Het is nu eenmaal
zijn job te spreken voor Walçsa, de stem te zijn van de Grote
Arbeider. Ook wij kregen, toen de ons spaarzaam
toegemeten tijd bij Walesa erop zat, de mogelijkheid
bijkomende uitleg te vragen aan Kurski, een sympatieke,
vlotte jonge gast.

Veto: Hoe zit dat nu eigenlijk met de positie van Lech
Wal~sa in de politiek van uw land? Je kan toch niet
ontkennen dat zijn in vloed veel verder reikt dan hij zelf wil
toegeven. En dat hij weer veel duidelijker op het voorplan
treedt dan de laatste maanden het geval was.
Kurski: «Dat is inderdaad zo. Ik zal ook niet ontkennen dat
hij de regering inderdaad onder druk zet met zijn optreden
van de laatste tijd. Maar je moet dat zien in de kontekst van
de ekonomische toestand van ons land. De voedselprijzen
zijn sterk gestegen sinds de regering die markt vrij gelaten
heeft, en de mensen hebben het kwaad. De populariteit, het
charisma van Walesa is nog zo groot dat hij zijn
verantwoordelijkheid moet opnemen en naar buiten moet
treden.»
Veto: Moeten we daaronder verstaan dat Wal~sade mensen
lot kalmie en geduld moet manen, om te beleuen dat er
opnieuw stakingen, of in het ergste geval voedselrellen
komen? En is de kans dan reëel dat Wal~sa op een gegeven
moment toch nog politieke verantwoordelijkheid zal moeten
opnemen.
Kurski: «De mensen hebben veel vertrouwen in Walesa.
Maar als het mogelijk is zou hij de politiek liever mijden.
Zoals hij zelf zegt, hij wil liever zijn vakbondswerk meer ter
harte nemen. Bovendien is hij moe. Na tien jaar strijd is het
normaal datje het een beetje rustiger aan wil doen, meer tijd
met de familie doorbrengen, met de vrienden, er eens
tussenuit. Maar als het volk het wil en de toestand van het
land dat eist zal hij zijn verantwoordelijkheid opnemen»
Veto: Hij zou nu dus niet meer weigeren premier te worden,
wal hij in augustus wel deed?

Polen in twee woorden aan u uitgelecht

"Ik kan altijd naar de
scheepswerven terugkeren"

WaI~: «Als vakbond zijn we natuur-
lijk blij dat we ook in het buitenland
gehoord worden. Maar ik zie niet in hoe
mijn uitspraken de mensen kunnen
verbazen. Ten eerste over de gemeente-
raadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn
een zeer dringende aangelegenheid die
het algemeen maatschappelijk belang
ervan zelf zullen aantonen. De mensen
binnen Solidamosé staan zeer negatief
tegenover het huidige beleid bij de
verschillende plaatselijke autoriteiten.
Het is mijn plicht om die publieke opinie
weer te geven, en om een mogelijke
oplossing voor die malaise voor te
stellen»

WAL~SAWORDT PRESIDENT
Kurski: «Nou nee, premier dat denk ik niet,»
Veto: President?
Kurski: <Ja, waarschijnlijk.»
Veto: Bedoelt u nu dat hij waarschijnlijk en binnen
afzienbare tijd president van Polen wordt?
Kurski: <Ja, dat is een zeer reële veronderstelling. Als de
hervormingen niet snel genoeg tot resultaten leiden, zal dat
de enige mogelijkheid zijn om te beletten dat er ernstige
sociale onrust uitbreekt. Als je bedenkt dat de zemiddelde
maandlonen hier in Gda.ósk ...ond de SOO.OOO zloty liggen
(om en bij de I800frank,sw), enje bekijkt de prijzen van de
levensmiddelen, dan heb je wel een idee van de ernst van
situatie. Dat betekent niet dat we het regeringsprogramma
niet steunen, integendeel. Maas. er is tijd nodig om de
scheefgegroeide Poolse ekonomie weer recht te trekken. En
die tijd hebben de mensen niet.»
Veto: Maar de hallucinante stijgingen van de voedselprijzen
zijn net een gevolg van het vrijlaten van die prijzen. Zijn
jullie hier niet bang van de gevolgen van een vrije
marktsysteem. als dat zonder enige begeleiding toegepast
wordt. Lech Waiesa ziet daar kennelijk geen graten in.
Kurski: «Walçsa is natuurlijk geen ekonomist. Er is zeker
ruime begeleiding nodig bij het invoeren van een systeem
van vrije marktekonomie, ook om te beletten dat Polen
uitverkocht wordt aan multinationals.»
Veto: Toen wij hier aankwamen werden we ervoor
gewaarschuwd niet te vermelden dat we een reportage over
Polen maken naar aanleiding van het eredoktoraat dat onze
universiteit uitreikt aan Premier Mazowiecki. "Walesa is
één ding. Mazowiecki een ander': klonk het toen. Is de
relatie tussen beiden een beetje bekoeld?
Kurski: «Helemaal niet. Men heeft daarmee vast alleen
bedoeld dat Walesa niet graag geassocieerd wordt met de
regering. Kwestie van zijn onafhankelijkheid als vakbonds-
leider intakt te houden. Het is trouwens dankzij Walesa dat
Mazowiecki nu premier is.Walesa heeft hem voorgedragen
aan Jaruzelski. Daarvoor was Mazowiecki de raadsman
van Walçsa. En ze zijn nog steeds goede vrienden.»

(SW)

(Foto Remi Mees)

«Wat dan mijn onderhoud met de
ambassadeur van de USSR betreft, die
meeting was gewoon het meest aange-
wezen moment om hem alle knelpunten
tussen onze landen voor te leggen.
Daartoe behoort ook de aanwezigheid
van sovjettroepen in Polen, en dus was
het logisch dat de terugtrekking van die
troepen ter sprake kwam. Het zou een
vergissing zijn de kans te laten liggen om
ons standpunt kenbaar te maken»

Veto: Het doet hoe dan ook de vraag
rijzen hoe onafhankelijk Solidamosé
nog kan staan tegenover een regering
waarin ze zelf een dominerende positie
heeft:

Wa.~: «NSZZ Solidarnosé is enkel en
alleen afhankelijk van haar leden. Ik
begrijp niet hoe u kan suggereren dat
Solidarnosé afhankelijk kan zijn van de
regering. Die veronderstelling is totaal
uit den boze. Het is waar dat wij met
deze regering sympatiseren, en haar
steunen, aangezien ze haar oorsprong
vindt in dezelfde maatschappelijke be-
weging als Solidarnosé, en er veel
mensen van Solidamosé in het huidige
kabinet opgenomen zijn. Via die mensen
hebben we natuurlijk banden met de
regering. Maar nu is het moment in
Polen aangebroken voor programma's,
niet meer voor de mensen die erachter
zitten»

Veto: Inderdaad, en onder de huidige
regering is de inflatie pijlsnel toegeno-
men. Is het denkbaar dat het volk het
stakingswapen dat Solidamase hen aan-
gereikt heeft, nu ook tegen de nieuwe
regering zou keren. En zou de vakbond
stelling durven innemen tegen haar eigen
regering?

Walçsa: «Als Solidarnosé bij voorbeeld
de plannen voor ekonomische hervor-
mingen ongeschikt vindt, of wanneer de
toepassing van die plannen te wensen
over laat, dan zal de vakbond niet
aarzelen om te reageren en haar onge-
noegen te uiten. En om te streven naar
een verandering in het beleid. Maar er
zijn nog andere aktiemiddelen dan
stakingen om overheidsbeslissingen te
beïnvloeden, of om de rechten van de
arbeiders te verdedigen. Wij kiezen onze
"wapens" eerder omwille van hun effi-
ciëntie, dan omwille van de emoties die
ze kunnen losweken. Men kan zich
gemakkelijk voorstellen waartoe stakin-

Veto: Ziet u een uitweg uit de diepe
ekonomisch krisis die uw land teistert?
Een volkomen vrije markt is in deze
situatie uiterst gevaarlijk, terwijl de hulp
van de EG en van de VS alléén
ontoereikend zal zijn om de ekonomie uit
het slop te halen. Vindt u dat de regering
op de goeie weg is om Polen uit zijn
ekonomische problemen te halen?

WaI\!sa: «De veronderstelling dat Polen
een programma voor de heropbouw van
de ekonomie uitsluitend wil steunen op
de hulp van de EG en de VS, getuigt van
een onvoldoende kennis van dat pro-
gramma. De oplossing die wij voor-
staan, bestaat in samenwerking tussen
Polen en Europa en de andere landen. Ik
heb nooit zomaar gesproken over alleen
maar hulp van het Westen, wel over
ekonomische samenwerkingsverban-
den. Banken, gemengde Pools-bui-
tenlandse ondernemingen en vennoot-
schappen moeten aangetrokken of aan-
gemoedigd worden. Er moet daarvoor
natuurlijk nog gewerkt worden aan een
geuniformiseerde wetgeving voor alle
vormen van eigendom, private en staats- •
eigendom.»
«Verder bewijzen de ervaringen van

de meest ontwikkelde landen dat het
systeem van de vrije marktekonomie
niet het slechtste is. Ik zie dus weinig
redenen om te vrezen dat dit systeem nu
net voor Polen gevaar zou inhouden.
Trouwens, alle teoretici die ik ontmoet
heb, beweren dat de door de regering
voorgestelde hervormingen de meeste
garanties bieden, en zelfs dat dit de enige
manier is om Polen uit de ekonomische
krisis te halen. Als pragmatikus bekijk ik
de zaken toch nog een ietsje anders, maar
we moeten nog een tijdje wachten op de
resultaten van de gevoerde politiek»

...,

Veto: Als alles goed gaat; wil Polen
graag op zo kort mogelijke termijn lid
worden van de EG. Wat verwacht u van
dit lidmaatschap, en wat heeft Polen de
andere lidstaten te bieden?»

Wal\!sa: «Polen is .:.eer rijk aan grond-
stoffen, onze landbouw heeft ruime.
mogelijkheden, en we hebben een schat
aan ontwikkelde, intelligente, eerlijke
mensen met ondernemingszin. Het is
duidelijk dat een samenwerking binnen
het kader van de Europese Gemeen-
schap wederzijdse voordelen moet ople-
veren. Het is voldoende dat er bereidheid
bestaat tot samenwerking, dat er kapi-
taal wordt ingebracht in onze Poolse
bedrijven, en een minimum aan kompe-
tentie om zaken te doen is natuurlijk ook
vereist»
«Om een volwaardig lid te zijn van

Europa, moet Polen op technisch en
organisatorisch vlak tot eenzelfde nivo
van ontwikkeling komen als de vooraan-
staande landen binnen de Europese
Gemeenschap. Alléén kunnen we dat
niet aan, maar van zodra we aansluiting
kunnen vinden bij de Europese stan-
daard, kan je van' Polen hetzelfde
verwachten als van elk normaal land:
een partner in elke mogelijke vorm van
samenwerking, en een eerlijk lid binnen
dat samenwerkingsverband. Het voor-
naamste is dat de politieke voorwaarden,
toch een belangrijk element, al vervuld
zijn.»

Veto: Nog gauw een laatste vraagje:
bent u nog steeds een arbeider?

WaI\!sa: «Natuurlijk, dat is een vreemde
vraag. Wat zou ik anders zijn? Momen-
'teel heb ik een full-time funktie als
voorzitter van het NSZZ "Solidarnosé".
Maar die funktie zal ik niet mijn hele
leven bekleden. Het vakbondskongres
staat nu voor de deur, en ook de
verkiezingen. In elk geval ben ik een
arbeider en ik ka' altijd terugkeren naar
mijn werk op de fabriek. Ook al is dat
dan op dl -che, verven»

Stef Wauters
Bart Van Herck



Lech Walesa is een man van
het volk. Hij kent de gewone
man in de straat, weet hoe die

denkt, en hoe je hem moet aan-
spreken. En de mensen kennen
hem, ze hebben vertrouwen in
hem. Voor zijn makkers van de
Leninscheepswerven heet bij nog
altijd Lech. Walesa voelt zich dan
ook helemaal in zijn element als bij
zijn mensen kan toespreken. Veto
had de kans om een perskonferen-
tie en meeting met de arbeiders bij
te wonen op de Lenin-scheepswer-
ven in Gdarisk. Lech Wal~ the
Great Communicator.

