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gedaan. Sodale Raad is het immers niet'
eens met het nogal leugenachtige pamflet
dat Toon Martens vorige week in de Alma's
liet verdelen.
Op pagina 3. schotelt Veto u een verslag
van de Alma-akties voor. Op die pagina
komt u ook te weten waarom 'koeieboeren'
ons leven verpesten.

800s - De Almaganger onder u heeft het
ongetwijfeld al gemerkt. De Almaprijzen
zijn duurder geworden en Sodale Raad
heeft daar een week lang haar ongenoegen
over geuit. En het is nog niet gedaan.
Nieuwe akties staan in het verschiet.
Op pagina 2 worden nog eens haarfijn de
eisen van Sodale Raad uit de doeken

daarom afgestapt van het huidige
vertikale en hiërarchische bestuurs-
model. In de plaats komt een horizon-
taal model bestaande uit basisunits
en een centraal bestuur, dat de kracht-
lijnen uittekent en kontrole uitoefent.
De huidige herstruktureringsvoor-

stellen beperken zich voorlopig tot de
onderdelen van de universiteit: 'groe-
pen', 'fakulteiten' en 'vakgroepen' (de
vroegere departementen). Het is dui-
delijk dat in een dergelijke 'soepelere'
struktuur de greep van het BAR,een
bijzonder belangrijk beslissingsorgaan
van de KU Leuven en zonder studen-
tenfraktie, wordt versterkt en geforma-
liseerd. Men wil duidelijk afstappen
van de tijdrovende 'radendemokratie'.
Studenteninspraak kan nog, maar

dan enkel inzake onderwijs en in de
bekrachtigingsvergaderingen. Noch-
tans zou het vanzelfsprekend moeten
zijn dat studenten, als grootste groep
binnen de universitaire gemeenschap,
een belangrijke rol horen te spelen in
het beleid van de universiteit. En dit
gaat veel verder dan enkel onderwijs:
we denken hier bijvoorbeeld aan de
maatschappelijke. wenselijkheid van
het gevoerde onderzoek (bijvoorbeeld
onderzoek naar wapentechnologie) en
de houding van de universiteit ten
opzichte van maatschappelijke kwes-
ties (bijvoorbeeld abortus, migranten-
beleid of federalisering van de sociale
zekerheid).
Aanwezigheid van zowel studen-

ten als assistenten in het BARis dan
ook een noodzakelijke voorwaarde als
men een echte demokratische struk-
tuur wil opbouwen.

dat studenten deelnemen aan deze
burovergaderingen. Eén van de stu-
denteneisen op deAkademische Raad
van vorigemaandag was dan ook dat
deze inbreng geformaliseerd zou wor-
den in de nieuwe struktuur. Dit voor-
stel werd echter na een korte en wei-
nig inhoudelijke diskussie met grote
meerderheid weggestemd. De argu-
mentatie van de dekanen beperkte
zich tot de weinig gef\indeerde op-
merking: "Ze hebben daar niets t~.
zoeken" en de ietwat paternalistische

""rvolg op pag. 6

KU Leuven herstruktureert

De spiraal van de rektor "
Rektor Dillemans en zijn ploeg gunnen zichzelf weinig rust Na ee.r: nieuw voorstel, d.atook intern zou

blijven, In deze versie werden de be-
een grondige doorlichting van de ondeIWijsprograrnma's in '89- staande fakultaire strukturen grosso
, , _ • modo behouden. Na twee jaar was
90 (het zogenaamde plan Dillemans'), een meer dan aktieve men zo terug bij het vertrekpunt be-
rol in het Dekreet Coens ('91) en de invulling hiervan in '92 wil land. Den~allyrische verkla~ng van

, de rektor lwdde dat men geen cirkelbe-
de akademische overheid dit jaar een komplete herstrukturering weging beschreven had, maar veeleer

het verloop van een spiraal: men be-
vond zichterug op hetzelfdepunt maar
op een hoger nivo.
Al gaat de herstrukturering niet zo

ver als aanvankelijk gepland, de vraag
blijft waarom er sowieso sprake moet
zijn van herstruktureren. Als belang-
rijkste redenen worden onder andere
de veranderde maatschappelijke om-
geving, de groeiende internationali-
sering en de recente ontwikkelingen
in de bedrijfsorganisatie aangehaald.
Begrippen als decentralisatie en 'Hu-
man Resources Management' staan
hierin centraal. De KU Leuven staat
vanuit die optiek voor grote uitdagin-
gen en nieuwe noden zoals perma-
nente vorming en derde-cyklusonder-
wijs, waarop ze gepast moet kunnen
inspelen.

van onze universiteit doorvoeren.
Na twee jaar voorbereidend werkach - zelfs nu wordt het rapport nog steeds
ter gesloten deuren - er mocht na- niet vrijgegeven.
melijk niets uitlekken vooraleer het
dossier'rijp'was -werd op deAkade-
mische Raad van vorige maandag
uiteindelijk toch een eerste officiële
(ontwerp)tekstvoorgelegd. De reaktie
van de dekanen was opvallend mak.
Zijwaren op voorhand echter al regel-
matig individueel geraadpleegd en
bovendien was het belangrijkste punt
voor hen, de herziening van de finan-
dering, vroeger al van het herstruk-
tureringsdossier losgekoppeld. Een
open gesprek over de struktuur bleek
niet mogelijk zolang er centjes op het
spel stonden.
De herstrukturering maakt deel uit

van een globale bevraging van de rol
van de KU Leuven als katolieke uni-
versiteit in onze maatschappij. Die
begon met een formulering van de
objektieven - onderzoek, onderwijs
en dienstverlening - in de Opdrachts-
verklaring van mei '90. Vervolgens
boog men zich over de struktuur waar-
binnen deze doelstellingen gereali-
seerd moesten worden. Enkele oud-
studenten, verbonden aan het gere-
nommeerde adviesburo McKinsey,
lichtten daartoe in de zomer van '90
de universitaire strukturen door. De
resultaten van het onderzoek werden
lange tijd angstvallig verzwegen en

Decentralisatie
Om dit McKinsey-rapport naar onze

universiteit toe te vertalen werd ver-
volgens een werkgroep van een aan-
tal proffen en vooraanstaanden van
de KU Leuven opgericht. Die bestond
uit Daems (Ekonomie), De Cock (Psy-
chologie), Goedseels (Landbouw),
Oosterlinck (positieveWetenschappen
en lid van het BuroAkademische Raad
BAR en Raad van Beheer), Stout-
huysen (afgevaardigd bestuurder van
[anssen Pharmaceutica en lid van de
Raad van Beheer KU Leuven) en
McKinsey-medewerker Verhaeghe.
Om een idee te krijgen van de haal-
baarheid werden ondertussen ook de
dekanen erbij betrokken.
Deeerste praktische voorstellen van

de bovengenoemde werkgroep pleit-
ten voor een ver doorgedreven split-
sing van de huidige struktuur. Onder-
wijs zou per fakulteit blijven en voor
onderzoek zouden aparte units wor-
den opgericht. Dievoorstellen werden
echter al snel van tafel geveegd. Voor-
naamste kritiekpunt was dat de pnn-
cipes te veel geijkt waren op bedrijfs-
strukturen.
Het BARdeed in het najaar van '92

Wapentechnologie
Bovendien vindt men dat de hui-

dige koppeling onderzoek-onderwijs
in de fakulteiten niet altijd van een
leien dakje loopt. Onderzoekskoördi-
natie over de departementen heen,
laat staan over de fakulteiten heen,
wordt erdoor fel bemoeilijkt zowel or-:
ganisatorisch als financieel. Interdis-
àplinair onderzoek wordt daarente-
gen hoe langer hoe belangrijker.
Om de organisatie fleksibeler te

maken en de effiàëntie om beslissin-
gen te nemen op te drijven wordt

Toernooi 5
Vorige week vond de derde uit-
gave van het Interfakultair wel-
sprekendheidstoernooi van het
VRGplaats. Twee keer werd die
gewonnen door een en dezelfde
persoon: Tim Pauwels van Ger-
mania. Zozie jemaar hoe 'lullen
uit je nek' prijzen kan opleveren.
Als je maar goed lult.

Inspraak
Deze redenering gaat in grote mate

ook op voor de aanwezigheid van
studenten en assistenten in de buro's
van de fakulteiten. Deze buro's zor-
gen voor het dagelijks bestuur, berei-
den de vergaderingen van de fukul-
teitsraden voor en hebben bijgevolg
een doorslaggevende invloed op het
beleid. Of met andere woorden, wat
beslist is op het buro van de fakulteits-
raad, isde facto beslist in de fakulteits-
raad. Nochtans is het nu al in enkele
fakulteiten (ETEW, Sociale Weten-
schappen en Rechten) de gewoonte

Kommunikatie 4
De scheefgegroeide Noord-Zuid-
verhouding heeft nog een andere
oorzaak dan de 'ekonomische ko-
Ionisatie'. Ook een degelijke tele-
kommunikatie loopt in de Derde
Wereld vaak mank. Film ........ 4GRoEPr INGENIEURS MET VISIE
Kringbladen 5
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De kortzichtige argumentatie van de
direktie kan hier vergeleken worden
met die van de plastiekindustrie om
de glazen retourflessen de grond in te
boren.
De redenering die de direkteur ver-

der volgt - minder klanten beteke-
nenmeerprijsverhogingen -getuigt
evenmin van goede wil tegenover de
studenten. Die redenering kan im-
mers perfekt omgedraaid worden:
wanneer men de prijzen niet verhoogt,
zullen er meer studenten gaan eten in
Alma, waardoor de inkomsten stij-
gen - de bekende opwaartse spiraal.
In zijn pamflet verdedigt Toon

Martens krampachtig de onnodige
prijsstijgingen. De studentenfraktie
heeft echter duidelijk gemaakt dat de
malaise binnen Alma niet enkel te
wijten is aan de prijsstijgingen, maar
aan een algehele krisis binnen het
medebeheer in de sociale sektor. De
akademische fraktie bekijkt Alma als
een bedrijf, waar de studentenfraktie
Alma als een sociale dienstverlening
ziet, zoals dat overigens ekspliciet in
de statuten staat.

er duidelijk een opwaardeling van de
kategolieën te merken: veel menu's
die vroeger als 'goedkoopste maaltijd'
werden verkocht, worden nu in een
duurdere kategorie ondergebracht.
Indien men dit effekt ook in rekening
brengt, zijn de prijsstijgingen zoals
Toon Martens die berekent een zware
onderschatting.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme blieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto
Blieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; dit komt overeen met ± 1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.
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18 januari 1993Destudenten krijgen in het pamflet
impliciet het verwijt dat zij slechts
kortzichtig denken en dat zij geen
rekening houden met de leetbaarheid
van Alma op langere termijn. De
studenten fraktie is er zich echter wel
degelijk van bewust dat men geen
verliezen mag opstapelen, maar een
gezond financiëel beleid houdt zeker
niet in dat men de prijzen moet
indekseren indien dit budgettair niet
noodzakelijk is. Totvervelens toe blij-
ven de studenten herhalen dat zijprin-
cipieelniet tegen plijsverhogingenzijn.
Dat er inderdaad andere middelen

zijn, werd reeds uitvoerig aangetoond
in de Alma-bijlage in Veto 14. Op de
RvBstelden de studenten een alterna-
tief afruimsysteem voor, wat volgens
hen een aanzienlijke besparing op de
personeelskosten zou betekenen. Ook
de afschaffing van de plastieken bak-
jes zou een flinke besparing beteke-
nen en niet enkel omdat men dan
geen bakjes meer hoeft aan te kopen.
De direktie heeft de besparingen, die
gerealiseerd zouden worden door de
veranderingen die dè"'studentenvoor-
stelden, niet in de begroting willen
opnemen.

Ver. uitg. Ria Vandermaesen
's Meiersstraat 5, Leuven
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Almapamflet tegen studentenfraktie

"Almamoet sociale
instelling zijn"
De studenten die in het begin van vorige week in Alma zijn
komen eten, zullen wel gemerkt hebben dat er aan de kassa een
pamflet lag dat duidelijk niet door de studentenfraktie was'
opgesteld Voor de studenten die gehoopt hadden goedkope
maaltijdbonnetjes van Sociale Raad (Sora) te kopen, zal het
pamflet dat ze aan de kassa kregen een magere troost zijn
geweest

Kreatief
Zolang beide partijen hierover ver-

schillende visies hebben zal het on-
mogelijk zijn een eensgezind stand-
punt naar buiten toe te formuleren en
is het moeilijk voor Sociale Raad om
Alma bij de studenten aan te bevelen.
Het is trouwens niet de fout van So-
ciale Raad dat steeds minder studen-
ten Alma zien als 'hun' restaurant,
wel als 'die' eetgelegenheid waar-
voorlopig nog - veel studenten
gaan eten.
Binnen Sociale Raad werd daarom

afgesproken binnen het medebeheer
van Alma andere tema's naar voren
te schuiven. De inhoudelijke diskussies
moeten belanglijker worden dan het
kontroleren van het cijferwerkvan de
direktie. Binnen Sociale Raad en de
Alma-fraktie wordt momenteel on-
derzocht hoe die sociale funktie bin-
nen Alma kan geherwaardeerd wor-
den ofop een vernieuwende en kreatie-
ve manier kan ingevuld worden.

