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Opening academiejaar '81-'82

Sociale sector
bedreigder dan ooit

OPEN BRIEF AAN
ALLE POLITIEKE

PARTIJEN
Brussel, 28 september 1981.

Geachte Heer Voorzitter,

De studentenbewe."ing wordt
weer gekonfronteerd met een
nieuwe reeks maatregelen en
voorstellen i.v.m. het Ho-
ger Onderwijs.

Met name de KB's Bysk~n.-
Coens i.v.m. de subsidiä-
ring van Derde Werelds tu-
denten, het wetsvoorstel De
Bandt betreffende de socia-
le sektor en het nieuwe
ontwerpdekreet voor de stu-
dietoelagen, maken onder-
deel uit van onze grote
bezorgdheid.

Vermits de verkiezingsperi-
ode een ideaal ogenblik is
om duidelijke taal te spre-
ken (?), verwachten wij dan
ook een klare stellingname
van Uw partij rond de
problematiek van het Hoger
Onderwij s. Meer bepaald de
houding t.o.v. genoemde
maatregelen, naast de door
Uw partij voorgestane even-
tuele alternatieven zouden
ons zeer interesseren.

Wij verwachten antwoord
voor 15 oktober 1981, dag
waarop een nationale stu-
dentenbetoging wordt geor-
ganiseerd.

Op basis van de ten laatste
op die datum aangekomen
stellingnamen, zullen wij
onze houding en oproep
baseren voor de komende·
verkiezingen. Wij zullen de
studenten oproepen niet te
stemmen voor parti:)ën die
de sociale afbraak in het
Hoger Onderwijs en de af-
bouw van de demokratisering
in de praktijk voorstaan.

Mogen we U erop wijzen dat
niet antwoorden voor ons
betekent àat de zaak U niet
voldoende 1nteresseert ; in
dat geval is de konklusie
duidelijk.

Deze brief zal eveneens
gepubliceerd worden in de
studentenpers.

Namens het
Nationaal Aktiekomitee

voor de Demokratisering
van het Onderwijs

E. Donckers
F. Bergiez

P.S. Het NAK groepeert op
dit ogenblik meer dan 30
studentenorganisaties,
werkzaam in beide landsge-
deelten, en universiteiten
en NUHO-scholen.
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Deze senator wil ook de
inschrijvingsgelden aanwen-
den om deze "sociale sec-
tor" te bekostigen. De
inschrijvingsgelden worden
nu echter reeds voor een
belangrijk percentage ge-
bruikt om de gewone werking
van de universiteit te
financieren. Dat geldt bv.
voor projekten die verbete-
ringen willen aanbrengen in
het onderwijs, recyclage-
aktiviteiten, enz ...

sector worden daarbij prin-
cipiëel ondernemingen die
niet meer moeten worden
gesubsidiëerd. De conse-
quentie is duidelijk : de
inschrijvingsgelden zullen
blijven stijgen, als een
vorm van huisvuiltaks di~
omhoog gaat met de kosten
van de huisvuilophaling.

BNL

Grondbeginselen zelf
in het gedrang

Op ,het studiewee-
kend van de Algeme-
ne Studentenraad
(28-30 sept.) ging
heel wat aandacht
naar de nieuwe
voorstellen m.b.t.
de Alma's, de psy-
cho-medische dien-
sten, de univer-
sitaire peda's
e.è.~. di~ ~amen de
zgn. "sociale sec-
tor" vormen. Een
voorstel van C.V.P-
.-senator De Bondt
wil belangrijke
wijzigingen aanbre-
ngen in de concep-
tie van deze "soci-
ale sector". De
voorzieningen zou-
den worden beperkt
en wellicht selec-
tief worden georga-
niseerd. Enkel stu-
derrten uit' minder-
begoede' gezinnen
zouden in 'dat geval
nog in de Alma's
terecht kunnen.

Alleen is onderwijs geen
huisvuil. Hogere rnschrij-
vingsgelden, net zoals een
Alma voor 'behoeftigen' ,
passen in een denkwereld
waarin ongelijkheid en dis-
criminatie aanvaard worden
en zeLfs geïnstitutionali-

tie in Je regering waar- seerd.
schijnlijk zou zijn, dan
zal aan de universiteiten

Indien het voorstel De
Bondt zijn weg zou vinden
door het nieuw verkozen
'parlement, wat met een
liberaal-katholieke coali-

meer toelage voor onderwijs
moeten worden verstrekt. Of
anders moeten de inschrij-
vingsgelden omhoog.

Belangrijker is echter de
idee die senator De Bondt
propageert: de Alma's
e.d.m. zijn een voorziening
die, als een soort OCMW, de
behoeftige studenten moeten
'helpen', en bovendien in
hun geheel door de studen-
ten moeten worden betaald.
De Alma's en de sociale

Foto links : Karel
Tavernier is, als
nieuwe vice-rector,
voorzitter van de
Raad voor Studen-
tenvoorzieningen.
Van zijn houding
m.b.t. de sociale
sector hangt veel
af.

Beeld uit de vredesmars (23 juli 1981). Meer over de
vredesproblematiek elders in dit nummer.
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LEZERSBRIEVEN REDACTIONEEL
Rector Oe Somer heeft in zijn carrière de studenten al
veel beloofd. Ook nu weer bevestigt hij in het
interview op p. 10 dat hij aan de kant van de studenten
staat waàr het gaat om de bedreigde sociale sector.
Wat zijn toezegging echter geloofwaardig maakt is de
situ~tie van de K.U.Leuven zelf. Met haar 20 000
ingeschreven studenten is Leuven de grootste Vlaamse
universiteit. Zij kan bogen op ruime soc-iale voorzie-
ningen en op een uitgewerkt net van (gratis) studiebe-
geleiding (waar, tussen haakj es, desalniettemin veel
over te zeggen valt).
De groei en de kwaliteit van de K.U. Leuven worden
echter bedreigd. De studentenaantallen, en dus de
inkomsten, dalen. Meer en meer kandidaat-studenten
opteren voor niet-universitair hoger onderwij s. En de
besparingen knagen aan het budget.

Met het voorstel De Bondt zal de K.U. Leuven 110 van de
131 mi'ljoen aan 'sociale' subsidies verliezen,. De Bondt
wil in plaats daarvan inschrijvingsgelden gebruiken.
Dan nog zal hèt 'sociale' budget van de K.U. Leuven
volgens hem met 16 , naar beneden moeten. Daarin is
niet begrepen dat "ruim 60 miljoen aan inschrijvingsgel-
den zullen w~ggetrokken worden uit het onderwijs en het
onderzoek zelf.' Hoe moeten die worden vervangen?
De, door Bosmans voorgest~l.de hervorming van de studie-
toelagen ,zal, anáerzijds -6000 beursgerechtigden beurs-
loos maken.' Voor 55 , van de studenten aan wie een
beürs wordt verstrekt zal deze laatste volslagen
9nvoldoende zijn~ oOk van deze studenten zal een
aanzien~ijk deel van de unie~ wegblijven.

In zijn toespraak heeft de A.S.R.-woordvoerder gespro-
ken vanuit een geest van solidariteit met de ganse
universitaire gemeenschap. De st~dentenvertegenwoordi-
gers zetten' daarmee niet hun vroegere kritieken opzij.
Geenszins.

Maar iedereen moet weten dat het komende jaar cruciaal
zal zijn voor de universiteit, in haar huidige vorm. We
hopen dat rector De Somer ter gelegener tijd op zijn
beurt zijn solidariteit met de hele universitaire
gemeenschap zal ~onen.

Er is op 15 oktober een betoging in Bru~sel.

....

zijn" ofwel betekent het
dat het al te laat is, dat

Als ik een huis in aanbouw het al voor d!! deur staat,
zie of ik hoor "Ain't de zelfmoor'd van de homo
nobody white singing the ridens, lude~s, viat?r en
blues", als ik tussen twee het hele over~ge zootJe.
hoofdstukken historische
gramatika door even voor
het wentelraam ga staan en
onverschillig witte wolken
ziè overdrijven, of ik hoor
op Scorpio (2 sept) niet zo
onschuldige, aankomende
eerste-jaarsstudenten en
hun lieve ouders voor de
Veto-mikro in een maar al
te gekunsteld burgertaaltje
hun dito aspiraties verkon-
digen, dan voel ik van
binnen mijn hoofd 'nee'
~chudden : is er dan toch
niets aan de hand ? Zijn de
media dan toch maar rekwi-
sieten van dit schouwto-
neel ? En zoniet, hoe komt
het dan ~at (ook) ik de
spanning bijna niet (meer)
voel, die er toch is, want
ande~s,zou ik dit toch niet
van,me af moeten schrijven.
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DESL~F 'DERONSCHULDIGEN

Anders zou er toch niet
zoveel sociaal en politiek
engagement zijn. Of is door
en na de katharsis van 'Wir
hahen es nicht gewuBt' en
de daaropvolgende revolu-
ties ruimte en tijd ge-
kreëerd voor een pseudo-ge-
neratie die ietwat nostal-
giscb en dus maar geënga-
geerd is. om het engage-
ment ?, Oe El Salvador aktie
lijkt doodgebloed terwijl
een nieuwe Napoleon de hand
nooit in eigen bq,ezelll zal
durven steken. Of zijn wij
de generatie van de hoop,
in beide betekenissen van
het woord ?

-Er is voor mij een gebrek
.... ~aan. geesteLi1ke symptomen.

Of_l is dat een teken !kt
we niet ongerust hoeven te

Neem de kunst. Waarover
wordt er bijvoorbeeld ge-
schreven? Wat men het
hedendaagse neo-realisme in
de Nederlandse Poëzie
noemt, is eerder een kon-
sumptieliteratuur die het
moet hebben van zelfgenoeg-
zame spitsvondigheden en
opsommingen van futilitei-
ten die niet eens het
alledaagse overstijgen.

Veel van dat soort gedich-
tjes hebben ook maar de
'waarde' van een colablikje
waar Warhol zijn handen van
afhield. Nochtans is het de-
bedoeling "een demokra-
tische, maar tevens maat-
schappijkritische bewust-
wording, een frisse rela-
tiveringsgeest die frustra-
ties helpt oplossen i. p ,v.
ze te cultiveren, het ont-
hullende en ontmaskerende
naak te woord i. p ,v . verho-
len impotentie, integratie
van h.et kreatieve produkt
in het leven van alledag en
alleman i. p ,v. autonome en
geïsoleerde salonsacrali-
teit •.• " (De Nieuwe-Realis-
tische Poëzie in Vlaande-
ren. Orion, 1972) na te
streven. Nou, mij goed. De
bedoeling is er dus en die
is goed. Maar de manier
waarop niet. De Geest ont-
breekt. We leven in een
stuwdam, maar doen alsof we
in een meer leven. Weweten
dat 'Het Ei van Einstein ';
(J~ap Harten) bestaat, maar
het is afsof we er niet mee
zitten. ,OK, er bestond een
pablo Keruda, maar wè
schrijven zijn versjes 0'

wenskàartel'l öf lezen ze
maar als ontspanning. En
hier en daas.- staat er nog
iemand op 1 máar met welke
ijdele pretenties ?

Er zijn geen symptomen want
er is geen koherente tijds-
geest als voedingsbodem~ Of

is er misschien wel een
tijdsgeest die van de ver-
scheidenheid, en vinden we
er de eenh~id niet in omdat
wij ieder onze eigen koude
oorlog voeren, omdat we
elkaar niet (willen) her-
kennen of omdàt de media
ons en zichzelf ongemerkt
verzoend hebben met wat
binnen en buiten ons rijke
Westen in lauwe en hete
oorlogen aangericht wordt ?

Henry Kissinger heeft eens
iets. zinnigs gezegd, Lnx de
aard van : "Het feit' dat
de gedachte van ~O III
bestaat, is voldoende om~er
zeker van te zijn dat die
er ook komt. Het is alleen
een kwestie v.n tijd. '! Waar
zijn onze Gorters en Van
Ostayens,onze dadaïsten,
poètes maudits -en experi-
mentelen •.• ? Ik oordeel
niet, ik vraag het me
alleen af. Ik stel alleen
vast dat er in feite niets-
gebeurt. Ofwel stellen we
ons tevreden met het uit-
melken van reeds lang ver-
worven gouden koeien tot
wij en zij erbij doodval-
len, ofwel zitten we in de
bekende stilte voor de
storm. Maar in plaats van
een voorafschaduwing, van
die storm, vinden we alleen
een misbegrepen stilte zon-
der lading. Of zijn wij de
fatalisten van de nacht?
Misschien zit jij met even-
~eel vragen en zijn die het
antwoord.

Raf Pepels

[ueien 's .cerner -
.. Terwijl ik op een opvullen van de lesrc:x>sters
septembermorgen naar mijn voor de leraars an het
stageschool fiets, Loei t; de middelbaar onderwijs een.
fabriekssirene boven het anti-sociale en nutteloze
'duizendkoppig stakingspiket bezuiniging wil doorvoe-
aan de gJ:'ote póort van de ren: de 535 miljoen die
Boelwerf in Temse. Er hangt het ministerie van Arbeid
mist in de straat en de en Tewerkstelling moeten
MLB-er die in Leuven na de uitbetalen aan dopgeld voor
meeting tegen het fascisme werkloze afgestudeerde •.
(10 maart) opriep voor een
korte betoging, steekt de" In de Goudsbloem, zowat
straat over. Een VVS-er uit het VU-kafee van Leuven,
Gent, ondertèkenaar van het hangt een affiche van TAK-
Pólekar-manifest van janua- Vlaamse Republikeinse Bewe-
ri, wandelt tussen de sta- ging: België barst, niet
kers. En in een ui tzending door de taal maar door het
van Panorama zie ik een staal. Dat staal heeft
bekend MLB-er uit romaanse alvast de 28ste regering
staan grinniken met de in van na de oorlog doen
de lucht vurende portier, vallen. Panorama brengt een
die het piket niet wil reportage over de reakties
doorlaten. De student heeft van de gewraakte Waalse
zelf nog een paar jaar als staalarbeiders na de val
lasser in de metaalsektor van de regering en laat zo
gewerkt. Het doet wel raar de. stem horen van de "on-
tijdens de vakantie Leu- heilsbrengers", althans
vense gezichten op teevee volgens de voor 95,75'
te zien. De Kristenen voor rechtse pers in Vlaanderen.
het Socialisme van Leuven Enkel De Morgen heeft gewe-
schrijven een brief naar zen op het belang van
Panorama om te zeggen dat 50 000 staalarbeidsplaatsen
ze meer ekonomische achter- en 200 000 indirekt daarmee
grondinformatie hadden ge- verbonden jobs. En alles
wild over de krisis in de loopt gesmeerd voor' de
scheepsbouw en ze hadden in Limburgse steenkoolmijnen,
de reportage de soli- die nochtans ook geld kos-
dariteit' gemist die ze ten, zegt Spitaels.
gevoeld h.adden onder de
stakers in het piket. Zo te
zien komt links Leuven op
het Boelkonflik-t af als
motten op een gloeilamp.
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.. ' Noq elf dagen voor
d' unief begint. Het natio-
naal aktiekomitee voor de
demokratisering van het
onderwijs protesteert in

.. Er zullen binnenkort noq Aktueel tegen het voorstel
meer lichtjes branden in de Oe Bondt over de sociale
Belgische politiek. Tijdens sektor en het nieuw ontwerp
de middagpauze in het kof- inzake studiebeurzen. Er
'fiesalon, in de leraars ka- komen verkiezingen, zegt
mer van mijn stageschool, men, in november, en _n
vertelt een CVNMO-delegeezal nu vanaf achttien jaar
(ACV-onderwijs) dat de om- kunnen ste_n. Hoe zwaar
zendbrief van Calewaert wegen 100 000 stu-
betreffende het maximaal dentenste.-en ?
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SOCIALE SECTOR,

ren dan men kan doceren.
5. te slordig: namelijk

slechte kwaliteit, ono-
verzichtelijk, te veel
taal- of spellings-
fouten, geen inhoudstii-
fel, ...

6. te winstig : sommige
proffen doen echt geen
moeite om stuitend
winstbej ag enigszins te
verdoezelen: zo boden in
het verleden kursussen ,
gedrukt op kosteh van
het departement, wel
eens' een maximale spij-
ziging van een 'privé
bankrekening.

7. enz ..•

Hoe kan na onderzoek op een
klacht gereageerd worden ?
1. Kontakt opnemen met

kring en betreffende
prof.

2. Oe akademische overheid
trachten te sensibilise-
ren.

3. Publiciteitskampanje-via
VETO-: de prof als het
ware aan de schandpaal
binden.

4. Het uitgeven van een

geen verhoging .inschrfjvings-.
gelden!

15u.
ein

~...~,.~,
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piraatkursus; name~ijk
een identieke doch goed-
kopere uitgave, stiekem
gedrukt op onbekende
studentenpersen.

Ziezo, tot zover deze eer-
ste beknopte informatie in
dit blad boordevol arti-
kels. Misschien vind je
dit alles wat overdreven
voorgesteld. Inderdaad, 't
en is niet alles ach en wee
hier in dit huis van studie
en genot. Inderdaad, 95%
van het professorenkorps is
braaf. Maar zoals de
dokter er is voor de zieke,
zo zijn wij er voor de
zondaars. Welaan dan,
allen naar sociale raad met
uw klachten of belangeloze
aanbiedingen tot medewer-
king aan de werkgroep kur-
sussen als belangstellenäe,
kursusdienstverantwoorde-
lijke, en dies meer!! Oe
Bokma staat koud.

Het Nationaal Aktiekomitee
voorde Demokratisering

vÀn pet ~nd~rwijs

Studenten K.U.oL. spenderen
jaarlijks ca. 140 miljoen aan

cursussen en boeken

,
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ee à/h-VOOrstel' ])ê"'BoIiu_.". .~_.~._
-geen afbraak sociale sektor
-volwaardige sociale sektor nuho
nee ajh ontwerp Bosmansumef
-geen afbraak 15eurzenstelsel
nee ~d KB's EY$kens -Ooens
. -volledi,Q:eSuosidieering van
alle de-rde w8IBldstudenten

Maar wat erger is : ze doen
het allemaal tegelijk. U
kent het scenario : 5 okto-
ber, smeer uw boterhamme-
tjes, vul de koffiepul en
hop ...naar ACCO, Oe stan-
daard, Kursusdienst, ..• in
de rij voor kursussen.
véél later: terug thuis
als waar student want met
kursussen op de plank.
Doch later volgt de kater :
Moet dit allemaal zoveel
kosten? Zijn die kursus-
sen, boeken, bijkomende
literatuur, naslagwerken
atlassen, fotoalbums, .••wel
allemaal nodig? Hoeveel
inkt werd hier verspild ?
Allemaal vragen, weg er-
mee j'Naar het klachtenburo
kursus sen !!I

matiek bij de professoren
en kan, de aldus verkregen
informatie een duidelijke
en eenvormige studentenpo-
litiek in verband met kur-
sussen bespoedigen.

Waarover kan je zoal kla-
gen ? -Enkele tips-
1. te duur: een maximum

richtprijs zou 1,3 fr.
per bladzijde (de niet-
ledenprijs van ACCO,
meer hierover later)
kunnen zijn.

2. te dik: vb. voor een
kursus van 500 bladzij~
den waarvan slechts 200
bladzijden moeten gekend
zijn, werden 300 blad-
zijden te veel betaald.

3. te boek: soms worden,
in plaats van goedkopere
kursus sen, dure boeken
uitgegeven die daarenbo-
ven als werkinstrument
meestal veel onprak-
tischer blijken.