Een joemalist: Voelt u zich nu de man
die het kommunisme in Oost- Europa de
doodsteek heeft gegeven.
Lech: «Dat is allemaal eerder een
aaneenschakeling van toevalligheden. Er
zijn ongetwijfeld mensen die veel harder
dan ik gewerkt hebben om het kommu-
nisme te ruïneren. Misschien is het
gewoon mijn levenslot. Nu zeggen de
mensen dat dat mijn verdienste is, maar
dat is niet zo,»

Een havenarbeider: Lech; in Gdansk
zei Rakowski: "Ik heb mei Walfsa
menige fles whisky soldaat gemaakt"
Wat moeten we daarvan denken?
Lech: «Ten eerste, ik heb Rakowski
bezocht in 1981, en toen dronken we een
paar glazen brandy. Het is een sluwe zet
van Rakowski om dat te zeggen. De
mensen vinden het natuurlijk niet leuk
wanneer hun leider dronken is. Ik dronk
toen misschien 10 mi alkohol, misschien
was het whisky ... Ik liet de helft van mijn
glas staan. Volgende vraag,»

Een havenarbeider: Waarom doet onze
vakbond niets tegen de stijgende voedsel-
prijzen?
Lech: «Die prijzen dat is een rare zaak.
Ik ben ook kwaad als ik die dingen hoor.
Het probleem is dat de regering nu vier
maanden regeert en er geen logika in het
prijsbeleid zit. Maar we zijn niet alleen
onder vrienden. Er zijn nog verschil-
lende mensen van de vroegere nomen-
klatura in de regering. Die moeten eruit.
Zij beïnvloeden die prijzen. Vele fabrie-
ken en koöperatieves zijn onafhankelijk
van ons en zij veroorzaken die hoge
prijzen. Wij kontroleren niet alles. Er
zijn veel jakhalzen die de marktprijzen
opdrijven. En dat zal pas veranderen
wanneer we nieuwe lokale besturen
verkiezen, zodat we daar ook kontrole
over krijgen. Nieuwe mensen zullen dat
niet meer laten gebeuren»
«Eén ding kan ik jullie verzekeren:

deze regering steelt jullie geld niet. Dat
kan nu niet meer in ons demokratisch
systeem. Een regering kan onmogelijk
nog zomerhuizen bouwen met jullie
geld. Die tijd is nu definitief voorbij. De
mensen reageren alsof het nog precies zo
is, maar dat Polen bestaat niet meer»

Een joemalist: Recent werd er voorge-
steld een samenwerkingsverband Ie on-
derschrijven met Tsjechoslovakije. Wat
denkt u daarvan?
Lech: «Ik ben geen politikus, alleen
maar een vakbondsaktivist. Maar als
amateur kan ik toch zeggen dat zo'n
voorstellen nog van de vroegere macht-
hebbers komen. Het past helemaal niet
in het nieuwe Europa om blokken te
vormen. We willen toch één Europa, we
willen integreren. Misschien hebben we
zo'n blokken wel nodig als Duitsland
terug één wordt. Maar als dat niet zo is,
en we dus niet in politiek gevaar
verkeren, dan willen we niet zo'n
blokvorming maar een geïntegreerd Eu-
ropa, alleen grenzen tegen drugsmokkel,
geen andere grenzen»

Dezelfde joemalist : De Tsjechoslo-
vaakse regering is van plan een erg
vervuilendefabriek te bouwen dichtbij de
Poolse grens. Wat denkt u daarvan.
Lech: «We moeten daarover onderhan-
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Lech Walesa Op perskonferentie :

Ik wilde de macht niet,
jullie hebben mij gedwongen

De ingang van de Lenin-scheepswerf in Gdansk; waar Solidamase tien jaar geleden wortel schoot.
(Foto Remi Mees)

delen met de Tsjechoslovaakse regering, Een arbeidersvrouw : Ben je niet boos,
om te beletten dat Polen het slachtoffer dat onze regering wapens levert in
wordt van de vervuiling. Als het waar is Eritrea en zo?
dat zij dan toch doorgaan met de
vervuiling, dan zullen wij reageren. Dan
sturen wij onze eigen rook!»

Een militant: Voorzitter, in de praktijk
nu, niet in teorie, hoe zie jij de toekomst
van dit land Hoe zie je onze toekomst?

Lech: «Natuurlijk ben ik wanhopig, en
ik hou niet van wat ik nu zie. Maar we
kunnen ons systeem niet zomaar veran-
deren. De Kommunistische Partij heeft
40 miljard dollar gestolen. Geen enkele
regering kan zoiets zomaar oplossen.
Bovendien is zestig procent van de
mensen niet aktief genoeg. Onze strijd
dient zo alleen maar een elite. Niet
omdat wij bij die elite willen horen,
maar alleen bepaalde groepen voelen
zich aangetrokken tot politiek. Wij
wilden dit allemaal bereiken op een
demokratische, pluralistische manier.
Maar er is een kans voor de hervormin-
gen als Europa en de wereld maar willen
helpen en samenwerken. Want zoveel
mensen, bedrijven en landen willen ons
helpen en ze bieden zoveel geld aan dat
er een kans is voor de hervormingen.»
«De voornaamste vraag is: zal Polen

de beste oplossing kiezen en op de beste
aanbiedingen ingaan? Een voorbeeld:
Wij betalen een halve dollar voor een
liter olie. De Amerikanen bieden ons
olie aan voor een kwart dollar per liter.
Maar er zijn zoveel ekonomische jakhal-
zen die maken dat sommige bedrijven
ons geld stelen»

Een joemalist: Solidamase heeft nu de
macht in Polen. De tegenstand is versla-
gen. Bent u niet bang voor de verant-
woordelijkheid

Lech: «Die man van daarstraks stelde
vragen bij mijn moraliteit.Dit is een
kwestie van moraliteit. Ik heb gehoord
dat we een paar miljoenen verdienen
met die wapens. Natuurlijk ben ik tegen
die wapenhandel, omdat die wapens
mensen zullen doden. En het ergste is dat
we vaak leveren aan beide vechtende
partijen. Maar de premier heeft al gezegd
dat deze zaak opnieuw bediskussieerd
zal worden en op een andere manier
gereguleerd. We kunnen niet alles ineens
veranderen. Zelfs niet met onze regering.
In die landen wordt om de macht
gevochten en daarom gebeuren die
smerige dingen maar ik hoop dat ons
katolieke land die situatie zal verande-
ren»

Een joemalist die het op zijn heupen
krijgt: Hoe zit dat hier nu, is dat hier een
perskonferentie of een meeting met de
arbeiders, je haalt het boeltje door
elkaar. Dit is een show.
Lech: «Dit is geen show, dit is mijn
manier van doen, zo ben ik. Ik wil dat de
buitenlandse pers hierover schrijft, over
jullie, over ons. Ik ben geen formalist.
Wat willen jullie? Misschien is dit een
show, maar tenslotte heb ik jullie uitge-
nodigd»

Een joemalist : Wat bent u van plan in
verband met de sovjettroepen in Polen?

Lech: «Toen de russische ambassadeur
naar Gdaósk kwam, vroeg hij om een
meeting met mij, en ik nodigde de
joernalisten uit. En ik zei: "Meneer de
ambassadeur, vanaf 17 september 1939
toen u Polen aanviel in de rug, kennen

Lech: <Ja, meer dan ooit. Want wat ik we een slechte burenrelatie. Ik wil een
zag in 1980, dat was bereidheid om voor nieuwe relatie. Maar om die relatie te
elkaar te strijden. Nu zullen de privee - verbeteren is het nodig dat de sovjettroe-
ambities een rol gaan spelen. Die zijn pen Polen verlaten voor het einde van
onlogisch en doen ons veel energie het jaar. De Sovjetunie moet ook
verliezen. Daar ben ik bang voor. Maar duidelijkheid brengen over het lot van de
we maken nu het einde mee van de verdwenen arbeiders en officieren." En
Kommunistische Partij, binnenkort is er ik stelde nog een aantal andere eisen. De
dan het kongres van SolidamoSé. Dat zal pers schreef niet alles, maar ik heb
een nieuwe en betere situatie kreëren. getracht de ambassadeur alles te vertel-
Polen heeft veel wijze mensen, daarom len wat jullie willen. Ik wil een goede
wil ik jullie hier ook ontmoeten, om te relatie met de Sovjet-Unie, maar als een
praten over de toestand, over de proble- parnership. Ik wil niet langer bedreigd
men. Misschien gaan we elkaar beter worden' door tanks, die tijd is voorbij.
begrijpen» We bouwen nu aan een nieuwe relatie.

Een lid van de ekologische beweging
in Gdaósk: Vorigjaar verzamelden we
100.000 handtekeningen tegen de bauw
van een kerncentrale. We hadden ook ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii
zowat 100 handtekeningen van parle-
mentariërs. Maar het parlement praat nu
toch over die centrale. Vorige week
besloot het stadsbestuur geen referen-
dum te houden over deze zaak, zoals wij
wilden. Dat shockeert ons. Waarom
steun je ons niet in deze strijd tegen de
nomenklatura die het volk nog steeds
niet hoort

Ik wil geen oorlog merde Russen, ik wil
ons territorium niet uitbreiden. Maar, in
het nieuwe Europa wil ik voor de Polen
wel vrije toegang tot de historische
plaatsen waar onze vaderen leefden. Ik
zal over deze zaak een brief schrijven
naar de regering. Zij moeten het dan
verder rondmaken»

Een arbeider: Lech; die hogeprijzen, we
weten weldat dat een gevolg is van akties
van de nomenklatura. Kan de regering
diegenen die de prijzen opdrijven niet
vernietigen? De regering krijgt geld en
voedsel van het buitenland Kan het dat
voedselniet goedkoper verkopen? Op die
manier kan het die hoge prijzen konkur-
rentie aandoen.
Lech: «Zelfde probleem. Zonder nieu-
we orde en nieuwe lokale besturen
kunnen we weinig beginnen tegen dege-
nen die voordeel halen uit hun monopo-
lie. We zullen dat monopolie breken,
maar geef ons tijd, en middelen. Na 40
jaar kommunisme moeten we al die
problemen oplossen, maar we hebben
vanalles nodig. Nu moeten we trachten
die jakhalzen onder kontrole te krijgen
die de voedselprijzen de lucht in drijven.
Ik kan natuurlijk niet regeren. Ik zie dat
allemaal en klaag het aan, en ik tracht
oplossingen te vinden. Ik klaag natuur-
lijk, net wals iedereen, maar ik tracht
iets te doen»
«Maar hoelang moet ik nu nog

wachten op nieuwe politieke partijen.
Iedereen kan nu premier worden. Maar
je moet je organiseren, programma's
opstellen, voorstellen indienen. We ken-
nen dat al niet meer sinds 40 jaar. Maar
het moet, anders zal ik opnieuw politikus
moeten worden. Dan komt er een nieuw
soort diktatuur. De diktatuur-Walesa, of
van iemand anders. Want niemand
neemt regeringsverantwoordelijkheid.»

Lech: «Goed, je zegt dat je uit de
katolieke beweging komt. Wel ik zou je
naar je biechtvader kunnen sturen. Je
zegt alleen goede dingen over jezelf
Waarom zeg je niet..»

Onderbreekt: Je geeft geen antwoord
op mijn vraag.Ik wilje opinie horen over
die kerncentrale.
Lech: «Ik ben altijd tegen geweest, maar
er is al een 40 miljard in geïnvesteerd.
Als we er nu mee stoppen, dan zal men
mij vragen: "Lech, wat heb je met onze
40 miljard zloty gedaan?" Dus ik ben
tegen, maar laat specialisten beslissen. Ik
gebruik geen Tchernobyl-slogans. Ik wil
de waarheid zeggen en de mensen laten
beslissen. Natuurlijk ben ik geschokt
door de beslissing van het plaatselijke
bestuur. Maar er is nu al zoveel geld
besteed, dat we dat niet kunnen verlie-
zen. Waarom spreekt niemand over die
gevaarlijke Duitse centrale vlak over de
grens?»