Als antwoord op de recente artikels in
Vetostelde Alma-direkteur.Toon Mar-
tens zelf een pamflet op - betaald
met de schaarse Alma-gelden - dat
hij liet verspreiden aan de kossc's in
Alma en waarin hij probeert de
studentenargumenten tegen de prijs-
verhogingen te kelderen. Hierbij
maakte hij - bewust? - echter en-
kele zware rekenfouten. Vooreerst be-
weert hij dat de loonkost met 8%
steeg, terwijl wanneer wede begrotin-
gen van '92 en '93 vergelijken, we een
stijging noteren van 188.900.000 naar
196.000.000, wat slechts 3.7% is.
Verder is de reële indeksverhoging

2.4% (bron NIS),wat dus beduidend

minder is dan de prijsverhogingen
van 3%.Dat ook de konsumptieprijzen
met 3%verhoogd werden, is trouwens
nooit beslist op de Raad van Bestuur. Opwaarts spiraal

Indien men een beetje realistisch
had gewerkt, was er geen tekort ge-
weest, en had men de prijzen niet
moeten verhogen. Hier is het duide-
lijk de direktie die niet konsekwent
handelt.
Toon Martens beweert overigens

dat een milieubeleid in Alma meer
zal kosten. Milieuvnendelijker produ-
ceren is dikwijls reeds goedkoper, en
in de toekomst zal dit - dankzij de
ekotaks - nog voordeliger worden.

Konsekwent
Het pamflet maakt ook geen mel-

ding van de verdoken prijsstijgingen.
Sommige maaltijden zijn immers van
kategorie verhuisd. Waar bijvoorbeeld
een hamburger vroeger in de laagste
kategorie viel, moest men er nu in het
Justus-Lipsiuskollege 85 frank voor
neertellen, de prijs van de tweede
kategorie dus. Doorheen de jaren valt

Johan Vos
Pieter Vandekerckhove

GRATIS NAAR

ST
ABB-verzekeringen geeft voor

de openingsvoorstelling
100 gratis kaarten en voor elke

andere voorstelling
10 gratis kaarten aan

studenten.
De openingsvoorstelling gaat

door in Studio 3,
Burgemeesterstraat46 te

Leuven.
AI de andere voorstellingen

zijn geprogrammeerd in Studio
1 van de Studio Filmtheaters.
De kaarten - max. 2 per

persoon - kunt u afhalen op de
dag van de voorstelling zelf bij

ABB, Hoekgebouw
Diestsevest-Diestsestraat te

Leuven (nabij station), telkens
vanaf 10 u.

Kaarten voor de vertoningen
op zaterdag en zondag kunnen
de vrijdag voordien afgehaald

worden.

DINSDAG 26 JANUARI ZONDAG } 1 JANUARI ZATERDAG 6 FEBRUARI
openingsvoorstelling in Studio 3
20u. 00 Woman of Paris (Chaplin)

17u. 00 Dr. Mabuse der Spieier Deel 2
(Lang)

20u. 00 La Passionde jeanne D'Arc
(Dreyer)

22u.15 Safety Last (Taylor/Newmeyer-
met Harold Lloyd)

17u. 00 Die Nibelungen Deel 1 (Lang)
20u. 00 Potemkin (Eisenstein)
22u. 15 Metropolis (Lang)

WOENSDAG 27 JANUARI
ZONDAG 7 FEBRUARI20u. 00 Metropolis (Lang)

22u. 15 The Cameraman
(Sedgwick/Keaton) + The Pale
Face (Keaton)

17u. 00 Die Nibelungen Deel 2 (Lang)
20u. 00 De Moeder (Pudovkin)
22u. 15 Das Kabinett des Dr. Caligari

(Wiene)

MAANDAG 1 FEBRUARI
20u. 00 Lucky Star (F. Borzage)
22u. 15 De Aarde (Dovjenko)DONDERDAG 28 JANUARI

20u. 00 La Perle (d'Ursel) + La Coquille
et Ie Clergyman (Dulac)

22u. 15 Das Kabinett des Dr. Caligari
(Wiene)

MAANDAG 8 FEBRUARI
DINSDAG 2 FEBRUARI

20u. 00 Tagebuch einer Verlorene (Pabst)
22u. 15 Way Down East(Griffith)20u. 00 Raskolnikov (Wiene)

22u. 15 Der Letzte Mann (Murnau)

DINSDAG 9 FEBRUARIVRIJDAG 29 JANUARI WOENSDAG } FEBRUARI
20u. 00 La Chute de la Maison Usher

(Epstein)+ Un Chien Andalou
(Buiiuel)

22u. 15 Queen Kelly (Von Stroheim)

20u. 00 Aelita (Protazanov)
22u.15 De buitengewone avonturen van

Mr. West in het land der
Bolsjevieken (Kuleshov) +
Schaakkoorts (Pudovkin)

20u. 00 Saturday Night (DeMilIe)
22u. 15 Potemkin (Eisenstein)

DONDERDAG 4 FEBRUARI
20u. 00 Queen Kelly (Von Stroheim)
22u. 15 Nosferatu (Murnau)ZATERDAG }Q JANUARI

17u. 00 Dru Mabuse der Spieier Deel 1
(Lang)

20u. 00 Woman of Paris (Chaplin) +
La Petite Marchandeuse aux
Allumettes (Renoir)

22u. 15 Nosferatu (Murnau)

VRIJDAG 5 FEBRUARI
20u. 00 Die Austernprinzessin (Lubitsch)

+ Die Puppe (Lubitsch)
22u.15 The Cameraman (Sedgwick/

Keaton) + The Pale Face (Keaton) ABB VERZEKERfVNJ MENS TOT MENS

2 Veto, jaargang 19 nr. 16dd. 18 januari



kringen waren present om maaltijden aan de studenten aan te
bieden, maar ook de Agalev-studenten, JNM en Milieuraad

'Graseters' versus 'lijkenvreters'

Vlees: Derde Wereld-, Milieu-
en Dieronvriendelijk

. • . wordt de Derde Wereld er financieel
Wie dinsdag of woensdag deelnam aan de akties van Sociale niet beter van. Door de liberalisering
Raad rond A1ma zal het wel niet ontgaan zijn. Niet enkel van dewereldhandel zijnde grondstof-

prijzen in elkaar gestort waardoor er
aan de produktie ervan niets meer te
verdienen valt. Die lage prijzen ver-
plichten de DerdeWereldop hun beurt

hadden van hun kant vegetarische en veganistische maaltijden om roofbouw op hun milieu te ple-
gen: goeie landbouwgrond wordt ka-

klaargemaakt. Alhoewel heel wat groenen veelal zo hun eigen pot gemaakt door grootschalige mo-
nokultuurplantages. Het Braziliaanse
regenwoud moet sneuvelen voorener-
me sojaplantages. Deze grond is bo-
vendien niet meer beschikbaar voor
de eigen lokale, traditionele en veelal
veel duurzamer voedselproduktie,
waardoor deze landen op hun beurt
steeds minder zelfvoorzienend wor-
den.
Bewijzen zijn er genoeg: westerse

broden op de markt in Kinsjasa, wes-
ters zaaigoed in Afrika, Coca Cola-
kampagnes in de sloppenwijken van
Latijns-Amerika en melkpoederschan-
dalen van Nestlé in Afrika. Een hon-
gersnood in Etiopië die spontaan be-
antwoord wordt met massale voedsel-
hulp - "zo geraken we onze graan-
overschotten kwijt en leren ze ons
brood eten" - terwijl dit land verder
vlees blijft uitvoeren naa.r Europa,
hoort blijkbaar bij de liberale over-
winningsroes en het fel bejubelde
'eindpunt van de geschiedenis'. Deze
afhankelijkheid van westerse devie-
zen, nu al torenhoog door de enorme
schuldenlast, brengt de landen in een
neergaande spiraal. Cijfers van op-
nieuw het Worldwatch Institute en
van de Verenigde Naties tonen over-
tuigend oen dat milieukatastrofes
door de monokultuurplantages de
landbouwproduktie in enorme pro-
blemen brengen.
Onzevleesproduktie geeftechterniet

enkel problemen in de Derde Wereld:
ook in onze westerse samenleving
worden de milieugevolgen van de ge-
voerde landbouwpolitiek steeds dui-
delijker. Niet dat kippen, koeien of
varkens op zichzelfschadelijk zijnvoor

redenen hebben om geen vlees te eten is er alvast één gezamen-
lijke bekommernis: de konstatatie dat onze veeteelt in krisis is.
Binnen onze westerse samenleving
gold vlees lange tijd als een status-
symbool. Wie zich een dagelijkse por-
tie vleeskon veroorloven werd tot vóór
vijftig jaar tot de meer begoede klasse
gerekend. De stijgende materiële wel-
vaart in de westersesamenleving heeft
ervoor gezorgd dat vlees veel bereik-
baarder werd.
Nu is die westerse ontwikkeling he-

lemaal niet zo onschuldig als ze lijkt.
Onze spektakulaire welvaartsstijging
is immers niet voor iedereen even
lonend. De band tussen onze wel-
vaartsstijging en bijvoorbeeld de Derde
Wereld- en milieukrisis kan moeilijk
ontkend worden. Het westerse vlees-
verbruik illustreert perfekt hoe onze
grootschalige landbouw en d~ hui-
dige ekonomische wereldorde funk-
tioneert: een ontnuchterend verhaal
waarbij de rode draad niet zozeer erin
bestaat dat vlees eten uit den boze is,
wel dat er op een bewuster manier met
ons voedselmoet omgegaan worden.
Cijfersvan het Worldwatch Institute

geven een idee van de evoluties in de
vleesproduktie. Er zijn momenteel al
drie keer zoveel gedomestikeerde die-
ren als er mensen zijn. De vlees-
produktie isbijna verviervoudigd sinds
1950 en het merendeel daarvan gaat
om varkensvlees. Volgens gegevens
van het Ministerie van Landbouw van
de Verenigde Staten wordt in dat land
per hoofd meer dan twee kilo vlees per
week verorberd. De prijs voor deze

overvloed aan vlees wordt door de
Derde Wereld, het milieu en het
dierenwelzijn betaald.
In een vrije markt worden land-

bouwgrondstoffen daar geproduceerd
waar dit het goedkoopst kan gebeu-
ren. Door onze sociale voorzieningen,
onze (weliswaar verre van voldoende)
milieureglementering maar vooral
door onze overbevolking is het stuk-
ken interessanter voor de westerse
landbouw om dit in de Derde Wereld
te laten gebeuren. Zestig procent van
de wereldproduktie aan vlees wordt
geproduceerd in het rijke Westen,
maar dan wel met veevoeder dat af-
komstig is uit de Derde Wereld. De
Europese Gemeenschap bijvoorbeeld
haalt de grondstoffen voor dit kracht-
voer (vooral voor de varkenskwe-
kerijen) voor veertig procent uit de
Verenigde Staten en voor zestig pro-
cent uit DerdeWereldlanden. Tapioka
uit Thailand, soja uit Brazilië en Ar-
gentinië, vismeel uit Peru, aardnoten
uit Senegal, melasse uit Etiopië.
Herman Verbeek, een Nederlands

groen Europarlementslid, landbouw-
ekspert en auteur van een aantal kri-
tische boeken over de westerse land-
bouw, berekende dat een EG-varkens-
mester, pluimveehouder of melkvee-
houder voor zijn veevoeder tien tot
veertig hektare land in de Derde We-
reld nodig heeft. Wie in België een
stuk varkensvlees verorbert, eet dus
van de Derde Wereld. Spijtig genoeg

Alma-akties een sukses

Sociale Raad
metselt 'drempels'
Na een week van informatieverspreiding over de ongeoorloofde
prijsverhogingen inde studentenrestaurants van A1ma, was het
deze week tijd voor akties. Geen keiharde akties, maar ludieke
aktiviteiten waarmee wel veel mensen bereikt werden. De aan-
gekondigdeakties kunnen dus zonder meer als gelukt beschouwd
worden. Nu alleen Toon Martens nog bereiken.
Toon Martens, direkteur van de vzw
Alrna, is blijkbaar stevig bezig het
Alma-imago aan het opvijzelen, zo-
als blijkt uit een aantal pamfletten en
persberichten (zieander artikel). Noch-
tans zijn de Almaprijsverhogingen
van 2 à 3 frank die twee weken gele-
den werd doorgevoerd budgettair niet
nodig en leiden ze eens te meer tot een
inkrimping van de sociale voordelen
die noodzakelijke zijn voor een volle-
dige demokratisering van het hoger
universitair onderwijs.
De akties die tegen de beslissing

werden gevoerd hadden in eerste in-
stantie de bedoeling om vooralsnog
de prijzen terug te verlagen, hoewel
de begroting al voor de kerstvakantie
gestemd was. Debegroting moest vol-
gens de studentenfraktie 'bijgestuurd'
worden, zoals dat dan heet. Verder
werd ervan uitgegaan dat de studen-
ten recht hebben op informatie over
die prijsstijgingen en dat een sensibi-
lisering broodnodig was. Totslot werd
er ook in pamfletten gewezen op de
noodzaak van een nieuwe visieop het
medebeheer. Beheer in de sociale in-
stellingen begint steeds meer een
ekonomistische inslag te krijgen: de
instelling wordt gezien als een bedrijf
en, zoals Masschelein het stelde op
een RvS-vergadering, "moet er ook
naar streven winst te maken".
Dergelijke evoluties hebben bij So-

ciale Raad (Sora) kwaad bloed gezet
en waren de aanleiding voor de akties

van vorige week. De eerste aktie, die
erin bestond maandag bonnetjes te
verkopen van 73 frank waarmee de
studenten maaltijden van 75 frank
konden gaan halen, kon jammer ge-
noeg niet doorgaan toen zondag-
avond werd vernomen dat Alma wei-
gerde hieraan mee te werken. De
Alma-kassiersters zouden onder geen
enkele voorwaarde de bonnetjes ok-
septeren.
Dinsdag en woensdag had men