4. te druk: het uitgeven
van een kursus kan lei-
den tot het stijgen van
de studiedruk. Men kan
immers meer doen stude-

Waarom een klachtenburo ?
Door het verzamelen van
gegevens over konkrete wan-
toestanden hopen wij, mits
onmiddellijk ingrijpen, in
die specifieke gevallen de
toestand te verbeteren.
Voorts kan dit bijdragen
tot een grotere gevoelig-
heid voor de kursusproble-

alle centra

PERSl\10TIE

Sociale Raaq 's mei e'r s>
straat, 5
3000 Leuven

Het Nationaal Aktiekomi tee
voor de demokratisering van
het onderwijs, die dertig
studentenorganisaties ver-
tegenwoordigd, heeft zich
uitgesproken voor enkele
gerechtvaardigde eisen zo-
als intrekking van het
voorstel De Bondt, geen
afbraak en volwaardige sub-
sidiëring van de sociale
sektoren en het niet toe-
passen van het ontwerpde-
kreet Bosmans. De studenten
eisen de intrekking van de
maatregelen Eyskens-Coens
en een volledige subsidië-
ring van de Derde Wereld-
studenten. Afschaffing van
om het even welke vorm van
inschrijvingsgelden, en dit
voor alle studenten, werd
reeds krachtdadig door de
studenten verdedigd tijdens
de akties tegen de 10 000.
Een Nationale Betoging die
op 15 oktober om 15.00 uur
doorgaat zal het startpunt
zijn voor akties., zowel in
verschillende universitei-
ten ais in de NUHO-scholen.
Alle politieke partijen
zijn van deze eisen op de
hoogte gesteld door' middel
van een open brief (zie
bijlage). Onze bezorgdheid
voor de demokratisering van
het onderwijs eist een
klare stellingname. Eventu-
el~ternatieven voor deze
problematiek, worden ook
verwach t. Hun houding zal
bepalend z1Jn voor het
kiesgedrag van de studenten
(stemrecht vanaf 18
jaar !).
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om mee in .huis te vallenOpen: deur ••• ,

De Germanentie weerom een succes
tuurlijk éen "steen des
aanstoots" is voor de prof-
fen); dit is natuurlijk wel
de grootste trekpleister
-van de permanentie. Klach-
ten over verkeerd examenge-
drag van profs worden ver-
zameld en ofwel zelf onmid-
dellijk behandeld ofwel
doorgegeven aan de ombuds-
man om aan bod te komen op
de deliberatie. Verder be-
zit men een grondige kennis
van het examenreglement om
probleemgevallen te kunnen
helpen, en liggen er een
heel pak notities en samen-
vattingen ter beschikking.
Adressen van alle profs en
van andere hulpverleners
kunnen ingekeken worden, en
dikwijls komt ook de om-
budsman vertellen waar hij
bereikt kan worden bij
afwezigheid.

zelf. Maar anderzijds heeft
een student met exemenpr o-
blemen op het moment van
het examen zeLf konkrete
steun en hulp nodig, en
niet een vaag toekomstper-
spektief, waarin het gehate
systeem ooit wel eens zal
veranderen.

~tise problemeri, v.-ooralom
'de noód'aan kommunikatie en
kontakt te lenigen. Voor
zwaardere' pfoblemen is er
de zgn.; "ernst!ge. opvang-
funktie" ,~·die 'bestaàt uit1
twee komponenten nl. "men-
selijk-psychologisch" en
"technisch-examengericht".

Examentijd ... iets dat in- het .begin
.van dit nieuwe akademisch jaar '(geluk-
kig) nog veraf ligt, en waar we liever
nog niet aan denken ... Maar toch willen
we in deze Veto even terugblikken op
naar een bepaald initiatief dat in een
aantal kringen het leven in deze
periode wat draaglijker trachtte te
maken, nl. de examenpermanentie. Een
hUlpveriening door studenten voor stu-
dentep, een oase van rust temidden van
het strijdgewoel en de' jacht op vrij-
stellingen.

Eén vraag rast nog : heeft
dit alles sukses bij de
studenten ? Volgens de ver-
antwoordelijken van de
'germanentie', de examen-
.opvangdienst van Germania,
in ieder geval we'l. In
eerste zittijd werden 755
bezoeken geregistreerd, in
tweede zittijd waren er 562
bezoeken. Dit op een totaal
van zo'n 850 studenten.
Hiervan waren er zo'n drie
vierden kandidatuurstuden-
ten die de permanentie'
bezochten. De permanentie
werd ook ervaren als de
meest student-nabije en
probleem-gerichte aktivi-
teit van de .kring: de
studenten ervaar den het als
zeer positief dat ze niet
door hun praesidium in de
steek gelaten werden, dat
ze ergens naartoe konden in
deze moeilijke tijd. Ook
voor de 'kribgwerking had
het goede resultaten: je
leert op een permanentie
hopen mensen kennen, wat
niet zozeer het geval is op
andere kringaktiviteiten
met een beperkter omvang en
een andere doelstelling.
Bij Germania gaat men er
volgend jaar in ieder geval
mee door. Met veel enthou-
siasme en lekkere koffie.

De eerste funktie houdt
in : geduldig en aandachtig
luisteren naar hetgeen de
"bezoeker" te vertellen
heeft, hem/haar het hart
laten uitstorten, en dan
terugkoppelen, zelf oplos-
singen suggereren, zonder
op te dringen, en zo nodig
doorverwij zen naar een an-
dere hulpverlenende instan-
tie (ombudspersoon, studen-
tenarts, studie-advies,
...). Door verachLlLertde
permanentieverantwoordelij-
ken wordt' er de nadruk op
gelegd 'dat men geen deskun-
dige hulp' kan of mag ver-
wachten, maar wel'wat nieuw
zelfvertrouwen kan geven,
in een gemoedelij'ke, en
ontspannen sfeer de student
opnieuw een gefundeerde
basis meegeven om 'er' weer
aan te beginnen, en natuur-
lijk een stuk zelf-relati-
vering.

te wachten. Met nete kof-
fie, snoepjes, stripver-
halen en veel goede raad.
Ondeskundig misschien, maar
wel gezellig.

Examentijd ... iets dat in
het begin van dit nieuwe
akademisch jaar (gelukkig)
nog veraf ligt, en waar we
liever noq' niet aan den-
ken •.• 'Maar toch willen we
in deze Veto even terug-
bLi.kk ejr op naar een bepaald
initiatief dat in een aan-
tal kringen het leven in
deze periode wat draaglij-
ker trachtte te maken, nl.
de examenpermanentie. Een
hulpverlening door studen-
ten voor studenten, een
oase van rust temidden van
het strijdgewoel en de
jacht dp vrijstellingen.

Geen pasklare oplossingen
of hapklare brokken advies,
maar geduldig en aandachtig
luisteren en trachten wat
te relativeren.

Zoals je ziet : een uitge-
breid pakket van hulpfunk-
ties, die ter' beschikking
staan. Een evidente vraag:
is er geen overlapping met
de diensten van de ombuds-
mensen, en wat vinden deze
laatste ervan ? In de prak-
tijk lijkt dit nogal los te
lopen, studenten en ombuds-
mensen helpen mekaar, se-
rieuze problemen worden
doorgespeeld, men raad-
pleegt mekaar, en men geeft
nieuw verkregen informatie
door i.v.m.' veranderingen
in exame~regelingen, enz ...

Examens z~Jn niet dodelijk,
maar ook weer niet lollig.
Een onderzoek heeft aange-
toond dat ze ook niet zo
goed z aj n voor de ge-
zondhe id. En er wordt zo'n
sterke nadruk gelegd op
presteren, op zoveel moge-
lijk stof slikken in een zo
Kort mogelijke periode, dat
allerlei menselijke fakto-
ren er bij inschieten, nl.
kontakt en kommunikatie,
een stuk gezamelijke ont-
spanning, ...

Met de "technisch-examenge-
richte funktie" komt men
voor een groot stuk in het
vaarwater van de ombudsmen-
sen terecht, hoewel toch
weer niet helemaal. Men
geeft advies i.v.m. uitstel
van examens, al dan niet
stoppen, al dan niet naar
een' prof zelf, toegaan om
problemen :-~it,,·te. praten,
enz. •. Er l~-ggenexamenvra-
gen ter beschikking van
'vö'.tige'jàren :{iietgeéllna-, '-

Een stukje solidariteit in
een tijd van soms bittere
eenzaamheid, waarin je bij
niemand terecht kan~ want
iedereen zit in dezelfde
puree. En je kan toch niet
bij de ombudsman of -vrouw
gaan klagen dat je je
eenzaam voelt? Nee, dat
~an je beter bij èen (oude-
're)''k.oHega~studënt di~ in
een vast lokaal in het
fáKultei'tsgebouw'op ,j'ouzi.t

Een andere vraag is of men
op deze manier geen buffer
opwerpt tussen profs en
studenten, of men niet een
beetje oplapt en wat tranen
'droogt,' 'i.p.'v. de wortel
van het kwaad' aan' te pak-
ken,",nl. het examensysteem

'0m hieraan 'te verhelpe~, is
er' "dë" -zgn~'--""qéz-e1l1g!...
heids"-funkti'e "van de pér-
-manentj..e.·Voor..minder :èrn:"

Louis,
coördinator
qe rmarierrt.Le

abortusbetogi ngNationale
Pol en SocOnthaalWandelen in de Brusselse periferie

ONTHAALAKTIVITEITEN VOOR POL EN SOKKERS IN SPE
richting van regionale a-
bortuscentra geëist werd.
Zo'n 6000 mensen, voorname-
lijk vrouwen, verzamelden
zich dan ook ter ondersteu-
ning van deze eisen op het
Flageyplein waar, naast de
gebruikelijke papierslag,
ballonnen voorzien van de
slogans "abortus uit het
strafrecht" en "vrijspraak
voor de betichten" voor een
zeer kleurrijk geheel zorg-
den. Terwijl men op enkele
laatkomers wachtte zorgde
het GACEHPA, een franstali-
ge organisatie die zich met
'de verspreiding van infor-
matie over abortus bezig-
houdt, voor een aantal
sketches waarin op lUQieke
wijze het huidig beleid aan
de kaak gesteld werd.
In de reusachtige optocht
die zich tenslotte stap-
voets door de Brusselse
straten kronkelde liepen
abortuskomitees en vrouwen-
groepen met spandoeken
voorop, onmiddellijk ge-
volgd door de rooie vlaggen
van vakbonden en talloze
linkse partijen waaronder
de SP, Ral, KP/PCB, PvdA,
FDf en een paar politieke
'kopstukken als Georges De-
bunne, Louis Van Geyt,
Willy Seeuws, ~n Leona
Detiège opgemerkt werden.
Of de komende verkiezingen
iets met deze massale poli-
tieke'steun te maken hebben
laten we hier maar in het
midden. Belangrijk is
evenwel dat zelfs afgevaar-
digden van abortuskomi tees
uit Duitsland, Engeland,
Frankrijk en Italië hun
Belgische kollega' s kwameh
vervoegen.
De overigens goed georgani-
seerde betoging 'verliep
'uiterst rustig, een beetje
tam zelfs, want de slogans
werden hier en daar met

tussenpozen en niet bepaald
geestdriftig gescandeerd.
Misschien was het eerste
gure winterweer hier veran-
twoordelijk voor, of heeft
ook hier de moedeloosheid
en de idee van vechten
tegen de bierkaai voet aan
de grond gekregen? Dit
lauwe gevoel was in ieder
geval niet merkbaar bij de
ontbinding van de betoging,
eveneens op het Flagey-
plein, waar de menigte in'
beide landstalen toegespro-
ken werd door woordvoerders
van de abortuskomitees en
door Dr. Peers die nogmaals
bevestigde dat de strijd
voor legalisatie, gezien de
nakende processen, aktueler
is dan ooit en daarom op
zoveel mogelijk steun en
-uitbreiding moet kunnen
rekenen in de komende maan-
den.

Ondanks de ettelijke jaren
strijd die de vrouwenbewe-
ging rond,dit kontroversië-
Ie onderwerp achter de rug
heeft, ondanks de resem
voorstellen tot wetswijzi-
ging ter legalisatie van
abortus (0. a. Detiège BSP,
Renard PS), het inmiddels
welig tieren van illegale
abortuscentra in en om het
Brusselse en de vierduizend
klandestiene abortussen die
elk jaar in ons Belgenland
uit~evoerd worden, zit de
parlementaire diskussie
rond dit probleem nog
steeds in de koelkast. Het
ziet er trouwens ook niet
naar uit dat de ontvriezing
ervan binnenkort zal gebeu-
ren, want door de priori-
teit d,ie het gesleutel aan
de ekonomische krisis
krijgt wordt het struikel-
blok abortus gemeden als
een gevaarlijk soort griep.
Onlangs werd de klok zelfs

weer een flink stuk achter-
uitgezet, want waar het
jarenlang kalm was aan het
abortus front ingevolge een
politieke afspraak om de
vervolgingen op te schor-
ten, tot een duidelijke
beslissing na diskussie
gevallen was, werd in juni
door de kamerkommissie van
justitie deze afsp:r;aakmet
een nipte meerderheid ver-
worpen zodat op dit ogen-
blik'de Belgische rechtbank
een 40-tal abortusprocessen
af te handelen heeft.
Op 3 oktober werd dan ook
de zoveelste abortusbeto-
ging georganiseerd rond het
bekende 6~puntenplatform

'waarin de opschorting van
vervolging, vrije abortus
tegen terugbetalingstarief
op aanvraag van de vrouw,
een beter beleid inzake
voorbehoedsmiddelen en op-

Ma 12.10 Eerste buro (vergader~ng waar beslissingen
i.v.m. kring worden getroffen, enz.). Iedereen
welkom

Di 13.10 Panne~oekenavond is ISOL 19u.

Wo 14.10 14u : algemene vergadering (AV) met voorstellen
van onze kandidaat-kringvertegenwoordigers +
stemming.
21u : fuif van politika s~eciaal voor ls~e kan
in zaal 'Ons Huis' (bij Camilio Tqrres
Brusselsestr.)

Ma 19.10 14u : sportnamiddag voor Pol en Sok.

Vesalius jaarvergadering voor
verkiezen van jaarverant-

Do 22.10 15u30 in Aud.
lste kan met
woordelijke.

Alle eerste kanners krijgen nog een brief met een
uitnodiging voor deze aktiviteiten op het eind van sept.
toegestuurd. preciese data en uren en eventuele wijzi-
gingen worden dan ook meegedeeld.

Tot weldra en groeten van Carla, Nora, Lud6, Nadine,
~oelaiman, Vera, Bruno, Jos, Carine, Theo, Kristina,
Leen, .Emmy Desmet

Veto werft aan,
dynamische medewerkers
Medewerkers
Joris Leijnse, Luc De Munck, Guido Janssens, Polleke,

Marijke Bosmans, Dirk Cos, Relinde Baeten, Pieter T'Jonck,
Wannes, Hans van de Broeck, Bruno Leynse, Luc Vanderhaege,
Luc De Petter, Jan Sempels, Lambert I Swillens, Ingeborg
Verpancke, Jan Heyrman, Peter De Jonge, Eric Vanhaeren,
Wilfried Allaerts, Leo Paesen, Louis De Meuter, Emmy Desmet,
Jozef Schildermans.

Eindverantwoordelijke
Bruno Leynse.



DE TAAK VAN DE DELEGATIE
Technisch' .Tien_ jaar geleden hebben de onderhand~-

lingen tussen de' toenmalige vertegen-
woordigers van het akademische en
wetenschappe~ijk personeel en van de
studenten geleid tot de 'huidige struk-
turen van dé KUL, met daarbij het
geînstitutionaliseerd medebèheer van de
studen ten in het universi tair beleid.
Sindsdien zijn er heel wat diskussi'es
gevoerd over de huidige vorm van het
medebeheer waarin de studenten met hun
11,8 % aandeel in de zetel~ fameus
ondervertegenwoordigd zijn. Kringraad
organiseert een gedeelte van dit mede-
beheer: nl. de studentenvertegen-
woordiging in de Akademische Raad. In
deze bijdrage meer uitleg hierover.

BEVOEGDHEDEN EN SAMENSTEL-
LING VAN AKADEMISCHE RAAD

Zoals de Inrichtende 'Ove';-
heid (de Vlaamse bisschop-
pen en vier leken-leden uit
d~ hogere Vlaamse sociale
en politieke kristelijke
middens), .de Raad van Be-
heer, de Rektor, de Algeme-
ne Beheerder en de Raden
van de Fakulteiten en de
Instituten, is de Akade-
mische Raad (AR) een orgaan
van de KUL (ref; 1).
De bevoegdheden van de ..AR
zijn o.a. de volgende: zij
draagt de benoemingen van
de leden van het akademisch
en wetenschappelijk perso-
neel voor aan de Raad van,
Beheer': zij bepaalt het
weten.chapsbeleid van de
universiteit en zij ver-
strekt adviezen aan de Raad
van, Beheer betreffende de

begroting van de universi-
teit, de kulturele en maat-
schappelijke aktie van de
unief (sic) en haar betrek-
kingen met de samenleving,
met de andere uniefs en met
de onderzoekcentra en met
het' onderwij s in 't alge-
meen, en het gewoon regle-
ment van de KUL (ref. 1).
Verder heeft de AR het
meest volledige initia-
tief-, beslissings- en kon-'
trolerecht in~ake onderwijs
en onderzoek. De AR keurt
ook de oprichting van Fa-
kulteiten an dergelijke
goed. Ook houdt zij toe-
zicht op de onderwijspro-
gramma's en op de studiebe-'
geleiding (ref. 2).

20als men uit 'het voorgaan-
de kan opmaken is de AR het
hoogste beleids- en beslis-
singsorgaan an de KUL in de
akademische sektor (i. e.

.het onderwijs en het onder-
zoek met aansluitende akti-
viteiten zoals dienstverle-
ning) •
De AR is als volgt samenge-
steld : De Rektor als voor-
zitter, de Algemene Beheer-
der, de Vice-rektor en de
twee gro~psvoorzitters (de-
ze zetelen ook allen in het
Bureau) • Verder nog de
Rektor van de kampus Kort-
.rijk, de tien Dekanen van
de Fakulteiten en de Presi-
dent van het Hoger Insti-
tuut voor Wijsbegeerte. Het
wetenschappelijk personeel
heeft vier vertegenwoordi-
gers en de studenten eve-
neens. In totaal bestaat de
AR uit 25 leden.

DE STUDENTENVERTEGENWOORDI-
GING '

Het reglement van de KUL
voorziet dat de studenten-
vertegenwoordiger ten eer-
ste, student moet zijn, en
ten tweede, tijdens de

voorbije twee voorgaande
jaren in' ten minste één
examenzittijd aan de KUL
moet geslaagd z1Jn. Van
zodra een vertegenwoordiger
zijn hoedanigheid als stu-
dent verliest, dient hij te
worden opgevolgd door een
plaatsvervanger (ref. 2).
Reeds van in het begin van
het medebeheer van de st u-

Belarzrijk bericht
aana estudenfen

In samenwerking met Kredietbank
en Standaard Boekhandel heeft

}ma(k
MAOAZUU:

een speciaal' nummer gerealiseerd voor
alle studenten in Vlaanderen,

Dit nummer bevat onder andere een reeks
zeer speciale aanbiedingen.

U kunt als student deze Kn'ack-SB-KB-
Studentenspecial gratis bekomen,

... in elk kantoor van KB
... in de winkel van Standaard Boekhandel
... in het kantoor van Knack (Ladeuzeplein)

denten worden' de vier stu-
dentenvertegenwoordigers
verkozen door ,de Algemene
Vergadering van Kringraad.
Dit gebeurt ieder jaar
begin oktober. De studen-
tenvertegenwoordiging bes-
taat uit twee studenten uit
posi tieve wetenschappen en
twee uit humane weten-
schappen. Afgelopen akade-
miejaar waren dit Philippe
Clerick (Romaanse), Tony
Heeren (Rechten), Fons Mer-
tens (Geneeskunde) en Jan
Sempels (Informatika).
De organisatie van de stu-
dentenvertegenwoordiging is
geen gemakkelijke zaak. In
het verleden zijn er in de
schoot van de Algemene
Vergadering van Kringraad
meerdere diskussies geweest
n,a.v. problemen met de
vertegenwoordigers (plots
en' onaangekondigd ontslag,
het niet respekteren van
een opdracht gegeven door
de Algemene Vergadering van
Kringraad, .•.'). Ten einde
hieraan te verhelpen heeft
de AV van Kringraad vorig
jaar bijkomende bepalingen
goedgekeurd voor de verkie-
zing van de vertegenwoordi-
gers.
1. De kandidaten dienen hun

kandidatuur schriftelijk
en' op voorhand te stel-
len. Zodoende worden zij
verplicht hun motivatie
voor de opdracht te
e.xpliciteren.

2. Er wordt van hen ver-
wacht dat zij over vo'l-
doende voorkennis .be-
schikken aangaande de
topics die op de AR aan
bod komen.

3. De kandidaten dienen
reeds over ervaring in
het medebeheer te schik-
ken (bijvoorbeeld Fakul-
teitsraad, Akademische
Raad) •

4. De vertegenwoordigers
dienen voldoende tijd
vrij te maken voor het
uitvoeren van hun taak.

5. De vertegenwoordig~rs
moeten intesief kontakt
houden met de kringen om
een optimale informatie-
doorstroming te kunnen
garanderen.

6. De delegatie is ten
allen tijde verantwoor-
ding verschuldigd t.o.v.
de AV van Kringraad.

De werking van afgelopen
jaar heeft aangetoond dat
bovenvermelde bepalingen
geen overbodige zaak zijn.