Laat zich niet afschepen: Waarom
oefenje geen druk uit op de overheid, we
hebben 100.000 handtekeningen. Wat
zal er gebeuren als we er 1000.000
hebben. We willen een demokratisch
referendum. Laat het volk beslissen. Als
er 1000.000 mensen de centrale wil; dan
stoppen we met diskussiëren.
Lech: «Ik zei toch al dat ik tegen ben.
Het is niet fair, dat onderwerp nu tegen
mij uit te spelen»
Een arbeider: We zijn hier niet om te
praten over wat er ergens anders gaat
gebeuren. Wemoeten het hebben over de
toekomst van deze fabriek Ik werk hier
al 38 jaar, en men heeft mij altijd gezegd
van mijn werk en van de werven te
houden en dat heb ik ook gedaan. En
hoe moet het nu verder, zal ik moeten
gaan bedelen?
Lech: «Ik heb alles gedaan om deze
werven te redden. De toestand van de
scheepswerven zal zo dadelijk door
iemand anders besproken worden, maar
toch dit. Ik ben naar hier gekomen,
wetende dat jullie mij zouden aanvallen.
Ik wil jullie aanvallen ook horen. Maar
jullie behandelen mij niet ernstig. Jullie
denken dat ik rijk ben, maar jullie
hebben mij gebracht waar ik beà. Ik ben
boos-op jullie. We zijn erin geslaagcLde
verkiezingen te winnen, neem dan ook
de macht. Ik wou de macht helemaal
niet. Jullie hebben mij gedwongen. Dus
alsjeblieft, neem de macht over en help
ons. Vorm politieke partijen en stel
programma's op. Jullie hebben ons in
deze moeilijke situatie gebracht. Daar-
om doe ik al wat ik kan»

Stef Wauters
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Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy,,
"SOLIDARNOSC"

De Poolse Sociale Raad

"Wat wij willen is een elite"
Inheel wat Oost-Europese landen waren de studenten grote
gangmakers achter de bewegingen voor meer demokratie. In Polen
lijken zij een eerder teruggetrokken rol gespeeld te hebben, in een

strijd die toch van de arbeiders en hun vakbond Solidamosé uitging.
Nochtans bestaat er in Polen al sinds jaren een onafhankelijke
studentenbeweging. Om te peilen naar hun ware inbreng in de Poolse
zaak, gingen wij op de kantoren van Solidarnosé op zoek naar studenten.
Geen gemakkelijke opgave, zo bleek. Na heel wat rondlopen kwamen
we terecht bij Grzegorz Bierecki, tegenwoordig lid van de Executive
Commission of NSZZ "Solidamosé", en direkteur van het Departement
Kontakten met andere Sociale Organisaties. In vroegere tijden was hij
één van de kopstukken van het NZS, de overkoepelende organisatie van
de Poolse studenten. Dé man om ons in te lichten over verleden en
toekomst van de Poolse studentenbeweging.
8ierecki: «NZS is een onatbankelijke Veto: Welke waren of zijn de eisen van
organisatie die eigenlijk grotendeels de- die studentenbeweging? Oorspronkelijk
zelfde doelstellingen nastreeft als Soli- waren jullie een politieke drukkings-
damosé, Het werd trouwens opgericht groep. Blijven jullie een soort van
vlak na de stakingen van de arbeiders in zweeppartij. die de evolutie van de
Gdarisk in augustus 1980. Het vormde toestand in Polen kritisch blijven evalue-
toen een deel van een zeer ruime ren?
maatschappelijke beweging. Die stakin-
gen leken iedereen wakker te schudden,
en er ontstonden drie grote sociale
organisaties. Ten eerste Solidarnosé,
vakbond maar toch ook en vooral een
vergaarbak van verschillende uiteen-
lopende politieke oriëntaties. Daaronder
was de belangrijkste KOR, een bewe-
ging van intellektuelen, met Jacek Ku-
ron, nu minister van Arbeid en Adam
Michnik. Naast Solidarnosé was er NZS,
en zowat een half jaar later werd er ook
nog de Boerenbeweging opgericht, een
organisatie die tot op vandaag nog veel
invloed heeft,»
«Het NZS ontstond niet zomaar uit

het niets. Er waren al voorlopers: de
onafhankelijke studentenbeweging SKS,
het Studenten kom mi tee voor Solidari-
teit dat in 1978 opgericht was, en dat
banden had met KOR, het Komitee
voor verdediging van de Arbeiders. Een
andere stroming die in het NZS verte-
genwoordigd was, was het RMP, de
Beweging Jong Polen, een nationalisti-
sche studentenorganisatie. Hei geheel
was nogal gelieerd met de kerk..

8ierecki: <Je moet je goed voor ogen
houden dat we opgericht zijn na de
stakingsgolven en de oprichting van
Solidarnosé, Onze eisen en programma's
waren dan ook fundamenteel gelijk-
lopend met die van de vakbond. Eigen-
lijk waren ze vooral gekoncentreerd
rond één punt: de strijd tegen de
kommunisten en het totalitarisme. Wij
waren werkzaam in verschillende s0-
ciale organisaties, en eigenlijk was en is
het nog steeds één grote sociale bewe-
ging, de beweging van Solidamosé. Die
heeft vertakkingen in alle lagen van de
bevolking. Voor de uitbouw van een
gezonde demokratische en pluralistische
maatschappij is het net nodig dat Soli-
darnoséin zekere zin uiteenspat. Eigen-
lijk moeten we zoeken naar geschilpun-
ten. Zoniet bestaat er gevaar voor een
nieuw totalitarisrne..

Veto: Solidamase leidt nu de regering.
Bestaat er gevaar dat de vakbond haar
onafhankelijkheid verloren heeft? Als
men oog heeft voor de materiële proble-
men van de mensen, dan zou men van de
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Horizontaal - 1. Steeds terugkerend. 2. Vorming van stof buiten het
lichaam door een medium. 3. Vlugge snede - olm - bijwoord.
4. Bijdehand - deel van een syllogisme. 5. Studie van nieuwe woorden
of woordbetekenissen. 6. Reeds - drietenige struisvogel - ter zee. 7. De
das omdoen - bijbelse figuur. 8. Deel van een insektepoot - pauselijke
hoofdtooi. 9. Paramilitaire organisatie - doen toekomen. 10. Zelfs
niet.

Vertikaal - 1. Opschudding, beroering. 2. Plastic bak - koning uit
Shakespeares werk. 3. Ivoren - drijvend eilandje. 4. Muzieknoot -
aaneenschakeling. 5. Kort overzicht - pers. vnm. 6. Spaanse uitroep -
brandbare koorden. 7. Militaire parade - meisjesnaam. 8. Bestaat -
landbouwwerktuig - deel van een geweer. 9. Iemand wegens zijn
leeftijd zijn ambt doen neerleggen 10.Afkomstig uit een Italiaanse stad.

vakbond verwachten dat ze zou reageren
en de verdediging van de arbeiders op
zich zou nemen.

8ierecki: «Er bestaat in vele fabrieken
en eenheden van Solidarnosé een grote
druk om te reageren tegen het regerings-
programma. Maar we moeten op lange
termijn denken. Wal~ moet de mensen
vaak tot kalmte manen. Want het is
inderdaad de vraag wie er moet op-
draaien voor de ekonomische krisis.
Maar de mensen begrijpen dat de
huidige problemen niet te wijten zijn aan

het onderwijs. Dat kan misschien wel zo
lijken, en er zijn veel gediplomeerden uit
alle sociale klassen. Maar anderzijds is er
een dergelijke devaluatie van de diplo-
ma's dat je toch niet meer aan de bak
komt. Tenslotte is iedereen kansloos in
een kommunistisch systeem. Veel van
mijn vrienden, ingenieurs, diplomaten,
gaan als gewone arbeiders werken om-
dat ze zo meer verdienen. Wij hebben
veel talent verloren zien gaan. De
gelijkheid waar men hier voor stond was
een nivellering naar beneden toe. In
principe is het natuurlijk een mooi idee
om de lagere klassen op te trekken naar
het nivo van de hogere klassen, en
iedereen gelijke kansen garanderen.
Maar hier is het tegenovergestelde ge-
beurd.»
«Wat wij nodig hebben in Polen is een

elite. Intellektueel, financieel, in de
zakenwereld ... Een rijke maatschappij is
gebouwd op een rijke elite»

Mazowiecki, premier van 40 miljoen luie mensen?

Solidarnosé maar aan veertig jaar tijd-
verlies en wanbeheer onder het kommu-
nistische regime. Het is natuurlijk een
drama, maar de mensen moeten geduld
hebben. Er is geen andere uitweg uit het
dal. Het ergste moet trouwens nog
komen. Op korte termijn mogen we ons
verwachten aan hoge werkloosheid, aan
echte honger. Maar na dit jaar zullen er
toch al een aantal hoopgevende verbete-
ringen merkbaar zijn.»
Veto: Als Solidamosé konsekwent de
regering blijft verdedigen, bestaat er dan
geen gevaar dat ze van haar populariteit
zal inboeten? Is het denkbaar dat er een
andere vakbond van het ongenoegen
gebruik zou maken om zich te manifeste-
ren, of opnieuw te manifesteren?

8ierecki: «Het probleem nu is dat er nog
steeds kommunistische vakbonden be-
staan. Die staan nu natuurlijk weer op de
deur te kloppen om de macht weer over
te nemen. Zij geven de nieuwe regering
nu de schuld, maar wat kunnen wij doen
op amper een half jaar. En toch gaan de
dingen eigenlijk zeer snel. In Polen
hebben we eigenlijk de meest diep-
gaande hervormingen gekend van het
hele Oostblok. Er is nu een wet gestemd
die de basis moet leggen voor een vrije
marktekonomie, er wordt werk gemaakt
van privatiseringen. De dingen gaan te
snel om bij te houden.»

Veto: Moet de studentenbeweging zich
in zo een snel veranderende maatschap-
pij niet gaan bezinnen over de topics
waar ze in de toekomst mee te maken zal
hebben? Moet men niet gaan nadenken
over de uitbouw van een efficiënt systeem
van sociale zekerheid? In het nieuwe
Polen zal er zich een nieuwe elite
ontwikkelen, anderen dreigen uit de boot
te vallen. Zal iedereen nog de kans
krijgen zich volgens zijn mogelijkheden
te ontplooien. ?
8ierecki: <Je maakt een grote vergissing
door te denken dat een socialistisch
systeem iedereen gelijke kansen biedt in

Veto: Maar in een maatschappij die
ondertussen haar sociale voorzieningen
laat verkommeren, betekent dat dat er
een massa mensen in de kou blijven
Slaan.
8ierecki: <Ja, dat is de prijs.»

Veto: En u bent bereid om die prijs te
betalen?
8ierecki: <Ja, zondermeer. We hebben
geen andere keuze. Wij komen nu terug
in een situatie die vergelijkbaar is met die
van voor veertig jaar. Vandaar moeten
wij nu verderbouwen. We hebben ook
nooit gedacht dat het een makkelijke en
risikoloze weg zou worden van kommu-
nisme naar kapitalisme. Maar hoe dan
ook, wanneer we nu een programma
indienen dat de hyper-inflatie, die onze
ekonomie verstikt, tegen moet gaan, is
het evident dat we vooral ons systeem
van sociale zekerheid moeten afbouwen.
Dat betekent niet dat we geen sociale
zekerheid willen, maar het programma
moet tegemoetkomen aan de wensen
van het IMF. Ik kan niet ontkennen dat
dat een erg eksplosieve situatie kreëert.
We moeten er rekening mee houden dat
er op korte termijn tussen de 400.000 en
het miljoen mensen hun job zullen
verliezen»

Veto: In België hanteren wij als studen-
tenorganisatie de term "Demokratise-
ring" met een ietwat andere inhoud als
jullie hier. Het inbouwen van voldoende
kansen voor iedereen om zich te scholen
en te ontwikkelen. Gaat men in Polen
dan ook naar een onderwijs voor de
happy few? .