meer sukses. In navolging van de
akties in 1982werden er respektievelijk
aan Alma 3 en Alma 2 door de krin-
gen en enkele groene verenigingen
(Milieuraad, JNM, Agalev-studenten
en Pino) maaltijden verkocht, die, al-
dus de organisatoren, telkens direkt
uitverkocht waren. Zogingen er dins-
dagmiddag 300 maaltijden, panne-
koeken, hot -doqsen vegetarische scho-
tels over de toonbank en werden er
woensdagmiddag 500 à 600 maaltij-
den verkocht. Eenniet onaardig sukses
wanneer je bedenkt dat er gemiddeld
1600 maaltijden per dag in Alma 2
verkocht worden.
Er was verder voor enige rand-

animatie gezorgd wat de sfeer ten
goede kwam. Dinsdag aan Alma 3
brachten Amerikanen van deUniversi-
ty Action een dansakt naar voren en
woensdag speelde een bandje van
pedagogie enkele stukken melodieuze
gitaarrock. Grappig was ook een sa-
tire op de 'Raad van Beheer' waar de

kringen hun akteertalent lieten gel-
den.
Donderdag kon zowat beschouwd

worden als het hoogtepunt, ten min-
ste wat betreft de persbelangstelling.
Rond 13.00 u werd de linkerdeur van
Alma 1 dichtgemetseld. Met behulp
van snelbouwstenen, gewone bakste-
nen en mortel leek dat aanvankelijk
goed te lukken, maar hoe hoger de
muur hoe meer die voorover begon te
hellen. Ze is evenwel niét omgevallen
en bleek zelfs toen ze terug werd afge-
broken nog vrij stevig te zijn. De
publieksopkomst viel wat tegen, ze-
ker als het de bedoeling was om een
'spontane' betoging op touw te zet-
ten. Met ongeveer vijftigwaren ze om
de twee 'metselaars', voorzitter en een
vrijgestelde van Sora, aan te moedi-
gen. Dat er niet zo veel volk op de
aktie afgekomen is heeft er ongetwij-
feld mee te maken dat de aktie min of
meer geheim moest gehouden wor-
den om geen slapende honden wak-
ker te maken.
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ons milieu, wel omdat de mens de
veeteelt uit zijn ekologisch kader heeft
gerukt. De voedselkringloop werd im-
mers doorbroken en dit brengt de no-
dige problemen met zichmee: de soja-
en tapiokaplantages putten de gron-
den in de DerdeWereld uit aangezien
alle gewassen uitgevoerd worden naar
de rijkere gebieden op aarde. De
erosieproblemen, verwoestijning en
onproduktieve gronden blijven ach-
ter in de Derde Wereld: cijfersvan het
UNEP (United Nations Environment
Program) stellen dat drie kwart van
de droge graasgebieden in de wereld
zich op zijn minst in een matige toe-
stand van verwoestijning bevinden.
In Europa zorgen die ingevoerde or-

ganische stoffen dan, via de drijfmest
van de varkens, voor overbemeste,
dus oververrijkte bodems. Ookde zure
regen, het woekeren van algen in ri-
vieren en het veel te nitraatrijk en dus
ongezond drinkwater, zijn typische
produkten van mestoverschotten. Ten-
slotte kan men zich ook afvragen hoe
verantwoord of verstandig het wel is,
in een wereld met honderden miljoe-
nen ondervoede mensen, per week
twee kilo vlees te eten waarvoor (vol-

gens Amerikaanse studies) per kilo
6.9 kilo soja of maïs nodig is. Daar-
naast zijn voor de vleesproduktie ook
heel wat fossiele brandstoffen nodig
voor het aandrijven van traktoren en
de kunstmest en pesticideproduktie.
Voor de Verenigde Staten komt dit
neer op 940 duizend miljard kilo-
kaloriën, wat overeenkomt met 125
miljard liter benzine per jaar.
Wat de gevolgen hiervan zijn voor

het broeikaseffekt berekenen we beter
niet. Uiteindelijk produceren koeien
op zich toch al tachtig miljoen ton
metaan (net zoals CO2 een broei-
kasgas, maar welveel krachtiger) met
hun oprispingen en zorgt dierlijk af-
val nog eens voor 35 miljoen ton
metaan ekstra per jaar.

Pieter Vandekerckhove
Dezeproblematiek wordt opgevolgd door
een Werkgroep Dterenwelziin/êiotecnno-
logie van MilieuRaad en Agalev-studen-
ten. Geïnteresseerden kunnen een briefje
schrijven naar Dierenwelzijn, '.B. Van
Monsstraat 53, Leuven.

~~
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Algemene sociale kas
Voor zelfstandigen vzw

Wat er nu verder moet gebeuren,
werd vrijdag op de Algemene Verga-
dering van Sora besproken. Vaststaat
dat de akties zeker verder gaan. Er
wordt hierbij gedacht aan een weke-
lijksepiknik in het stadspark als alter-
natiefvoor Alma. Daarnaast iser nog
altijd een kans, zij het een minieme,
dat de prijsverhoging terug ingetrok-
ken zou worden. Walter Decremer,
hoofd van de personeelsfraktie, liet
doorschemeren dat het personeel een
prijsverlaging zou steunen in het ge-
val volgend akademiejaar bij het So-
ciaal Netwerkprogramma - een voor-
stel van Vanden Bosscheom de Hobu-
instellingen ook een sociale sektor te
betalen en dat momenteel als piloot-
projekt al in een aantal steden loopt -
Alma nieuwe toelagen zou krijgen. Of
de studenten erin zullen slagen om tot
een nieuw medebeheer te komen is
iets wat de nabije toekomst zal moe-
ten uitwijzen.

"Juridische en sociale aspecten van het
sociaal statuut der zelfstandigen"

door Paul Vanermen, Hoofd
Public Relati'ons

Vooralle studenten die geihteresseerd
zijn in een zelfstandig statuut

Op4 februari 1993
van 20u00 tot 22u00
in de kleine aula
Sint-Michielsstraat 6
Inkom gratis

Voor meer infonnatie: A.S.K.l.
Brouwersstraat 3 3000 Leuven

016/24.11.31Steven Van Garsse

Gezellig was het wel, maar vooral, goedkóper
Veto, Jaargang 19 nr. 16 dd. 18 Januari 3



Hamelinks gedachtengoed

Kommunikatie,
een arena
Volgens de Verenigde Naties zou internationale kommunikatie
de belangen van de hele mensheid moeten dienen, een instru-
ment moeten zijn voor wederzijds begrip en de vrede moeten
bevorderen. Inwerkelijkheid lijkt het echter meer een ekonomisch
en politiek wapen in een arena van internationale konflikten.

Dit en andere hete hangijzers van de
internationale kommunikatiepolitiek
worden behandeld door Prof. Dr.C].
Hamelink in een reeks voordrachten
in het kader van 100 jaar Sociale
Wetenschappen.
Weinig individuen, kulturen, sub-

kulturen ofvolkeren zijn tevreden met
het gekrompen en vervormd beeld
dat de media soms van hen weerge-
ven. Niet verwonderlijk dus dat de
Derde Wereld al enkele decennia een
vrije en evenwichtige informatie-
stroom tussen Noord en Zuid claimt.
Deze 'Nieuwe Informatie-Wereldorde'
zou het Zuiden onder meer moeten
toelaten om zelf te rapporteren over
ontwikkelingsvraagstukken en devor-
deringen die ze maken, en om los te
komen van stereotypes die de wes-
terse media verspreiden.
Een onderzoeker analyseerde het

beeld dat meer dan 300 films, ver-
toond in de Verenigde Staten tussen
1894en 1960,geven van deArabische
wereld. Hij stelde onder andere vast
dat Egypte werd voorqesteld als hét
mysterieuze land van de buikdan-
seressen. De mannen in deze 'sprook-
jesvan 1001nachten' hadden meestal
een van volgende 'beroepen': ban-
diet, bedelaar, piraat, magiër enzo-
voort. Devrouwelijke figuren hadden
meestal een full-time job in een ha-
rem.
In deze kontekst kan men de grie-

ven van de Derde Wereld begrijpen
tegen weinig vleiende portretten die
de filmindustrie, maar ook nieuws-
agentschappen verspreiden. Daarom
besliste een groep joernalisten om in
'64 een nieuw persburo op te richten,
Inter Press Service (IPS), dat het
éénrichtingsverkeer in de informatie-
stroom tussen Noord en Zuid wil ver-
anderen in een meer evenwichtige
stroom. Meer nog, het wil een andere
stem laten horen over ontwikkelinqs-
vraagstukken.
Westerse persbuto's berichten im-

mers alleen over gebeurtenissen en
personen in de Derde Wereld als deze
raakvlakken hebben met het Westen.
Afrika haalt krantekoppen bij hon-
gersnood, oorlog en coups. Voorach-
tergrondinformatie over deze sensa-
tionele rampen is vaak geen ruimte.
IPS gaat die leemte opvullen door
analyses aan te bieden van ontwikke-
lingsproblemen en een ander dan het
westers gekleurd beeld te geven van
kritieke situaties.

Multinational
Maar informatievoorziening ismeer

dan het nieuws. De ekonomie issteeds
meer afhankelijk van komputertech-
nologieen telekommunikatie. Deop-
paratuur, de software, het onderhoud
en telekommunikatietarieven eisen
zeer hoge investeringen die slechts
een elite van multinationals zich kan
permitteren. Daarom kunnen grote
oliemaatschappijen via satellietfoto's
mineraalvoorraden in de bodem van
de Derde Wereld net iets eerder vin-
den dan nationale instanties.
Multinationale landbouwbedrijven
hebben het eerst gegevens over oog-
sten die dreigen te mislukken, wat
belangrijk is voor de prijsbepaling op
de internationale markt. Satellietfoto's
en andere data zijn ruwe grondstof-
fen die snel en juist omgezet moeten
worden tot toepasbare informatie.
Vandaar de nood aan technologie en
know how in het Zuiden. Probleem is
wel dat de overdracht van technische
hulpmiddelen op lange termijn leidt
tot een verslechtering van de handels-
balans en de Derde Wereld nog meer
afhankelijk maakt van westerse elek-
tronika- en finanàële giganten.
Bijgevolg is het van groot belang

dat het Zuiden zich op eigen kracht
ontwikkelt, los van de voorwaarden
die in de internationale informatie-
markt ontworpen worden op basis
van westerse behoeften en prioritei-
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ten, omdat die markt grotendeels in
handen is van een aantal media-
reuzen. Een tachtigtal onderling ver-
bonden bedrijven zijn verantwoorde-
lijk voor meer dan driekwart van de
vergaring en verspreiding van infor-
matie. Het is grotendeels geen markt
van vrije, open konkurrentie, maar
een 'big business' bestaande uit hoffe-
lijke relaties tussen de allergrootsten.
8elangrijkerwordt het dus om steeds

meer nationaal en lokaal hulpmidde-
len te zoeken waardoor men in eigen
beheer in zijn informatiebehoeftes kan
voorzien. Dit nationale kommunika-
tiebeleid aangepast con eigen noden,
traditie en kultuur, moet de onafhan-
kelijkheid en het vertrouwen op eigen
kracht versterken. Dit zou een- eerste
zet kunnen zijn tegen de westerse
kulturele kolonisatie die door de Derde
Wereld fel bekritiseert wordt. Dit sub-
tiele proces van wereldwijde kulturele
uniformisering zet zich intussen maar
onverminderd voort van Noord naar
Zuid, van West naar Oost, gesteund
door de multinationale kommunika-
tie-industrie.
Om vandaag satellietlanden in te

lijven is kulturele bezetting goedko-
per, makkelijker en effektiever dan de
vroegere territoriale variant. Dit ge-
beurt onder meer door de verameri-
kanisering van de televisie. Veellan-
den zijn nog niet in staat om volledig
in hun eigen televisieproduktie te voor-
zien. Daarom zijn zij afhankelijk van

zo fijn. Uw lief tm/v/o) ook. Maar plots ontpopt die lieve prot zien tot een otoeazutqenaei
Imn ....Wlvaame graaf. En zelfs knoflook kan niet baten. Weesgetroost, eksamens hebben ook positieve kanten.

niet gepubliceerde wetenschappelijke studie waar wij reeds 'de hand op konden leggen'
leksamendruk recht evenredig ismet libidineuze driften. Zou de geur van verse fotokopies afrodisiakaal werken? In

dat velestudenten door een slechte voorbereiding tijdens de eksamens voor paal staan. Vetowenst u
in de hoop dat u snel klaarkomt met uweksamens. Wiksen maar! (foto Karel De Weerdt)

import. Met deze westerse program-
ma's worden ook levensstijlen en
konsumptiepatronen birulengehaald.
Dit bedreigt niet alleen de kulturele
autonomie maar kan ook bijdragen
tot nationale desintegratie, omdat de
kloof tussen de stedelijke elite, die
deze levensstijlen tracht te imiteren,
en de rurale massa zich verder open-
splijt. Deze elite die zich identificeert
met de Dallas- of8everly Hills-lifestyle,
wordt zo een geïntegreerd geheel van
de internationale ekonomie en her-
haalt de Noord-luid-verhouding in
het ontwikkelingsland zelf.
Om deze hachelijke evolutie af te

remmen is er nood aan een derde
partij die los van ekonomische en

politieke lobby's opkomt voor de rech-
ten van de informatiegebruiker. Het
sleutelbegrip is hier dvil society, een
samenwerking tussen niet-goever-
nementele organisaties die aktief zijn
in het domein van de mensenrechten,
konsumentenbescherming, enzovoort.
Zo'n koalitie zou de belangen van de
burgers moeten verdedigen aan de
verschillende onderhandelingstafels. _
Burgers,ofkonsumenten van verschei-
dene gemeenschappen op internatio-
naal nivo vertegenwoordigen, gebeurt
niet in een handomdraai. Aktie van
burgerbewegingen in de kommuni-
katiearena van ons werelddorp, iseen
van de belangrijkste items waarmee
de Nederlandse professor Hamelink

bezig is.
Dit jaar komt hij nogmaals naar

Leuven voor een reeks gastkolleges
waarin hij de betekenis zal behande-
len van de internationale kommuni-
katie in de wereldpolitiek. Hij heeft
het in zijn openingslezing voor de
leerstoel van de Vlaamse Leergangen
ook onder meer over de rol van de
media als bemiddelaars tussen bur-
gers en wereldgebeurtenissen en de
kruàale vraag: is er nood aa'1 een
Rio-konferentie over de informatie-
voorziening? Michel Walrave