'SOf" fI\\ ct€N,
"Cl1 'O81l IJ l.uLLe't1
'IoJe.l.. Wt\~Ett

Q6 fI\i:~(Tf.t\. ~Ut'Rt

('l0N..t 'IC) P(tOtl.EIl'"

"T1j ~R.~ïEl1

nistratief en
Personeel bij de rektorver-
kiezingen.
Odk in de andere richting
blij ft de informatiestroom
verzekerd :' de studenten-
vertegenwoordigers houden
voeling met de kringen en
zijn volwaardig lid van de
AV van Kringraad. Het zijn
overigens. de meerderheids-

Over het medebeheer van de
studenten in ~et algemeen
en over de .taak van de
studentenvert~genwoordigers
in het bijzonder is er in
het verleden reeds veel
inkt gevloeid. Kringraad'
heeft een principi~el
standpunt· omtrend het mede-
beheer van. de studenten in
het universitair beleid:
Stellingname Eén. In de
vorige .editie werd deze
stellingname in het artikel
over Kringraad reeds aange-
haald (ref. 3).
In de praktijk is de situa-
tie zo dat de studenten in
het medebeheer schromelijk
ondervertegenwoordigd zijn.
Gemiddeld bekleden zij
slechts 11,8 , van de man-
daten, in sommige fakultei-
ten is dit zelfs lager dan
10 " op AR is dit 16 ,.
Dit heeft tbt gevolg dat WERKING 81-82
studenten voorstellen die
ook maar een haartje zouden Op de tweede AV van Kring-
raken aan het belang van de raad verkiezen de kringaf-
proffen nooit aanvaard gevaardigden de vier stu-
worden, laat staan een dentenvertegenwoordigers
meerderheid vinden. Voor- voor het mandaat 81-82. In
beelden van het afgelopen de komende Veto' s zal men
'jaar vindt men in ref. 4. de namen en adressen van de
De opdracht die 'de studen- delegatieleden vernemen, en
tenvertegenwoordiger's op AR verslagen en artikels vin-
hebben is het .informatie- den .over de werking van
recht ten volle gebr1,liken•. Kringraad rond dit tez;rein.
In de dos sLers van AR en op Meer informatie. is al~ijd
de vergaderingen zelf be- te bekomen op Kr1ngraad, 't
komt men een grote hoeveel- Stuc, eerste verdieping,
heid informatië die ge- Van Evenstraat 20,' 3000
bruikt kan worden voor de Leuven of bij de studenten-
werking van de Algemene vertegenwoordigers zelf.
Vergadering van Kringraad
en van .de Fakulteitskrin- REFERENTIES
gen. De dossiers van de AR
vormen immers een gedeelte
van het Kringraad Archief
en Dokumentatiecentrum dat
veelvuldig en intensief
gehanteerd wordt in de 2.
werking.
De informatie die de stu-
dentenvertegenwoordigers
bekomen op AR wordt ook
verder .dan de AV van Kring-
raad doorgegeven. Specifie- 4.
ke informatie voor één
studierichting wordt gemeld
aan de overeenkomende
krin~. Verder verschijnt
van .iedere vergadering een
verslag in VETO. Over be-
paalde 'topics wordt een
uitgebreider artikel ge-
schreven, zoals bijvoor-
beeld afgelopen jaar over
de KUL-financies en over de
participatie van het Admi-

standpunten van de AV van
Kringraad die de studen-
tendelegatie op AR naar
voor brengt en verdedigt.
Voor de gebeurtenissen van
afgelopen jaar verwijzen we
naar het Jaarverslag van
Kringraad (ref. 4). In
hoofdstuk 7 van het eerste
deel vindt men een ·over-
zicht van. de werking en de
voor de studenten belang-
rijkste topics die afgelo-
pen jaar op AR aan bod
kwamen.

1. Oprichtingsakte en Orga-
niek Reglement van de
Katholieke Universiteit
tP.Leuven.
Gewoon Reglement-Struk-
tuur van de Kathol'ieke
Universiteit te Leuven.

3. Veto, Nummer 1, Jaargang
8, ASR, 31 augustus
1981. '
Kringraad-Jaarverslag
80-81, red. J. Sempels,
ASR, 1981. (te verkrij-
gen op het Kringraad-'
kantoor aan 60 frank)

J.S. "

AMESTY INTERNATIONAL
Werkgroep LEUVEN
Groenstraat 34
3200 Kessel-lo

lid 'worden 'van

Amnesty International.

kan

aktief .lid .worden



6 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Strategie. van
. .

een kontroversiëel Congres

. .

de kleinschaligheid •
•

"Nou dat bekankerde Foudraine
zestiger jaren; dit is een
patiënten voorstelling."
Met deze 'woorden verlaat een veront-
waardigde nederlandse deelnemer de
grote aula van het Maria There-
siak~llege. Intussen vertelt een ex-pa-
tiën"t over zijn instellingsleven.
Het was niet de enigste maal dat iemand
mij demonstratief duidelijk maakte dat
hij/zij met de gang van zaken niet
akkoord ging.
Kees Trimbos , co-voorzitter, sloeg de
nagel op de kop tcen hij in de inlei-
ding schreef: "Er zal, '{eel ged'iskussi-
eerd worden, en het lijkt me een
illusie dat we het na afloop allemaal
eens geworden zijn. Maar dat is niet zo
erg omdat we dan duide.lijker elkaars
stanppunten kennen en omdat we dan
mogelij~ in een dialektisch denkproces
ons eigen standpunt wa~ kunnen verbre-
den."
Kontroverse: het begrip dat het kongres
'Strategie van de kleinschaligheid' het
meest kenmerkte.
Verwonderlijk was dit niet als je weet
dat hier een hele week lang.~en 500~al
erg gel}1oti:ve.erqe,en gDeq geî,nforme.erde:
mensen samenzaten. ,,'l-,' .'L':, "iJ • ' .Ó», • ,H,

Per'halve kongresdag werden
telkens een tweetal klein-
schalige initiatieven voor-
gesteld. Aan de hand van
voordrachten, films; dia's
probeerden de initiatiefne-
mers van een konkreet pro-
jekt de konkrete werkwijze,
de aard van de populatie
e. d , aan de kongresgangers
duidelijk te maken.

Kleinschaltgheid
Meest gemeenschappelijk aan
al deze initiatieven (van-
waar de naam van het kon-
gres) is' de kleinschalig-
heid. In de projekten die
werden voorgesteld verble-
ven maximaal 10 à 15 pa-
tiënten. ·Door een dergelij-
ke organisatiestruktuur zet
men zich konkreet af tegen
de mastodonten die klassiek
psychiatrische ,instellingen
meestal zijn.
Dergelijke qr oot sc'heLi.qe
instellingen kreëren door
de aard van hun archi tek-
tuur vervreemding en af-
stand: hoe kan een dokter'
of verpleger begaan z~Jn
met het lot van 50 en soms
100 patiënten tegelijk?
Mensen die ernstige proble-
men hebben" verkommeren in
de anonimiteit, in plaats
van opqenomen te worden ;in.
een therapeutisch klimaat.
Het patiënt-verzorger kon-
takt is veelal slechts van
pra~tische aard: zorgen dat
de patiënt op tijd aan
tafel is, dat hij zijn
medikatie neemt.
De kleinschalige projekten
moet.eri daarom prim~r ge-
borgenheid garanderen: een
plaats waar je rust vindt
om je eigen ervaringen te
beleven en indien je deze
moeilijk alleen kan struk-
tureren, de mogelijkheid
vindt om hierbij geholpen
te worden.
Verschillende van de pro-
jekten (Ecole expérimentale
te Bonneuil-sur-Marne en
het Burchnouse in New-Hamp-
shire) hebben dan ook be-
wust voor een landelijke
omgeving gékozen hetgeen
bijdraagt tot een gevoel
van geborgenheid.

als in de
or d.i na.i r-e

een redelijk' sukses te
Ooeken. Een therapeut~scn
sukses werd gedef inieerd
als het autonoom kunnen
leven : hij/zij neemt' de
beslissingen die zich aan-
dienen zelf. Er werd een
verhaal verteld van een
jongen die acht jaar in een
klassieke instelling had
verbleven. Zijn ouders, ten
'einde' 'raad, bcachten hem
dan naarr, "een' kleinsC'halirg'
ini.J:iatie,f. Na/,een' ve.r;b11j-t
~a,n 210sjaar kon hij daar
zelf de deur achter zich
dichtdoen. Hij heeft inmid-
dels een diploma van licen-
tiaat in de rechten be-
haald. Met dergelijke ver-
halen word je scepticisme
in verband met het thera-
peutisch sukses' van klein-
schalige initiatieven snel

ken. " " weggenomen.
Een ander <.Jemeensc~appel~~k Ook heel de professional i-
kenmerk van de kleH~schal~- seringstendens van de gees-
ge initiatieven as hun telijke gezondheidszorg
afkeer van medikatie. Loren werd door het kongres met
Mosher werkte zijn id~eën een kritisch oog bekeken.
van een niet-medi~~le payc- wil een relatie hulpverle-
hiatrie aanvankel~Jk u~t ~n nend z~Jn, is de eerste
een kliniek verbonden aan vereiste dat het een mens
de Yale University. Omdat tot' mens relatie 'is. Je kan
men binnen de unive:rsit~~t als professioneel wel aan
weinig brood zag a.n zaj n hulpverlening doen op voor-
experimenten, )let was toen waarde dat je het professi-
1968, zette hij, in samen- onele niet als een masker
werking met 'l1et National gebruikt. Eigen angsten en
Institute of Mental Health, onzekerheden verleiden de
het Soteriaproje~t op : een professionele therapeut
kleinschalig niet-medikaal snel om datgene wat hij
behandelingsopzet. Intussen werkelijk voelt binnen een
funktioneren, in het kader relatie weg te moffelen in
van dit projekt een drietal vakjargon. De ervaringswe-
dergelijke 'houses.' in de reld van de konkrete rela-
USA. Ook Ste.ven De Batse- tie moet daarom primeren op
lier trok van leer tegen het therapeutisch begrip-
het gebruik van medikatie. penapparaat van de thera-
"Een zuiver medische bena- peut.
dering van de 'waanzin' Als middel om beter te
leidt, ertoe dat, de waanzin,. .kunnen aansluiten bij de
als taal, ,al~ expressi~m~~- 'ervaringswe~eld van, z~Jn
del van di ep- menseLi.jk voor aI psychb'tische rrledebe-
lij den, als vraag naar de woners , ook om angsten voor
zin van dit leven, de dood, het eigen -zelf te. ontwikke-
de menselijke exi st ent i e , <Len, verhaalde D. Goldblatt
gereduceerd wordt -ta.t ha:ar~.van Burt:jl', House over de

'.uiterlijk waarneembare" ·experimenten met LSD. '; ,
lichameLijke symptomen. '! OQk Steven De Batsel~er
Geen med,ikatie om,de 'waan- benadrukte, aan de hand va~
zin' te kouperen. de rol' van 'medebewoners
'Waanzin' j a, want de be+ in Passage 144, het- beLanq
schrijving van .patiën~en, van, niet profess~on7~e
die in deze kLei nschaLi.qe huLp, "Medebewoners zaj n
projekten- verblijven, ver- geen therapeuten in de
toonden vele kenmerken van gangbar.e betekenis van het
schizofrenieën of meer: al- woord. Wat zij doen stemt
gemeen psychotische struk- veeleer overeen met de
turen. . , .. ,etymologische betekenis van
Veel van de pat Lën t en di.e het begrip therapeut, nl.
in de alternatie~e huizen strijdmakker., De ,belang-
terechtkomen hebben vaak al rijkste taak van de medebe-
een hele karrière achter de 'woners bestaat erin, door-
rug in klass~eke instellin- heen het intensief samenle-
gen en vele van hen waren ven met de bewoners, aan te
daar reeds 'opgegeven', voelen waar de noden en
naar de chronici tei t verwe- lasten van deze laatste
zen. De 'al ternatieven ' liggen. Zo kunnen bewoners'
blekel'!_ ~:: _d~~.~~..~,e~!~~ v~~~~ v ,__ or or v " > •

,)

MaudMannoni, verbonden aan
de Ecole expérimentale zei
hierover :
"Bonneuil hemelt het lande-
lijke leven niet op. We
menen nochtans dat het
onontbeerlijk is datgene
wat er nog van overblij ft
therapeutisch te gebrui-

op zoek gaan naar zich
zelf, en wordt de tijd, die
verloopt tussen twee thera-
peutische momenten met de
gidsen, binnen de veilig-
heid en geborgenheid van de
groepsopvang zinvol door-
leefd. "
Opvallend 'was ook dat vele
van deze kleinschalige ini-
tiatieven zonder officiële
theorie of referentiekader
werktén .. ' In 'plaats' van
grote klinische (psychoana-
lyse, gedragstherapie) of
sociologische modellen
(Goffman) als vertrekpunt
te nemen, baseert men zich
op een analyse van de
konkrete situatie in een
klassieke instelling: het
dehumaniserende, repres-
sieve karakter van de
grootschaligheid, de hië-
rarchische structuur van
relaties binnen een thera-
peutisch team. Van daaruit
wordt vertrokken om meer
demokratische en tolerante
relaties op te'zetten zowel
tussen patiënten en perso-
neel als tussen het perso-
neel onderling. Typisch in

dat opzicht zijn de erva-
ringen van 'A.Z.A'., een
groep mensen uiteen klas-
sieke psychiatrische in-
stelling in het 15de arron-
dissement van Parijs. Ont-
stemd. over' de gang van
zaken binnen hun 'grote'
instelling besloten ze in
1979 hun eigen afdeling
(onder dee l, van de grote
k.liniek) te reorganiseren.
Een voll~dig engageme~t van
all~ ver~orgers bij het
ther~peutisch werk en een
demokratische interne
struktuur waren de wer-
kingsprincipes waarnaar de
~nieuwe' afdeling moest
gemodelleerd worden.
Pas eens deze nieuwe om-
gangsvormen voldoende gein-
stalleerd waren, werd op
vraag van de verpleging
meer' theoretische diepgang
gezocht. Ook werden toen de
kontakten met de rest van
de instelling geïntensifi-
eerd, hetgeen resulteerde
in een veranderde aanpak in
gans de instelling.

D. Goldblatt van Burchhouse
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Tenslotte hadden' vele van
deze kleinschalige initia-
tieven een, minder met hun
klinische praktijk verband
houdend kenmerk, gemeen:
hun financieel moeilijke
situatie. De Soteria-houses
waren ooit met drie : waren
want om financiële redenen
werd een van deze gesloten.
De overheid is bereid om
geld te investeren omdat
vaak een of andere vorm van
onderzoek aan deze klein-
schalige projekten verbon-
den is. Eens het onderzoek
afgelopen valt de financie-
ring weg en kan men de
deuren sluiten.
Burch House bleek qua fi-
nanciering bijna volledig
afhankelijk te zijn van een
goed gefortuneerde ex-pa-
tiënte. Samen met het feit
dat de' therapeuten tegen
lage salarissen willen wer-
ken blijft het projekt
leefbaar. Hoe het verder
moet, eens dit klinisch
mecenas schap wegvalt, wist
D. Goldblatt het kongres
niet te vertellen.

Strategie van de klein-
schaligheid
Naast de voorstelling van
een aantal af·zonderlijke
kleinschalige initiatieven"
moest er ook een strategie
bepaald worden .m.b.t.
kleinschaligheid. Net zoals
ontkoppeling van lonen aan
de index en een forse
aanpak van de fi&kale frau-
de twee uiteenlopende in-
valshoeken zijn om de hui-
dige ekonomische krisis aan
te pakken, bestaan er ook
in verband met de door de
kleinschaligheid te volgen
poli tiek verschillende op-
ties.
Op het kongres bleken de
Italiaan~e ep de Engelse
standpunten het verst uit
mekaar te liggen. De ')lard
van deze opties is eenter
vaak sterk bet>aald door de
konkreet-historische situa-
~ie waarbinnen ze tot stand
kwam. Voor een goed begrip
van de twee uiteenlopende
visies, een korte schets.

Franco Basaglia
De' .gescniedenis van de
italiaanse demokratische
psychiatrie is sterk gebon-
den aan de naam Franco
Basaglia. In 1962 werd
Basaglia direkteur van de
psych,iatrische kliniek van
Gorizia. De situatie waarin
Basaglia de patiënten daar
aantreft vindt hij verge-
lijkbaar met de psychose
uitlokkende situatie waarin
ze voor opname vertoerden.
"Net zoals de werkelijk-
heid, waartegen hij niet in
opstand kon komen, biedt
ook de inrichting, waarte-
gen hij zich niet kan
verzetten, hem slechts iin
uitweg, nl. de vlucht in de
psychose, de terugval in
het delirium waar noch
tegenspraken, noch dialek-
tiek bestaan."
Hij probeert dan ook een
klimaat te scheppen' dat
gericht is op het vrijmaken
van de therapeutische ener-
gie van elk lid van de
gemeenschap, ten opzichte
van de ander. Patiënt,
arts, verpleegkundig en
administratief personeel,
iedereen moet bij de reali-
satie van deze voorwaarden
betrokken zijn. Daarom
dient alles op 1 doel
gericht te zijn: een kli-
maat scheppen dat weder-
zijdse toenadering in een
menselijke relatie mogelijk
maakt. Als middel om deze
doelstellingen te realise-
ren opteert Basaglia voor
de in 1952 door Maxwell
Jones ontwikkelde 'thera-
peutische gemeenschap'. Het
spel van tegenspraak tussen
medisch en verpleegkundig
personeel, tussen verpleeg-,
kundigen en patiënten, tus-
sen patiënten en het me-
disch personeel, en ook
tussen artsen onderling
wordt er tot het fundament
van therapeutisch werk ,ge-
maakt. Een volgende stap in

Basaglia's plan (het is dan
1968) is de ontbinding van
de inrichting en het reïn-
tegreren van patiënten in
de samenleving. Het was op
dat ogenblik dat er moei-
lijkheden met het christen-
-demokratisch provinciebe-
stuur rezen. Dit heeft
zowél op praktisch als
theoretisch vlak gevolgen.
Op praktisch vlak: door
het stopzetten van de sub-
sidies voor Basaglia's ex-
periment zwermen de bij hem
werkzame psychiaters uit
over heel Noord- en Midden
Italië. Daardoor worden in
Venetië, Napels, Parma,
Arezzo, Peruq i a en vele
andere steden ambulante
psychiatrische diensten,
dagklinieken en ambulante
diensten opqezet. Er is een
begin gemaakt met de ophef-
fing van de klassieke psy-
chiatrische instituten.
Op theoretisch vlak hebben
deze voorvallen tot gevolg
dat de italiaanse psychia-
ters beseffen dat verande ..
ringen binnen de instel-
ling, zonder gepaard te
gaan met veranderingen
daarbui ten, door een vin-
gerknip van de 'politici
kunnen stopgezet worden.
Willen dergelijke experi-
menten kans op slagen maken
moeten de bevoI'kLnq , de
sociale bewegingen, de vak-
bonds- en andere organisa-
ties en ook de politieke
partijen erbij betrokken
worden.
In het voorjaar 1978, werd
een volgende belangrijke
stap gezet om de ideeën van
B~saglia gestalte te geven.
Als eerste aanzet tot het
sluiten van het 'historisch
kompromis' tussen de kommu-
nisten en christen-demokra-
ten, voldeed Aldo Moro aan
een aantal linkse eisen
waaronder de wet op de
hervorming van de gezond-
heidszorg. Wet 180 bepaalt
dat mensen die nooit eerder'
in een psychiatrische in-
richting gezeten hebben,
niet meer mogen worden
·opgenomen. Ze zijn in het
vervolg aangewezen op de
regionale sociaal- psychia-
trische gezondheidscentra,
de Servizio d'Igiene Menta-
le (SIM). Wanneer de ambu-.
lante hulpverlening onvol-
doende blijkt, mogen de
mensen voor maximaal zeven
dagen geplaatst worden op
een gewone afdeling van'een
algemeen ziekenhuis. Mensen
die al eerder opgenomen
waren, konden nog tot 31
december 1980 in een in-
richt:ing geplaatst worden,
doch. alleen op vrijwillige
basis. Het is deze feite-
lijke gang van zaken in de
Italiaanse psychiatrie die
de wensen van de Ital1aanse
delegatie op het kongres
sterk heeft beïnvloed.
Gezien het feit dat klein-
schalige initiatieven reeds
meer dan een decennium
bewijzen mensen te kunnen
helpen, is het de italianen
vooral te doen om de poli-
tieke stap naar de afschaf-
f1"ng van grootschalige in-
stellingen te zetten.