8ierecki: «Jullie moeten ook leren van
onze ervaringen. Als je het volk iets voor
niets geeft, dan verliest het zijn waarde.
Als je kennis voor niets geeft, dan is die
niets meer waard. De groep hoog-
geschoolden verliest zijn sociale positie,
omdat iedereen op de duur dezelfde
diploma's kan voorleggen»

Veto: Maar er zijn toch intellektuele
barrières. Het is toch evident dat niet
iedereen zomaar universitair onderwijs
aankan.
8ierecki: «Dat is een fiktie. Wanneer je
het universitair onderwijs voor iedereen
openstelt, dan brengt dat een verlaging
van het nivo van het onderwijs met zich
mee. En van je ekonomie. Omdat je niet
voorbereid bent op kompetitie, ekono-
misch of wetenschappelijk»

Veto: Maar is het dan geen fundamen-
teel recht van de mens, zich intellektueel
te kunnen ontplooien. Ongeacht de
financiële mogelijkheden die men heeft.
8ierecki: «Jarnaar dan kom je tot een
situatie zoals wij die hier kennen: veel te
veel mensen met evenwaardige diplo-
ma's, zonder dat ze er iets mee kunnen
aanvangen. Natuurlijk moet iedereen
zich kunnen ontplooien, dat is toch

(Foto Geert Borgers)

duidelijk. Maar voor iemand die begaafd
is, voor een jongere met echt talent, zal
de eerste uitdaging er nu in bestaan aan
geld te komen om zijn studies te betalen.
Als hij intelligent is zal hij wel geld
vinden. Maar het mag niet makkelijk
zijn. Als alles makkelijk is krijg je een lui
volk. Een lui volk is geen basis voor
ekonomische ontwikkelingen. Wij heb-
ben hier nu veertig miljoen luie mensen,
omdat ze al jarenlang geld voor niets
kregen en iedereen op hetzelfde nivo zat.
Rijk zijn was verboden»

«Jullie propageren gelijkheid, dat is
gevaarlijk. In de toekomst zal wie wil
studeren ervoor moeten betalen. Kennis
is een schat en de weg naar die schat mag
niet makkelijk zijn. We moeten wel
denken aan een systeem van studiebeur-
zen en van gekombineerd studeren en
werken. Wie echt verstandig is, moet dat
kunnen. We denken in die richting, maar
het mag niet gemakkelijk gemaakt wor-
den. We hebben daar ervaring mee. Als
iets gemakkelijk is, dan krijgen we een
lui volk,»

. Stef Wauters
Bart Van Herck

En we welen niet van ophouden.
Volgendeweek krijgt u van ons

nág nieuws uit Polen.Dan
zelfs v6l/~dygin hel Polsku.

Attila vzw
historisch studieburo

voorstellingsavond
• studieburo Attila
• opening tentoonstelling
• optreden Mephisto .~

~
Oratoriënhof, MecheIsestraat 111 -g
12 febr. om 20.30 u.



Helemaal onderaan bengelde - te-
recht - het VRG. De blote navel van hun
zangeres was opwindender dan de rest
van hun podiumakt.
Dat Eoos niet verder kwam dan een

vijfde plaats, vonden we wél jammer.
Eoos had namelijk de beste zangeres van
het hele Songfestival in huis, die een
pakkende versie van Dylan's 'Knockin'
on Heaven's Door' wist te brengen.
Alleen moet de jongedame leren dat een
intrieste song als 'Lu ka' van Suzanne
Vega niet dezelfde smile verdient als
'Denis' van Blondie.
Over Politika kunnen we kort zijn:

stevige, eigenzinnige, maar kwalitatief
sterke gitaarrock met drum. Politika
speelde wat zijzelf leuk vonden. Alleen
strookte hun smaak niet met die van het
publiek, dat van meer· herkenbare en
toegankelijke nummers hield.
Germania ging helemaal die richting

uit. Hun reeks recente songs werd met de
nodige verve en vakmanschap gebracht,
hun folkachtige 'eigen kreatie' werd
terecht bekroond. Een verdiende tweede
plaats.
Wij hebben stilletjes geduimd voor de

Psychologische en Pedagogische Kring.
'Private Investigations' en 'Once in a
Lifetime' waren in alle opzichten buiten-
gewoon, de show tijdens de rock and roll
van Jerry Lee Lewis energiek genoeg,
'Help' kreeg een gepaste rauwe mond-
harmonika mee. Eilaas, het mocht niet
zijn: zij werden slechts derde.
Dat Wina won, was helemaal niet

onterecht. Hun act was alleszins de
meest professionele, de leadzanger kon
meer dan voortreffelijk zingen, en wist
bovendien de show te verzorgen. De
muzikale begeleiding, met twee elektri-
sche violen en twee trompetten, diende
zich aan als de sterkste van de hele
avond. Wij hielden wel niet echt van
hun muziekkeuze, die naar onze smaak
te slow uitviel. Hun hip-hop/rap versie
van 'Help' vonden wij dan ook hun beste
kreatie. Het publiek genoot echter van
die zachte aanpak, de jury ook, en Wina
werd zonder konkurrentie winnaar van
LBK's songfestival. Verdiend, al vinden
we hun skore - het absolute maksimum
- te geflatteerd.
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Ritsema regisseert dans

Het gewicht van
de leegte
Ian Ritsema is een naam waar je in de teaterwereld niet meer omheen
kan. Sommigen zien absoluut niets in zijn regieën, anderen kunnen
niet zwijgen over hem precies omwille van zijn verbeelding van het
olute niets. Tijdens het voorbije Klapstuk-festival konden we deze

regisseur aan het werk zien met de tienerproduktie Het Heengaan, en
met Wittgenstein Incorporated, vertolkt door een schitterende Johan
Leysen. De komende maanden is Ritsema twee keer in het Stuc te gast:
als regisseur van Van Wagner, een produktie van het teatergezelschap
'Dito Dito', en als regisseur van Herinneringen van een valk, gebracht
door de Nederlandse groep 'Het Concern'. Dat laatste is een dansregie,
met veel regie en weinig dans.

TOGA-FUIF
Vorige vrijdag ging de tweede Akademische Senaat in de geschiedenis van de
Vlaamse KU Leuven door. Alle leden van akademische raad en de
fakulteitsraden - proffen, wetenschappelijk personeel en studenten - mogen
deelnemen aan die Akademische Senaat. Die vergadering wordt pas sinds
vorig jaar samengeroepen. De dertig tot veertig jaar daarvoor had niemand er
ooit het nut van ingezien, hoewel een 'Akademische Senaat' ekspliciet voorzien
is in het reglement van de KUL.
Ook vandaag is het niet duidelijk waarvoor zo'n vergadering dient. Er werd

vrijdag niets fundamenteel gezegd. "Eén hoop lulkoek", aldus een studenten-
vertegenwoordiger op Akademische Raad. Naast een 'vragenuurtje', waarin
opmerkingen mochten gemaakt worden bij het beleid, bestond de belangrijkste
brok uit een diskussie over een "Proeve van Opdrachtbeschrijving van de
Katholieke Universiteit Leuven".
Die "Proeve ..." zou een Minor Statement zijn, een poging om de prioriteiten

van de KUL in 2 bladzijden samen te vatten. Veel nieuws viel daar
vanzelfsprekend niet te rapen. Hoewel, wij lazen toch enige 'addertjes'i-zoals
"De leden van het akademisch en wetenschappelijk personeel genieten in de
uitoefening van hun opdracht en taken de akademische vrijheid". Hiermee kan
je alles kanten op. Bepaalde professoren zullen die zin in het kader van het 'Plan
Dillemans' bijzonder leuk vinden, als de Akademische Overheid hen ooit
vriendelijk wil vragen hun kursussen aan te passen ... En er zitten nog meer van
die onduidelijkheden in de tekst.
Maar daar bleef het dan ook bij. De Akademische Senaat heeft niets meer

met inspraak of 'open beleid' te maken, maar alles met showen façade.
Inspraak vereist serieuze informatie, voldoende ruimte tot diskussie en, in de
eerste plaats, enige reële bevoegdheid. Vrijdag was dat allemaal niet het geval,
en de Leuvense heren togati hadden beter een paar uur op kafee gezeten. Dan
zou de plaatselijke middenstand er tenminste nog wat aan gehad hebben. (WP)

VIERPUNTENPLAN VAN SOCIALE RAAD
HET PLAN 'BOKEMANS'
Alma - Begin januari zijn de prijzen van Alma verhoogd,
maar dat had u ongetwijfeld al vernomen. Sociale Raad
(Sora), de organisatie die de studentenfraktie van de Raad van
Bestuur van Alma aanduidt, ging niet akkoord met deze
maatregel. Alma is namelijk een deel van de sociale sektor. Het
studentenrestaurant heeft dus als eerste taak om de studenten
goede en goedkope maaltijden aan te bieden. Onder druk van
de ekonomische omstandigheden vergeet de Alma-direktie
gemakshalve nogal eens het gekursiveerde gedeelte. Sora heeft
er echter andere ideeën over, en vatte die samen in hun
'Vierpuntenplan'.
De overheid - vroeger de Belgische, nu de Vlaamse - is

immers bij wet verplicht om met voldoende geld over de brug
te komen. Die wet dateert echter uit 1960, en sindsdien is er
één en ander veranderd. Reeds geruime tijd wordt de sociale
sektor gekonfronteerd met besparingen. Zoals in '86, toen in
het kader van het Sint-Annaplan de toelagen met 30%
daalden. De gevolgen hiervan doen zich van jaar tot jaar meer

gelden: de sociale sektor heeft een struktureel tekort aan
geld.
Om aan deze op termijn onhoudbare toestand een einde te

maken, lanceert Sociale Raad een vierpuntenplan. De twee
eerste eisen doen beroep op de bankiers van de KU Leuven
zelf: aan de Raad van Beheer van de KUL wordt gevraagd om
- naar analogie met de fakulteiten - de kosten voor groot
onderhoud op zich te nemen. Bovendien zou diezelfde Raad ..
van Beheer meer geld moeten vrijmaken voor de sociale sektor "'
en Alma in het bijzonder. Twee andere eisen hebben «a
betrekking op de regering: een verhoging van de regeringstoe- J:;
lagen tot het nivo van vóór '86 en een verhoging van de ut
studiebeurzen 'tot een aanvaardbaar nivo'. C
Sociale Raad besloot daarom tot een ludieke aktie om die taJ

eisen kracht bij te zetten. Alma 2 werd het dekor voor hun >
'bokes-aktie': er werden boterhammen aan 4 fr. per stuk "'
verkocht. Mét jonge Hollandse of Nutella-choko, naar keuze. ...

(WP)

Binnen de bruine panelen waarmee de
scène is afgebakend, staat in het midden
een tafel waarop een ruiker gele anjers,
twee kaarsjes, en een vrouw. Ze is niet
alleen: naast haar staat een andere
vrouw met de bloemen te spelen, een
beetje verder zit iemand op een stoel, een
ander hangt tegen de muur. Wat deze
mensen doen en hoe ze zitten, staan of
liggen, heeft weinig belang. Vijf danse-
ressen en één danser. Ze zijn er allemaal,
volledig op zichzelf betrokken, zich
nauwelijks of niet bewust van elkaars
aanwezigheid. Af en toe zet iemand een
beweging in, die al dan niet wordt
gekopieerd door een ander.

Fin
Daarmee is alles op het eerste gezicht
gezegd, op het tweede gezicht niet.
Herinneringen van een valk inhoudelijk
proberen weer te geven levert je niets op;
een verhaald raad is er immers niet.
Beschrijven welke bewegingen elkaar
opvolgen, heeft al even weinig zin; daar
gaat het namelijk niet om. En de dansers
loven omwille van hun vakmanschap en
hun danstalent is moeilijk, aangezien er
amper wordt gedanst. Eén danseres
brengt af en toe haar been loodrecht de
lucht in, maar daar houdt het bij op.
Niets herinnert deze dansers aan wat

ze in het verleden deden: dansen. Weinig
of niets herinnert de toeschouwer eraan
dat hij naar een dansvoorstelling zit te
kijken. Het dekor alludeert op het
interieur van een woonkamer. DtMcledij
varieert van bontjas met hoge hakken
naar spannende glitterbroek. De muziek
is geen muziek, wèl een kollage van
geluiden uit het dagelijkse leven, afge-
wisseld met flarden opera en stukjes
vooroorlogs kabaret.