Hamelinkkomt op 9 januari om 17.00 u
in de Promotiezaal van de Universiteitshal
spreken ..

les een net van intriges, van leugens
en wantrouwen, dat uiteindelijk zal
uitmonden in moord.
Tema's als kwaad, machten schuld

staan in deze en in veel andere films
van Welles centraal. In zijn zoektocht
naar de donkere kant van het mense-
lijk wezen is hij zeker beïnvloed door
de Duitse eksperiinentele filmmakers.
Elk personage tracht meester te blij-
ven van de situatie en ook de toe-
schouwer weet niet wat leugen en
waarheid is, wie eerlijk of korrupt is.
Anderzijds is er het schuldgevoel dat
aan de personages blijft knagen. -Er-
gens behouden ze de wens naar een
ander, een eerlijkleven,maar dedrang
naar macht is te groot.
De film ontleent

vooral aan de

in de dialogen van de personages en
de indrukwekkende mise-en-scène.
Vooral naar het einde toe kreëert Wel-
les enkele onvergetelijke scènes die
zijn uitgegroeid tot klassiekers in de
filmgeschiedenis.
Het verhaal dat Welles hier uiteen-

zet is echter heel kompleks en ook
voor de kijkermoeilijk te volgen. Dit is
waarschijnlijk de belangrijkste reden
waarom de film in 1947 geen kas-
sukseswerd.Welleswas bijgevolg niet
meer gewenst in Hollywood en was
verplicht zijn werk verder te zetten in
Europa waar zijn films meer gewaar-
deerd werden. •
HetStuc introduceert 'The Lady trom

Shanghai' meer dan terecht als een
belangrijke kult-film. Ondanks zijn
fouten is de film - puur cinema-
tografisch beschouwd - ontegens-
prekelijk een van Wellesbelangrijkste
werken. Het is dan ook droevig te
moeten vaststellen dat Welles latere
karrière zo moeilijk van de grond
kwam en dat zijn meesterschap door
velen slechtserkend werd na zijndood.

Karen De Pooter
Het Stuc brengt in het kader van midder-
nacht kult-film 'The Lady from Shanghai'
vanOrsonWeUes, 20ianuariom24.00 u.

Stuc vertoont kult-film 'The Lady from Shanghai'

Orson Welles, slachtoffer van
Amerikaanse filmindustrie
Orson Welles isbij het grote publiek waarschijnlijk beter bekend
als akteur dan als regisseur. Vooral zijn rol van Roehester in de
verfilming van de roman 'Jane Eyre' in 1943 vestigde hem als
belangrijk filmakteur. Voor de kritid isWelles echter in de eerste
plaats een van de belangrijkste regisseurs van de moderne
cinema.

Orson Welles begon zijn karrière in
het teater en als radiomaker. Zijn eer-
ste stappen als filmregisseur waren op
zijn minst indrukwekkend te noemen.
Op 26-jarige leeftijd maakte hij zijn
debuut en tevens zijn meesterwerk:
'Citizen Kane', een epos over deAmeri-
kaanse mediamagnaatWilliam Ran-
dolph Hearst. Welles hanteerde reeds
in die eerste film een enorm rijke en
innoverende filmtaal: kompositie in
de diepte, het gebruik van licht en
schaduwen een ongewoon bewegende
kamera zijn slechts enkele technische
elementen die hij op een uiterst origi-
nele manier aanwendde.
Citizen Kane was voor zijn tijd een

ongewone, eksperimentele filmen had
dan ook alle moeite om serieus van de
grond te komen. Dit was bepalend
voor Welles' verdere karrière die on-
danks zijn onmiskenbaar talent vaak
moeizaam en met veel vallen en op-
staan verliep.Welles'eigenwijzeideeën
brachten hem voortdurend in konflikt
met de top van de Amerikaanse
filmindustrie waardoor hij verplicht
werd zijn meest persoonlijke films zelf
te finanàeren.
Slechts af en toe, na het maken van

een publiekstrekker, kreeg Welles vol-
doende finanàële middelen toegestopt
om weer een van zijn eigenzinnige
ideeën op het scherm te brengen. Zo
verliep het ook met 'The Lady from
Shanghai' waarvoor hij de middelen
kreeg na het sukses van The Stranger'
in 1946, een film waarover Welles zelf
niet erg tevreden was. In 'The Lady
from Shanghai' zien we Welles als de

Ier Michael O'Hara. Op een avond
redt hij de mooie EIsa Bannister van
een aanranding in een park. Zijover-
haalt hem als bemanningslid aan
boord te komen van het jacht van
haar echtgenoot, een kreupele advo-
kaat. Een vierde belangrijk personage
isGrisby,8annisterskompagnon. Tus-
sen deze vier protagonisten weeftWel-
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Derde Welsprekendheidstornooi

Over de klonters
van Demostenes
Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG)organiseerde vorigeweek
voor de derde keer een welsprekendheidstornooi. Een uitver-
kochte Grote Aula kreeg een op sommige momenten irriterend
maar meestal toch zeer amusant spektakel voorgeschoteld Het
publiek ergerde zich aan Felice, jurylid Marc Eyskens werd
onderuit gehaald door presentator Jaak Pijpen en winnaar Tim
Pauwels van Germania stak mijlenver boven de andere kandi-,
daten uit

Omdat de enige voorwaarde om
mee te mogen doen aan het tornooi
erin bestond dat men student aan de
KV Leuven moest zijn, kon Germania
zijn kandidaat van vorig jaar weer
van stal halen. Diewon toen zowel de
publieks- als de juryprijs. Waterval
Pauwels gaf op een zeer humoris-
tische manier kritiek op universitaire
poëzieanalyse en hoewel eigenlijk nie-
mand hem kon volgen, was, aan het
handgeklap te oordelen, het publiek
het erover eens dat Pauwels lengten
voor lag op de anderen. Zijn improvi-
satie op 'Klonters in de pudding',
waarin de opdracht op een meta-
forische wijze werd geïnterpreteerd,
bevestigde zijn prestatie.
De kandidaat van de burgerlijk in-

genieurs had waarschijnlijk de be-
doeling gehad de zaal in een intieme
sfeer te dompelen. Hij verwarde dit
echter met pure verveling. Door zijn
liefdesperikelen uit de doeken te doen
die dan uiteindelijk op een verkoud-
heid bleken te slaan, verbande hij
zichzelf tot in de donkerste kelders
van de zondagsretoriek. Dit is des te
gênanter als men weet dat het zelfde
grapje ook terug te vinden was in het
editoriaal van het kringblad van de
Surgies. De burgerlijk ingenieur in
spe lièt zich tijdens zijn improvisatie
rond 'Mijn eerste dichtbundel' boven-
dien ontvallen dat volgens hem 'Els-
schot geen gedichten had geschreven'
waardoor hij zich waarlijk onsterfe-
lijk maakte - maar wel onsterfelijk
belachelijk.

De kunst van het welspreken roept bij
velen ongetwijfeld oubollige kon-
notaties op. In de jaren vijftig en zes-
tig organiseerden verschillende uni-
versiteiten zulke wedstrijden die ge-
volgd werden door een interuniversi-
taire finale. Deze traditie verzandde
in de jaren zeventig maar drie jaar
geleden namen de studenten van het
VRGde draad weer op. Terecht, want
de betrekkelijk eenvoudige formule
van het tornooi garandeert amuse-
ment zonder in het oppervlakkige te
vervallen. En er bestaat blijkbaar ook
nu nog een groot publiek voor.
Jurylid VanNieuwenborgh (joerna-

list bij de Standaard) verklaarde te-
genover Vetodat de uitverkochte zaal
misschien wel te danken was aan een
drang onder de studenten naar een
nieuwe retoriek. Wie dat zeker had
was presentator Iook Pijpen die, na
een retorisch bijzonder slordige toe-
spraak van preses David De Valck,de
wedstrijd inleidde. Pijpen had de op-
dracht gekregen alles aan mekaar te
praten en deed dat ook op een bijzon-
der grappige manier. Dat kan be-
zwaarlijk gezegd worden van Italië-
karikatuur FeliceDamianodiedepau-
zes wou opvullen. Tijdens het voorle-
zen van een van zijn verhalen werd
hij door het publiek weggehoond.
Het eerste onderdeel van de wed-

strijd bestond erin gedurende zeven of
tien minuten te spreken over een
zelfgekozen onderwerp. Elke kandi-
daat had een lid van het akademisch
personeel van zijn fakulteit meegeno-
. men om zich te laten introduceren. Bi]
Ekonomika gebeurde dat, als eerste,
op een zodanige manier dat men
direkt vragen begon te stellen over het
nut van deze. introduktie. De kandi-
daat had het over de jeugdwerkloos-
heid en deed daarbij krampachtige
pogingen grappig te zijn. Dat lukte
hem. onverwachts toen hij zich een
'shit'liet ontvallen - de jongen bleek
even zijn tekst kwijtte zijn. De rest van
zijn toespraak, waarvan de inhoud
hoogst oninteressant was, ratelde hij
iets te zelfbewust af. Iemand die zijn
toespraak eindigt met 'rieken' in plaats
van 'ruiken' kan men moeilijk tot de
kanshebbers laten behoren.
Het tweede onderdeel, waarbij de

kandidaten gedurende één minuut
een betoog in elkaar moesten knutse-
len over een door de jury opgelegd
onderwerp, lag deze kandidaat iets
beter. Naar aanleiding van 'Boel op
de werf' liet hij zich de wijsheid ont-
vallen dat bij de bouw van het nieuwe
fakulteitsgebouw van Ekonomie er
problemen moesten ontstaan tussen
de mensen van de bovenbouw en de
onderbauw over wie eerst mag begin-
nen met het metselwerk. Hijkreeg zijn
opgelegde drie minuten niet vol.
Dekandidaat van Krimiaologie had

het in een zeer grappig betoog over de
te losse toelatingsvoorwaaroen voor
de eerste licentie kriminologie. De te
hoge inschrijvingsgelden kregen even-
eens een flinke veeg uit de pan. Hij
had meer last met zijn haar dat steeds
voor zijn ogen viel, dan met het op
zijn hand krijgen van het publiek. lets
te blits misschien maar vooral zijn
uitspraak liet te wensen over - een
opmerking die bij de meeste kandida-
ten geplaatst kon worden, zo zei later
juryvoorzitter Emma Vorlat. Sij de
improvisatie kreeg de kandidaat het
onderwerp 'Slinkend voorhoofd je'
mee. Er werd een heuse familie-evolu-
tie geschetst maar de irihoudelijke
link met dat blinkende voorhoofdje
was net iets te zwak. Zijn blitse uitval-
len deden hem ook hier ten dele de
das om.

(foto Roei Boonen)

hij daarom op vraag van Vandervel-
pen hem in de jury heeft opgenomen.
"Dat opnemen in de jury isbovendien
een traditie", aldus Lodewijckx. Het
maakt er de jury wel niet geloofwaar-
diger op. Ook jammer was dat er geen
enkele vrouwelijke kandidate mee-
deed. Misschien voelt een studente
volgend jaar er iets voor om in de
aanval te gaan tegen de uitlatingen
van de VRG-kandidaat?