Philadelphia Association
De wortels van de Philadel-
phia Association (PA - het
woord phi.LadeI'phLa is hier
in zijn etymologische zin
gebruikt: broederlijke of
zusterlijke liefde) gaan
terug naar 1965. Toen zet-
ten het psychiatersduo
Laing en Cooper de thera-
peutische gemeenschap
Kingsley Hall in London op.
Er zijn wel verschillen
tussen de therapeutische
gemeenschap zoals die door
Basaglia werd opgezet en
hetgeen we in London zien.
Geïnspireerd door het mar-
xisme staat bij Basaglia de
dialektiek"gekonkretiseerd
'in meningsverschillen en
tegenstellingen tussen de
bewoners, centraal. Bij
Laing primeert. veeleer het
individu dat op zichzelf
betrokken blijft: "Het
regime in de households
.(therapeutische gemeen-
'schappen) zou je best een
anarchie kunnen noemen,

niet in -de zin van chaos,
maar men wordt geleid door
het principe van auto-rit-
miek, dat wil zeggen dat
ieder persoon recht heeft
op zijn eigen bio-ritme."
Iedereen kan op eigen ritme
een retourreis regressie
doormaken tot ze een nieuw
,ik' vinden via een exis-
tentiële wedergebóorte. Dat
moet dan wel gebeuren onder
toezicht van " begrijpende
begeleiders die. liefst zelf
ook zo'n reis door (
waanzin hebben gemaakt. In
totaal zijn er op dit
ogenblik een zevental der-
gelijke 'households' die
samen de Philadelphia As-
sociation uitmaken. Sinds
het begin van het experi-
ment zijn in totaal zo'n
500 tal mensen de 'house-
holds' gepasseerd.
In vergelijking met de
Italiaanse versie treffen
we. bij de ontwikkeling van
de Engelse anti-psychiatrie
dus weinig wapengekletter
aan. Oe engelse. versie is
er een van evolutie veeleer
.dan revolutie. Voor een
groot deel is het toe tè
schrijven .aan het feit dat
Laing geen politieke stand-
punten inneemt. De 'house-
holds' zijn eilandjes van
waáruit geen pogingen wor-
den ondernomen om het om-
liggende vasteland mede' te
veroveren. "Ik ben psychia-
ter en geen politikus" ,
replikeert I"aing als je
opwerpt dat zijn werk in de
'households' slechts een
druppel is op de hete plaat
van 'de psychiatr ie.
Het is duidelijk dat de
uiteenlopende standpunten
inzake de te volgen stràte-
gie van de Psichiatria
Democratica en de Philadel-
ph i a Ass. op het kongres
tot' de nodige spanningen
zou leiden.

ROOM 14

woensdagvoormiddag (23/9)
wordt het Soteria projekt
uit San Fransisco voorge-
steld. Het loopt tegen elf

" j.

uur. Pauzetij d. Een Neder-
landse kongresganger stelt
E. Mosher een vraag met een
politieke inslag. Kees
Trimbos, co-voorzitter, on-
derbreekt hem, zeggend dat
het pauzetijd is, en dat
het politieke aspekt van de
kleinschaligheid voor don-
derdag gepland is. Oe Ne-
derlander neemt dit niet en
krijgt hierbij steun van
een aantal Italianen. Het
ongenoegen dat reeds dins-
dag merkbaar was uit zich
voor het eerst in de cen-
trale kongreshal. Dinsdag
was in de kongreskrant
namelijk reeds een tekst
verschenen onder de titel
"Are you mad ?". De auteur
klaagt over de grootscha-
ligheid van het kongres,
het gebrek aan diskussie-
ruimte, het schoolse karak-
ter van het kongres ..• Hij
besluit zijn pamflet met de
oproep: "Join the fight,
leave the congressi"
De Italianen roepen diege-
nen die over de politieke
aspekten van het SOteria-
projekt, qver de gebreken
van het kongres zelf wil.len
diskussiëren op zich na de,
koffiepauze te verzamelen'
in room 14. Rond 11. 30 u.
stromen daar ruim 120 kon-
gresgangers binnen. Er zijn
op dat og~nblik 2 paralelie
kongressen. Door het ont-
breken van simultaanverta-
ling verloopt de kommunika-
tie er erg moeizaam. Alles
wat gezegd wordt moet 4 tot
'5 maal vertaald worden. Er
wordt wat afgegeven op de
handelswijze van Trimbos,
en men zou tot een groeps-
standpunt moeten komen om
dat aan het 'grote' kongres
voor te leggen. Zou, ja,
want de 'taalmoeilijkheden
en uiteenlopende verlangens
zorgen ervoor dat het er
niet komt. Rond 1 uur komt
Laing binnengevlogen, neemt
prompt een mikro over en
zegt dat op dit kongres
niets vastligt, dat er over
alles kan gepraat worden en
dat de groep zijn eisen aan
de 'grote' groep moet ken-
baar maken. Onder het heen'

en weer diskussiëren tussen
Laing en een aantal mensen
van de Italiaanse en Franse

delegatie loopt de zaal
leeg. 14.30 u. : Iedereen
zit weer samen in de grote
zaal. Steven De Batselier ,
lid van het organisatie-
komiti, neemt het woord en
spreekt over de perverse
neiging van het organisa-
tie-komi ti, dat bewust een
aantal mechanismen zou in-
gebouwd hebben om diskussie
uit te lokken. Het opzet
van zijn toespraak is ech-
ter duidelijk de .ontstane
barsten te bepleisteren. En
dat lukt. Een voorstel van
Luc Vanheerentals om de
voorstelling van de projek-
ten kort· te houden en
daarna meer diskussieruimte
te hebben, bedaart de ge-
moederen. Tegelijk zet zich
een werkgroep aan het werk
om de politieke dag, don-
derdag, gedetailleerd voor
te bereiden. Een relatie'ITe
rust is weergekeerd.

Resoluties
Vrijdagmiddag moest een
punt gezet worden achter
het kongres met de goed-
keur ing van de resoluties.
Bepaalde groepen, vooral de
Philadelphia Ass., waren er
niet van overtuigd dat er
resoluties moesten komen en
,probeerden de overige kon-
,greogangers van hun gelijk
te overtuigen.
"Met wat moet ik terug naar
mijn werkplaats? In de
grote instelling waar ik
werk weet men dat hier een
hele week lang 600 mensen
samenzaten. Ik kan me niet
beperken met te zeggen dat
ik hier wel veel lieve en
aardige mensen heb leren
kennen. Ik wil een dokument
waarover ik met mijn mede-
werknemers kan diskussië-
ren". Massaal applaus volg-
de op de reaktie van een
Nederlands participant.
Eens het principe van een
resolutie per stemminq was
goedgekeurd verklaarde Leon
Redier van de Philadelphia
Ass. dat hij deze niet zou
ondertekenen. Na wat heen
en weer gepraat werd., de
voorgestelde resolutie bij-
na unaniem goedgekeurd. De
Italiaanse delegatie vond
echter dat de voorgestelde
tekst niet ver genoeg ging-
: er werd niet expliciet

geëist dat de massale psy-
chiatrische instellingen
moesten vervangen worden
door kleinschalige initia-
tieven. Tijdens een pauze
werd een nieuwe versie
uitgedokterd. Deze versie
werd bij het voorlezen
bijna op een sta~nde ovatie
onthaald. Behalve door de
Philadelphia Ass. Zij ver-
roerden geeh vin.
Trimbos' woorden aan het
begin van het kongres leken
wel een profetie.

Leo Paesen

bove~ : De itali-
aanse delegatie.
onder : Wanhopige
organisatie ... ?

•
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Opening Akademisch Jaar

Het kan~nog rustig ook !

Geen opvoering van de "We-
reldverbeteraar" maandag
ter gelegenheid' van de
opening va~ het akademie-
jaar ·'81-'82, en het is
niemand verboden hierin een
betekenisvol detail te
zien : de heropgewarmde
rektor De Somer had zijn 35
minuten durende rede "Con-
tinuiteit en verandering"
genoemd, maar met dien
verstande dat de continui-

teit betrekking had op hem
en de KUL en de verandering
overgelaten werd aan de
buitenwereld: "Een der
gevolgen van de stemmen die
U hebt uitgebracht is dat
hier weer dezelfde persoon
voor U staat, die tot
vervelens toe dezelfde pro-
blemen naar voor brengt en
ze telkens op dezelfde
manier behandelt". Deze
voorstelling loopt dus nog
vijf jaar.

Buiten de deuren van de
Grote Aula ontstaat -temid-
den van de volkstoeloop-
enige deining. Felgekleurde
ballonnetjes vrolijken on-.....
gevraagd de aankomst van de
stoet van professoren op.
Het blijkt om een prikaktie
te gaan van het aktiekomi-
tee voor kernstop. Handig
bekeken om Op een ludieke
wijze aandacht te vragen
voor dit probleem, nu de
"personali teiten" de revue
passeren.
In de Grote Aula zelf is
het opmerkelijk rustig. 'Om
11 u 15 zijn alle genodig-
den gezeten, en kan nog een
zeldzame gelukkige student
op een leeg klapstoeltje
plaatsnemen. Op dit ogen-
blik doen de dekanen, de
.rektor en de vice-reittor
hun intrede. Zoals het een
eerbiedwaardige instelling
past valt men niet zomaar
met de deur in huis:
stemmig gitaarspel brengt
de gemoederen tot' inkeer.
De gitàrist krijgt een warm
eppLaus , waarna De Somer
het spreekgestoelte be-
klimt.
In de rede kwamen -grosso
modo- twee onderwerpen 2an '
bod: de interne keuken-Van
de KUL en het lot van de
unief . in een wankelend
tijdsgewricht.
Hoewel de rektorverkiezin-
gen heel wat serener ver-
liepen dan de verslaggeving
erover, merkt DS'op dat het
kies<j'!drageen zekere wens
tot. verandering uitgedrukt
heeft. De' fouten in het
beleid, die dan aan het
licht gekomen_ zijn, hebben
echter niet belet dat de
hang naar kontinuitei t
zwaarder heeft dborgewogen.
"De lf.argesvan verandering-

zijn eerder beperkt".
Dit geldt ook voor aangele-
genheden als participatie
en demokratisering. In de
voorgeschreven dosis toege-
diend werken ze heilzaam,
zoniet dreigen ze het 0 zo
broze universitaire even-
wicht onherroepelijk te
verstoren. Geen kompliment
dus voor de kompetentie van
studenten: hun aanwezig-
heid lijkt belangrijker dan

hun inbreng. Over igens
lijkt het erop -hoewel DS
de hele rede lang nogal
terughoudend blij ft- dat
onderwijs nog altijd een
bijprodukt is gebleven. OS
is niet blind voor de
gevolgen van een ceQtralis-
tisch beleid: zoals een
telefooncentrale door een
uitbreiding van het net
overbelast kan raken, drei-
gen binnen de unief kommu-
nikatiestoornissen op te
treden. Een "regionalisa-
tie" van de beleidsorganÈm
mo~t hier de oplossing
brengen. Mooi gesproken,
maar bij een nadere lezing
blij ft het bij vage bewe-
ringen.
"De slachtoffers van de.
universitaire contestatie
waren in de eerste plaats
de professoren. Zij verlo-
ren prestige en gezag." OS
constateert "een relatieve
depreciatie" van de titel
van gewoon hoogleraar -ten
gevolge van de "studenten-
boom" steeg het aantal
professoren alras- : deson-
danks blïj ft hij de hoek...
steen van de universiteit,
dus niet een gesyndikeerde
werknemer, in de "We are
the University". Mogelijk.

De nijpende problemen van
het vast wetenschappelijk
personeel verplichtten ech-
ter OS een gevaarlijk num-
mertje koorddansen op te
voeren. Natuurlijk komen
zij onvoldoende aan de bak,
maar door de nulgroei van
de KUL en de lage gemiddel-
de leeftijd der proffen zal
daar niet zo snel verande-
ring in komen. Binnen de
huidige wetgeving -én os
wil daar over het algemeen
niet veel over veranderd
zien- is het behelpen ge-
blazen : een beetje sleute-
len aan het statuut hier,
wat meer inspraak daar,
gelijkschakeling met het
akademisch personeel gin-
der. De tweevoudige taak
van het tijdelijk WP (on-
derwijs + onderzoek i.v.m.
het dokt.oraac ) zou OS wil-
len ontdubbelen : de -dok-
torandi houden zich nog
vnl. bezig met onderzoek;
het onderwijs kan dan over-
gelaten worden -aan de men-

sen met een licentiaatsop-
leiding, dit om de titel
van 'doktor' niet te deva-
lueren. Het recht op dokto-
reren is tussen de plooien
gevallen.
Over studenten wil OS, tot
besluit van het 1° deel van
de rede, het volgende
kwijt. In de samenstelling
van de studentenbevolking
vallen i tendensen te bes-
tuderen : de trek naar de
humane wetenschappen en de
toename van het aantal
vrouwen. Dat eerste ver-
klaart hij door een -van
'68 overgeërfde- mentali-
teitsverandering : de stu-
dent keert zich tegen het
rationalisme. Om onnaspeur-
bare redenen spreekt OS
volgende zin niet voor uit
de persmap: "het (macro-
biotiek, groenkomité's, al-
ternatieve psychiatrie e.d.
nvdr.) zijn als onkruiden
die welig tieren op de
vruchtbare bodem van een
welvaartsmaatschappij". De
studenten zijn een graadme-
ter voor op til zijnde
maatschappelijke evoluties-

OS konstateert dat ex-
treme politieke strekkingen
bijna volledig van het
toneel verdwenen zijn. Had
u gedacht.
De unief wenst echter niet
tussen te komen in studen-
tenaangelegenheden, zolang
dat de goede gang van zaken
niet verstoort. Desalniet-
temin :"Eenzelfde houding
nemen wij aan ten overstaan

van de studentenvertegen-
woordiging in de bestuurs-
organen van de K.U.Leuven.
Het zijn de studenten zelf
die moeten uitmaken -of
uitvechten- hoe ze hun
vertegenwoordigers aanwij-
zen. Wel is het onze mening
dat de studentendelegaties
in bepaalde organen niet
voldoende representatief
zijn voor hun geleding. Ook
zou de participatie verbe-
teren indien de studenten-
afgevaardigden niet elk
jaar wisselden en indien
meer zorg werd besteed aan
de manier waarop zij worden
aangeduid."
Het lot van een universi-
teit wordt echter, volgens
DS, voornamelij k bepaald
door factoren (economisch~
krisis) waar zij zelf geen
vat op heeft. DS lokt een
open doekje ui.t; (de oude
vos verliest misschien wel
zijn haren, maar niet zijn
streken) met zijn oproep
het lot van welvarend
Vlaanderen niet te verbin-
den aan dat van zieltogend
Wallonië.
Oe vooruitzichten zijn som-
ber, en iedereen moet inle-
veren; besparingen bedrei-
gen echter de leefbaarheid
van de universiteit,. OS
vindt overigens niet dat de
universiteiten de gemeen-
schap teveel kosten, wat
wel eens beweerd wordt :
onder universitairen heerst
immers een lage werkloos-
heid, en de gemiddelde

kostprijs van een student
aan een grote universiteit
vindt hij relatief laag,
vergeleken met het NUHO :
vreemd genoeg geeft hij
hier enkel de cijfers voor
een student humane wetens-
schappen. Oe universiteiten
doen het dus redelijk goed
m~t beperkte middelen.
Al bij al behoudt OS een
zekere reserve t.o.v. het
huidig financieringsmecha-
nisme van de universitei-
ten. Binnen de KUL zelf
vreest men dat betoelaging
zal leiden tot volledige
verstaatsing van de univer-
siteit. Hoewel, de program-
ma's en de benoemingspoli-
tiek zijn nog altijd in
handen van de KUL. Waak-
zaamheid blijft echter ge-
boden.
Enigszins onverwacht blijkt
OS niet meer zo'n tegen-
stander te zijn van het
principe om de gelden aan
het aantal studenten (zie
Veto nrl '80-'81). Een
merkwaardige ommekeer, niet
dadelijk te verklaren.
NU redeneert hij als
volgt : een universiteit is
een gemengde instelling.
Wie onderwijst doet ook aan
onderzoek. Hoe meer er te
onderwij zen valt (hoe meer
studenten er dus zijn), hoe
meer men aan onderzoek kan

vervolg op p. 9
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Warm applaus voor studentenspeech .!
Geachte Aanwezigen,

Binnen de kortst mogelijke
tijd dreig~n een aantal
noodzakelijke voorzieningen
voor de universiteit in het
algemeen, en voor de stu-
denten in het bijzonder,
verloren te gaan.
Bij deze gelegenheid wensen
wij, namens de Faculteits-
kringen verenigd in de
Algemene Studentenraad, on-
ze bezorgdheid over de op
til zijnde maatregelen te
uiten.
De studentenbeweging heeft
altijd de toegang tot het
hoger onderwijs voor iede-
reen die ertoe bekwaam is,
als evident aanzien.
Meer dan ooit bedreigen
besparingen vanwege de na-
tionale overheid, genomen
in een paniekerige crisis-
sfeer, de financiering van
de sociale sectoren, de
betoelaging van de studies
en weldra de ganse univer-
siteit. Wij willen hier
enkele maatregelen verdui-
delijken, die kategoriek
een einde maken aan het
proces van democratiser ing
waar de regering ooit ach-
ter stond, en waar de
Algemene Studentenraad nog
altijd achter staat.
Ten eerste : het ontwerp-
decreet inzake het verlenen
van studietoelagen. Beter
bekend als het voorstel
Bosmans . De studenten uit
een gezin met een inkomen
onder het socio-vitaal mi-
nimum, zouden in dit nieuwe
stelsel de maximumbeurs van
60.000 frank krijgen. Dit
is lager dan de maximumtoe-
lage in het huidige stel-
sel.
Meer dan ooit, zal deze -
zelfs a~s men de kinderbij-
slag in rekening brengt -
onvoldoende zijn om de
studie- en leefkost van de

student te bekostigen.
Om deze stddenten de maxi-
mum - maar nog ontoereiken-
de beurs - te geven, zullen
meer dan 6.000 studenten
hun toelage verliezen en
zien de studenten uit een
gezin dat juist boven het
socio-vitaal minimum leeft,
hun beurs sterk vermin,de-
ren.
Bovendien gaat het hier om
een kaderdecreet , zodat de
Minister van Nationale Op-
voeding alle vrijheid
krijgt voor de uitvoerings-
modaliteiten van het stu-
diefinancieringsstelsel.
Nergens vinden we de groot-
te van de beurs voor de
55' van de gerechtigden
die komen uit een gezin met
een inkomen lager dan het
socio-vitaal minimum.
Nergens vinden we de in-
dexeringswijze van de
beursbedragen en de inko-
mensbarema's.

Nergens vinden we de inko-
menscriteria voor zelfstan-
dige studenten.
Nergens vinden we in het
voorstel Bosmans het sub-
sidieerbare gedeelte van de
studiekosten.
Het n~euwe beurzenstelsel
is een blanco cheque die we
niet ondertekenen.
Ten tweede : het wetsvoor-
stel over de financiering
van de sociale sectoren van
het hoger onderwij s. Beter
bekend als het voorstel De
Bondt.
Het voorstel zou een grote-
re doelgerichtheid en meer
sociale rechtvaardigheid
beogen. Inderdaad: de
studenten van het niet-uni-
versitair hoger onderwijs
zullen over een sociale
seccox kunnen beschikken.
In ruil daarvoor moeten ze
wel evenveel inschrijvings-
geld als de universiteits-
studenten betalen.