Fresko
Toch intrigeert deze voorstelling. Rit-

sema slaagt erin de leegte te 'Iaden'. Niet
door er tersluiks betekenissen in te
stoppen, wèl door de leegte voor zich te
laten spreken. De gelatenheid van deze
vijf dansers, allen dertigers en aan hun
fin-de-carrière toe, verveelt geen ogen-
blik. Meer nog, ze ontroert.

Sigrid Bousset
Herinneringen van een valk, in 't Stuc,
op 8feb. om 20.30 u.

Het achtste songfestival

WÎna :":té geflatteerde
• •onverwmnmg

Het Interfakultair Songfesti-
val van de Landbouw-
kring ging vroeger in de

Manhattan door. Vandaag wordt
die echter gebruikt voor VTM's
'Tien om te Zien', zodat het
Songfestival moest uitwijken. Om-
dat er in Leuven niet onmiddellijk
een voldoende grote zaal isom zo'n
massa-organisatie in onder te bren-
gen, kozen De Boerekotters voor
een razend populaire oplossing:
het Songfestival zou doorgaan in
een gigantische tent bij Cité. Am-
biance verzekerd, niet in het minst
omdat men storm verwachtte. Ge-
lukkig bleef LBK van die suspense
gespaard.

Achteraf zou de keuze van een tent bij
Cité nog een staartje krijgen. De loei-
harde muziek werkte danig op de
heupen van een anoniem komitee van
Cité. Zij verzamelden een aantal hand-
tekeningen van andere bewoners, waar-
mee zij eisten dat de Cité-bewoners
gratis toegang moesten krijgen op het
Songfestival. Reden: hun rust werd die
dag kompleet verstoord. LBK ging
hierop niet in. Cité reklameert ook niet
bij het lawaai van de 24-urenloop van
Sportraad. Het ziet er eerder naar uit dat
'Het Komitee' een handige poging heeft
ondernomen om gratis binnen te gera-
ken.
Over het algemeen was het nivo van

dit songfestival behoorlijk tot uitstekend.
Er waren echter ook pijnlijke uitschui-
vers: de jongens van VTK (6de) moch-
ten wel eens gerepeteerd hebben. Hun
versie van het opgelegde 'Help', een
eigenaardige mix van Paul Simon en
The Beatles, ging kompleet de mist in.
LBK (7de), de organiserende kring,

bakte het nog bruiner. Zij brachten
vooral stevige, maar kwalitatief slechte
versies van populaire rock-covers
(Whatever You Want, Sympathy for the
Devill, Jumpin' Jack Flash, Start Me
Up, Message in a Bottle). Wij raden hen
aan volgende keer Lola en Solsbury Hill
ook te spelen, dan zou het publiek nóg
luider meebrullen.

Geert Borgers
Walter Pauli

(Foto Hendrik De/agrange)
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EredoktorEredoktor Mike Ashby

"De nieuwe Citroën,
dat is nog eens een wagen"
MikeAshby, specialist op

het gebied van de mate-
riaalkunde, is één van die

zeldzame wetenschappers die êrin
slaagt zijn onderzoek begrijpelijk te
maken voor buitenstaanders en je
meteen een idee te geven van de
maatschappelijke impakt van de
materiaal kunde. Alleen daarvoor
al zou je hem een eredoktoraat
geven. Als hij dan ook nog een
mening blijkt te hebben over het ijs
van Antarktika, de nieuwste ei-
troën, het Bronstijdperk en militair
onderzoek, wordt het helemaal te
gek. Een gesprek met een eminent
geleerde, a bit English, maar inne-
mend.

Veto: Tijdens een lezing over uw werk
noemde u de tijd waarin we leven "the
age of all materials ': Is het verschil zo
groot geworden met pakweg een eeuw
geleden?

Ashby: «Als we teruggaan tot het
Steentijdperk dan lag de vooruitgang op
dat moment in het maken van werktui-
gen uit vuursteen. Tijdens het Bronstijd-
perk' moest je de vooruitgang gaan
zoeken in wapens en voorwerpen uit
brons. Tegenwoordig schat men dat een
ingenieur uit 50.000 tot 80.000 materia-
len kan kiezen. En op al die gebieden
wordt er vooruitgang gemaakt. Dat
heeft enorme invloeden op de industriële
en ekonomische struktuur van onze
maatschappij-
Ashby: «Deze kassetterekorder die hier
voor ons staat, was vroeger volledig van
metaal gemaakt, nu. is dat voor een
belangrijk deel polymeren. Auto's zijn
tegenwoordig maar 50% staal meer, de
rest is kunststof Hetzelfde voor vliegtui-
gen, daarin worden meer en meer
komposietmaterialen gebruikt. Boven-
dien begint men veel meer te zoeken

SNOR
Ashby-diagram: één van de be-
kendste bijdragen van Ashby aan
de materiaal kunde zijn de Ashby-
diagrammen. In die diagrammen
plaatst hij twee materiaaleigen-
schappen ten opzichte van elkaar,
bijvoorbeeld de E-modulus op de
y-as en de dichtheid op de x-as.
Kurk ligt dan links-beneden, dia-
mant rechts-boven. In het diagram
blijken verschillende materiaal-
groepen (bijvoorbeeld metalen, p0-
lymeren, enzovoort) in klusters
voor te komen. Op basis van zo'n
diagram kan de ingenieur naarge-
lang de vereiste toepassing (bij-
voorbeeld een lichte en stijve vlieg-
tuigvleugel) een verantwoorde
keuze maken.
Elasticiteitsmodulus: ook wel E-
modulus of modulus van Young
genoemd. Deze materiaalkonstante
is een maat voor de stijfheid van
een materiaal en geeft het verband
tussen spanning en vervorming.
Zeer interessant.
Mike: Ashby werd geboren in
1935 in Bristol (England). In 1957
behaalde hij zijn diploma in de
Natuurwetenschappen, richting
metaalkunde. Tegenwoordig is hij
aan diezelfde universiteit Professor
of Engineering. Hij werd verschil-
lende keren onderscheiden voor
zijn werk en is uitgever van het
prestigieuze tijdschrift Acta Metal-
lurgica'. Hij heeft een snor.
Polymeren: hoog-molekulaire
stoffen die ontstaan door additie
van zeer veellaag-molekulaire stof-
fen of door kondensatie. Er bestaan
natuurlijke polymeren (zoals eiwit-
ten, natuurlijk rubber ...) en kunst-
stoffen (zoals nylon, silikonen en
polyetyleentereftalaat). Oer

(EP/PS)

Ashby: «We hebben er al over gedacht
hoe we dat zouden kunnen doen. Het
probleem zit in de manier van meten.
Een aantal dingen kan je kwantitatief
uitdrukken. Je kan bijvoorbeeld zeggen:
de modulus van staal is 210.000 MPa.
Maar eigenschappen als korrosie, toksi-
teit of recykleerbaarheid kan je niet
meten op die manier. Je kan er geen
cijfer opplakken, maar er is wel de
ervaring van ondersoekers. Daarom
denk ik dat je dit soort problemen zou

. . kunnen opvangen met ekspertsystemen.
(Foto Geert Borgers) Je kan daar alle informatie in opslaan en

naar ekonomische en veilige materialen: snel terug opvragen. Zo werkt men hier
materialen die gerecykleerd kunnen in het departement aan ekspertsystemen
worden, die niet giftig en milieuvriende- voor de selektie van materialen die
lijk zijn. Op het gebied van materiaal- korrosie moeten weerstaan»
kunde en het zoéken naar nieuwe
materialen is er nooit tevoren in de
geschiedenis zo'n snelle evolutie ge-
weest»

Veto: Kan je binnen enkele tientallen
jaren een volledige verschuiving ver-
wachten in het gebruik van materia-
len?
Ashby: «Zo ziet het er wel naar uit, ja:
De staalindustrie gaat de laatste jaren
sterk achteruit. Haar groeiritme is prak-
tisch herleid tot nul. De metaalindustrie
in haar geheel groeit wel nog met
ongeveer 3% per jaar, de produktie van
polymeren met 8% en de komposiet-
industrie groeit momenteel zelfs met
20% per jaar. Dat is zo snel als de groei
van staal tijdens de piek van de indus-
triële revolutie in het midden van vorige
eeuw. Het kan dus niet anders dan dat er
verschuivingen zullen zijn in het gebruik.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de
staalindustrie op haar laatste benen
loopt. We zullen nog staal blijven
gebruiken op een enorme schaal, maar
het relatieve belang ervan vermindert
wel.»

Veto: Wat worden dan de materialen
van de toekomst? Polymeren en nieuwe
keramische materialen?
Ashby: «Er worden tegenwoordig boe-
ken geschreven waarin dat beweerd
wordt,ja. Het ziet er echter meer en meer
naar uit dat er niet zomaar naar nieuwe
polymeren en keramieken gezocht
wordt, maar wel naar kornbinaties
ervan: metalen met keramische materia-
len, of polymeren die zo behandeld zijn
dat ze geleiders worden. Dat soort
komposieten zal, in de volgende tien jaar
nog toenemen»

Stijf
Ashby: «De trend is tegenwoordig naar
strukturen die kleiner en lichter zijn.
Neem nu bijvoorbeeld de moderne
wagens, zoals de nieuwe Citroën: die
weegt minder dan eender welke wagen
van die grootte, precies door het gebruik
van nieuwe materialen. Dat heeft dan
ook sekundaire effekten. Door zijn lager
gewicht verbruikt hij minder brandstof
en zo wordt de vervuiling minder. Hij
gebruikt hoogtechnologische materia-
len, maar niet veel. Dat betekent een
besparing op materiaal. Die ontwikke-
lingen hebben dus niet enkel gevolgen
voor de ingenieurs, maar. ook op ekolo-
gisch en sociaal gebied»

Veto: Uw onderzoek gaat dus erg
belangrijk worden in de toekomst
Ashby: «Ik denk van mijn onderzoek
dat het meer bijdraagt tot opvoeding en
onderwijs dan tot iets anders (lacht).

Maar in het algemeen kan je wel stellen
dat de materiaal kunde aan belang wint.
Je ziet dat alleen al aan de hopen geld die
regeringen erin steken. De mogelijke
winsten die je uit de ontwikkeling van
nieuwe materialen kan halen, liggen erg
hoog..

Veto: In uw Ashby-diagrammen steekt u
parameters als 'dichtheid; 'sterkte' en
'stifheidsmodulus'. Denkt u er niet aan
om iets als 'giftigheid' of 'recykleerbaar-
heid' op te nemen, met het toenemend
belang van het milieu in het achter-
hoofd?

Wind
Veto: Er wordt de laatste tijd nogal wal
aandacht besteed aan de beschadiging
van het milieu op Antarktika. U heeft
onderzoek gedaan naar het ijs van
Antarktika. Was dat in het zelfde
kader?

Ashby: «De eigenlijke reden was dat
alle petroleumbedrijven op een bepaald
moment in Antarktika geïnteresseerd
waren. Toen de olieprijzen enkele jaren
geleden zo hoog waren, dachten die
bedrijven eraan naar Antarktika uit te
wijken om daar oliebronnen aan te
boren onder het ijs. De moeilijkheid
daarbij is dat het ijs beweegt met de
stroming en de wind. Daardoor duwt het
tegen de boorinstallaties en worden die
omver geduwd of vernield. Vandaar de
interesse in de kruip en het breken van
het ijs. Mijn onderzoeksgroep heeft
daarrond enkele jaren research ge-
daan.»
«Nu de olieprijzen terug gezakt zijn,

zijn die bedrijven niet meer geïnteres-
seerd in de bronnen op Antarktika.Dat
is typisch, natuurlijk. De enige geïnteres-
seerden in dat onderzoek zijn glaciolo-
gen, die bestuderen hoe gletsjers in de
bergen bewegen»

Veto: Als u dat soort onderzoek doet,
heeft u dan aandacht voor de gevolgen?
Uw onderzoek op Antarktika had toch
kunnen betekenen dat het kontinent
geëksploiteerd zou worden door oliebe-
drijven, met erge vervuiling tot gevolg.
Ashby: «Het probleem is dat alles wat
we doen in het gebied van de materiaal-
kunde dat soort gevolgen kan hebben.
Met de gevolgen die je daarnet noemde,
zouden we geen rekening houden, om-
dat ze te veraf liggen. Wanneer het
gevolg zeer direkt is, ligt dat anders»
«Ik doe bijvoorbeeld geen onderzoek

waar wapensystemen bij betrokken zijn.
Daar zijn heel wat redenen voor. Ge-
woon het feit dat militair onderzoek
geheimhouding impliceert, is al reden
genoeg. Dat kan niet als je mensen
onderwijst: dan moet je kunnen bedis-
kussiëren wat je doet. En dan moet je
nog kunnen onthouden wat geheim was
en wat niet (lacht).»