Ieroen Oversfijns

Zolang die klonters maar niet in ónze pudding zitten

de kwaliteit van zowelstijl als inhoud.
Ze voegde er achteraf aan toe dat
haar het nivo van de kandidaten
enorm was meegevallen. Ook Van
Nieuwenborgh en Eyskens verklaar-
den zeer tevreden te zijn over het nivo
van de kandidaten. Eyskens was er
trots op te kunnen vermelden dat hij
in 1953 het welsprekenclheidstornooi
had gewonnen. Dat zal dan wel de
legitimatie geweest zijn om hem op te
nemen in de jury. Frans Verleyen,
hoofdredakteurvan Knack en ookeen-

maal deelnemer geweest aan het
tornooi, lietverstekgaan wegensgriep.
Andere juryleden waren Verstegen,

dekaan van de rechtsfakulteit en
Vandervelpen, een van de vijf direk-
teurs van Acco. Vooral het opnemen
van een afdelingsdirekteur van de
sponsorende firma als versteviging
van de kommerciële binding in de
jury is bedenkelijk. De organisator,
Sart Lodewijckx, zei hierover dat
Vandervelpen hem uitstekend had
geholpen bij het organiseren en dat

studenten?" gaat al de goeie richting
uit, maar met "Heeft u eigenlijk kin-
deren?" skoort men nog beter. Het
hoogtepunt wordt tenslotte bereikt in
de uiterst doordachte, goed geplaatste
vrooq "Hoezo?"
Dat het ook echt leuk kan bewijst

Hysteria in "De wonderjaren van Zeger
Sioen (preses)en Jan Verbrugghe (eks-
preses)." (Ook geleend van Humo
natuurlijk.) Een wervelend dubbel-
gesprek dat gevatte uitspraken ople-r+-
vert. "Zeg dat het niet waar is" is een
andere vlotte rubriek in Hysteria van
de pen van de blijkbaar erg schrijf-
lustige Geert Pelckmans. Hier leren
we meer over het inventieve Engelse
en Franse woordgebruik van de Ne-
derlandse ministers (Nousavons trou-
vé une solution, mais ce n'est pas
pour écrire à la maison) en de intel-
lektuele bagage van de gemiddelde
Antwerpse politieman zoals die blijkt
uit een recentonderzoek (Edith Cresson
iseen Franseoperazangeres en Kristien
Hemmerechts een klein gekidnapt
meisje). • .
De Leuvense student heeft echter

ook heel wat zorgen aan zijn hoofd.
Inschrijvingsgeldenstudenteninspraak
is er zo één van. Irreëelwerpt zich hier
op als voorstander van een kosteloos
onderwijs en meer studenteninspraak
en is niet mals voor het dekreet Coens
en onze eigen rektor. Verder beperkt
Irreëel zich tot specifieke ingenieurs-
problemen: rationalisatie van de
ingenieursopleiding, krisis bij inge-
nieurs. Hetzelfde kan 'gezegd worden
van Salans. Zoals bekend heersen in
VRG-kringen grondige twijfels over
het huidige doceersysteem, de te om-
vangrijke kursussen en de overwe-
gend schriftelijke eksamens. De kriti-
sèhe artikels koncentreren zich dan
ook vooral op deze problematiek.

Kringbladen onder de loep
Het wel en wee van
de Leuvense student
Net na de kerstvakantie nam Vetoal drie kringbladen onder de
loep. Deze week worden vier andere bereidwillige slachtoffers
aan een evaluatie onderworpen: Irreëel, Balans, Eoos Expressen
Hysteria, de respektievelijke kreaties van VIK, VRG,Eoos en
Historia.
Eeneerste blik op de vonngevingmaakt
al duidelijk dat de kringbladen in
twee kategorieën kunnen worden in-
gedeeld: die van de grote en de kleine
kringen. Salans en Irreëel besteden

DePolitika-vertegenwoordigerwerd duidelijk meer tijd en middelen aan
aangekondigd als een eksperiment hun lay-out. Zowordt Sa lans gedrukt
maar dat bleek enkel en alleen een op blinkend papier en krijgt de voor-
Tom'Lanoye-imitatie, inklusiefde uit- pagina afwisselend een rood, blauw
spraak. Hij was soms moeilijk te ver- en groen kleurtje (wilVRGmisschien
staan en zijn verhaal was bovendien geen politieke kleur bekennen?) Van-
iets te verwarrend om goed te kunnen uit louter estetisch oogpunt gaat onze
volgen. Die symptomen doken even- voorkeur toch meer uit naar Irreëel
eens op tijdens zijn improvisatie rond dat eerder is opgemaakt in de stijl van
'Een diepe halsuitsnijding'. Zijn twee- de Stuc-brochures. Deze bladen heb-
de betoog had meer iets weg van een ben niet veel meer gemeen met het
uitgerokken kalendermop waarvan ouderwetse amateuristisch in elkaar
we de pointe waarschijnlijk nooit zul- geknutselde kringblaadje. Gelukkig
len kennen aangezien hij door de jury zijn er nog Express en Hysteria die ons
voortijdig het zwijgen werd opgelegd. meteen onderdompelen in hun in-
De VRG-vertegenwoordiger was tieme sfeer: slordig in elkaar geniette

blijkbaar als 'top of the bill' achter- bladen, scheef opgekleefde foto's, dt-
aan op het programma geplaatst. De fouten (jowel) en onbegrijpelijke inside
organiserende kring had dan wel iets jokes. We halen opgelucht adem: het
beter mogen afvaardigen dan deze kringblad bestaat dus' toch nog.
kandidaat, die zich had gestoken in .
militair plunje om het publiek te doen
geloven dat hij hoofd van het Bel-
gisch leger was. De man dacht mis-
schien ooriogsdemagogie te paro-
diëren door op te roepen tot een bezet-
ting van Limburg maar parodieerde
hoofdzakelijk zichzelf. Ook Westvla-
mingen gingen onder zijn zelfingeno-
men bijl. Het zal waarschijnlijk wel
aan de zenuwen te wijten zijn dat hij
tljdens zijn improvisatie rond 'Alles
went behalve een vent' bepaalde uit-
spraken over de positie van vrouwen
ten overstaan van mannen begon te
doen die enkel te vergelijken zijn met
het standpunt van het Vlaams Slok
omtrent deze materie. Het publiek
jouwde uitlatingen als "het feminis-
tisch simplistisch verbond" weg. Op
zijn minst wat betreft platitudes kon
hij met Eyskens vergeleken worden.
Tim Pauwels van Germania kwam

dus verdiend als winnaar uit de bus
van allebei de prijzen. Hij kreeg een
reis naar Amerika voorgeschoteld en
Jaak Pijpen beloofde dat hij een tierce-
uitslag mee mocht presenteren. Jury-
voorzitter Emma Vorlat benadrukte

Zowel in Hysteria als in Express krijgt
de hedendaagse student het hard te
verduren. "Leuven is uitgegroeid tot
een mastodontisch metropool van
respektloos individualistischvermeend
intellekt dat denkt dat de wereld aan
zijn voeten ligt" weet Hans De Canck
ons te vertellen in Hysteria. Eoos lijkt
het daarmee eens: "Egotripperij slaat
om zich heen en is een veel grotere
bedreiging voor jullie nakomelingen
dan Aids." Salans gooit het over een
andere boeg en filosofeert over de
kwaliteit van het aangeboden onder-
wijs. Men eindigt met een wijze raad:
"Bi] deze vraag ik dan ook aan alle
proffen om zich even te bezinnen over
hun vak en hun doelstellingen." De
kritische noot van Irreëel mag echter
ook niet ontbreken: "Ze gunt me niet
het recht op een vrije ademhaling,
verpest mijn sociaal leven..."Hetgaat
hier duidelijk over de grootste plaag
die Leuven teistert: de verkoudheid.
Naast de gebruikelijke informatie

over kultuur, sport en feestelijkeaktivi-
teiten brengen de bladen elk op hun
eigen manier luchtige en kritische ar-
tikels. Salans heeft zo zijn eigen ru-
briekendie maandelijks terugkomen.
Voor'Sjersjee la fam' ging men duide-
lijk te leen bij Humo. In deze ge-
waagde rubriek wordt telkens de
vrouw van een professor geïnterviewd
over zichzelf, haar man en hun rela-
tie. Dat de interviewers hierbij onge-
looflijkeinspanningen leveren om wat
variatie in de vragen te brengen kan
enkel toegejuicht worden. "Heeft hij
hobby's?" uit het eerste interviewwordt
een heel andere vraag in het tweede:
"Hobby's, heeft hij die?", en de derde
keerzorgen zorgvuldigegrammatikaIe
aanpassingen voor een hele nieuwe
wending: "Heeft uw man nog hobby's
buiten zijn werk?" Over de vraag
"Neemt hij soms vakantie" zullen we
maar (liet verder uitweiden.
Express moet kwa interviewstijl ze-

ker niet onderdoen voor Balans. In
een vraoqqesprek met de Poolse pro-
fessor Skalmowski merken we duide-
lijk een voorkeur voor korte en bon-
dige vragen. "Hoe staat. u tegenover

Militair

Streng
Binnenin de bladen zet deze twee-

deling zich trouwens verder. Vooral
Express is gemaakt op basis van het
'smijt het maar allemaal door elkaar
prinàpe. Sport, poëzie, informatie, in-
terviews:het staat erallemaal in, maar
je moet het wel eerst zien te vinden.
Van duidelijke rubrieken hebben ook
de Eoos'ersblijkbaar nog niet gehoord.
In plaats daarvan worden de artikels
aan elkaar gekleefd met zinnetjes als
"Aaargghl Het is toch niet waar! Weer
een sportartikeitje!" of "Tienswiekomt
hier nu weeral de pagina vullen". Het
geeft het blad wel een aangenaam
chaotisch sfeertje. Datzelfde sfeertje
vinden we ook terug bij Hysteria dat
evenwel iets systematischer te werk
gaat. Salans en Irreëel daarentegen
hanteren een veel strengere en orde-
lijke indeling.
Allebladen openen traditioneel met

een redaktioneel, een woordje van de
preses of iets gelijkaardigs en tonen
hierin blijkbaar hun kritische inslag.

Hermeneutisch
Ook de historià hebben zo hun

twijfels omtrent hun eigen opleiding.
Hysteria bezint zich over de rol van de
hlstorikus in de samenleving die een
'all-round intellektueel' zou moeten
zijn. Enkel de Eoos'ers lijken op het
eerste gezicht een zorgeloos bestaan
te leiden. Een hermeneutische inter- -..,
pretatie van hun dichterlijke kreaties
leert ons echter meer. "Mijn handen
gleden - maar niet zo ver als mijn
gedachten deden -overjehals" kon .
best wel eens een bezinning zijn op de
huidige student-docent relatie terwijl
"en ik stelde me tevreden, met de_.
herinnering aan vroeger' misschien
wel verwijst naar de hervormingen
van het plan Dillemans.

Karen De Pooter
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Eredoktoraat voor Niklas Luhmann

De voordelen van
hetsysteem

Leuven, gaat er een eredoktoraat naar een sociolooq,

Meteen een vorm van erkenning voor
die fakulteit in de universitaire we-
reld. Toch is Luhmann niet de socio-
loog zoals men die zich meestal voor-
stelt. Waar aan de KU Leuven de so-
ciologie vooral op onderzoek gericht
is, vinden we niets daarvan terug bij
Luhmann. Geen steekproeven, geen
enquêtes, geen interviews en geen
observatie, eigenlijk in het geheel geen
empirisch luik. Luhmann is een man
van de teorie.
Niklas Luhmann werd geboren op

8 december 1927. Hij liep school te
Ltineburg (Duitsland), zijn geboorte-
plaats, waar hij op het Gymnasium
zat. Aanvankelijk leek niets erop te
wijzen dat hij later een wereldbekend
socioloog zou worden. Hij studeerde
immers rechten, en werkte als ambte-
naar, onder andere op het ministerie
van kultuur te Hannover.
Pas op zijn tweeëndertigste ging

Luhmann sociologie en bestuurs-

wetenschappen studeren aan de presti-
gieuze Harvard universiteit in de Ver-
enigde Staten. Later doktoreerde hij
in de organisatiesociologie, om van
'68 tot vandaag als gewoon hoogle-
raar verbonden te blijven aan de
sociologiefakulteit van de universiteit
van Bielefeld.
In die periode publiceerde Luhmann

een enorme hoeveelheid werken, die
hem niet alleen de hooggewaardeerde
Hegelprijs opleverde in 1988, maar
ook een aantal periodes als gast-
professor aan buitenlandse universi-
teiten. Ook het eredoktoraat van de
KU Leuven dit jaar is voor hem niets
nieuw: Luhmann mocht er zo al een
vijftal op zijn palmares schrijven,
waaronder eentje van de Gentse uni-
versiteit.
Luhmanns produktiviteit blijkt niet

alleen uit zijn enorme publikatielijst.
Hij is in de jaren zeventig en tachtig
vooral bekend geworden als de voor-

UK SUBS IN DE LIDO
HARPER: 'S WERELDSOUDSTE PUNKER

r-

Zondag 24 januari brengt organisa-
torCri-du-chatde Britseoerpunkgroep
UK Subs naar Leuven. Na 17 jaar
bijna non-stop toeren denken de he-
ren nog niet aan ophouden.
Zanger Charlie Harper is wel het

enige oorspronkelijke groepslid dat al
die tijd in de groep gebleven is. Hij
was 33 toen hij eraan begon, nadat
hij - zo wilt althans de legende -
een koncert gezien had van The
Damned, een groep van de eerste lich-
ting. Voordienwas Harper reeds aktief
geweest in talrijke bluesgroepjes vanaf
de jaren zestig. Het duurt een tijdje
voorde 'United Kingdom Subversives'
aan opnames denken. De uiteinde-
lijke aansporing komt van, hoe kan
het anders, [ohn Peel, die in die tijd
zowat alle entoesiaste maar weinig
professionele groepjes in zijn BBC-
programma een duwtje gaf.
Begin 79 verschijnt de eerste single

'C.I.D.' en een tijdje later de elpee
'Another Kind of Blues'. Het geluid
van de Subs is ruw, agressief met een
sterkeondertoon van Rhythm &:Blues.
Begin jaren '80 is de groep op het
hoogtepunt van haar roem, met en-
kele hitsingles en bijhorende optre-
dens in Topof the Pops. De live-elpee
'Crash Course' geeft een goed beeld
van de groep in die tijd. Hun maat-
schappij-kritische ingesteldheid be-
zorgt hen een schare fanatieke aan-
hangers. De UK Subs zijn ook de
enigen die bereid zijn op toernee te
gaan met de kontroversiële hardcore-
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Funeral Dress&UKSubs in de Lido op 24
januari. Toegang vanaf 18.00 u. Info:
20.55.13

naamste vertegenwoordiger van een
welbepaalde stroming in de sociolo-
gie, de systeemteorie. Hoeweldie teorie
al vroeger bestond, legde Luhmann
zich erop toe een nieuwe, verbeterde
versie hiervan af te leveren. Zeker is
dat hij door zijn zeer vernieuwend
begrippenkader en zijnvaak helemaal
niet voor de hand liggende aanpak
stof heeft doen opwaaien binnen de
sociologie.
Luhmanns teorie is niet alleen in

heel ingewikkelde taal beschreven, ze
is ook erg kornpleks opgebouwd. De
man hanteert een bijzonderabstrakte
benadering van de samenleving. Die
samenleving wordt immers gezien als
een sociaal systeem dat slechts een
soort systeem is onder de systemen.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook psychische
en organische systemen. Hetbevreem-
dende aan Luhmanns denken is dat
hij eigenlijk steeds bovenaan vertrekt:
binnen de verzameling van systemen
onderscheidt hij sociale systemen,
daarbinnen dan weer subsystemen,
en dat gaat zo maar door. De lezer is
over het algemeen niet gewoon een
sociologischwerk te lezenwaarin men
het nergens over 'mensen' heeft.