Het bedrag van het in-
schrijvingsgeld boven 1.500
frank zal gebruikt worden
voor de financiering van de
sociale sector. Betalend
onderwijs in de plaats van
overheidsfinanciering. De
staat past natuurlijk wel
bij tot een forfaitair
bedrag per student. Maar al
bij al zullen de universi-
teiten en de andere hoge-
scholen over minder geld
voor hun sociale sectoren
beschikken.
Senator De Bondt stelt dan
maar voor minder voorzie-
ningen te organi seren. Mo~
gelijk zou men de diensten
selectief aanbieden: al-
leen beursstudenten zouden
nog goedkoop eten, wonen en
van de sociale diensten
kunnen gebruik maken.
Met het verminderen van het
aantal beursstudenten in
het voorstel Bosmans, leidt
dit tot een volledige zelf-

vervolg van p. 8

doen. Dit belet niet dat de
universiteit hoe dan ook
verplicht blijft ook andere
geldbronnen aan te boren.
In feite komt heel het
zaakje hierop neer: een
andere regeling zou de KUL
waarschijnlijk niet ten
goede komen.
Tot slot onderstreept· de
nieuwbakken oud-rektor dat
besparingen op universitei-
ten ten allen prijze verme~
den moeten wo~~en.
Het was een toespraak zon-
der veel vuur; DS relative-
erde zijn eigen beleid
herhaldelijk, en sprak zich
over hete hangijzers (zoals
de kwestie van het WP) uit

in behoorlijk omslachtige
termen. Een toespraak met
veel "maar"'s en "mis-
schien'" s en weinig uitge-
sproken beleidslij nen. Een
punt sprong eruit: de
unief moet een zelfstandig
funktioneerende instelling
blijven, en de universi-
teit, dat is het professo-
renkorps. Het eerste kunnen
we in elk geval volmondig
onderschrijven.
Het nadeel van zo'n lange
toespraak is echter dat een
aantal toch niet onbeï.anq-
rijke aangelegenheden onge-
merkt verzwegen kunnen wor-
den. Even opnoemen: Wat
met numerus clausus (hèt

zwaard van Democles bij
geneeskunde, de fakulteit
van DS), de steeds omvang-
rijker onderwijsproblemen
en de dreigende maatregelen
in de sociale sektor. Over
NC zegt hij zelfs niets,
tenzij de vaststelling dat
er veel studenten zijn als
bedekte toespeling dient
begrepen te worden.
Studenten zijn voor' hem
blijkbaar enkel interessant
als een soort van laborato-
rium voor de tijdsgeest :
meer alledaagse problemen
zoals studiedruk, keurt hij
geen woord waardig, hoewel
in de gedrukte tekst wel
staat :"... lijkt het aan-
gewezen ••• meer aandacht
te besteden aan een nader
te bepalen maximale studie-
belasting ••. niet het op-
stapelen van vergankelijke
kennis-inhoud, maar het
"leren leren" bLijft de
bijzonderste opdracht van
de universitaire vorming."
Dus toch nog een sprankel-
tje hoop.
Van de sociale sektor had
DS nooit gehoord tot na
zijn rede de prikaktie van
de studenten begon. poli-
tiefluitjes weerklinken
achter in de zaal, en er
worden zwarte plastic span-
doeken gehesen waarop
staat : NEEN AAN DE AFBRAAK
VAN DE SOCIALE SEKTOR.
Waarna iemand met een mega-
foon de ordewoorden "voor-
stel de Bondt, voorstel
Bosmans , voorstel Eyskens-
Coens, studenten 3° wereld-
-recht op subsidies van de
staat" skandeert, hierin
bijgestaan door een tros
anderen. Deze stunt wordt
nog twee maal opgevoerd,
telkens na een volgende
toespraak.
Het is, met deze prikaktie,
duidelijk dat de opening

dit jaar een uiterst rus":'
tige aangelegenheid aan het
worden is. Achteraf merkt
een prof op dat men in het
vervolg misschien beter de
prikaktie in het programma
kon opnemen. Zo zou ieder-
een tenminste de leuzen
kunnen meeroepen. Het is
natuurlijk uitstekend dat
er aandacht gevraagd wordt
voor de problemen in de
sociale sektor. Maar het
hoeft daarvoor geen folklo-
re te worden. Het verschil
met het optreden van de
gitariste was hoofdzakelijk
een kwestie van klankkleur
en decibels.
Wilfried Ulatier, voorzit-
ter van de Leuvense Organi-
satie voor Vlaamse Assis-
ten.ten en Navorsers, hield
een pleidooi voor de ge-
lijkschakeling van acade-
misch en wetenschappelijk
personeel -volgens hem een
artificieel onderscheid-,
een ingreep die ook het
interdisciplinair contact
enkel kan bevorderen. Dit
onderwerp kwam ook vorig
jaar al aan bod in de
WP-rede, en is blijkbaar
een nijpend probleem. Het
beleid moet volgens hem ook
de vrijheid van cnderzoek
garanderen, en vanuit die
optiek stelt hij zich enke-
le vragen aangaande con-
tractonderzoek. Over de
studentenspeech kunnen we
kort zijn: Jan Sempels
veegt zowel het ontwerpen-,
decreet als het voorstel-De
Bondt en de maatregelen
Eyskens-Coens, allen i.v.m.
de sociale sektor, op een
hoopje en hoe hij dat doet
kan je hiernaast lezen. En
hij kreeg toch een warmer
applaus dan DS. '

Peter De Jonge en Pieter
T'Jonck.

financiering van de,soc~ale
sector. De overheid ont-
vlucht de verantwoorde-
lijkheden die ze destijds
op zich heeft genomen.
Bovendien wordt een gedeel-
te van de inschrijvingsgel-
den reeds aangewend in de
academische sector. Als nu
de inschrijvingsgelden naar
de sociale sector gaan,
ontstaat er een deficiet.
Met als mogelijk gevolg •••
nieuwe verhoging van de
inschrijvingsgelden en de
gedeeltelijke zelffinancie-
ring van het onderwijs. Het
voorstel De Bondt is een
blanco cheque die we niet
ondertekenen.
Ten derde : de koninklijke
besluiten van Eyskens en
Coens. Tot nu toe werden
studenten uit 115 derde-we-
reldlanden, aan de Belgi-
sche universiteiten, door
de staat gesubsidieerd. 74
landen werden uit de lijst
geschrapt. De bisstudenten
uit de 41 rest~rende landen
worden eveneens niet meer
gesubsidieerd.
Noch~ans hebben vreemde
studenten gedurende hun
eerste jaar aan een Belgi-
sche universiteit aanpas-
singsmoeilijkheden. Hier-
door zullen zij gemakkelij-
ker bissen.
Beide groepen studenten
dienen nu - naargelang de
studierichting - 70.000 tot
240.000 frank inschrij-
vingsgeld te betalen.
Door deze enorme financiële
drempel, zullen er minder
buitenlandse studenten naar
België komen. Hierdoor zien
de universiteiten hun fi-
nanciering verminderd.
Indien men met het 'uitge-
spaarde geld zorgt dat zij
in hun eigen land kunnen
studeren, is dit toe te
juichen.
Er is echter' geen garantie
dat dit zal gebeuren.
De besluiten van Eyskens en
Coens zijn een blanco che-
que die we niet onderteke-
nen.
Zijn de Fakulteitskringen
van Leuven tegen besparin-
gen ? Zeker niet ! Wij doen
nu reeds enkele voorstel-
len.
Vooreerst kunnen universi-,
taire activiteiten geratio-
naliseerd worden. De door
de verzuiling in de hand
gewerkte versnippering en
onderlinge concurrentie van
onderzoek en onderwijs,
dient gestopt. Interuniver-·
sitaire samenwerking inzake
belangrijke researchprojec-
ten en derde cyclus-onder-
wijs moet nagestreefd wor-
den.
Verder stelt de Algemene
Studentenraad een beter
beheer van de onderzoeks-
resultaten voor. Wij moedi-
gen contractreséarch met de
industrie aan. Zij die de
resultaten zullen gebruiken
dienen ook de kosten van
het onderzoek te dragen.
We starten hier de discus-
sie over een rationeel
beheer van de gebouwen en
de laboratoria, over een
correct gebruik van de
financiële middelen, en
over het afbouwen van soci-
aal onaanvaardbare voorde-
len van professoren.
De universiteit moet zaj n
kennis ·ter beschikking
stellen aan heel de bevol-
king.

De studenten vragen hier de
steun van gans de universi-
taire gemeenschap en van de
bevolking opdat de univer-
sitaire instellingen op-
nieuw maatschappelijk aan-
vaardbaar worden.
Iedereen zal dan be~luiten
dat de universiteit geen
luxe is, maar een instel-
ling die voor iedereen
toegankelijk moet zijn, en
die een wezenlijke bijdrage
kan geven voor de toekomst
van de gemeenschap.

~-
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humane wetenschappen kosten
ongeveer een 130 000 frank
gemiddeld. Een student in
het VSO-rijksonderwijs kost
160 000 frank.
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niet konkurrentieel
•In gericht onderzoek.

Veto : 22 juni, derde her- die mensen geïnvesteerd.
verkiezing op een Het is een verspilling van

r1J, nog nooit gebeurd aan eerst scheikundig ingeni-
de KUL. eurs te vormen om die

ingenieurs daarna niet meer
te gebruiken.De Somer : Men gaat zeg-

gen : "We hebben
terug dezelfde man geduren- Veto Maar voorlopig is men
de vijf jaar, da\ gaat een daar weinig van overtuigd.
sleur worden." Maar wat
veranderd is, ls de samen-
stelling van het buro. Er
zetelen twee kandi-
daa't-rektoren in het buro
en indien deze mensen een
stuk van hun programma
willen verwezenlijken, kun-
nen ze dat. Dat zal al veel,
veranderen.

Veto : Ik kan me toch le-
vendig voorstellen

dat er van de nationale
overheid uit ook verande-
ringen zulle~ ~oeten gebeu-
retI. !~;''''. ,

De veranderingen
zullen vanuit de

overheid opgelegd worden.
Veel zal afhankelijk zijn
van de financHHe middelen
die men ons ter beschikking
stelt en waarvoor men ze
ter ,beschikking stelt. En
dat is voor de volgende
vijf jaar qo. volledig
onbekend.

De ~r

Veto : Men kan algemeen
verwachten dat er in

de komende jaren minder
werkingskredieten zullen
komen. Maar de ,werking van
de universiteiten ekspan-
deert en blijft ekspanderen
en die blijft ook geld
kosten. De regering bezui-
nigt ; er moeten dan tocl:
ingrepen gebeuren die de
mindere geldstroom opvangen
met een andere vorm van
werken, andere prioritei-
ten. En in welke mate denkt
U daaraan in de schoot van
de Leuvense universi-
t'eiten ?

De Somer : Men gelooft niet
in de universi-

teiten. De toelagen aan de
fondsen voor wetenschappe-
lijk onderzoek worden ook
verminderd. Wat men geeft
aan die fondsen is een
zeker percent van wat men
aan de universiteiten
geeft. Als de toelagen aan
de universiteiten verminde-
ren, verminderen ook deze
aan die fondsen.
Maar er zijn ook andere
problemen. De waarde van de
dollar bijvoorbeeld. Veel
van wat de universiteit
wetenschappelijk gebruikt
komt uit de Verenigde Sta-
ten, zowel produkten al
apparatuur, of komt uit
andere landen waar de waar-
de wordt uitgerekend 'in
dollars. De dollar is zoals
U weet 50 t- gestegen sinds
vorig jaar. Dat maakt dat
dezelfde apparatuur nu 50 \
duurder is dan een jaar
geleden. Dat geeft een
sterke vermindering van 'de
mogelijkheden tot weten-
schappelijk onderzoek.

Veto : Wanneer de toelagen
vanwege de overheid

dalen, moeten ergens nieuwe
inkomsten worden gevonden.
In dit verband wordt wel
eens over de 'komm'ercialise:"
ring van onder-
zoeksresultaten gesproken.

De Somer : Dat zou meer
moeten gebeuren.

Ik denk nochtans dat niet
veel zou opbrengen. Momen-
teel brengt het kommercia-
liseren van onderzoeksre-
sultaten aan de universi-

onderzoek doen in verschil-
lende domeinen van de we-
tenschap. De multinationals
daarentegen doen aan een
gerichte research, en al-
leen in die takken die de
industrie interesseren.,
Valoriseren van onderzoek
aan de universiteit kan
iets bij-brengen. Maar dat
gaat voor de universiteit
het probleem niet oplossen.

Veto: Tenzij de universi-
teit ook gericht

onderzoek gaat doen .•.

Veto: Maar nochtans, met
de huidige bespa-

ringswoede, die oOK zeer
sterk nationale opvoeding
treft, zou een verhoging
van de inschrijving toch
niet uit de lucht gegrepen
zijn. Dat zou helaas wel
mogelijk zijn.

Dat is niet on-
mogelijk. Ik zou

daar niet over schrijven.
Ik zou geen slapende honden
wakker maken.

De Somer

Veto : Maar de honden sla-
pen al lang nietDe ~r : Philips in elek-

tronika bijvoor- meer.
beeld, of Ou Pont de' Ne-
mours in scheikunde kunnen De ~r : Dat kan zijn,
daar 10 of 100 keer meer maar tot nu toe
geld tegenaan gooien. De heb ik er nog niets over
universiteit kan niet kon- gehoord. Daarbij, wat zou
kurreren tegen de multina- dat oplossen, de inschrij-
tionals op gebied van ge- vingsgelden zijn enkele
richt onderzoek. Ze is jaren geleden van 5 000
alleen konkurrentieel op naar la 000 frank verhoogd.
qebied van fundamenteel Wat heeft dat opgelost ? Om
alle Belgische universitei- iets op te lossen zult U in
ten samen. En wij moeten er -één keer die inschrijving-
noq onderwiis bij qeven, en sgelden moeten brengen op
onderzoek. U kunt bovendien 100 000 frank.
in gericht onderzoek geer{'
goede onderzoekers vormen
bijvoorbeeld door hen als
vorming laten meewerken aan
het op punt atellen van een
bepaald apparaat of een
bepaald produkt. U moet
onderzoekers vormen door De ~r
fundamentele wetenschap.

Veto : Kommercialisering
van onder-

zoeksresul taten is dus
moeilijk voor de universi-
teit, zegt, U omdat een
universiteit een weinig
konk~rrenti~le positie
heeft tegenover' de bedrij-
ven. Een andere mogelijk-
heid is, dat de verbruiker
van het onderwijs een gro-
tere bijdrage geeft om het
onderwijs te' genieten. In
twee woorden: verhoogde
inschrijvingsgelden.

Veto : .Een ander punt. De
subsidies voor de

sociale sektor worden ook
niet aangepast aan de reële
kosten.

Veto : De personeelskosten
maken 80 % van het

budget uit. Elke serieuse
besparing zal daar moeten
insnijden. Hoe ziet u dat?

Dat is het grote
politieke debat

dat men nu bezig is. De
enige mogelijkheid op dat
vlak is, denk ik, een
vermindering van de lonen.
Maar dat is een politieke
uitspraak. De regering wil
aan de indeks niet raken
en, natuurlijk, als men aan
de lonen buiten de univer-
siteit niet raakt, mag dat
ook binnen de universiteit
niet worden verdedigd.

De Somer

Veto' : Afgezien van de vage
mogelijkheid tot

'rationalisatie' van stu-
dierichtingen aan de uni-
versiteiten, waar we niet
op ingaan, blijven er nog
kansen voor de universiteit
om gezond te blijven ?

De so.er : Ja, men zou de
studieduur moe-

ten verlengen. Het is niet
logisch dat er, al vijftig
jaar lang, vier jaar nodig
is om een bv. scheikundige
te vormen. De scheikunde is
zo uitgebreid geworden dat
men dat op vier jaar niet,
meer kan doen.
,En dat zou de regering wat
respijt geven met het werk-
loosheidsprobleem. Een wer-
kloze kost de staat een
stuk meer dan een univer-
s'itair.

Nee, die worden
nu met 25 mil-

joen verminderd geloof ik.
U moet U daar verdedigen.
Wij zullen ons daar samen
verdedigen. Natuurlijk van-
uit een egoïstisch stand-
punt omdat wij de universi-
teit en alles wat er rond
hangt will.en verdedigen.
Omdat de universiteit een
belangrijke rol heeft in de
moderne maatschappij. Wan-
neer U het krediet van een , Veto : In de~ praktijk wor-
universi teit vermindert, den de studies ver-
dan eindigt' het ermee dat U lengd. Het wetsvoorstel op
aan een universiteit een de akademische graden houdt
opleiding geeft die geen bovendien de invoering van
opleiding, met:;ris. Vanuit speciale licenties in en in

De enige mogelijkheid

de lonen. Maar dat •IS

De Somer : Mijn politiek
zou in ieder

geval z aj n de werkings-
kredieten op peil te hou-
den. Onder wer-
kingskredieten versta ik
ftiet de werkingskredieten
van de universiteit als
zodanig, maar wel de wer-
kingskredieten waarover de
laboratoria of de afdelin-
gen beschikken om te wer-
ken. Indien de overheid
werkelijk wil besparen, is
de enige mogelijkheid man-
daten te verminderen. Het
gaat niet over het vermin-
deren van de vaste mandaten
natuurlijk, maar over het
niet hernieuwen van tijde-
lijke mandaten en het niet:'
vervangen' van mensen die'
wegvloeien uit het admi- ,
nisl:ratief.technisch kader,' teit zeer weinig op. We De Somer
,Ik verdedi9' die politiek, 'hebben Leuven Research and
niet, Ik denk dat de 'qver~ 'Óevelopmert, wat U kent.
heid fout doet de universi- Het zakencijf,er van deze
teit minder geld te geven. instelling is,ongeveer 35 ä

, Ik denk dat men intègendeel 40 miljoen per jaar. Verge-
nu, vooral op het gebied lijk dat met' het totale
van wetenschapp~ijk onder- budget van de universi-
zoek, méér zou moeten geven teit : 4 miljard. Dat bete-
dan vroeger. Omdat het de kent niks. Men moet zich
enige mogelijkheid is om ook geen illusies makèn. De
het land terug uit die universiteit zal nooit kom-
krisis te helpen, om terug petitief zijn op het gebied
een industrie en een ekono- van praktisch onderzoek. Ze
misch leven op te bouwen, beschikt over te weinig
dat zich internationaal kan middelen. Zelfs indien de
verdedigen. Ik denk ook dat overheid nog meer geld
het verminderen van perso- geeft.
nee1 vanwege de overheid Een voorbeeld : U hebt het
geen ,goede politiek zou misschien ook gelezen in de
zijn, omdat u die mensen tijdschriften. Het re-
terugvindt op de werklozen- searchbudget van Du Pont de
markt. IJ kre~ert tenslotte Nemours bedraagt 20 miljard
meer werklozen. En u heeft per jaar. Dat is evenveel
bovendien in de vorming van als het researchbudget van

: Persoonlijk zou
ik daar tegen

z1Jn. Natuurlijk, dat is
gemakkelijk demagogisch om
dat nu te zeggen. Ik zou
daar tegen zijn omdat de
belastingen voldoende hoog
zijn in ons land. Aan
elkeen moet vrij onderwij s
gegeven worden en daar
draagt men onrechtstreeks
toe bij door het belas-
tingsniveau. Het zou niet
logisch zijn van de ene
kant de belastingen zeer
hoog te maken, en van de
andere kant daarvoor geen
diensten te geven. In de VS
zijn de inschrijvingsgelden
voor vele, universiteiten
zeer hoog ; en be~aalt men
als inschrijvingsgeld de
werkel ijke kosten. Maar de
belastingen zijn ook veel
lager in de VS.

•IS een vermindering van

een zaak voor politici ••

overheidsbeschouwingen ge
zien, staat U natuurlijk in
de ongelukkige positie dat
er teveel universitairen
gevormd worden aan de uni-
versiteit.

Veto : Er zou dus op de een
of andere manier

regulerend kunnen opgetre-
den worden.

De Somer : Ik denk het. Een
argument dat ik

U anderzijds ook zou willen
geven, is het volgende. Men
mag niet zeggen dat de
universiteit teveel kost
aan het land. In het ver-
nieuwd sekundair onderwij s
van de staat kost een
student meer dan een stu-
dent in de humane weten-
schappen aan onze universi-
teit. De, studenten in de

feite.komt dat neer op een
s,tudieduurverlenging,

De Somer : Die
niet

wet is
door

nog
het

parlement.

Veto : Neen, maar
al jären

opnieuw ingediend.

ze wordt
telkens

De Somer : Al sinds tien of
twaalf jaar. Nu

had men me weer gezegd dat
ze dit jaar zou worden
gestemd, en ze is nog
steeds niet door het parle-
ment.

Veto: Geen zorg, we hebben
een sterke regering.

Nu zal dat qaan.

(Nvdr. interview dd. 18/8/-
BI)
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Boeken W.F. Hermans

Uit talloos veel miljoenen
Drie jaren heeft hij erover gedaan; zoals hij met zijn
vertrouwde akkuraatheid erbij vermeldt, van 27 september
1~77 tot 21 oktober 1980. En nu ligt het al enkele maanden
in de boekhandels. We, hebben het over Willem Frederik
Hermans' nieuwe roman Uit talloos ve~l miljoenen. Het boek
verscheen trouwens op het publicitair meest geschikte
moment, te weten, een tijdje voor de viering van Hermans'
zestigs~e verjaardag (geb. 01-09-1~21). En naar aanleiding
van die heuglijke gebeurtenis konden ook wij niet aan de
verlokking weerst~an het boek op de literaire ontleedtafel
te leggen.