Gor

LIEFDE - Wie nu nog altijd
geen Valentijntje heeft binnenge-
gooid op Veto, zou zijn kop in de
grond moelen steken, maar kom,
we hebben hier een goed hart en
wij houden vanjullie allemaal: lol
vrijdag zijn alle Valemijn-zoeker-
tjes voor elk van uw vele liefdes
bij ons welkom Voor 60 frank
schrijf je wat je wilt Het schoon-
ste Tijntje krijgt trouwens een
hemelse prijs. En kusjes.

«Zo'n direkte gevolgen zijn volgens
mij de verantwoordelijkheid vàn de
onderzoeker. Verdere gevolgen zijn niet
te overzien omdat elk nieuw materiaal
waarschijnlijk gebruikt zal worden door
de militairen vóór iemand anders nog
maar op het idee komt. That's just afact
of life, Tm afraid. Doorheen de geschie-
denis is dat zo geweest. Het eerste wat in
het Bronstijdperk met brons gemaakt
werd, waren wapens, en pas daarna
potten, juwelen en andere dingen»
«Hetzelfde fenomeen zie je nu met de

nieuwe materialen. De eerste gebruikers
zijn de militairen, en de tweede de
producenten van sportartikelen. De toe-
gevoegde waarde op sportmateriaal zo-
als bijvoorbeeld tennisrackets is hoger
dan op eender wat je koopt. Carbon
Fiber Reinforeed Plastic (CFRP) werd
eerst door het leger gebruikt, dan in
sportmateriaal, en nu vind je het ook in
de burgerluchtvaart. Je kon CFRP-golf-
sticks krijgen vóór er CFRP-vleugel-
stukken waren»

Gebrek
Veto: Het verleidelijke aan militair
onderzoek is dat er dikwijls zeer ruime
kredieten voorhanden zijn. Wordt uw
onderzoek voldoende gefinancierd?
Ashby: «Ik heb geen problemen om
geld te vinden. Die problemen situeren
zich eerder in het gebrek aan bekwame
mensen. Geld komt er van de privee-
industrie en van allerlei officiële instan-
ties: de EEG, de Britse en de Ameri-

... vervolg van p.1

leeg te lopen, allicht tekenend voor de
motivatie van deze genodigden. Ook
vier van de vijf TV-kamera's werden
ingepakt. Ashby liet het niet aan zijn hart
komen.
In een kort dankwoord pleitte hij voor
een snellere aanpassing van de universi-
teiten aan de veranderende maatschap-
pij. De jaren tachtig werden in het
Westen gekenmerkt door een verloede-
ring van het leefmilieu, materialisme en
egocentrisme. De universiteit heeft in de
jaren negentig de taak haar wetenschap-
pelijke en intellektuele kapaciteiten ten
dienste te stellen van de maatschappij
om die tendenzen om te buigen.
De receptie achteraf verliep een beetje

volgens hetzelfde scenario als de zitting
zelf. Ook hier was de aandacht vooral op
Mazowiecki gericht. Hij werd zowat
heen en weer geduwd door de zaal: in
het gedrurn volgde een interview met de
BRT, een ontmoeting met enkele Polen
die een voor ons onbekend drinklied
aanhieven, de overhandiging van een
schilderij. Mazowiecki, die hartlijder is
en eigenlijk elke namiddag drie uren
moet rusten, had het er duidelijk niet
makkelijk mee. Frère Roger, die ook
even in het feestje betrokken werd,
kneep er snel tussenuit. De twee weten-
schappers waren onopvallend in de
massa verdwenen. Het voordeel van de
ivoren toren.

Erik Paredis

kaanse regering. De materiaalkunde
krijgt de laatste jaren ruime middelen
toebedeeld. Zeker in de VS is er nooit
tevoren zoveel geld gestoken in onder-
zoek naar materialen, alleen gebeurt het
daar dikwijls om militaire redenen.
Gelukkig is dat nog niet het geval in
Europa. Ik heb trouwens de indruk dat
er hier in Leuven geen gebrek is aan geld.
Het departement hier lijkt me zeer goed
uitgerust»

Nopjes

Veto: Ziet u konsen voor samenwerking
met Leuven?
Ashby: «Zeker, dat is trouwens één van
de redenen waarom ik hier ben. Mijn
eigen onderzoeksgroep is klein: ikzelf en
vier stafmedewerkers. We hebben wel
geld voor gespecialiseerd onderzoek,
maar de uitrusting voor onderzoek is
veel moeilijker te krijgen. Een elektro-
nenmikroskoop kan ik bijvoorbeeld niet
betalen voor mijn' groep, omdat die
uitgave niet motiveerbaar zou zijn. Voor
onderzoek waarbij ik zo'n mikroskoop
nodig heb, ga ik tegenwoordig naar
Zweden. Gelukkig zijn de mogelijkhe-
den voor samenwerking zich sterk aan
het uitbreiden in Europa. Behalve het
samen opzetten van projekten kunnen
we nu ook elkaars uitrusting gebruiken.
In de toekomst zal die samenwerking
zeker nog aan belang winnen»

Erik Paredis
Piet Schreurs

PASEN is het nog lang niet, maar de romanisten zijn er altijd als de kippen bij.
Achttien onder hen gaan zelfs zeer ver: zij spelen op vrijdag 9/2 het toneelstuk
'L'Oeuf' van F. Marseau. in een regie van G. FrankignouL Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Romania en Altea (Muntstraat).
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Eredoktor Michael Rutter

Van molekulaire biologie
en psychopatologie
Vanaf 'Children of sick Parents : an environmental and psychiatrie

Study' in 1966, tot aan zijn laatste boek 'Assessement and
diagnosis in child psychopathologie' heeft Prot: Dr. Michael

Rutter 28 boeken en ruim 300 artikels gepubliceerd. Na het afstuderen in
1955 heeft hij in negen verschillende ziekenhuizen en universiteiten
gewerkt en is hij, naast zijn geneeskundig werk verbonden aan meerdere
raden of instellingen die zich bezig houden met Kinder- en Jeugdpsychia-
trie waaronder de WHO. Na Leiden is de KU'Leuven de tweede
universiteit die hem een eredoktoraat toekent voor zijn onderzoek naar
alle mogelijke faktoren die van invloed zijn bij de ontwikkeling van
geestesstoornissen bij de jeugd.

In de speech 'Effects of nature and
nurture on psychopathology: A new
look at an old topic' die Professor Rutter
ter gelegenheid van zijn eredoktoraat
uitsprak hield hij een uiteenzetting van
de voornaamste misvattingen omtrent
de ontwikkeling van het kind die door
recent psychiatrisch onderzoek zijn
rechtgezet.

Doorheen deze eeuw zijn de meningen
over het belang van genetische faktoren
enerzijds en invloeden van buitenaf
anderzijds voor de ontwikkeling van het
kind vaak veranderd. Het zwaartepunt
schommelde heen en weer tussen de
twee volgens de ontwikkelingen van
opinie en wetenschap. In de laatste tien
jaar is het belang van de genetische
faktoren weer naar voren gebracht ten
opzichte van' de tot dan toe sterk
gefavoriseerde omgevingsinvloeden. Dit
gebeurde dankzij de enorme vorderin-
gen in genetisch onderzoek en moleku-
laire biologie. Bovendien is de overtui-
ging van de onomkeerbaarheid van de
ons bij de geboorte meegegeven karakte-
ristieken sterk in populariteit gedaald.
Rutter illustreerde de besproken ver-

anderingen door enkele verkeerde ste-
reotypen aan te wijzen en recht te zetten.
Het ging er om dat men de relatie die er is
tussen genetische en omgevingsfaktoren
lang miskend heeft en de kompleksiteit
van de situatie niet heeft ingezien. Een
mens wordt geboren met bepaalde
eigenschappen die meteen of vanaf een
bepaalde leeftijd invloed gaan hebben
op zijn ontwikkeling. Deze ontwikkeling
wordt echter vanaf de geboorte ook
beïnvloed door de omgeving van fami-
lie, kennissen, school, tal van dagdage-
lijkse en bijzondere ervaringen, enz. Een
genetische eigenschap kan zich meteen of
pas na een aantal jaren manifesteren.
Vergelijk bijvoorbeeld de kleur van de
ogen en kaalheid. Ze kan echter ook in
sterkte variëren zodat bij het ene indi-
vidu een ziekte zich ontwikkelt terwijl
iemand anders die die ziekte ook in zich
heeft, maar in minder sterke vorm, nooit
symptomen zal vertonen. Ook is er een
invloed van alle faktoren op elkaar zodat
bijvoorbeeld een bepaalde ziektedra-
gende gen een andere kan onderdruk-
ken.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

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

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

Wilselsesteenweg 54
3020 Herent

In een interview gaf Rutter een aantal
voorbeelden van de ontdekkingen waar-
toe zijn vorsingswerk zeleid heeft.

Rutter: «Er is lang gedacht dat iemand
die een moeilijke jeugd heeft gehad,
iemand die uit een gebroken gezin komt
bijvoorbeeld, onherstelbaar schade zou
geleden hebben wat betreft de ontwikke-
ling van zijn persoonlijkheid. Dit hoeft
echter niet noodzakelijk. Een mens blijft
zich ontplooien, blijft ervaringen op-
doen, blijft leren. Goede en slechte
invloeden kunnen gedurende heel je
leven,tot aan de dood op je persoonlijk-
heid inwerken. De geest kan dus even-
tueel wel over zijn slechte ervaringen
heen komen.»
«Wij hebben ook onderzoek verricht

naar het effekt van school op de
ontwikkeling van het kind ('Fifteen
thousand hours: Secondary Schools and
their effects on children'). Hier hebben
we enkele interessante dingen geleerd
zoals het belang van suksessen behalen
in je studie. Een sukses geeft een mens
voldoening over het volbrachte en voor-
al moed .en zelfvertrouwen om door te
zetten. Ook op de lange duur blijft het
effekt merkbaar. Het is dus zeer belang-
rijk om een kind in zijn werk aan te
moedigen door beloning in de vorm van
sukses. Zulk sukses hoeft er niet alleen te
zijn in de studies, een kind moet zich ook
op andere gebieden ontwikkelen. Bui-

(Foto Geert Borgers)
tenschoolse aktiviteiten en dus ervarin-
gen zijn een noodzaak voor een volwaar-
dige ontwikkeling.»

Aksiaal
Rutters grote kwaliteit is dat hij in zijn
onderzoek over de ontwikkeling van het
kind met een zeer goede wetenschappe-
lijke kwaliteit bijna alle aspekten ervan
heeft bestudeerd. Zijn bijdrage is van
belang zowel voor de Geneeskunde
waaronder de (Kinder- en Jeugd)-psy-
chiatrie en de preventieve gëzondhèîds-
zorg als voor de Sociale wetenschappen
met name de psychologie, pedagogische
wetenschappen, kriminologie en socio-
logie.
Op verschillende domeinen heeft hij

een innoverende bijdrage geleverd. In
het onderzoek op middelbare scholen is
hij op zoek gegaan naar het effekt van

TAIZÉ-VOUS
Frère Roger is een man die het niet
moet hebben van publieke optredens
of ronkende toespraken. Hij houdt het
bij rust en bezinning. Vandaar ook dat
hij liever geen interview toestond.
"Mijn boodschap voor de studenten
van de universiteit geef ik in mijn
homilie," aldus Frère Roger: Wij dus
aandachtig luisteren.
Aan de basis van de 'condition

humaine' is er de stille verwachting
van een Aanwezigheid, volgens Frère
Roger. Die verwachting is het begin
van het geloof Op een bepaald
moment ontdekken we Jezus als bron
van die voortdurende Aanwezigheid.
Zelfs wanneer we ons van Jezus
afkeren, wanneer we aan beproevin-
gen en twijfels worden blootgesteld,
blijft er altijd die Aanwezigheid.
Comme une rose de Noël qui continue
à croitre sur Ie sol durci.
Anderhalf jaar geleden, gaat hij

verder, was ik in Moskou ter gelegen-
heid van het millennium van de
kerstening van Rusland. Daar heb ik

• Verloren in Grote Aula: horloge
meker 'Ebel', wit en geel metaal, zwart
bandje. Beloning voor de vinder. Tiense-
straat 204, 'lEf 63.30.37.
• Leuvens snelst groeiende subkultuur:
het goeie spoor, homo- en lesbi-jongeren
van de Roze Drempel, ma 20.30 u,
Amerikalaan 3.
• Lieve lezer, mijn bril, zwart montuur,
met nepgoud afgewerkt, is zoek. Bevond
zich in grijsetui. Verlorenop 25jan. Ik wil
terug zien! M. Meyers, Schapenstr. 37,
kamer 2.82.
• 2 kaarten Herman Van Veen, 15 febr.
Willen geruild worden voor de voorstel-
ling van 14 febr. Beloning voorzien.
Katrien, Geldenaaksevest 114,23.42.57.
• Typen van tesissen en alle verslagen:
'M1 23.54.76 (liefst na 17.00 u.