Paradigma

uitlating: "Een arme student die daar
zijn tijd komt verdoen":
Deze vergadering van de Akade-

mische Raad betekent uiteraard niet
het einde van het debat. De ontwerp-
tekst wordt nu ter konsultatie voorge-
legd aan de verschillende fakulteits-
raden en wordt uitgebreid besproken
op de Akademische Senaat. Voor de
studentenbeweging is het alvast dui-
delijk dat deze tekst niet aanvaard-
baar is zonder de garantie van een
reële inspraak.

Luc Christiaensen
[om DeCock

Volgende week in een spedale bijdrage
meer over de herstrukturering.

De prijzenpot
Op twee februari maakt de KU Leu-
ven weer tijd voor een van haar
meest gekoesterde kollektleve ri-
tuelen: de uitreiking van de ere-
doktoraten. Het is de gelegenheid
bij uitstek waarbij een unief een
aura op geleverde wetenschappe-
lijke prestaties kan zetten. Zo wor-
den niet enkel de gelauwerde ge-
leerden in de bloemetjes gezet,
maar uiteindelijk, en misschien
vooral, de eigen universitaire in-
stelling.
Natuurlijk zit er ook meer achter
de toekenning van een doktoraat
honoris causa. Soms lijkt het zelfs
meer te zeggen over de heersende
verhoudingen in het wetenschaps-
bedrijf (en erbuiten), dan over de
eigenlijke waarde van de presta-
ties. Zo is het typisch dat de erken-
ning van dergelijke prestaties door
de toekenning van een eredok-
toraat, meestal lang na het hoog-
tepunt komt.
Deplechtigheid heeft echter nog

een andere funktie: de unief kan
deze onderscheiding toekennen
aan iemand die betrokken is bij
een aktuele politieke kwestie. Op
die manier neemt de KU Leuven
stelling in het gevoerde debat.
Dat laatste geldt zeker in het

geval van de meest gerenommeer-
de van de laureaten dit jaar: Mgr.
Laurent Monsengwo-Pasinya.
Monsengwo is aartsbisschop van

Kisangani en hoofd van de Hoge
Raad van de Republiek van Zaïre.
Daarenboven is er een eredok-

toraat voorMichael Peckham, kli-
nisch onkoloog en wetenschappe-
lijkdirekteurvan de BritseNational
Health Service. Verder komt ook
Iosê Rafael Moneo aan de beurt:
hij is een Spaans architekt en ste-
debouwkundige. Tenslotte is er de
Duitser Niklas Luhmann, socio-
loog en sociaal-wetenschappelijk
denker.
In vier bijdragen zet Veto de

eredoktores voor u op een rijtje.
Deze week een portret van Niklas
Luhmann. (sj)

ging de aandacht voor de mogelijk-
heid van sociale verandering verlo-
ren. #

Amoreel
Hoewel Luhmann geen zuivere

funktionalist genoemd kan worden,
kwam ook bij hem de tegenkanting in
hoofdzaak van de zijde van de zoge-
naamde kritischesociologie.Vertegen-
woordigers van deze stroming verwij-
ten Luhmann dat zijn visiegeen ruim-
te laat voor processen van desta-
bilisatie en sociale verandering. Ook
lijkt er weinig plaats voor de studie
van de sodale ongelijkheid in de sa-
menleving. Dit wordt door Luhmann
trouwens ontkend.
Het hele Duitse sociologiebedrijf

trilde overigens op zijn grondvesten
toen Luhmann een zware diskussie
uitvocht met een van de voornaamste
vertegenwoordigers van de kritische
sociologie, met name Jürgen Haber-
mas. Luhmanns teorie laat immers
niets heel van de idee dat sociologie
een rol kan spelen in de emandpatie
en de vermindering van de sociale
ongelijkheid. Hij gaat ervan uit dat
zulke ideeën totaal achterhaald zijn
en gelooft enkel in een amorele (niet
immorele) sociologie. Dat was natuur-
lijk een klap in het gezicht van de
maatschappijkritische sociologie, die
hierin een aanwijzing zag dat Luh-
mann eerder aan de behoudsgezinde
kant stond.
De verdere evolutie van de sociolo-

gie zal uitwijzen in hoeverre Luh-
manns teorie relevant is. Nu al kan
gezegd worden dat hij in elk geval de
wereld van de sociale wetenschappen

behoorlijk door elkaar geschud heeft.
Hoewel velen liever gezien hadden
dat dit op een andere wijze gebeurde,
lauwert de KU Leuven met Niklas
Luhmann in elk geval een bijzonder
socioloog.

StefJansen

Wie Luhmanns werk leest, besluipt
soms de indruk dat het even goed om
een natuurkundig of meer cyber-
netisch boek zou kunnen gaan. Vaak
draait het om termen als systeem,
kompleksiteit, omgeving, kommuni-
katie, autopoieisis en selektie.Dehoge
graad van abstraktie in"i:ijn teksten
maakt het er niet makkelijker op.
De bekendste en meest verspreide

toepassing van Luhmanns denken
Het kon moeilijk anders: net in het jaar van de feestelijkheden vindt men in de idee 'funktionele dif-

• • • ferentiatie'. Daarmee bedoelt hij het
rondde honderdste vel"Jaardag van desooale wetenschappen m proces waarin de samenleving zich

uitsplitst in wat hij noemt subsys-
temen. In traditionele samenlevingen
was van een dergelijke differentiatie
geen sprake: de sociale orde, de kul-
tuur en het hele leven waren gegrond
in de idee van de goddelijke orde.
Doorheen de geschiedenis kwam er
echter een uitsplitsing in subsystemen,
die elk instaan voor een specifieke
maatschappelijke funktie. Zo zijn er
onder andere de ekonomie, de poli-
tiek, het recht en het onderwijs. Over
de vraag in hoeverre deze funktionele
differentiatie zich al doorgezet heeft,
willen de meningen nogal eens uit-
eenlopen. Zeker is dat deze benade-
ring een uiterst krachtig paradigma
biedt voor de studie van de huidige
samenleving.
Met Luhmann werd een definitieve

stap gezetin de richting van een multi-
disciplinaire studie van het sociale:
zijn werk is niet eenduidig te klasse-
ren onder de (klassieke) sociologie.
Maar ook inhoudelijk is hij een bui-
tenbeentje. Het ongewone van Luh-
manns teorie wordt duidelijker als hij
afgelijnd wordt tegen andere benade-
ringswijzen in de sociologie. Zo ver-
schilt hij radikaal van stromingen die
vertrekken van het alledaagse leven,
van de interaktie tussen mensen.
Luhrnanns funktionele differentiatie
vertrok immers van bovenaf: het is

groep Crass. Vanaf dan begint de be- het sociale systeem dat zichzelf op-
zetting van de groep zich regelmatig splitst.
te wijzigen met Charlie Harper als Luhmann doet regelmatig heel
enige konstante. Ook de muziek gaat sterk denken aan een vroegere, zeer
meer en meer de heavy metal richting suksesvolle maar ook zeer omstreden
uit. Tijdens de jaren van dalende po- stroming in de sociologie: het funk-
pulariteit koncentreert Harper zich op tionalisme. Vooral in de jaren vijftig
zijn hobbyprojekt 'Urban Dogs'. In was deze school allesoverheersend.
'88 maken de originele groepsleden Toch werd haar, vooral door maat-
de reünie-elpee 'Killing Time'. schappijkritische sociologen zoals bij-
De UK Subs zijn een van de langst voorbeeld mensen uit de Frankfurter

bestaande punkgroepen en blijven re- Schule, steevast konservatisme ver-
gelmatig toeren in de Verenigde Sta- weten. Door de voortdurende toe-
ten en in Europa. Zij hebben veel spitsing op het status kwo en de stabi-
bands van de tweede en derde punk- liserende faktoren in de samenleving,
golven geïnspireerd. Zelfs heavy me- . -------------
tal-monsters Guns 'n' Roses beken- S kt
nen hun schatplichtigheid in de vorm tru uur
van hun cover van 'Down on the , j
Farm'. Hoewel recentere elpees niet _Ig vanpog.l
meer dezelfde kracht bezitten als hun
vroegere werk blijven ze, zeker live,
een bijzonder opwindend groepje. Met
enig meeval volgt in een volgende
Vetoeen interview met Charlie Harper,
die nu zowat 50 moet zijn.
In het voorprogramma van de Subs

speelt een Belgische groep, Funeral
Dress,afkomstig uit Heistop den Berg.
Zijdeelden al eerder de affiche met de
UK Subs, maar ook met Blitz,Belgian
Asociality en the Exploited. Nieuw
opnamewerkstaatop het programma.

(fd)

Vormen' 1"1
Dit jaar organiseert Student Aid
een vormingskursus ..Hiermee wil
men zoveel mogelijk informatie
bieden en "het denken en doen"
rond de ontwikkelingsproblema-
tiek stimuleren. Het tema is Cen-
traal-Amerika. Op 9 februari gaat
het over de landbouwproblematiek
en wordt een studie van de Unag
(de Nikaraguaanse boerenvak-
bond) ingeleid door KeesBlokland,
vertegenwoordiger van de Unag
voor Nederland. Op 10 februari
staat de positie van de vrouw in
Centraal-Amerika op de agenda
en het belang van de emandpatie-
beweging. Raf Allaërt, koördina-
tor van Jeugd en Derde Wereld,'
leidt de sessie.Op 11februari heeft
A1laert het over de betekenis en
waarde van demokratie in Cen-
traal-Amerika.
De vormingskursus gaat door in
de vergaderzaal van het Stuc, Van
Evenstraat 2d (nabij A1ma 2), elke
namiddag van 14.00 u tot
17.30 u. Inschrijven kan vanaf15
januari in het lokaal van Student
Aid, Sint-Michielsstraat 6, Maria
Theresiakollege.

COLISEUM
IJsschaatsbaan &J Eventscenter

Ambachtszone Haasrode

Voor al uw organisaties,
al dan niet op het ijs.

Vergaderingen, etentjes, cantussen en grotere evenementen zoals TD's,
beurzen, optredens, galabals. Ruimtes en zalen van 10 tot 5.000 personen.

Grootkeuken ter beschikking. Zeer ruime parking.
Persroom met alle faciliteiten

(telefoon, fax, kopieerapparaat, computer, laserprinter).
Overeenkomsten voor busvervoer mogelijk.

Schaatsbeurten elke avond van 20 tot 21.30 uur.
Discoschaatsbeurten op vrijdagavond van 20 tot 23.30 uur en op zondag-

namiddag van 15.30 tot 17.30 uur.
Voor Info: bel de Ice.phone: 016/40.11.31 of fax: 016/40.06.24
Referenties: Ekonomika·TD, LBK·TD, Al·optredens, Motorday, ...
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Horizontaal- 1 Germaanse natuurgeest -Slijk, modder 2 Familielid
- Mannelijk dier 3 Achteloos 4 Lyrisch drama - Bijbels gehucht
5 Scherp werktuig - Lote 6 Europese rivier - Dochter van Cadmus
7 Gekuipte houten vaten - Verbruikt 8 Dunne spijker uit staaldraad
9 Plat ovaal vat - Belgisch plaatsje 10 Legio - Leuk, jofel.
Vertikaal- 1 Meisjesnaam - Voegwoord 2 Spaanse stad - Schraal
3 Verbazingwekkend 4 Voetbalvereniging - Bijwoord 5 Blauwe kiel
- Mansnaam 6 Bijbelse man - Europese rivier ZWeerklinken -
Noordfrans riviertje 8 De hoeveelheid graan die geoogst werd 9 Voor-
deel- Cubaanse munt 10 Glijden - Durf.

• Bok. Sorry voor de vertraging (kot-
verhuis). Als je vorige zet Koning cS-b8
was, is mijn antwoord b2-b4. Ciao babe
(BB).