Het plot van Uit talloos
veel miljoenen ontw1kkelt
z1ch rond de alledaagse
beslommeringen van een ge-
huwd koppel, Clemens en
Sita van de Wissel. Clemens
is wetenschappelijk mede-
werker aan de universiteit
van Groningen, 43 jaar oud,
een zogezegd progressief
links socioloog die het
maar niet kan brengen tot
lector of professor. Tij-
dens zijn studentenjaren
heeft, hij het "ongeluk"
gehad een ongeletterde
"femme fatale" tegen het
lijf te lopen, haar zwanger
te maken, onder druk' van
zijn gefortuneerde vader
het kind te laten aborteren
en de bewuste vr ouw. ui t
medelijden dan maar te
huwen. Sita is vijf jaar
ouder dan hem, stamt. uit
een armtierig arbei-
dersmilieu, heeft uit een
vroegere jeugdverhoudin~
nog een dochter overgehou-
den, en is -net als haar
man tróuwens- 'gé~e'si:Ü"usio-
neer d als ze terugblikt op
haar mislukte verleden.
Beiden hebben angst voor de
leegheid van de ouderdom en
hopen dat hen nog ooit een
zogenaamde "tweede kans"
ten beurt zal vallen, opdat
ze hun mislukkingen nog op
de valreep zouden kunnen
goedmaken. Doelgerichte da-
den om verandering te bren-
gen in hun situatie blijven
echter uit: "Haar, (hun)
hele leventje was afwachten
geworden."" (p. 109) Hun
gebrek aan ondernemingslust
kompenseren ze door een
vlucht uit de dagelijkse
realiteit en ze belanden,in
de uitzichtloze cirkel van
zelfbedrog, dagdromen' en
alkoholverslaving. Clemens
koestert de illusie dat hij
nog ooit hét artikel gaat
schrijven dat de poort moet

openen op een weliswaar met het besef dat hij zich
lang uitgestelde, maar des- op die manier begeeft op
ondanks toch geslaagde aka- het precaire raakvlak tus-
demische karrière, terwijl sen literatuur en lektuur.
Sita in de waan verkeert Niet hijzelf, maar zaj n
dat ze genoeg "literair" personages worden de echte
talent in huis heeft om' auteurs van het boek. En
kinderboekj es te schrij ven vermits Si ta en Clemens
die haar net zo beroemd ordinaire, bekrompen mensen
moeten maken als de buur- zijn, bovendien alle twee
vrouw die in het genoemde niet meer 'van de jongsten,
genre reeds haar spor en kan het ook niet anders of
heeft verdiend. Beiden den- de toon van de roman is
ken dat hun huwelijkspart- overwegend ouderwets, de
ner een serieuze hindt!rpaal psychologische' "karakter-
vormt voor hun ambi t i.es en' uitdieping" ronduit opper-
zouden wel te vinden' zij n 'vlakkig en het ritme soms
vooi: een eventuele schei- wat aan de vervelend trage
ding, maar na 27 jaar kant. De reaktie van de
hebben ze nog niet voldoen- lezer is voorspelbaar. Maar
de wederzijdse haatgevoe- qit is wellicht precies het
lens opgestapeld om dé effekt waar Hermans op uit
beslissende stap te onder- is: de lezer de banale
nemen. -Hun bei,der maddeLma-' huiskamer bi'nnensleuren el)'

tigheid en de angst voor hem a.h.w. de ééntonigheid
nieuwe mislukkingen houden ervan fysiek I laten aanvoe-
hen gevangen in een tra- len. Er "gebeuren" immers
gische band di~ enkel door geen ophefmakende dingen in
de dood kan verbróken 'wor- het dagelijkse r oraanLeven,
den. ','. _- Fallliü'i'ale rûz.ietfes), actr- n BEJlI.EKEN'IS~

terbakse kuiperIjen, 'ro'd-" " ,r 1 '
deLpr'aet j es , dommemisver- "Clemens voelde 'zich niet·
standen, dokter- en psychi- aangetrokken tot zulke men-
aterbezoekjes, koffieklet- sen: egoïstische spotters,
serij ... , het moge duide- die zich buiten het maat-
li ik zijn dat Sita en schappelijk- gebeuren meen-
Clemens zich in, niets van den te mogen' plaatsen.
de "domme massa" onder- Burgerlijke praatjesmakers
scheiden. vol kwade' trouw, niet be-
Is het boek er dan één "uit grijpend dat het niet doen
talloos veel miljoenen" van van een keuze ooh. ~en keu2:e
hetzelfde soort, m.a.w. een is, te weten de verwerpe-
stationsromannetj'e? Na- lijkste van alle mogelijke
tuurlijk niet. Hermans keuzen. Een keuze die der-
heeft ervoor gezorgd dat de. haLve vrije baan laat aan
weegschaal doorslaat aan de fascisme, racisme, imperia-
literatuurzijde dankzij het lism7 en kolonial,isme, gru-
extra gewicht van de zgn. weLi j ke plagen di.e verhin-
"understatement" en de dra- deren dat de mens op aarde
matische ironie. Er is 'zijn lot in eigen handen
echter één voorwaarde aan neemt en gelukkig wordt."-
verbonden: de lezer moet (p. 7-8), ,
literair-gevoelig genoeg H7t is tegeli~kertijd iro-
zijn om tussen de r eqe'Ls in n1sch. en t r aqLsch dat Cle-
een diepere betekenis te mens zelf moet gerekend
ontdekken die qeen ui t- worden tot het soort mensen

die niet (in staat zijn)
een keuze (te) maken. Cle-
mens liet zich reeds als
jongeman gewillig manipule-
ren door zijn vader die hem
-.en Si ta l - verplichtte hun
kind te laten aborteren. De
familie' Van De Wissel -let
op de naamgeving l - heeft
verdergeborduurd op dit
patroon van afhankelijkheid
aan andere meer intelligen-
te of zelfstandige mensen,
en is stuurloos geworden.
Ze vallen van het ene
ui terste in het andere en
kunnen zich niet onder
kontrole houden
"Clemens '" nooit wist
hij precies wat hij
wilde. Hoe kon hij dan
v~rlangen da~ zij het
W1St? ( ... ) Hoe kon hij.
zo omslaan van het ene
moment op het andere ?"
(p. 132)

Ze hebben geen profiel en
geen persoonlijkheid. Her-
mans suggereert dat. dit
ook het geval is met andere
karakters in de roman -en
erbui ten l -, hetzij in het
akademische milieu (Cle-
mens), hetzij in de aller-
laagste arbeidersklasse Uit talloos veel miljoenen,
(S1ta) • Deze twee maat-
schappelijke' extremen zi j n W.F. Hermans, Uitg. Bezige
natuurlijk exemplarisch Bij, 1981.
voor de hele samenleving,
de "talloos veel miljoé-

staan~ hep.f~ met de opoer-
vlakkige gegevens van de
"naakte" tekst en die de
lezer in staat moet stellen
zijn eigen superioriteit
t.O. v. de romanpersonnages
te bevestigen. Doet hij dit
niet, dan wordt hij automa-
tisch deel van de roman~
wereld,' met alle implika-
ties die daar voor hem aan
vasthangen.

'r"~d"'Î" ,I' I
.'t"1f" re.:--

TECHNIEK

Zoals men van Hermans wel
kon verwachten is uit tal-
loos veel miljoenen tech-
nisch m001 uitgebalanceerd.
Het boek bestaat voor de
helft uit dialogen, voor
het overige uit "interior
monologue", zodat, via een
ontdubbel(en)d gezichts-
punt, de verscheurdheid
binnen, de twee hoofdperso-
nag~s tussen denken en
handelen nog een extra
dimensie' krijgt. De over-
koepelende macht van een
alwetende' auteur die dit
allemaai dirigeert is des-
ondanks slechts bijwijlen
voelbaar. Meestal houdt hij
zich afzijdig 'en beperkt
zijn rol zich tot neutraal
registreren. Hermans past
deze literaire techniek toe

500..-\ ~ lMlTATfE VAN ElVI$.
DEZE. KE.ER "'ZIJN E:'-NOÉ,

-.:.', ' I' ,

nen", de gewillige slacht-,
offers die niet de zelfkon-
trole kunnen opbrengen die
nodig is om ,hun wil op
dringen aan een omgeving
die de aristokratie van de
geest verafschuwt. De be-
heersing di~ vereist .is om
een -of dé- keuze te maken
ligt aan de basis van elke
vorm van kreativiteit, en
maakt de essentie uit van
he,t '1fi!luk. H~t' mçge duii1e-
lijk 'zijfl aat de "....'Van Ide
wissels in dit opzicht
buiten de prijzen vallen •.

Het aan Jacob WinkIer Prins
ontleende motto dat Hermans
voor zijn roman heeft geko-
zen is daarom een kernach-
tige verwoording van de
harde werkelijkheid die de
t",ee, protagonisten onder
ogen moet zien:
"Niets, wordt er, niets,
uit talloos veel miljoe-
nen."

Vandaar ook dat de roman
eindigt met een anti-climax
waarin Hermans met een
niets ontziend sarcasme
zijn personages de genade-
slag toebrengt: cLemens
krijgt van zijn psychiater
de raad (l) het wankele
huwelijk overeind te houden •
en zich tevreden te stellen
met zijn middel-
matigheid, terwij 1 Si ta van
haar gynaekoloog te horen
krijgt dat "de hele boel
erui t moet", maar "dat er
nog zoveel heerlijke dingen
in het leven zij n". Waarop
Sita repliceert: "Maar soms
( ... ) heb ik de indruk dat
die dingen toch altijd erg
ver weg blijven... dat ze
feitelijk nooit binnen mijn
bereik gekomen zijn." (p
293) ,

De les die uit het boek
spreekt. -voor de enkelingen
die het begrepen hebben-
zit ook vervat in een
snedig citaat uit de Bhaga-
vadgita, een Indisch leer-
d1cht. In het .Nederlands
zou de nog steeds heeû
aktuele boodschap ongeveer
zo moeten klinken :
Voor de onbeheerste is
er geen wijsheid, noch
is er voor de onbe-
heerste de macht der
koncentratie; en wie de
koncentratie mist, voor
hem is er geen vrede. En.
wie de vrede niet kent,
hoe kan er voor hem
geluk bestaan "?"

_"'"1

Eric Vanhaeren

.. ,,:~-.. \.;" 11" .,':,
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"It -hurt s tOeset you free,
but' you.'ll 'nèver folIo....
me" , zo eindigde Nico's
láatst~ p;aat ('The End'
1974) en alles leek erop te
....ijzen . dat dit inderdaad
het einde was : Nico ....as
een mythe ge....orden, een
personage uit een groots en
tragisch verhaal dat aan
zijn epiloog toe ....as.

Even herhalen: toen Andy
Warhol haar in 1966 in'zijn
Velvet Underground-projekt
dropte, ....as ze al fotomodel
ge....eest en aktrice in Fel-
lini's Roma. Op de klassiek
ge....orden eerste elpee van
de Velvet Underground zong
ze o .a. "Femme Fatale", een
imago dat haar sindsdien
nooit 'verlaten heeft. Het
kontrast tussen de chanteu-
se Nico, .kompleet met Ber-
lijns aksent en al, Lou
Reed's grootstadscynisme en
John Cale's vervreemdende
geluidslagen lever,de een
intrigerend resultaat op,
dat echter ook in het
dagdagelijkse leven een
eksplosief mengsel bleek :
na een verhouding met Reed
....isselde Nico hem in voor
Cale, ....aarna de Velvets hun
eerste naaJII.de Plastic
Exploding Inevitabre ' eer
aandeden ~n $plitten. Hier-
over ....ordt ~itgebreid be-.
richt in Lou Reed's "Ber-

.lin", ....aarna de drie hèofd-
personen al vlug door de
goede verstaanders geïden-
tificeerd ....erden met het
bovengenoemde trio: 'het
onderscheid tussen Nico en
de 'heldin' uit· "Berlin"
(Lad~.~Day, Ge~man .Queen
et"'ê:.::) \laS'~""oo-r'-velen
nogal vaag en voor de
meesten eigenlijke onbe-
staande: de mythevorming
kon beginnen. Ondertussen
....as ze so1o gegaan, en dat
leverde, naast voorpagina-
verhalen enkele bevreemden-
de resultaten op : 'Chelsea
Girls' (1968) bevat nog
eenvoudige songs, maar. op
'MarbIe Index' (1969), 'The
End' (1974) en het onvol-
prezen 'Desert shore' ,
(1972) is een ....aar medium
aan het ....erk: zichzelf
begeleidend op harmonium
zingt ze kryptische songs
vol angst en dreiging,
manie en ....aanzin. Natuur-
lijk verkochten haar platen
niet (haar mythe is de

.mythe van de in de margina-
liteit verdwijnende heldin,
niet die van de suksesvolle
ster) en na 'The End' leek
z....ijgen en/of sterven in de
goot de enige passende
afloop van deze pakkende
roman.
Enige maanden geleden ver-
scheen echter 'Drama of
Exile' en de hoesfoto toont
een al wat oudere vrouw met
op de' achtergrond eèrr've~-
vallen muur, en' grafitti..
Dat is ook een goede om-
schrijving van de teneur
van de plaat: geen go-

tische hoogstandjes. meer.
Nico 'hêeft nu een groep
achter zich die haar stem
omringt met een opvai rend
eigentijds geluid. Ze lijkt
ook niet· meer op. de hoge-
priesteres van vroeger : de
teksten iijn ·duidelijk ge-
noeg in hun afrekening met
het verleden. "I have come'
here to die with youv ,
zingt ze in het openings-
nummer 'Gengis Kahn', maar
even later blijkt tussen
haar en 'you' een 'broken
bridge' aktief te .zijn.
Andere personages lopen
a::!,tijd rond in vroeger, in
'some unknown past'. Oud
dus, en eenzaam. Wat rest
zijn enkele herinneringen
en de afrekening met het
verleden - het personage
Nico was maar 'New York
lore, Eastside fame' - en,
een groot ....oord, Uitzicht-
loosheid : niet voor niets
staan op deze plaat covers,
van "Her oes' en 'I'm ....al..:
ting for the,man'. 'Heroes'
gaat oV~r de helden tussen
aanhalingstekens, het
held-zijn om té overleven,
jij speelt konipg, ik speel
koningin ('just for one
day' ). "I'm waiting for the
man", zingt Nico met een
onverholen cynisme : in Lou
Reed's versie ....achtte men
in spanning op de drugdea-
ler, hij was toch maar
enkele straten ver. Nico
wacht' echter op niets'
meer : ....achten omdat niets
anders te doen staat.

Peter De Jonge
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ACCO staat voor ACademische COoperatief
ACCO produceert enlof verkoopt alles wat studenten bij hun studie
en ook daarna nodig hebben. ·ACCO verleent haar' leden diensten
tegen zo voordelig mogelijke voorwaarden.
Word je lid van de ACademische COoperatief, door het kopen van
een aandeel van 500 fr., dan krijg je bij al je aankopen rechtstreekse
kotting. Dit geldt in de papierhandel, kantoormateriaal, cursusdienst.
Voor cte boeken, niet door ACCO.uitgegeven, geldt een speciale boe-
kenkaart.
Je moet maar één keer zo'n aandeel kopen; het blijft ALTIJD geldig I

Heb je Adelien reeds gezien'?
De opvoering die ....e van
'Adeline' z açen, ....as een
try-out: de definitieve
versie die tijdens het
Klapstuk'festival zal opge-
voerd ....orden zou dus nog
wijzigingen kunnen onder-
gaan. Dit is zelfs ....aar-
schijnlijk daar een aantal
'bezoekers' van deze try-
out opmerkingen noteerden
alsof ze een kollege mo-
raalfilosofie volgden,
waarui t ze zeker een exa-
menvraag zouden krijgen.
Adeline dus.
Adeline is het verhaal van
een al wat, oudere schov-
bizz-ster. Het verhaal van
haar leven wordt in ver-
schillende 'acts' gebracht,
acts die elk vanuit een
verschil~ende invalshoek
een bee)d ophangen van
Adeline: de relatie met
haar simpele moeder, haar
dochter, haar kollega's
akteurs, de perswereld. De
beelden die op die manier
van haar ....orden opgehangen
vormen geen sluitend ge-
heel: je krijgt Adeline
zelf nooit te zien.
Dit levensverhaal wordt
onderbroken door een aantal
korte, met repetitieve be-
wegingen, opgebou....de sce-
nes. Door een sterke her-
haling van eenvoudige be....e-
gjngen (optrekken van het
rechterbeen, over de slapen
....rijven ...) komt. de klem-
toon volledig te liggen op
het vormelijke : het gedrag
....ordt tot een beweging
herleid en zo van zijn
betekenis ontdaan.

Een goede technische omka-
dering - vooral de belich-
tinq ....as tijdens deze stuk-

ken zeer goed - zorgt
ervoor dat deze breaks of
flitsen eigenlijk de hoog-
tepunten van het stuk vor-
men.

En de muziek dan ? Adeline
wordt immers aangekondigd
als 'een fantastisch nieu....
muziektheater', een musi-
cal,

Afgezien van de korte stuk-
jes a. cape ï ï a die in het
begin geserveerd ....orden en
die 'je ....el zelf moet
opeten (en kauwen)' is het
stuk muzikaal omkaderd door
de gangbare' betere pop- of
wavemuzie*. Ook hier staat
het repetitieve (vooral
via bas en drums) ....eer
centra~l zonder echter ver-
velend te worden.

Zonder direkt het gevoel te
hebben van 'dat heb ik al
gehoord' , slaat 'fantas-
tisch nieu....' toch niet op
muziektheater. De muziek is
goed doch niet origineel.

Hetzelfde geldt voor enkele
technieken die in het stuk
gebruikt ....orden. De 'groet-
scene' vormt hiervan een
goed voorbeeld. Via kon-
trast....erking (akteurs voor
en achter het doek) bekomt
men wel grappige; doch
daarom geen or-iç ine ï e.situ-
aties. Originele verrassen-
de effekten ....orden ....el
bereikt door reeds opge-
voerae onderdelen te'herne-
men. Bepaalde sek....enties
worden later in het stuk
terug opgenomen, worden
daar in een andere of
ruimere kontekst geplaatst,
en sorteren zo een ander

effekt. Al bij al ga je je
zeker niet vervelen tijdens
het twee en half uur durend
spektakel. Het is een boe-
iend kijkstuk dat ook muzi-
kaa~ de moeite ....aard is.
Een noot voor de Lacher-s, :
Adeline is niet gespeend
van enige humor. Geen scha-
terlachen dat je kaken er
pijn van doen. Nee, wel een
gezonde dosis humor die je
naar je buurmanvrouw doet
knipogen.

De echte première gaat door
op maandag 12 oktober in 'T
STUC en de voorstelling
loopt er de hele week tot
.en met 16 ok tober .:Aanvang
20.30 uur.

lp.