ZOEKERTJES
• Aan de leden van de T.T.T.T.: opera-
tie melkfles uitgevoerd, stop, volgende
vergadering opgeschort wegens L&W
filmweek. stop.
• Ririe, kom met uw korrespondenten
naar de ~W filmweek.
• Te huur: kamer 4.500 fr. alles inbe-
grepen, gemeensch. douche en keuken,
onmiddel. beschikbaar, F. Lintstr. 77.
• Poeki: poes wil mee naar de zon.
• Steven ligt op 12 feb. voor z'n knietje
in H. Hartkliniek (voor diegene die het
nog niet weten).
• Wie kan ons nuttige tips bezorgen
i.V.m. de organisatie van een trekkers-
vakantie (5-tal personen) in de V.S.?
(goedkoop verblijf ...). Graag bij Peter
Pluym, Dagobertstr. 10 of Peter, Tien-
sestr. 109.
• Vanaf l maart kamer te huur in
gemeenschapshuis, 5.200 alles in. Ter-
vuursevest 246, 'W 29.16.38.

• 'Patricia, lekker beest, kom es hier
da'ku pak.' Obkjou Valentijnzoekertje
volgende week in yeto -,Maar haast je.

met een jonge Russische gesproken.
Ze toonde me een totaal versleten
Evangelie dat ze van haar grootmoe-
der gekregen had. De onthechting, de
onbaatzuchtigheid van haar groot-
moeder had haar getoond wat gelo-
ven is. Dàt is de ware inhoud en de
boodschap van het Evangelie: ont-
hechting, vrede van het hart, de
eenvoud van het leven, en die myste-
rieuze Aanwezigheid van de H. Geest.
Je kan je moeilijk van de indruk

ontdoen dat de boodschap van Frère
Roger nogal zweeft. Wat dat alles
voor betekenis heeft wanneer je met
konkrete maatschappelijke proble-
men gekonfronteerd wordt, is ons niet
echt duidelijk. En toch wordt je
getroffen door de uitstraling en de
waardigheid van de man. Hij is niet
het rots-in-de-branding type, maar
blijkbaar heeft hij voor zichzelf een
soort zekerheid en geloofsvastheid
gevonden. Het is waarschijnlijk dàt
dat zoveel jongeren elk jaar aanzet om
naar Taizé te trekken. (EP)

het schoolmilieu - schooletos -op het
kind, zich specifiek richtend op delin-
quentie en goede uitslagen. Voorheen
achtte men dit onbelangrijk. Belangrijk
voor de gezondheidszorg is zijn klassifi-
katie-systeem voor psychische stoornis-
sen bij de jeugd geweest. Dit multi-
aksiaal klassifikatie-systeem, in opdracht
van de WHO ontworpen, is door vele
instellingen overgenomen. Rutter heeft
zich ook verdiept in het verwerven van
inzicht in de genese van psychisch
dysfunktioneren bij kinderen en adoles-
centen.

Rainman
Ter afsluiting van het officieel bezoek
ging er op zaterdag 3 februari een
studiedag door van de dienst Kinderpsy-
chiatrie aan het UZ Gasthuisberg. Als
opening gaf Professor Rutter een lezing
over Autisme. Vroegkinderlijk Autisme
is één van de syndromen met betrekking
tot dewelke hij vernieuwende inzichten
heeft gebracht. Hij was een van de
eersten die aangetoond heeft dat autisme
het gevolg is van een psychische dys-
funktie wat betekent dat er niet langer
schuld wordt gegeven aan de ouders en

• Te huur: kot, gem. keuken en bad,
Tervuursevest 358, kamer 7; vrij vanaf
15 april, bevragen na 19.00 u. Niet op
donderdag.
• Gezocht (om te lenen, te huren of te
kopen): stemmachine \ oor piano/clavi-
chord. Luk O.c., Willemsstr. 98.
• .Pardon, wie heeft er nog een kaart
van Clapton (Vorst, 22 febr.) voor mij?
Mieke, Groot Begijnhof 33.
• Bram Vermeulen treedt di. avond op
in aud. Minnepoort. Wie koopt mijn
kaart over? Slechts 150 fr. Michel,
Schapenstr. 28.
• Wie wil deze zomer een trektocht
maken door Spanje of wie kan mij
daarover praktische info bezorgen? Bart,
Kapucijnenvoer 157.
• De "Lies en Videotapes" zijn o.k., aan
het eerste deel wordt nog gewerkt.
Probeer je broek nog wat op te houden;
het feest zal achteraf des te spetterender
zijn. Geduld! Bert.
• Steun deze week het "Komitee voor
aktie en steun voor de BRT' door de
petitie te tekenen. Hartelijk dank.
• Kamer te huur, 4.000 fr., 's Meiers-
straat 7, jongens.
• Wie leent mij tegen mooie vergoe-
ding volgende kursussen : L. Boone,
Sociologie van de informatiemedia ; U.
Claeys, Sociologie van kultuur en vrije
tijd, editie vorig akademiejaar? Wim
Vereist, ~ 60.16.35.
• Moeilijke vraag hoor! Ik heb een
staartje, schoenmaat 36 en ik kwam IiI
jaar na "on the origin of species..." De
groetjes, ook aan rara en roeroe. Kassio-
pea.
• Labyrint: vrouwencafe, Visserstr. 2
(zijstraat Vismarkt), wo, do, zo vanaf
20.00 u, vr en za fuif vanaf 22.00 u;
woensdag 21 febr. pannekoekenfestijn ;
za 24 febr. top 50 fuif.
• De beste zaal voor al uw fuiven tot
± 120 personen, zeer goede voorwaar-
den! Centraal gelegen. Vissersstr. 2
(bovenEagles), 20.76.41 of 25.55.67.

• Aktrices gezocht voor tekst/bewe-
gings-projekt "Dochters van Hiroshi-
ma". Inl. Teater Het Affront, Vaart 10,
Leuven, 'lEf 23.90.51. Ook andere me-
dewerkers zijn welkom.
• Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg, 'iäl' 02/380.12.80.
• Wie kan een brief van het Nederlands
naar het Portugees vertalen? 't Is voor
mijn tesis. Kom je dan even naar Tom, in
de Paul Lebrunstr. 4 ?
• Zaal te huur voor fuiven voor ong.
100 pers., zeer interessante voorwaar-
den, 'lEf 20.76.41 of 25.55.67, Labyrint,
Visserstr. 2 (boven Eagles).
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen, in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteenweg
130,3030 Heverlee, 'lEf 20.70.77.
• Ruime gemeubelde kamer te huur
2S m2, zonnig, cv,gemeensch. keuken en
douche, 4.250 fr., St.-Jacobsplein I,
Leuven, ~ 091/30.65.62.
• Te huur: diskobar met 'of zonder DJ
(7.000-4.000 fr.), geluid 2x200W, licht-
installatie 2.000 Watt, 'lEf 23.30.86 na
19.00 u.
• Ook trek in vinkjes van eigen kweek?
Versbereid iedere week. Ollé joeng,
waag het. Als je nie durft dan vraagd'et
efkes aan Stefkes. Mocht je't vergeten
dan moet je enkel weten: fis bij onzen
dwerg op karmelietenberg. Hoogach-
tend, verenigde vrijheidsbeweging voor
Vlaamse vogels.
• Te koop: Minolta XG-M+50mm+
80-200mm 200M 12.000 fr. Perfekte
staat! Brusselsestr. 26, bellen bij Re-
naat.
• Willen alle gewetensbezwaarden van

.~ de KUL via de binnen post hun naam,
~ thuis- en werkadres, en datum van in- en
~ uitdiensttreding bekend maken aan Filip
1'1 Lenders, Blijde Inkomststraat 21 voor

onze adressenlijst en eventuele samen-
werking?

dat ze zelfs nauw in de behandeling
betrokken worden. Deze behandeling
geeft echter nooit volkomen genezing,
slechts, in enkele gevallen, een mogelijk-
heid om in de samenleving gereïnte-
greerd te worden. Over hoe een autist dit
ervaart zei Rutter ons het volgende:
Rutter: «Zoals iedereen heeft hij/zij
goede en slechte kwaliteiten. Omdat er
hier een relationeel, een affektief pro.
bleem is worden de goede kanten
nauwelijks zichtbaar. Ze zijn er echter
wel en soms zelfs in sterk ontwikkelde
vorm. Zo iemand zal moeilijk naar
mensen toe kunnen gaan om kennis te
maken en zal zijn vriendschappen ook
slecht kunnen onderhouden. De film
Rain man was een goede voorbeeld van
hoe een autist in elkaar zit.»

Donatienne Brasseur

Veto
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DE VREDESBEWEGING
heeft haar glorietijd gehad, en
het lijkt erop dat zij met ver-
vroegd pensioen gaat na de

verwezenlijkingen van de laatste tien jaar.
Dit alles is nochtans slechts schijn. De
overlevingskans van de vredesbeweging
situeert zich naar verluidt op het interna-
tionale vlak. Luc Deliens is goed thuis in
de internationale vredesbeweging en was
bovendien een aantal jaren internationaal
sekretaris van Vaka. Veto vond hem de
geknipte persoon voor een interview over
de toekomst van de vredesbeweging.
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Veto: De klassieke eisen van Vaka zijn
gedeeltelijk ingewilligd: de geviseerde raketten
zijn weg. Is dal dan de enige betekenis die de
Vlaamse vredesbeweging had en heeft?
Luc Deliens: «Vaka heeft alleszins haar ver-
dienste gehad: het heeft een kleine tien jaar alle
organisaties gebundeld die zich achter het
platform van de vredesbeweging konden scha-
ren. In '79 zijn een aantal mensen daarmee
begonnen: ze hebben gezamenlijk de kam-
pagnes tegen het dubbelbesluit - de installatie
van middellange afstàndswapens - gevoerd en
gekoördineerd. Dat was uniek, voor de geschie-
denis van de Belgische zowel als voor heel de
internationale vredesbeweging,»
«We moeten daarin echter realistisch zijn:

Vaka heeft zelf nooit de organisatorische
kapaciteiten gehad om zo'n massabeweging op
de been te brengen, die beweging is vooral te
danken aan de angst bij de bevolking. Op dat
moment waren er de spanningen tussen Oost en
West en vooral de enorme angst voor de
ultieme oorlog.»
«De verdienste van de vredesbeweging moet

ook vooral op het binnenlands vlak gesitueerd
worden. Vaka heeft wel altijd internationale
kampagnemodellen en politieke analyses over-
genomen, maar voor het uitdenken van globale
strategieën, voor het echt fundamentele denk-
werk binnen de internationale vredesbeweging,
ontbraken bij Vaka de kapaciteiten. Een aantal
beperkingen zijn er natuurlijk ook gekomen
omdat Vaka een overkoepeling van zeer uiteen-
lopende krachten was. Vaka werkte met een
beperkt platform, zeer sterk toegespitst op de
installatie van de kruis- en de Pershing Il-
raketten. Daardoor werd heel het brede spek-
trum waarmee de vredesbeweging bezig was
veel te weinig naar buiten gebracht. Anderzijds
was dit ook hun sterkte: door de beperktheid
van het platform genoot het steun van brede
lagen van de bevolking»

Veto: Nu slaagt Vaka er echter niet meer in de
mensenmassa's van enkelejaren geleden op de
been te brengen. Is haar oude rol dan
uitgespeeld?
Deliens: «Vaka kan inderdaad de publieke
opinie niet meer mobiliseren, zelfs niet meer
voor de laatste betoging. Dat was een zeer
struktureel georganiseerde betoging: de mobili-
satie gebeurde via de grote massa-organisaties
zoals de vakbonden, en de kleinere organisaties.
Op basis van het platform van de vredesbewe-
ging zelf is nauwelijks 5000 man gemobili-
seerd,»
«Er breekt een zeer moeilijke periode aan.