Zoekertjes Kom langs (Van Evenstraat 20, 1de ver-
dieping) of bel: 23.67.73 en vraag naar
Carl Meeusen.
• Student fotografie zoekt koppel dat
binnenkort in het huwelijksbootje stapt.
Wie bereid is om 'door de hel' te gaan in
ruil voor een gedegen huwelijksrepor-
tage kan bij mij terecht. Dleter, j.8. Van
Monsstraat 54, Leuven.
• Piet, waar blijft dat Ithaka-etentje? Wij
zijn tevreden met 3 gangen. De rest
• Het universeel duistere Pata-syndroom
is het eens met de gefruiteerde scheu-
tisten overde volgende stelling: d6 x l'S.
• Gevonden in park L&W op 12/1:
goudkleurig hangertje (gebroken hartje).
De harteloze kan bellen op het nr 0161
23.78.18. Vragen naar Bruno

• Roze Drempel-nieuws: heb jij er ook
nog veel behoefte aan om te praten over
je homoseksualiteit? Over persoonlijke
problemen, twijfels, moeilijkheden met
je ouders, vrienden enz. Kom dan dan
25/1 naar de coming-out praatavond
(ingeleid met een video) van het Goede
Spoor om 20.00 u in de Maria Theresia-
straat 114.
• Te huur: kamer 2de semester.
Bogaardenstraat SS, bij IIse. 021
582.30.51. Prijs otk.
• Stuc zoekt vrijwilligers om mee te hei-
Ren met het Festival van de Stille Film.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

.,....voor seminaries, evene-

.~menten, optredens, fui-
~ ven en TD's
~
NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• CRW-shminksterretjes. jullie komen
toch ook op 26 januari naar de Corso.
• Steven, 't is toch gelukt. Borsthaar,
borsthaar.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling,
Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3000 Leuven, 20.70.77.
• Bok, ik kan je vorige zet niet terugvin-
den, maar ik vermoed dat het Koning es-
bS was. Zo dit juist weze. is mijn •... daarmee heeft onze fotograaf vier
konstruktief antwoord b2-b4. Ciao babel van zijn honderd kondooms kunnen ge-
(BB) bruiken.
• Zwart geriemd boekentasje bevattende ====::::::::::::::::::::::==========:;;::
ee~ rode kursus che.mie en een kursus KAFEETEORI EEN _.
fvslka met Robert Smith-prent op. Tegen - -
beloning terug te bezorgen en liefst vrij
snel bij Mark Draeck, Vandenabeelelaan
15, Heverlee.
• Lesbiennecentrum vzw Labyrinth or-
ganiseert regelmatig aktiviteiten en fui-
ven, geeft een krantje uit met daarin
informatie over aktiviteiten in Leuven en
Vlaanderen, en doet aan onthaal. Fui-
ven: elke tweede en vierde zaterdag van
de maand in de Shrink. Onthaal: elke
dinsdag van 20.00 u tot 23.00 u in de
Minckelerstraat 46. paviljoen C.r--

Tekstverwerking
Laserprinting *Lay-out

Tekstinbreng
Boeken, tijdschriften, !

h . 1::cursussen, t esissen,«. ~
G 'alis d i ]espeer eer ID 'C

wetenschappeUjke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

• Kris, als je wat meer borsthaar zou
hebben, zou ik zo zeggen ... (hmm, hmm).
• Wie heeft er donderdag 14/01 aan
auditorium Vesalius mijn biblioteekboek
'De Toverberg' (T. Mann) gevonden enl
of meegenomen? Tegen beloning terug
te bezorgen bij Marnix, Tiensevest 30
(indien niet thuis, laat een briefje achter

• Wel kijk, ik zeg het, we zijn misschien
niet meer 'happy', maar toch gaan we
door met radio Estavoy. Elke woensdag-
avond tussen 22.00 u en 24.00 u op
103.3 fm. Groetjes, Louis uit Poelkapelle,
medewerker.
• Aan Inge M. (uit de Eikstraat). When
willl see you again? Groetjes F. Ps. Het
telefoonnummer was fout.
• Verloren donderdag namiddag 17/12:
plastic zak met nota's en kursussen
(verloskunde, patologische ontleed-
kunde, enz. 1ste dok. geneeskunde).
Terug te bezorgen bij Peggy (res. Groen-
veld, Celestijnen laan 76 Heverlee) of bij
CHristel en Kathleen (Heilige Geeststraat
lB2).
• Aan Enzo, de konfetti-smijter: mood
plan in de steigers what's~our number?
• En Pilatus sprak: 'Wie verkiest gij, Vic
of Barabasr en het gepeupel van de
straat schreeuwde: "Barabas!"ende recht-
vaardigen verborgen hun hoofd en ween-
den.
• Saw you, the 12th of january, in the
Albatros (international party) - you gave
me a cigarette - Want to have another
cigarette, want to see you again. Meet
me in the Shrink, Thursday 21st of
january, 24.00 h.
• Funky-metallurgie Hoboken zoekt een
gedreven, turbo-achtige stem. Een zan-
ger liefst. Stijn. F. Lintstraat 1B6.
• Zaïrees student zoekt vrijwillig(st)er
voor Nederlandse konversatie enkele
uren per week. Eventueel in ruil voor
Franse konversatie. Dhr. Mufuta, Ner-
viërsstraat 4, Leuven.

13.00 u KONCERT Een uur Kul-t-uur: Brahms in een uitvoering van
François Van Eetvelt (bas-bariton) en Sylvia Traey (pianiste), in
Gotische zaal stadhuis. toeg. gratis, org. Cultuurcommissie
KU Leuven ism Afd. Muziekwetenschappen KU Leuven.
14.00 u FILM 'My first wife' (1984), Australisch psychodrama van
Paul Cox. in Boekhandelstr. 9. org. Vlaams Filmmuseum en -archief.
IS.00 u LEZING 'De Kerken na het Kommunisme' door Prof. Dr. J.
Kerkhofs (KU Leuven), in MSI,org. Leuvens Instituut voor Centraal-
en Oosteuropese Studies.
19.00 u BIJEENKOMST Open vergadering Ithaka- kunstprojekt. Vrij-

.EOOS
19/01 om 2G.DO u: Presidiumvergadering, in l&W. I!l 19/01 om
20.00 u:Presidiumvergadering J!! 21/01 : Laatste dag inschrijving
Saint-Amour, aan valven.1!I26/0T om 17.00 u: Voorrondes korf-
bal gemengd, in kunstgras sportkot.

HISTORIA
19/01 om 22.00 u: Internationale fuif, in Albatros.

PSYCHOLOGISCHE KRING
19/01 om 20.00 u: Kringvergadering, in 00_14. I!l 19fol om
20_00 u: Kultuurvergadering, in Kringlokaal.1!l21/01 om 20.00 u:
Vergadering HalfTime, in Kringlokaal.

VRG
WIS/Ol om 20.00 u: 'jean de Florette', een film van Claude 8:erry
met Yves MOf\tand en Gérard üepardieu, in ZegerVan Hee, Kollege
De Valk.

Blijkbaar kriJflen we niet eJkewe.ek alle krlngaktMteiten binnen
en dat is natuurlijk erg jammer. Daarom dat Veto een oproep'wll
doen aan de kringen om al1e aankondigiligen in kringverband
binnen te t>rengen op Veto in een envel(}ppe op naam van Maod
Vermei re met (lIk informatie: dwz. datum, uur, plaats, aktiviteit,
pl"ijs en eventuele specifikaties. Het is ook mogelijk om op de
tweewekelijkse Algemene Vergaderingvan Kringraad deAdvalvas-
•ij~t m te vullen. ...-.•.•.•... . ..

en ik kom zelf)
• M'n Beestje, Kusje; je Plonske.

Tikwerk Vertaling
.Tekstverwerki~g i.;...

Geprlnt en/of op d+sket'te l .
Tel. 016/26.06.58
Fax 016/25.17.60

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

MAANDAG
20.00 u MUZIEK Muziekkwis, in Maria-Theresiastr. 114, org. Het
Goede Spoor fjongerengroep Roze Drempel).
20.30 u DISKUSSIEAVOND 'Fatal Attraction': lezing over de angst
van de demokratie voor de media (deel 2) olv. Mark Holthof,
publicist over media en film, in Stuc, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Een kleine remedie tegen de hoest' met Philippe
Ceulemans. Dirk Van Dyck. Boy Raaymakers en Ryszard Turbiasz,
VlamingenStr. 83, toeg. 300/200. org. Stuc.
21.00 u VERGADERING De MiRa-bijeenkomst wordt verplaatst naar
volgende week. in Stuc (1ste verdiep).
21.00 u OPTREDEN Kabaret met Karel Declercq, in Stadsschouw-
burg. org. cc Romaanse Poort.

23.00 u FILM 'Edward Scissorhands' (1990) van Tim Burton, met
Dianne West en johnny Depp. Met om 20.30u een voorafgaande
lezing en diskussie, in Stuc, toeg. 150/100.

DINSDAG
17.15 u FILM Antropologische film over Zuid- Amerika: 'Amazone,
the last frontier' (Kapaio, Xavante, Funai, lichaamsbeschildering,
rituelen). in PSI02.51, toeg. gratis, org. Studenten Antropologie
ism prof. R. Devisch.
18.15 u FILM Antropologische film over Zuid-Amerika 'La rivière des
pluies'. De dokumentaire schetst het leven van de Franse antropo-
loogjacques Lizot die onder de Yanomami- indianen aan de Orinoco
heeft geleefd, in PSI02.51, toeg. gratis, org. Studenten Antropolo-
gie mmv prof. R. Devisch.
19.00 u INFO Informatievergadering met video en praktische tips
rond solliciteren. Met Or. Diane Smedts. prof. Karel De Witte, R.
Bloemen en J. Schouteten, in aud. Z. Van Hee. org. Coördinatie-
commissie Plaatsingshulp.
20.00 u FILM 'Das Schreckliche Mädchen' (1990) van Michael Ver-
hoeven. in het kader van de Anne Frank-tentoonstelling. Over een
meisje dat op zoek naar de aanbreng van haar stad tijdens het
Derde Rijk met hatelijkheden en doodsbedreigingen te maken
krijgt, in Studioke, org. Stuc ism Studio Filmtheaters.

20.00 u INFO Tweede informatieavond omtrent werk- en kennis ma-
kingsvakanties in Derde-Wereldlanden, in Stuc, org. Stichting De
Nieuwe Wereld.

20.30 u lEZING 'Fatal Attraction': lezing over de angst van de
demokratie voor de media (deel 2) olv Mark Holthof, publicist over
media en film. in Van Evenstr. 2d, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'Een kleine remedie tegen de hoest' met Philippe
Ceulemans, Dirk Van Dyck. BoyRaaymakers en Ryszard Turbiasz. in
Stuc. Vlamingenstr. 83. toeg. 300/200.
23.00 u FILM 'Cape Fear' in een regie van Martin Scorsese, in Van
Evenstr. 2d, org. Stuc.

WOENSDAG
09.00 u KOLLOKWIUM 'Voorbij haat en angst': open kollokwium van
het Europees Parlement over racisme en xenofobie als fenomeen en
beleid als remedie. Met als gastsprekers oa. jaap Kruithof (RUG).
Hugo Gijsels (auteur), Awraham Soetendorp (Rabbijn Liberalejoodse
Gemeente, Nederland), in PDS, org. Europees Parlement. Bureau
voor België.
12.00 u INFOjona-lunch met rektor Dillemans, injan Stasstr. 2, org.
UP.

willigers welkom, in Stuc (1ste verdiep).
20.00 u VERGADERING Studenten tegen Racisme, in MCC Mala
Ibrahim.

20.30 u FilM Franse eksperimentele film doorjaccues Haubois, alias
jakobcis. in Stuc, toeg. 150/100.
20.30 u INFO Info-avond over Zaïre, in Jan Stasstr. 2, org. UP.
20.30 u SHOWEntertainment metjacques Vermeire, in Stadsschouw-
burg, org. cc Romaanse Poort.

24.00 u FILM 'The lady from Shangai' (1946) van en met O.Welles, R.
Hayworth, over de naoorlogse morele anarchie, in Stuc.

DONDERDAG
12.30 u BIJEENKOMST Groene Babbel. werklunch van de Agalev-
studenten in zijzaal van Alma 11 (zoek groene affiche). 20.00 u
GESPREKSAVOND 'De oekumene in een krisis. Waarheen met de
oekumene?', in Kleine Aula MT, org. Fakulteit Godgeleerdheid.

20.00 u KONCERT Big Band Lemmensinstituut olv. Bert jorls en
Perkussie-orkest Lemmensinstituutolv. Ludo Claesen, in Koncertzaal
Lemmensinstituut, toeg. 150, org. Koncertvereniging van het
Lemmensinstituut.

20.30 u KONCERT In de '6 x Eeuwig'-koncertreeks:joris Verdin met
'Het harmonium tussen 1840 en 1899: Bizet, Franck. Liszt' , in
Vlamingenstr. 39 (Kadoc), toeg. 300/250, org. De Naamloze Vlakte
vzw en Kadoc.
20.30 u VERGADERING Leuvense Wetenschapswinkel. Iedereen wel-
kom, in Naamsestr. 96, 10k.03.06.

VRIJDAG
09.30 u KOLLOKWIUM 'het konflikt in het voormaligejoegoslavië in
het internationaal juridisch perspektief' met prof. E.Suy, in aud. Z.
Van Hel'. org. Belgische Rode Kruis/Vlaamse Gemeenschap.
20.00 u INFO jos Van der Velpen spreekt voor migranten over
ekstreem rechts, in Mala Ibrahim, org. Tint.
20.00 u KONCERT Klassieke muziek door het Filharmonisch Orkest
BRTN olv Alexander Rahbari en met France Springuel (cello): D",
Boeck, Dvorak, Beethoven, in Stadsschouwburg, toeg. 650 tot 300,
org. cc Romaanse Poort.

20.00 u LEZING Diskussieavond 'Aktuele lessen uit het historisch
anti-semitisme' door Ludo Abicht, in cc oratortenhot. Mechelsestr.
111, org. Masereelfonds afd. Leuven.

22.00 u FUIF Antiracisme- en verdraagzaamheids-TD, in Albatros,
org. jongsocialisten Leuven.

ZATERDAG
20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest olv jan Cayers en
met Anne en Walter Boeykens (klarinet) voeren muziek uit van
Krommer en Beethoven. Het koncert is ten voordele van vzw Mobiel
en andere sociale werken te Leuven, in Koncertzaal Lemmens-
instituut, toeg. 800 tot 350, org. Fiftyone club Leuven.