VETO ZOEKT :

typers
lay-outers

correspondenten
uit de
kringen
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uit de

vrije verenigingen
fotografen
redakt;.eur
ekonomie

redakteurCs)
studentensport
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Strips: Rechts-Radikale strips in opmars
Voor wie politiek geen nie, racisme en fascisme Doëh-bulten de ver sLui er de gekomen tot de hoof dbrok worden? In zi j n slotbe-
saaie of vervelende boel bij hem zonder schroom op propaganda vertoont'. het van de extreem-rechtse schouwingen geeft C.A.
is, kan het soms wel in te- de dagorde staan". Dit album ook praktische te- strip zelf : in tegenstel- Hugins deemoedig toe dat er
ressant z aj n te vernemen beschouwt de auteur C.A. kortkomingeri. Er wordt ner- ling tot bijvoorbeeld een "geen' grote invloed is var.
hoe politiek andersdenken- Hugins als een goede stap gens een Nederlandstalige Bretecher, die het mes hoge grafische kwaliteit en
den hun ideeëngoed zoal voorwaarts. Het heeft name- vertaling gegeven van de durft te zetten in de vernieuwende elementen",
ondersteunen, bijv •. d.m.v. lijk jar.enlang m_oetenduren teksten, wat voor Italiaan- aktuele Westerse samenle- verder dat wat de scena-
strips. Zo bezien kan de dat "linkse censoren zich se, Spaanse en zelfs Rus- ving, houden zij het voor- rio' s betreft "weinig ver-
interesse voor rechts-radi- uitsloofden "in een spoken- sische strips toch wel namelijk bij het uitpluizen der wordt gegaan dan louter
kale strips nogal voor jacht naar fascistische interessant. ware gewéest. van het Russische systeem propagandisme" en "iets

tendenzen in het beeldver- (nog steeds), dat hier in meer subtili tei t de bood-
haal". En om ons speur- en LOGIKA het Westen wel lq.ngzamer- schap ten goede zou komen".
analysewerk aanzienlijk te hand bekend zal zijn. Ak- Hij betreurt echter dat het
vereenvoudigen" willen ze He·t historisch overzicht koord met hun kritiek, maar "doorgaans amateuristep
zich waarschijnlijk uit van de rechtse strip wordt vanuit die hoek ontvang ik zijn, die geen team vormen,
pure naastenliefde voortaan voor'afgegaan door eelT ana- dergelijke boodschappen die het zonder sponsors
"openlijk en ondubbelzinnig lyse van de stripkritiek. liever niet, omwille van de moeten stellen, die steeds
manifesteren". Waarvoor on- Zoals alle geschiedenissen rotzooi die met hetzelfde in geld- en tijdnood zit-
ze dank ! heeft ook de rechtse strip kadopapie) zit ingepakt. ten, die geen gunstige

een prehistorie, met eigen perssteun moeten verwachten
martelaren als bijvoorbeeld Voor het overzicht kan ik en -last but not least-
HERGEmet Kuifje. Er volgt naar het album zelf verwij- evenmin over een echt
een ellenlange rij met zen. Het fenomeen der ex- stripblad beschikken". Hoe
tekenaars die vroeg of laat treem-rechtse strips' be>j het wel moet en kan daaren-
bij de linkse stripkritici hoort du i.deLi j k toe aan de tegen : mits bewustwording
in ongenade 'vielen, en die zeventiger jaren: voor- bij het publiek en finan-
-zeer typisch overigens- zichtige sporen in de uni- ciële injecties. " ... Dat
door rechtse kringen met versitaire underground, de- het politieke klimaat zoda-
wi~dopen armen ontvangen cember' 73 in Frankrijk met nig zou omslaan dat derge-
worden. De logika raa~t dan CRUNCHals spil van het lijke -thans bloedopdrang
wel ergens zoek als figuren blad ALTERNATIVE. Een jaar verwekkende- kreaties in de
zoals REISER en BRET..ECHERlater in Vlaanderen hebben mode zouden komen, waardoor
;-<;lie omwj.lle van scfherpe we PRIK ("Alarm") die met de betreffende tekenaars
kritiek op alle +Lsmen bij zijn Berlijnse muur meer en kansen zouden krijgen hun
een bepaaldé soort linker- meer het exportartikel waar als begeerde ., stuff'
zijde niet meer geliefd wordt van Vlaanderens op de markt te gooien.
worden- door hen als rugge- stripproduktie. De lijst Gevestigde uitgeverijen
steun worden binnengehaald van namen wordt aangevuld zouden geïnteresseerd wor-
voor een ander -isme. (Als- met Franse, Britse, Spaan- den enz .. , Datgene dus wat
of het ooit zou opkomen bij se, Vlaamse, Duitse en ongeveer 10 jaar geleden
deze auteurs om dàt "-isme Amerikaanse auteurs, teke- gebeurde met de linkse
dan wel met hun kritiek te naars en tijdschriften, underground."
sparen !). Is dat niet de zodat men wel kan gewagen
besmettelijke, poli tieke van een explosieve ontwik-
polarisatie waarvoor Hugins keling. Anno 1980 zijn
zelf aan het waarschuWen is weliswaar reeds een aantal
in z i j n inleiding? Het oudere namen verdwenen,
lijken mij dezelfde ma- maar de rekrutering van
noeuvers als het gebruiken nieuwe krachten staat niet
van de kritiek op het stil, voornamelijk in
Sovjet-staatskapitalisme om Vlaanderen, in Spanje en de
er een ander kapitalisme USA.
mee te verrechtvaardigen.
Hiermee zijn we' da~ ook

onaangename verrassingen
zorgen. In tegenstelling
tot wat men misschien zou
denken is het zwarte album
"POLITIEKE STRIPS: DE
RECHTSRADIKALENIN OP-
MARSJ?" geen informatief
zwartboek. over rechts-radi-
kale strips, maar heus
propagandamateriaal vanwege
onze neo-fascistische mede-
burgers. Toch lezen we in
het voorwoord dat het niet
de bedoeling is van de
auteur(s} om politiek te
bedrijven, want hun "be-
langstelling gaat uitslui-
tend uit naar de strip in
al zijn verschijningsvormen
(waarvan de politieke er
één is), ... ". We verwach-
ten dus min of meer een
a-poli tieke benader ing van
de politieke strip, bij-
voorbeeld over de frequen-
tie van dt-fouten in de
tekstbalonnetjes of zo.

Even verder moe t ik mijn
mening over het voorwoord
herzien, want ik lees over
tekenaar Jack Marchal,
alias CRUNCH,dat "bijtend
sarkasme, studentikoze iro-

ZYKLON- B
Ook een innige bewogenheid
met 's mensen leed kunnen
we aan Hugins' a-politieke
visie op de politieke strip
toevoegen. Dat een nieuw
underground-blad in Spanje
zich nu al "Zyklon-B" durft
te noemen, vindt hij "niet
bepaald van goede smaak
getuigend". (Tussen haak-
jes : Zyklon-B werd voor de
Joden in W.O. 11 als ver-
delgingsmiddel het goed-
koopst bevonden.)

Als overzicht van wat er
zoa'l op de st r Lpmarkt, is
verschenen aan extreem-'
rechtse strips is het album
wel waardevol : we kunnen
Hugins er niet genoeg voor
bedanken alles eens op een
rijtje te hebben gezet.
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HUGINS,C.A. 1981
"Politieke stri~s
recnts-radikalen in
mars) ?"
Stripgl.ds nr. 26
Uitg. Brabantia Nostra,
Breda, Nederland.

Moet dit nu geminimaliseerd
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Alle dagen
vert 14.00 en alle dagen Alle dagen om'
20.00 vert 17.30 lste film
film 14.10 en film 17.45 Olympic Fever
20.10 5de en 'laatste 2de film
De enen en de week : Champagne
anderen The Bronx braekfast

PAUL NEWMAN
11)

FORT APACHE ,
THE BRONX
'egi(' DANIEL PETRIE

---EXCELSIOR ---

Kinema vermaakt
en ontspant het
best' !
Van vrijdag 9 tot
donderdag 15 ok-
tober

'EEN FILM VAN

CLAUDE
LELOUCH

(lES UNS .'lES AUTRES),..-
ROBERT HOSSEIN • NICOl:E GARCIA • GERALDINE CHAPLIN • JACQUES VILLERET

EN FANNY ARDANT· EVELYNE BOUIX • RICHARD BOHRINGER , ,
JEAN-CLAUDE BOUTTIER • JEAN-CLAUDE BRIALY • JORGE DONN • FRANCIS HUSTER
JEAN-PIERRE KALFON' MAGHA MERIL· DANIEL OLBRYCHSKI • RAYMOND PELLEGRIN
RITA POELVOORDE • PAUL PREBOIST""JAMES CAAN In de rol van GlENN Vader en Zoon

MUZIEK: FRANCIS LAl EN. MICHEL LEGRAND
CHOREOGRAFIE: MAURICE BEJART

[1]1 DOlBY STEREO I IN SElECTED THEATREI IoIfTIIOf'OUTAN

~s.L.ol\!; l)::>E!'f ~ iN ~E'rt \(Ot't'IJMPne-
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14 :BINNEN'LAND
Staat SIPRI model voor vredesinstituut

aan de K.Û .Lcuven ?•
Naar aanleiding van de komstvan de SIPRI-:-

directeur Barnaby naar Leuven
Op maandag 19 oktober wordt vanaf 20.DO
u in de Grote Aula een informatieavQnd
gewijd aan een erg aktueel thema, nl.
de mogelijke plaatsing van nieuw~ kern-
raket ten in België e_n Europa, Di t àeba t
zal ingeleid worden door een erg
befaamd deskundige op di t g~bied, nI .
dr. Frank Barnaby, direkteur van het
gezaghebbende Internationaal Vre-
desinstituut te Stockholm (SIPRI),
Oktober is dit jaar t r ou-.
wens dé maand van de'ontwa-
?ening : op 25 oktober gaat
te Brussel eén nationale
betoging door tegen de
installatie van nieuwe a-
~oomraketten, in de vooraf-
Jaande weken worden in
~euven diverse aktiviteiten
in 'verband met deze proble-
matiek georganiseerd, en, op
24 oktober start ook een
informatiekampagne in het
'<ader van de jaar li j kse
UNO-Qntwapeningsweek. Veto
zal dan ook gedurende deze
maand uitgebreid aandacht
schenken aan deze thema-
~iek ': in dit, artikel wordt
nader ingegaan op ,de bete-
kenis van het Zweedse vre-
desinstituut SIPRI, terwijl
in de volgende nummers van
oktober bijdragen zullen
gewijd worden aan de stand
'van zaken bij de ontwape-
ningsonderhandelingen in
het kader van .de Verenigde
Naties, aan de UNO-ontwa-
" peningsweek, en aan de
recente Nederlandstalige
literatuur in verband met
dit onderwerp.

voor allen die op dat vlak
iets willen doen of iets
meer willen weten, maar ook
voor de diplomaten en on-
derhandelaars op bijv. de
UNO-ontwapeningsgesprekken.
Zo bevat het recente
SIPRI-jaarboek '1981 drie
,grote delen: beschouwingen
over de voornaamste ontwik-
kelingen van de bewape-
ningswedloop in de zeventi-
ger jaren, een overzicht
van de belangrijkste èvolu-
ties inzake ontwapening en
wapenbeheersing in het
voorbije 'jaar.

zoek aangaande dit voor-
stel, en sprak zich begin
'66 uit ten voordele van de'
kreatie van een dergelijk' Voor het Nederlandse taal-
instituut. De Zweedse rege- 'gebied maakt het Nederlands
ring aanvaardde de konkLu- Instituut voor Vredesvraag-
sies van de kommissie en stukken (NIVV) jaarlijks
door een parlementsbe;luit een geselekteerde, keuze van
werd op 1 juli 1966 het teksten uit het SIPRI-jaar-'
Stockholm International boek, dat u;i.tgegeven wordt
Peace Reseach Institute onder de titel "Wapenfei-
opgericht, officieel "ee~ ten". Sinds enige tijd
onafhankelijk instituut ge- heeft in Vlaanderen ook de
richt op de problemen van vredesbeweging Pax Christi
vrede en konflikt, met -' die overigens in haar
bijzondere aandacht voor de bibliotheek een unieke ver-
bewapening en ontwapening". zameling SIPRI-publikaties

heeft opgebouwd - het recht
verkregen om een samenvat-
ting van het j aarbóek uit
het Engels te vertalen, en
in het Nederlands uit te
geven. Ook verscheen vorig
jaar, onder de titel "Vre-
desverwachtingen " , een
boe~j e van SIPRI+di r ek'teur

,De Britse fysikus Frank
Barnaby, die sinds geruime
tijd direkteur is van dit
bekendste vredesinstituut
ter wereld, is zonder twij-
fel dé aangewezen figuur om
uitgebreide informatie te
.ve r schaf f en over de r aket>
tenkwestie in Belgiä en
Europa, en over de nukle-
aire strategie van beide
grootmachten. De eenmalige
voordracht die hij in Leu-
ven zal gaan geven, vormt
dan ook een unieke buiten-
kans· voor . iedereen die
begaan is mèt de krankzin-
,nige bewapeningswedloop. De

SIPRI heeft zich de jongste diskussie zal daarbij gemo-
jaren over de hele wereld dereerd wor den dool;', de
opgewerkt tot één van' de TV-journalist Herman De
best ingelichte bronnen in Prins, terwijl simultaan-.
verband met de bewapenings- vertaling uit het Engels
wedloop en het streven naar voorzien wordt~ Dit gesprek
ontwapening. De waarheids- is een organisatie van de
getrouwe en objektieve toon Leuvense afdeling van de
van de SIPRI-dokumenten Vereniging voor de Verenig-
berust grotendeels op het de Naties, in samenwerking
fei t dat de SIPRI-medewer- met het 25 oktoberkomitee,
kers al hun gegevens ontie- en kaarten voor deze avond
nen aan publieke bronnen, ,kunnen op diverse plaatsen
en dat z~J er telkens de - o.a. bij Kritak en op het
nodige verwijzing aan toe- sekretariaat van het Anti-
voegen. Iedereen kan dan oor logskomitee, - verkregen
ook hun publikaties kontro- worden.
leren en op hun juistheid
onderzoeken. Tot op heden
werden de SIPRI-gegevens

Frank Barnaby, dat een
kompilatie is van de inlei-
dende hoofdstukken die hij
schreef voor de jaarlijkse
rapporten en voor de andere
uitgaven van zijn insti-
tuut.

Het budget van SIPRI is
afkomstig van het Zweedse
parlement. Nochtans is en-
kel de beleidsraad verant-
woordelij~ voor het gebruik
'van de verleende fondsen.
De raad neemt principieel
geen geld aan vanuit andere
bronnen, wanneer dit haar
onafhankelijkheid ook maar
enigzins ztîu kunnen scha-
·'den. '

nog nooit tegengesproken,
ook niet in Oost-Europa ...

In overeenstemming met de
richtlijnen die vervat zijn
in de statuten van het
instituut, is het dè bedoe-
ling van SIPRI om weten":
schappelijk onderzoek aan-
gaande vraagstukken die
belangrijk zijn voor inter-