Op dit moment is er immers geen politieke
interesse in een verder werken met een 'one
issue'-beweging zoals Vaka. Vaka was altijd
enkel met bewapening en ontwapening, met het
'militaire' bezig. Dat soort bewegingen is
- zeker voor de jaren '90 - definitief achter-
haald. We gaan nu immers een zeer destabilise-
rende periode tegemoet, in tegenstelling tot de
jaren '80. Toen kon alles ongeveer rond
hetzelfde issue draaien: een konceptie van
wederzijdse afschrikking door de twee groot-
rnachten.»
«Nu brengen zowel het nieuwe Europa als de

belangwekkende veranderingen in Oost-Euro-
pa zeer veel onzekerheid met zich mee. De
krisis, de installatie van nieuwe regeringen, de
nationalistische bewegingen in de Oosteuro-
pese landen kunnen zeer destabiliserend zijn.
Konflikten zijn niet ondenkbaar. Die landen
zijn immers ontstaan na de konferentie van
Jalta. De toen opgelegde grenzen hielden geen
rekening met de verschillen tossen de bevol-
kingsgroepen, met alle gevolgen vandien. Ook
in de Sovjetunie, een rijk met enorme ekonomi-
sche, sociale en kulturele verschillen, zie je nu
een enorme destabilisatie door het streven naar
onafhankelijkheid van de verschillende repu-
blieken. De problematiek is voor de vredes-
beweging veel ingewikkelder dan in de jaren
'80.»

Veto: Welke keuze maakt de vredesbeweging
dan: blijft ze zich beperken tot akties tegen
bewapening of speelt ze in op andere emancipa-
torische bewegingen?

Luc Uelrens over de vredesbeweging

"Wij moeten niet
per se in Brussel
gaan wandelen"

Deliens: «Het is een vraag over oorzaak en
gevolg. Moeten we ons inzetten voor specifiek
gerichte ontwapeningskampagnes, waarvan het
jaren duurt voor je een miniem resultaat
bereikt, zoals de ondertekening van het INF-
akkoord? Of moeten we ons op politiek nivo
koncentreren op veranderingen in Europa
waaruit automatisch ontwapening zal volgen?
Door de huidige politieke ontwikkelingen in
Oost-Europa gaat er waarschijnlijk een veel
grotere en meer fundamentele ontwapening
komen dan wij met de ganse vredesbeweging in
die tien jaar ooit konden bereiken»
«Voor mij is die keuze dus vrij duidelijk:

vanuit de Europese sociale bewegingen moeten
we bouwen aan een nieuw Europa, waar het
niet meer nodig is aan verdere bewapening te
doen, waar men moreel gedwongen wordt te
ontwapenen. In het huidige klimaat van veran-
dering moet de vredesbeweging er mee voor
zorgen dat dat nieuwe Europa aan de verwach-
tingen van de nieuwe sociale beweging beant-
woordt: met meer sociale rechtvaardigheid,
meer gelijkheid, met de beste waarden die in de
verschillende samenlevingen van heel Europa
aanwezig zijn»
«Dat laatste isjuist w problematisch aan heel

die Europese integratie: de lat wordt voor
Oost-Europa te hoog gelegd, en de positieve
waarden in de Oosteuropese landen zullen
overboord gegooid worden. Men heeft het over
de monetaire en ekonornische integratie van
Europa, maar dat gaat alleen over West-Euro-
pa. Ondertussen stuurt men wel ekonomische
hulp naar Oost-Europa, die vooral eenzijdige
afhankelijkheid kreëert. Er moet met de vredes-
beweging, de milieubeweging, alle emancipato-
rische bewegingen geijverd worden om de lat
voor Oost-Europa zo laag mogelijk te leggen en
w snel mogelijk samen een dialoog te heb-
ben .»

Veto: Betekent dal dan dat het verenigde
Europa sowieso sociaJ.istischerwordt?
Deliens: «Het moet alleszins socialer worden.
Europa is nu a-sociaal, niet-demokratisch. We
maken in West-Europa een tegenstrijdige poli-
tieke ontwikkeling door met wat er in Oost-
Europa gebeurt. Daar is er een tendens naar
demokratisering, terwijl hier de besluitvorming
totaal ondemokratisch is, het Europees parle-
ment heeft nauwelijks politieke invloed op de
beslissingen in Europa. Dat is kompleet kontra-
diktorisch aan de eis voor vrijheid en demokra-

tie waarop het westen altijd gestaan heeft.
Daarop moet de vredesbeweging hameren, op
de demokratisering van die Europese integratie.
Over die eis wordt veel te gemakkelijk heenge-
gaan, die komt nauwelijks in politieke diskus-
sies voor. Dat is een zeer nefaste ontwikkeling
voor onze politieke instellingen na het jaar
2000.»

Veto: Als de vredesbeweging ervoor kiest de
richting van andere sociale bewegingen uit te
gaan, is ze dan nog wel herkenbaar genoeg voor
de basis? Is ze nog in staat te sensibiliseren, te
mobiliseren?
Deliens: «De publieke opinie is door de
ontwikkelingen in Oost-Europa meer dan ooit
gevoelig geworden voor sociaal-emancipatori-
sche begrippen als demokratisering, demokratie
van de besluitvorming. Maar dat is niet
vanzelfsprekend. En het is belangrijk die
publieke opinie mee te krijgen - anders ben je
geen sociale beweging - om een tegenmacht te
vormen tegen het politieke establishment. Dan
worden politici gedwongen na te denken»
«De vraag blijft natuurlijk hoe je het aanpakt.

De vredesbeweging is organisatorisch altijd
heel zwak gebleven, ze heeft haar suksessen
nooit echt in een struktuur kunnen gieten.
Bovendien is er een beetje een generatiepro-
bleem: een generatie zit nog altijd met dat heel
oude koncept van de vredesbeweging van het
einde van de jaren '70. Dat heeft naar
kampagnemodellen toe heel konkrete konse-
kwenties. Je kan je bijvoorbeeld bij betogingen
de vraag stellen in welke mate dat model niet
achterhaald is. 50.000 man op straat heeft niet
vanzelfsprekend invloed op de politici. We
moeten naar andere kampagnemodellen toe,
meer kwalitatief werken, in kleinere groepen
meerdere akties op touw zetten»
«Natuurlijk moet de beweging herkenbaar

blijven. Het is een illusie één grote sociale
beweging te willen om een tegenmacht te
vormen. Maar al die verschillende bewegingen
hebben wel gemeenschappelijke belangen, z0-
als demokratie, sociale rechtvaardigheid. De
vredesbeweging, de Derde-Wereldbeweging,
de milieubeweging moeten zich op paneuro-
pees vlak organiseren in permanente fora, om
druk uit te oefenen op die supranationale
besluitvorming. Het is nu waarschijnlijk gemak-
kelijk de regering bijvoorbeeld te dwingen tot
een aantal koncessies op het vlak van de
ontwikkelingen in Oost-Europa»

Veto: De ontwikkelingen kunnen echter niet tot
Europa beperkt blijven. Wordt de houding
tegenover de rest van de wereld ook herbe-
paald?
Deliens: «In elk geval moet het vormen van
een nieuw Europa beantwoorden aan een
aantal rechtvaardige principes in de noord-
zuid-verhouding. Europa mag van zichzelfgeen
blok maken. Alleen met een 'nieuw Europees
huis' zijn er fundamentele besparingen op
bijvoorbeeld defensie mogelijk. Dat geld kan
dan aan ontwikkeling in de Derde Wereld
besteed worden. Financiële hulp is echter vaak
een druppel op een hete plaat, uiteindelijk
moeten ook daar de veranderingen op het
politieke vlak komen»
«De Europese gespreksfora moeten ook eerst

funktioneren vóór ze met anderen gaan praten.
Bovendien is het nog altijd een probleem om
gesprekspartners te vinden. Delegaties op Euro-
pese konferenties en dergelijke vormen vaak
niet de meest interessante groepen uit de Derde
Wereld. Ze zijn vaak zeer regeringsgezind, en de
meeste regeringen in die landen kan je tot het
centrum rekenen. Die groepen zijn meestal
eerder begaan met het belang van het kapitaal,
van de Westeuropese banken, niet met het
belang van de plaatselijke bevolking in bijvoor-
beeld de Afrikaanse landen. Dat is een groei-
proces dat we ook gekend hebben in de jaren
'70 en '80 met de regeringsvriendelijke delega-
ties uit Oost-Europa. We kregen te maken met
zeer steriele, publicitaire tussenkomsten, niet
met de stem van het volk. Zo'n proces moet
leiden naar kontakten met onafhankelijke
groepen»

Veto: Binnen Vaka zelf zien we nochtans juist
wel een toenadering tot het politieke establish-
ment Ligt het niet eerder voor de hand dat een
sociale beweging zoals de vredesbeweging een
fundamenteel wantrouwen tegenover de macht
bewaart, zolang die macht maar met mondjes-
maat begaan is met sociale problematiek?
Deliens: «Nu in de Vlaamse vredesbeweging
de doorbraak is gerealiseerd naar de politieke
wereld, is het zeer verleidelijk in een gemakke-
lijke zetel te gaan zitten. De dialoog is een
gemakkelijke dialoog geworden. Het is alleen
de vraag of dat soort gesprek de funktie van de
vredesbeweging is. Haar funktie is natuurlijk in
de eerste plaats een gesprek in stand houden,
maar konfliktdialoog is ook dialoog»
«probleem is dat de vredesbeweging politiek

gezien bijna achter liep en loopt op wat een
aantal politieke partijen in het ,parlement te
bieden hebben. Over korte-afstandswapens "
bijvoorbeeld was het standpunt van Vaka
minder radikaal dan dat van Agalev, terwijl
Vaka als drukkingsgroep geen parlementaire
verantwoordelijkheid heeft. Als drukkings-
groep magje je niet te veel konformeren met de
politieke partijen. Nu Vaka een enorm sterke
band heeft met de SP wordt het te zeer
beïnvloed, ook in haar politieke standpunten.
De laatste jaren heeft Hugo Ongena, voorzitter
van Vaka, het over 'radikale utopie', maar dat
uit zich niet in de verwezenlijkingen van
Vaka.»
«Als sociale beweging moet je altijd een stap

voor zijn op de politici, in de tijd en ook in de
radikaliteit. Je moet aan het ekstreme uiteinde
staan. Anders ben je nutteloos, dan kreëer je
voor jezelf en de politieke partijen een illusie. In
ons parlementair konstitutioneel systeem komt
het erop neer dat politici enkel onder de indruk
zijn als je hen elektoraal kan afstraffen. Met de
laatste betoging en de grote rakettenenquête in
Humo is er ook een analyse gemaakt naar de
politieke partijen toe. Signifikant was bijvoor-
beeld dat het kiezerspubliek van de VU veel
radikaler was dan de partijstandpunten over
modernisering van de korte-afstandswapens.
Kort daarna nam Jaak Gabriëls een radikaal
rakettenstandpunt in. Je kan natuurlijk niet
bewijzen dat dat door de enquête komt. Maar
een dergelijke kwalitatieve metode kan erop
wijzen dat je niet altijd een massademonstratie
nodig hebt om enigszins.invloed uit te oefenen.
Je moet natuurlijk wel altijd je steun bij de
publieke opinie kunnen aantonen, maar je hoeft
niet - zoals dat nu de traditie aan het worden
is - per se om de twee jaar een wandeling gaan
maken in Brussel.»

Lut De Boel
Tine Van Heesvelde