MAANDAG
20.00 u INFO Coming-out praatavond, ingeleid met een video, in
Maria-Theresiastr. 114, org. Het Goede Spoor/Roze Drempel.

20.30 u FILM 'Magnificent obsession' (1953) van Douglas Sirk.
Melodrama met Rock Hudson als playboy en nietsnut die na een
ongeluk besluit zijn leven te beteren, in Stuc, toeg. 150/100 .
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Wie beslist in politiek België?

"Het beleid wordt
eigenlijk bebakend door een elite"

Het boek vertrekt van de vaststelling dat de
werking van de politiek in België niet of nauwe-
lijks te begrijpen valt vanuit de grondwet. Noch-
tans is het predes We grondwet die de hoofdlij-
nen van het politiek>bestel zou moeten vastleg-
gen en de relaties tussen de verschillende onder-
delen ervan zou moeten bepalen. Een veel beter
en wel bruikbaar uitgangspunt voor analyse
daarentegen, zo stelt Dewachter, is kijken naar
de mogelijke manieren waarop besluitvorming
in België tot stand komt. Daartoe onderscheidt
hij dan meerdere types.
Die types kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo

spreekt hij onder andere van strijdpuntsbesluit-
vorming, waarbij de politieke diskussie veeleer
opengegooid wordt naar het publiek, en pacifi-
katiepolitiek, waarbij een kompromis gezocht
wordt tussen de betrokken partijen maar al wat
verder van de burger af. Technokratie slaat dan
weer op een type waarbij de beslissing genomen
wordt door deskundigen ter zake maar waar de
ingewikkeldheid van de materie kontrole vaak
onmogelijk maakt. Tenslotte is er ook nog de
zogeheten 'onderhandse besluitvorming', die
in een kleine kring plaatsvindt zoals tussen
ministers onderling en dikwijls bijna onopge-
merkt kan voorbijgaan, maar daarom niet min-
der belangrijk is.
Dewachter besteedt vervolgens nog aandacht

aan de partikratie en de burokratie in België,
om afte sluiten met de invloed van de 'elite' op
de politiek en het verweer van de oppositie
hiertegen.

Veto: In uw boek stelt u dat de funktie van het
parlement in België al te dikwijls herleid is tot het
registreren en passief goedkeuren van wetsontwer-
pen en beslissingen van de regering. Maar zou de
besluitvonning grondwettelijk niet predes in het
parlement moeten gebeuren?
Dewachter: ..De oorspronkelijke bepaling van
het Belgische parlement houdt in dat de parle-
mentsleden alleen volgens hun geweten zou-
den moeten handelen. Als vertegenwoordigers
van de natie nemen zij kollektieve beslissingen
en vertegenwoordigen zij het hele land. Die
beslissingen zijn oriënterend voor de uitbouw
van de Belgische maatschappij. Als men na-
gaat in hoeverre dit patroon nog aanwezig is
dan stelt men vast dat tegenwoordig vele wetten
uitgedacht worden in kabinetten en in de rege-
ring, en dit in een verhouding van ongeveer 85
tot 15 procent. Indien men echter opwerpt dat
parlementsleden kunnen amenderen, ziet men
dat het gros van de amendementen wel van
parlementsleden afkomstig zijn, maar het over-
grote deel van de amendementen die aanvaard
worden zijn juist diegene die door de regering
ingediend werden.»
"Nu is de regering een scheve selektie uit de

volksvertegenwoordiging. Ze is niet representa-
tief, maar welbepaalde, ideologisch getekende
segmenten treden naar voren. Zij vormen de
regering en bepalen in aanzienlijke mate het
beleid in de Belgische maatschappij. Zo is de
eigenlijke opvatting van de 19de eeuw van het
parlement uitgehold en de macht naar andere
instanties verschoven. Eén van die instanties is
zeker de regering.»

Inadekwaat
"Maar naast de regering worden er ook tal-

rijke besluiten genomen door de sociale part-
ners. De besluitvorming is hier nog duidelijk
waarneembaar. Daarnaast bestaat er echter
ook een meer verborgen besluitvorming. De
technokratie geeft daarvan een voorbeeld. Be-
paalde sektoren in de maatschappij, neem nu
bijvoorbeeld de ekonomie, zijn immers onder-
worpen aan vrij dwingende wetmatigheden.
Met die wetmatigheden kan men niet zomaar
doen wat men wil. Alleen de deskundigen zijn
ermee vertrouwd. Zij formuleren vanuit hun
kennis de meest aangewezen oplossing, de tech-
nisch juiste oplossing. Dit is bijvoorbeeld ook
meer en meer het geval met de milieuproble-
matiek. Die oplossing wordt dan niet meer ter
diskussie gesteld want het zou de enig juiste zijn,
en overigens kan de gewone man ze nauwelijks
volgen, laat staan beoordelen of kontroleren»
"Een tweede type van verborgen besluitvor-

ming is de 'onderhandse'. Die verloopt nooit
goed zichtbaar. Een komplekse maatschappij
als de onze besturen vergt namelijk honderden
grote en kleine beslissingen. Men kan die niet
allemaal breed open smeren via het parlement
of via de massakommunikatie want men zou
uiteindelijk achter de feiten aanhollen. Bepaalde
problemen vragen een snelle oplossing. Een
kleine kring van beslissers leent zich daar het

Konfrontatie

Van de hand van professor Wdfried Dewachter, afdelingshoofd van het deporte-
ment Politologie aan de fakulteit Sociale Wetenschappen, verscheen enige tijd
geleden het boek "Besluitvorming in politiek België". Hierin tracht hij een
inzicht te geven in hoe beslissingen genomen worden in de Belgische politieke
wereld

zich meer politiek gaat scholen. Een demokra-
tische maatschappij betekent immers dat het
geheel van de natie zichzelf bestuurt. Het is dan
ook opmerkelijk dat diezelfde maatschappij,
behalve een deel kwalitatief betere pers, heel
weinig inspanningen doet om aan zijn burgers
uit te leggen hoe het allemaal in zijn werk gaat
zodanig dat die het kan begrijpen en eradekwaat
over kan oordelen. De Belgische maatschappij
doet hiervoor duidelijk te welniq.»

Konfrontatie
Veto: Kan het prindpe van een referendum hieraan
verhelpen?
Dewachter; "Met een referendum kan men in
elk geval belangrijke problemen doorhakken.
Maar of dit dan ook altijd in de goede richting
gebeurt is zeer de vraag. Wel opvallend is dit: bij
een referendum kan de bevolking de politici
niet meer verwijten een verkeerde beslissing
genomen te hebben - de bevolking is immers
zelfverantwoordelijk voor de gevolgen die haar
keuze zal hebben. En daarin zit er dan wel een
leerproces: laten wij als burgers maar eens goed
nadenken wat we doen bij een referendum.»
"In zijn keuze zal men bovendien doorgaans

zijn politieke partij volgen of het standpunt van
belnnqrijk politici. Daardoor is de kiezer dan
ook niet helemaal aan zijn lot overgelaten. De
uiteindelijke legitimiteit van een politiek bestel
wordt tenslotte bepaald door een goed beleid:
enerzijds kan een referendum soms niet altijd
de beste keuze als uitkomst geven, maar ander-
zijds bestaat zo ook de mogelijkheid om er die
politieke kwesties uit te halen en aan de burger
voor te leggen die hij te belangrijk vindt om er
zijn zeg niet over te hebben.»

Politieke besluitvorming heeft men duidelijk niet in de hand (foto Dieter Telemans)

Veto: Eenvan destellingen in uw boek is dat veelvan
de beslissingen in het Belgische beleid eigenlijk
bepaald. worden door een zekere klasse machtigen
en rijken, die u de 'elite' noemt. Hoever reikt de
macht van die elite?
Dewachter: «Men kan zeggen dat de elite ei-
genlijk het beleid bebakent. Zij stelt de grenzen
en de normen waarbinnen het beleid kan ge-
voerd worden, maar laat toch nog een zekere
speelruimte toe. Een van die normen is bijvoor-
beeld het koncept van de parlementaire demo-
kratie en dan meer bepaald hoe zij nu specifiek
funktioneert, met een belangrijk aandeel daarin
voor de partikratie. Strijdpunten moeten wor-
den afgevlakt. Onder die normen zit ook het feit
dat men België tot federatie kan omvormen,
maar vooralsnog niet tot een konfederatie kan
gaan.»
..Maar die grenzen zijn niet onveranderlijk. Ik

zie twee mogelijkheden om die te wijzigen. Ten
eerste zal de elite niet aan maatschappelijke
veranderingen voorbijgaan als die te manifest
zijn. Neem bijvoorbeeld het ineenstorten van de
Sovjetunie. De elite heeft dan haar Koude Oor-
log-opstelling laten varen en is zich steeds dui-
delijker beginnen profileren binnen de lijn van
de wereldpolitiemacht. Een tweede mogelijk-
heid bestaat erin om via sociale bewegingen
aandacht op te eisen en oplossingen naar voren
te schuiven, die lang hard kunnen maken en
dan uiteindelijk de konfrontatie met die elite
aan te gaan.»

Veto: Wat is de rol van de oppositie binnen dit
systeem?
Dewachtert "Allereerst moet men een onder-
scheid maken tussen heel wat soorten oppositie.
Die kan immers gaan van bereid zijn tot mee-
werken en streven naar een akkoord, tot de
fundamentele systeemoppositie die het hele be-
staand systeem in vraag stelt. Voor de ene partij
kan het een tijdelijke situatie zijn, andere par-
tijen zitten dan weer voortdurend in de opposi-
tie. Die verschillende werkwijzen leiden tot uit-
eenlopende effekten. Maar in elk geval moet er
de nadruk op gelegd worden dat oppositie iets
aktiefs is: oppositie moet zich waarmaken, zij
moet aangepaste programma's opstellen en die
duidelijk maken via aktie, manifestaties, en op
die manier zeggen wat zij goed of niet goed
vindt of wat zij zou veranderen. Dat is een
dagdagelijks hard werken.»

best toe. Dergelijke beslissing is dan ook moei-
lijk op het spoor te komen. In de meeste geval-
len wordt de onderhandse oplossing pas opge-
merkt wanneer ze uitgevoerd wordt.»

Veto: Als we de huidige toestand bekijken, kunnen
we dus stellen dat de grondwet inadekwaat is.
Betekent dit dat de instellingen opnieuw op de leest
van degrondwet geschoeid moeten worden of moet
men de grondwet aan de bestaande realiteit aan-
passen?
Dewachten "In de 19de eeuw stond de Belgische
grondwet model voor vele andere Europese
grondwetten. Hij zette een stap vooruit in het
proces van demokratisering en was vanuit de
maatschappijkoncepten van die tijd logisch ge-
schreven. Maar doorheen de tijd zijn die opvat-
tingen voorbijgestreefd. Een andere vorm van
betrokkenheid van de burger bij het politiek
bestel is ontstaan, zoals het algemeen enkel-
voudig stemrecht, en bovendien zijn ook andere
manieren van besluitvorming aangewend. De
maatschappij ontwikkelt nieuwe werkwijzen om
de veelheid van problemen die zich aanbieden
op te lossen. Het grote probleem is dan om die in
onze stroeve grondwet in te schrijven. Het is
overduidelijk dat onze grondwet helaas ver af
staat van hoe de besluitvorming de facto ver-
loopt. Daartegenover staat echter dat een een-
voudige grondwet schrijven een erg moeilijke
opdracht is in zo'n komplekse maatschappij als
de onze. Daarenboven is het zo dat in de huidige
versie van de grondwet een aantal artikels staan
die voor louter 'politiek' gebruik iri de grondwet
geschreven zijn.»

Veto: Wanneer men degrondwet gaat herschrijven,
loopt men dan niet het risiko dat men de huidige
toestand van partikratie gaat institutionaliseren?

Dewcchter: «Men kan de grondwet in België
niet herwerken zonder de partikratie erin te
schrijven. De partikratie is een belangrijke faktor
in de Belgische politiek. Denk de partijen weg in
België en een groot deel van de politieke besluit-
vorming zakt in elkaar omdat ze gewoon geen
ruggegraat meer heeft. Het begint al bij de
verkiezingen: de kiezer verdeelt immers alleen
maar de zetels onder de politieke partijen. En
het zijn dan de partijen die bepalen wie in het
parlement gaat zitten, wie deel uitmaakt van de
regering, wat het programma ervan zal zijn. Dit
zijn positieve funkties in het licht van het hui-
dige bestel. Niettemin pleit ik voor een ander
systeem: het rechtstreeks verkiezen van de rege-
ring. Maar dergelijk voorstel heeft weinig kans
op slagen want de uitvoering moet grotendeels
door de politieke partijen gebeuren. Zij zouden
op die manier een aanzienlijk deel van hun
macht verliezen.»

Veto: Maar is een onafhankelijk parlementslid, niet
gebonden aan eenpolitieke partij en zoals degrond-
wet het voorschrijft, wel realistisch?
Dewachten ..Dat is eigenlijk de oude droom
van sommige wetenschappers en vooral van
politici zoals George Washington om een poli-
tiek bestel te hebben dat zonder politieke par-
tijen werkt. Het Belgische parlement is overi-
gens zo gestart. Maar dat systeem heeft het niet
gehaald en heeft het moeten afleggen tegen het
ontstaan van partijen die uiteindelijk een gro-
tere effektiviteit en daadkracht bleken te heb-
ben. Dit neemt echter niet weg dat er niet
gezocht kan worden naar andere systemen waar-
bij de gewone man meer inspraak heeft. Hier-
voor is het dan wel noodzakelijk dat de burger
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