~:i~on:;e v~~~~~h:~n.ve~i~~= W ' (" ) E " k tt ?door wil men bij dragen ~tot ' ~ • ' , '~ _: ~ •

~~~dZ~~;~~j~~'egr;~o~~:~:~~~"'~'~; ':',;'~~~~~:~ geen urorai een ..
om tOt een vreedzame oplos- , , ~ d" der d -,
sing van internationale Een van e on erwerpen Ie
konflikt en ,të komen. Het tijd sterk in het middelpunt
instituut wH aktue~e, pro- Lariqstelling staan is de voorgenomen
blemen op onafhankel~Jke en ' " ,
pragmatische wijze onder:" pl aa t s i.nç op Europees grondgebIed van
zoeken, en .de belangrijkste Amerikaanse Pe r sh i.nq en Cruise raketten
aspekten hiervan voorleggen ," ' k
aan de internationale be- en de be s Li s s i.nq van de Amer i aanse
Lei dsmaker s , Het moet on- regering (0.1. v. Reagan) om de neutro-
derstreept worden dat de b t dTb 1'
aandacht van het instituut n~n om ~ gaan pro uceren. wee es 1S-
tot nogtoe meestal gekon- s i.nqen di e Europa sterk aanbelangen en
<:=entreerd werd, op problemen die ook hoe- 1anger hoe meer ,gekon-
Lnzaka bewapenLnq, ontwape- , ,
ning en wapenbeheersing. testeerd worden. Deze contestatle 1S

niet toevallig, net zomin als het feit
dat de vredesbeweging in de Westeurope-
se landen sterk groeit en aan invloed
wint.

Iedereen die ooit enig
materiaal over de bewape-
nings- en ontwapeningspro-
blemen heeft doorgenomen
(en wie heeft dat niet ?),
is daarbij ongetwijfeld op
de naam SIPRI gestoten. In,
de meeste publikaties op
dit vlak wordt inderdaad
veelvuldig verwezen naar de
SIPRI-cijfers en gegevehs
betreffende bewapening en
ontwapening. We willen dan
ook even blijven stilstaan
bij het ontstaan, de opzet Hoe is SIPRI georgani-
en de werkzaamheden van dit seerd? De beleidsraad is
gerenommeerd vredesinsti- verantwoordelijk voor het·
tuut, dat trouwens in de algemeen beleid. Hij- telt à
toellomst misschien model leden, die voor een 'periode
kan staan voor een op te van 5 j aar worden aanqs -
richten vredesinstituut aan steld door de Zweedse rege-
de K.U.Leuven. De, opr Lcri- ring. De leden zetelen in
ting van een "Belgisch hun perso'onlijke hoedanig-
Inter lationaal Vredes i.ns t.i.r- heid. Dit is eveneens het
tuut" wordt inderdáa:d reeds geval in de wetenschappe-
qerui.i ie tij'd ,overwogen. lijke raad: een advie'ge~
Voora. naar aanleiding van vend, o~gaan van 24 hoogge-
150 j aar België werd door. kwa~~~~ceerde onderzoekers,
ver scj LLl.ende prominenten poLit Lci , en internationale
uit - de politieke en weten- ambtenaren. Het lidmaat-
scha~)elijke wereld een schap geldt voor onbepaalde
derge ~ijk initiatief ge- duur, en nieuwe leden wor-
st.eun I (0. a. vanwege de' d';!n aangedui.d door verkie-
'dinsiagavondgroep' van z~ng., De direkteur van
Vlaam3e intellektuelen, die SIPRI wordt benoemd door de
mekaar leerden kennen, aan Zweedse re.gering, en is
de K.U.Leuven,' en wiens 'l(erantwoorde:j_ijk voor het,
verzoek duidelijk geïnspi~ werkprogramma. De onderzoe-
r ee rd werd door, de geeSt en ksst af is, internationáal' "
de werking, van; SIPRI).' De . samengesteld. De leden, ko-
komst. van ~de SIP1U-direk-" men, ui t, een _brede waaier
teur na'är" Leuven kan hope-- van ~wéte.nscha'ppélij,ke .:dis-
lijk een aà',izet betekenen ciplines, en' wèrken-' aan
om de~~ "zaaktn Leuw leven in specifieke projekten.
te bl-a,zei1.:biJ de :;;t1rdenten,
zodat het polemologisch
onderzoek aan deze univer-
siteit eindelijk 'het niveau
van een kursus en een
seminarie kan ontgroeien !

De resultaten van dit on-
derzoek worden gepubliceerd
onder de vorm van boeken en
rapporten. Soms zijn deze
publikaties gebaseerd op de
resul taten van Lnt.erna eio-

Het idee om' in Zweden een nale konferenties die door
vredesinstj,tuut op te rich- het .-~~st~ibè,~ worden geor-
ten, werd, voor het eers\',gan~.s,a.eJ?',a,~_;:B~.stbekend zijn
ge9Pperd 'J,n 1964 door de -echter de jaarboeken om-
toenmalige Zweedse eerste 'treht "bewapening'en ontwa-
minister, _ en dit naar aan- ··pening in de wereld)', j aar-
leiding van 150 jaar onon- lijks - doorgaans in de
derbroken vrede in Zweden. maand juni - verschijnen.
Een kon i.nk La j ke kommissie Zij vormen niet .a,lleen
werd belast met een onder- onontbeerlijk materiaal

r

de laatste
van de be-

Immers de beslissingen van
de plaatsing van de 'Euro-
raketten" en de produktie
van de neutronenbom zijn
beslissingen die Europa
sterk aanbelangen. Al lange
tijd is Europa ,zowat de
opslagplaats van nukleaire
wapens van Ae grootmachten.
In de, Bondsrepubliek bij-
vootbeeld, met een opper-
vlakte die 2,5% bedraagt
van het Amerikaans grondge-.
bied, 'ligt 50% van het
Amerikaans nukleair poten-
tieeL Belgiä zelf heeft al
vijf kerntaken op zich
genomen binnen Nato-ver-
band : vliegtuigbommen,
luchtafweerraketten, hou-
witsers M110, houwitsers

M109 en Lance-grondraket-
ten, allen met kernlading.
Tpch is België geen kernwa-
penmacht. De Verenigde Sta-
ten hebben het monopolie
van de produktie van kern-
wapens, ook de bewaking van
kernkoppendepots in. België
is een louter Amerikaanse
zaak (denk maar aan .Kleine
Brogel). ,Bij de Nieuwe
Cruise-raketten (een' zesde
kerntaak) staat Belgiä
zelfs niet meer in voor het
vervoer van de kernwapen-
systemen. België zou uu~
nooi t kunnen verhinderen
dat de VS deze kernwapens
zouden inzetten, ook al
z~Jn ze gestationeerd op
Belgisch grondgebied.

Door 'de NATOwordt geargu-
menteerd dat de plaatsing
van nieuwe raketten nodig
is om het 'evenwicht te
herstellen' gezien de 'a-
larmerende defensie-inspan-
ningen' van, het Oostblok
met name de USSR. reeds
lang echter worrlen feiten
over militaire machtsver-
houdingen verdraaid, ver-
keerd ~eergegeven of uit
hun kontekst gelicht. Het
SIPRI, een onafhankelijk
vredesinsti tuut, stelt dat
de gegevens over de defen-
sieui tgaven en -inspannin-
gen van het Oostblok di~
wijls (bewust) verkeerd
berekend en verdraaid wor-
den. Zo stelt de NATOdat
de 'Euro-raketten' eon ant-
woord zijn op de Russische
SS-20 raketten. De beslis-
sing om die Euro-raketten
te produceren is echter
genomen lang voor het Wes-
ten iets afwist over de
SS-20 raketten.
Stilaan begint het dan ook
voor meer en meer mensen
duidelijk te worden dat
verder bewapenen zinloos is
geworden : men kan moeilijk
sp~eken van militair 'even-
wicht' en 'afschrikking',
beter is het te spreken van
'overkill' : met alle reeds
bestaande wapens kan de
aarde al verschillende ke-
ren vernietigd worden. De
NATO,met de VS als belang-
rijkste en machtigste land,
willen Europa dwingen
nieuwe raketten te instal-
leren en brengen zo' de
stilaan gegroeide vreedzame
coäxistentie met het Oost-
blok in gevaar en geven een
nieuwe Lmpuls aan de stil-
aan dolgedraaide wapenwed-
loop. '
De beslissing om de neutr-
onenbom te gaan produceren
zai alles er zeker niet
beter op maken. De neutro-
nenbom, een nucleair a~ti-
tankwapen zal in de VS
geproduceerd ,en (voorlopig)

vervolg op p. 15
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Een nieuw traangas: een zaak
Na Dodewaard ...

In 'het vooruitzicht van
bepaalde bespar ingen en de
eventuele reaktie daarop in
de vorm van betogingen of
bezettingen, zou ik eens
~illen ingaan op het traan-
gas dat in België gebruikt
wordt om de openbare orde
te handhaven, zoals dat
.heet. Er bestaan namelijk
'enkele interessante rappor-
ten hierover, die de in-
vloed van dit gas op de
gezondheid van de gemiddel-
de betoger of onschuldige
toeschouwer hebben onder-
zocht. De uitgebreide neer-
slag daarvan kan trouwens
gevonden worden in een
artikel in Vrij Nederland
van 25 juli jl.

-In een illegaal "Handboek
voor de €e?ror-iitt"-dÁt KleF'
en daar in fotokopie cirkli-'
leert, staat ook een hoofd-
stuk over gassen die poli-
tie en leger kan gebruiken.
Allereerts is er hêt ·z'oge-
naamde 'CN-gas', dat omwtl-
lè ván zijn uitwerking op
de traanklieren als 'traan-
gas' bekend staat. Dit is
een vr.ij onschuldig gas,
welks onaangename werking
al kan verzacht worden door
een met citroensap bespren-

gas niet voor in de meer
beschaafde gedeelten van
West-Europa, t~nmin!?t~ tot
nu toe. Het zijn trouwens
eerder Oorlogsgassen, die
üoor de protokols van Genè-
ve (1925) en Parijs (1954)
verboden zijn.

Ook het zogenaamde 'CS-
gas', waar het hier over
gaat, valt onder dit ver-
bod. Nochtans gelden deze
protokols enkel in oorlogs-
tijd. Dit gas kan dus wel
degelijk voor handhaving
van de ·opehbare orde ge-
bruikt worden. En dit, in
1928 door Corson (C) en
Stoughton (S) gesyntheti-
seerde produkt, dat in'
kelde zakdoek, of zelfs met
een....9~eie .. )'as~e_~~t-r. me~
gewoon wate~. Dan ~s er het
zogenaamde 'walggas ' dat
kleur en reukloos is, en
dat tot kontraktie van de
maagspieren leidt. De in-

"<houd van de maag wordt
verscheidene meters wegge-
slingerd, en in bepaalde
gevallen kan er een dode-
lijke maagbeschadiging op-
treden. Samen met 'blaar-
gas ' en 'mace' (een soor t,
Qrandverwekkende vloeistof)
komt het gebruik van walg-

,vervolg van, p. 14
opgeslagen worden. De uit-
vinder van deze bom 'Samuel
Cohen' zegt echter dat dit
wapen binnen de Amerikaanse

strategie zal gebruikt wor-
den op wat hij noemt 'het
Europese slagveld' . Toch
wordt geen enkel West-Euro-
pees NATO-lid betrokken bij
de produktie. van de n~utro-
nenbom. En zei Weinberger,
Amerikaans defensieminis-
ter, al niet dat de neutro-
nenbom ieder moment 'in
Europa kan ingezet worden.
De neutronenbom verhoogt
ook de waarschijnlijkheid
van een kernoor log vermits
ze op kleine schaal kan
gebruikt worden. Dit ver-
laagt de psychologische
drempel om kernwapens in te
zetten. Bij de neutronenbom
wordt maar ~en klein gebied
bestraald en nog een veel
beperkter gebied verwoest.
Vandaar de uitspraak : "De
neutronenbom vernielt le-
ven, geen gebouwen."

Dat Europa de dupe van dit
alles zal worden behoeft
g~en betoog. Als de VS en
de USSR een (kern)oorlog
gaan uitvechten, zullen ze
dat in de eerste plaats in
Europa doen, eerder dan op
hun eigen grondgebied. Ons
nee~leggen bij deze gang

van zaken' is dus het laat-
ste wat we moeten doen.
Stilaan begint in alle
Europese landen 'het verzet
tegen deze bewapeningswed-
loop sterker en sterker te

worden. In Duitsland heeft
Schmidt af te rekenen met
oppositie binnen zijn eigen
partij en met zeer sterke
.(dikwijls religieus geïn-
spireerde) vredesbewegin-
gen. In Nederland zijn de
kristen-demokraten over de
kwestie sterk verdeeld,
terwijl de socialistische
PvdA sterk tegen is. Ook
hier zijn er-sterke vredes-
bewegingen werkzaam. In de
Scandinavische landen wordt
al lang gepleit (ook door
regeringen) voor een Euro-
pese kernwapen-vrije zone.
Ook in Groot-Brittannië
groeit het verzet sterk aan
(0. a. binnen Labour en de
vakbon~en).

In België is er verzet
binnen en buiten het parle-
ment. Langs de ene kant
voert de SP oppositie tegen
het NATO-besluit en zijn er
binnen bijna alle andere
.partijen opposanten en
langs de andere kant voeren
de vredesbewegingen een

• st'erke. kampagne tege~ de
.raketten (o.a. Vlaams Ak-
tiekom"itee tegen de Atoom-
wap~ns '-VAKA-, Pax Christi,
Internationale van oorlogs-
tegenstanders •••) Door de
meeste vredesbewe'gingen
wordt als realistisch al-
ternatief het idee bepleit
van,atoomwapenvrije zone in
Europa. Dit om te voorkomen
dat Europa het trefgebied
wordt van de grootmachten
en zo tot vernietiging
gedoemd wordt. Om dit alles
is het belangrijk dat je
aanwezig 'bent op de anti-
rakettenbetoqing op 25 ok-
tober te Brussel.

feite geen gas, maar een
witte kristallijne stof met
smeltpunt van 95°C is,
wordt in West-Europa in
toenemende mate gebruikt.
Oe VS, Groot-Brittanië,
Frankrijk, België, Zweden,
Nederland, en sinds kort
ook de Duitse deelstaat
Beieren rusten hun orde-
strijdkrachten er mee uit.

Het produkt CS wordt mees-
tal in rookgranaten tot gas
omgezet, maar het kan ook
vanuit helikopters worden
verspreid en zelfs vermengd
met water door waterkanon-
nen, die dan trouwens
'traanwater' spuiten. In
hoge koncentratie is CS
~odelijk, zoals laboratori-
umproeven hebben uitgewe-
zen. Tot noch toe zijn er
al enkele niet-officieel
bevest.Lqde dodelijke onge-.
vallen met dit gas ge-
beurd : in Parijs, Belfast
(een tweejarig kind) en
Berkeley (VS).

CS is eerder een verlam-
mings- of zelfs gifgas, en
het werd van 1964 tot 1969'
in Viëtnam gebruikt om
vijandelijke Viëtkongs in
het open veld te drijven en
ze vervolgens op konventio-
nele manier dood te schie-
ten. Ortho-chloor-benzy-
kidieen-malononitril, zoals
de chemische naam van CS
luidt, werkt eerder op de
longen en op de slij:nvlie-
zen. Een eerste gevolg is
dat je meer kwetsbaal. bent
voor infecties, omwille van
de slijmvliesbeschadiging.
Op die manier kan op een

met een luchtje ...

onrechtstreekse manier
griep, bronchitis, diarree
enz. veroorzaakt worden.
Verder geraken je zintuigen
gedeeltelijk uitgeschakeld
en ben je voor een tijdje
kwasi-immobiel, 'besluite-
loos, zodat je zelfs over-
reden kunt worden door een
onoplettende tank of rijks-
wàchtkombi. Mensen met kon-
taktlenzen lopen het gevaar
van oogbeschadiging . Ook
kunnen brandwondèn voorko-
men. Het risico van brand-
wonden in de tweede graad
is vooral hoog' als men met
traanwater zou spuiten. Van
eN weten we dat het kanker-
verwekkend kan zijn, over
CS bestaat op dit gebied
geen definitief oordeel. CS
leidt ook al snel tot
braakneigingen. Oe pijn in
je keel, een rare smaak en
een geïriteerde huid kunnen
enkele dagen aanhouden.

met CS-gas uitgerust zijn,
en wordt, net trouwens als
in ons buurland Holland,
het gebruik van helikopters
en traanwater overwogen.

Welke behandeling werkt
tegen dit gas ? Het beste
is uiteraard een gasmasker,
maar of al die dingen uit
legerstockslnog echt werken
is een vraag. Voor genees-
kundestudenten is het ge-
bruik van een chirurgiemas-
ker aan te raden. Voor
gewone stervelingen is er
dan nog de papieren zak-
doek. Ook de citroen ver-
.licht de pijn in de ogen.
Dit brandend gevoel kan ook
behandeld worden met een
mengsel van één deel boor-
zuur (in schilfers te ver-
krijgen bij elke apotheek,
want degenen met zweetvoe-
ten weten dat boorzuur-
schilfers daar ook tegen
helpen) , met dri'e delen

Volgens verschillende dok- water •.Desnoods gebruik je
toren en wetenschappers is gewone oogdruppels of,zelfs
het gebruik van dit gas op water. Om het gas van je
een burgerbevolking onver- huid te krijgen, was je
antwoord. Het CS-gas kwam geraakte plaatsen af met
juist in de plaats van CN minerale olie of water, in
omdat dit laatste kanker- welk geval je de blootge-
verwekkend is, maar de, stelde plekken met alkohol
remedie is in dit geval wrijft. Na twee minuten zal
duidelijk erger dan de dan. verkoeling optreden.
kwaal. Beschik je niet over alko-

hol, dan kan 'de brandende
pijn '1edurende twee uur
blijven. Het sociale kli-
maat vertelt me. dat de
konfrontatie met dit
'nieuwe' snuf je niet lang
zal uitblijven ..•

In Leuven heeft men tijdens
de tienduizend-betogingen
twee jaar geleden naar mijn
ervaring enkel van eN-gas
uit granaten gebruik, ge-
maakt. Op dit moment echter
zcuden de ordehandhavers -
volgens ,welingelichte krin-
gen zoals dat heet - reeds Jozef Schildermans

Als ~ 18 bent kies ~ de bank
'die je de' beste diensten kan bewijzen•

je Ie\ellang.
=, ===-:ol,

Vandaac bqint vooe jou het leven,
En in het leven kan je best een rogge-
Iteuntje gebruiken.
Wij bij de ASLK willen je srUl

helpen, V... bij cic sun, Open dus een
Univenele Rdtenin& in het IICIltschaP
in je buurt (we bdiIen er 1.000 in het r;e-
hele lmd~ Je kriiet er een chequeboekje
en ovenehrijvinpformulieren om je
beulin&m te doen. Plus een Banc:ontact-
Wrt (waarmee je 14 Uut op 14 ,dd kunt
afhalen aan cic JIancontact-automaten en
benzine kunt tanks zonder r;er=! r;eld ~
Op die ~kenin& kan je natuutlijk ook

geld ODtvmt;en: je loon. je werkloos,
heidlvergoedin& of het "extraatje" dat je
ouden je sturen,

En de ASLK biedt.je nog andere voor-
delen, Zoal. de -,--lening. extra voorde,
lil krediet om je te installeren. En het.
Woonsparen: een &Oedkopere Ienin&
voor het bouwen of kopen van een
woning.

Re~:~""'leesn UDlL'velnele
kan je heel wat
diensten bewijzen, a
NuenmotJ:Cll. W

Sruur deze coc-
pon .. n de ASLK.
Wolvmiracht 48.
1000 II'rullSCl, of loop even
bii het- JlCfluch.P in je buurt.
le krii&' er ".ei. de brochure
"Er uitkomen met je inkomen .....

Naam _ ~_ ...,.._._..

'{OOI'1\&Im _ _ _ .

Straat

..............N·~ ..

Postcode

Localiteit ... _.__...._._ .. ....._._.~.,;;



16 AGENDA
DINSDAG 8 OKTOBER

OPTOCHT: "Neen aan de kernraketten"
18 u. Ladeuzeplein
org. 25 oktoberkomitee Leuven

MUZIEK: Katastroof (Antwaarpse volkslustgroep)
20 u. RC (bij alma 3); toegang gratis
org. VTK

MAANDAG 12 OKTOBER

DEBAT: info-avond over kernraketten mmv Luc De Smet
20 u. Grote Zaal (1° verd.) Stuc
org. wereldwinkel

DINSDAG 13 OKTOBER

MUZIEK: Orgelwerken van J.S. Bach, door paul Dinneweth, Luc Ponet
en Carl Van Eyndhoven
20 u. Concertzaal van·het Lemmensinstituut, Herestraat 53
- 3000 Leuven; inkom 120; stud. 80

.MUZIEK: De Kreuners
21 u. Stella·(Vaartstraat); inkom 80; CJP,TTT,VVK,VTK 60
org. VTK

LITERATUUR: Lezirtg olv Rik Cuppens: 'tussen tuin en wereld' van
paul de Wispelaere
19.30 u. Brabantse volkshogeschool; inlichtingen en
inschrijven in Brussel, tel. 02/2418833

POLITIEK: Vujo-Kul kontaktavond, met als gastspreekster Nelly
Maes
Maria-Theresiacollege, St.-Michielsstr. 8, Leuven

FILM: 4 korte Belgische en Britse films
Au coeur de l'obscure (Père Noel); Belgische film van Guy

Delflandre (Fr., 25')
- Expé beIge au Mexique 81; Belg. film van Guy Meauxoone
(Fr., 27')
- Caves Conservation; Britse film van Sid Perou (Eng., 30')
- Britse expeditie in Nieuw Guinea; Britse film van sid
Perou (Eng., 40')
20 u. Aud. Vesalius; inkom 100 VVK 80
org. Spekul

_-

Vacature op Sociale Raad

ERRATUM : Door een redaktionele
fout werd een verkeerde datum
voor het afsluiten van deze vaka-
ture vermeld. Deze vakature werd
in.feite op 30 september afgeslo-
ten en niet op 31 oktober zoals
verkeerdelijk in Veto nr. 1 ge-
meld. Belangstellenden die als-
nog in aanmerking wensen te komen
wenden zich best zo snel mogelijk
tot Sociale Ràad.

DONDERDAG 15 OKTOBER

BEURZEN: Beurzen voor de Verenigde Staten van Amerika
Spreekster: Mevr. Maggie Nicholson
17.30 u. in het natuurkundig instituut, Naamsestr. 61

CURSUS: Basiskursus gezondheidszorg
20 u. in volkshogeschool Elcker- ik, Blijde Inkomststr.
115, Leuven (tel. 016/239692)

:GEWETENSBEZWAARDE
'GEVRAAGD

De Beyaert-Stichting is een
v.z.w. welke bedoelt onder-
zoek te verrichten naar
mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van vernieuwbouw,
en rehabilitatie in oude
stadswijken. Dit vertrek-
kende vanuit de visie dat
de huisvestingssituatie te
Brussel op een adekwate en
ook voor de kleine man
haalbare manier dient aan-
gepakt.

In het kader van deze
werking zoeken we nu een
gewetensbezwaarde, wiens
opdracht er voornamelijk
zou uit bestaan informatie
te verzamelen en te verwer-
ken betreffende de ver-
nieuwbouwaktiviteiten van
overheids- en aanverwante
instellingen. Betrokkene
wordt hierin begeleid en
zal deels moeten werken in
team-verband.

ZOEKERTJES
Veto werkt hard om zijn
service aan studenten en
kringen te verbeteren.
Daarom vanaf nu een
nieuwe dienst, die ook
volgend jaar zal warden
voortgezet: de,zoeker-
tjes, "te koop", "te
huur", "gevraagd", etc ••
rubriek voor STUDENTEN.
Wens je in deze rubriek
iets te plaatsen, knip
dan deze rooster uit,
gooi hem bij ons in de
bus of stuur hem op.
ZOrg ervoor dat je ~r een
briefje van 20 fr. bij

steekt. Voor die prijs
heb je zes regels in
Veto (plus een titel).
We zijn gedwongen hier-
voor een vergoeding te
vragen omdat deze rubricl
ons extra ruimte zal
kosten, die niet door de
begroting wordt gedekt.
Herinneren we er boven-
dien aan dat een zoeker-
tje in Veto 8000 studen-.
ten bereikt. Wil je dus
Ije kot overlaten, of je
kursussen : één adres :
Veto, Van Evenstraat 2 0
(1° verd.), 3000 Leuven.

Eventueel geïnteresseerden
kunnen zich wenden tot ons
sekretariaat :

Stichting Beyaert
t.a. J. Loeckx

Gallaitstraat 80
1030 Brussel

tel: 02/216.77.13

TE KOOP: LP's (pop)
Z.w. Bondgenotenin. 154,
3000 Leuven.
Bel : Studio.
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I Maak voor je tekst gebruik van onderstaand roos- I
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VERTIKAAL

1. minderheid
2. dochter van Kadmos

zeer grote, geweldige
President 3. nummer - jongere (afk.)
voorletter - per ekspres
man met ark - installa- 4. geheel de uwe (Lat.
tie die ondermeer op de afk.) - eerste hu Lp bij
wegen gebruikt wordt om ongelukken
de snelheid te kontrole- 5. vogelprodukt - kompagnie
ren (afk.) - voorzetsel
spijt na dood, 6. vreemde - buisjes van
muzieknoot - letterke-I week metaal voor tand-
ring van 'toi' pasta, lijm, .•.
inspui ten 7. zeldzaam - voedsel
plaats in Vlaanderen, zich nemend
bekend om muziekfestival 8. voortdurend - do
daar -_portem0nee 9. schrijver
niet in staat tot ge- 10 .leer die het onstaan van
slachtsgemeeschap de soorten verklaart

10.internationale trein - volgens Dandns ontwik-
slot - lidwoord' kelingsleer.

#f2.S HORIZONTAAL
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CHARKAWA ll.ll.ll.-AKTIE

Stilaan is het een traditie
geworden dat de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking
van Groot-Leuven, naar aan-
leiding van de jaarlijkse
11.11.11. -aktie, een derde
wereld-toneel organiseert.
Dit jaar gebeurt dit in
samenwerking met Amnesty
International, de Anti-Im-
perialistische Bond, de
Derde Wereld-Groep, Kriste-
nen Voor Het Socialisme en
de Wereldwinkel.

CHARKAWA (zonsopgang) is
een kollage van Tone Brulin
met teksten van de Egyp-
tische schrijver Saboor
enerzijds en de Palestijnse
dichter Beseisso ander-
zijds. Spelers z1Jn de

_ Vlaming Michel Van Dousse-
laere en de Arabische Siti
Fauziah (beroepsakteurs)
omringd door vier Berbers
van het Marokkaanse muziek-
ensemble 'Charkawa', stuk
voor stuk wonderen van
ongekunstelde ekspressie.
Er wordt zowel Nederlands
als Arabisch gesproken,
maar geen nood, het is
allemaal best te volgen.

tot.
o·Het thema. van deze kreatie
is de rol van de vrouw in
de wereld. Bij ons is het
emancipatieproces al ge-
deeltelijk verwezenlijkt,
maar in tal van ontwikke-
lingslanden bli4H het

patriarchaal systeem over-
heersend, en wordt de vrouw
nog steeds als objekt be-
schouwd. De politieke bood-
schap zit hier luchtig
verpakt in een folkloris-
tisch kleedje. De kollage
werd opgevat als een markt-
spel'en sluit aldus perfekt
aan bij het Arabische volk-
se dorpstoneel.
Zang, dans en mime, maskers
en poppen, symboliek en
humor maken er een feeste-
lijke voorstelling van,
meeslepend in zijn eenvoud.

De merkwaardige kar van de
motorrijder.- een prachtig
zetstuk dat als bus, als
huis, hemel en hel kan
dienen - staat als element
centraal. in het spektakel.

Wie op een of andere manier
met de 11.11.11 aktie in
het Leuvense wil meewerken
kan eens langskomen op de
eerstvolgende komiteeverga-
dering op 14-10-1981, Brus-
selse straat 63, 3000 Leu-
ven, om 8 uur.
Voor de studenten is er een
eigen werking.

CHARKAWA
Maandag, 19'oktober 1981
DON BOSCO centrum Kessel-lo
(op de hoek van de Platte-
lostraat met de zwaluwen-
laan) .

•


