
Koten en A/ma duurder in ,'1~9-82~

Studentenvoorzieningen verhoogt
A/ma-prijzen nu ook a/ boven de

indexstijging (besis '1'960)
Twee vergaderingen van de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen zijn uiteindelijk nodig geweest om een eerste diskussie
over de begroting 1982 van de sector studentenvoorzieningen
van de K.U.Leuven rond te krijgen. Dat het een pijnlijke
diskussie is geworden hoeeft geen verbazing te wekken. Als
gevolg van een onvoldoende subsidiëring vanuit de overheid
aan inkomstenzijde, en een galopperende kostprijs aan de
uitgavenzijde, . vertoonde het begrotingsontwerp 1982 een
tekort van 31,6 miljoen. Het mes is tenslotte gevallen op een
derde en beslissende vergadering (4.12.81).

• Die 31.6 miljoen zijn tegelijk een
bedrag om -U" tegen te zeggen
(12.52% van het uitgaventotaal
1982) en .. n g.t d.t je zonder
bijkomende IUbeldiirlng niet ..,.

gewerkt krijgt. tenzij je de consument
(in dit geval de ,tudent) er dubbel en
dik laat voor opdraaien (.fbouw
dlenNnpakk" en/of prI~verho-
ging.) De ~ dut: bIIperIn-

gen? Waar? Prijsstijgingen? De
studentenvertegenwoordigers ston-
den alleszins versteld van het
cynische gemak waarmee van de
kant van. de akademische overheid
(K.Tavernier. vice-rector) wild de
besparingsmachete gehanteerd
werd. Als ging het hier om een
verlieslatende dochteronderneming
die hoognodig aan sanerinQ toe is.
De begroting werd een drama in 3
bedrijven met. naar de roman van
Agatha Christie. een slechte afloop.

Sinds 1960 subsidiëert oe nationale
overheid studentenvoorzieningen
aan de univer1iteiten: ...... ur.nts
(AImII), ltudentenhuraveatlng. lOCIa-
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Ie dienst, medische dienst. studen-
tenorg.nisaties.... (verzamelnaam:
socl.1e ,ector). Deze staattoelagen
aan de sociale sector ma.kt het de
studenten aan deze universiteit
mogelijk om anno '81 relatief
goedkoop te wonen (van 1620 tot
3200 fr, afhankelijk van gezinsinko-
men). slechts (toch al)60 frte betalen
voor soep en dagschotel in de Alma.
de studentendokter te kunnen
raadpteçen tegen 285 fr. (terugbeta-
lingstarief).

Deficit
Het eerste 'voorlopig-definitieve'
begrotingsontwerp 1982 ging uit van
de bestaande behoeften. géconsoli-
deerd in de begroting studenten-
voorzieningen 1981. De kostenstij-
in acht genomen, beloopt het
geraamde uitgaventotaal aldus
252.561.500 fr. Met staatstoelagen
ten belope van 140.299.000 fr en de
eigen inkomsten daar bovenop laat
dit een tekort van 31.622.000 fr. of
12.52% van het totaal.
Oe uiteindelijke begroting '81 was
echter óók reeds deficitair. Het tekort
plant zich in verhoogde mate voort.
Immers, om dit deficit nog maar op
hetzelfde peil te kunnen houden,
neemt men een stijging van de koaten
aan die niet hoger ligt dan de stijging
van de betoelaqinq. De geraamde

jaar.
"erlaagde bedrag van vorig jaar.
Twee oorzaken liggen ten grondslag
aan het tekort. twee exponenten van
hetzelfde probleem.

Dalende subsldlirlng
Anno 1981 beliepen de sociale
toelagen aan de K.U.L. 131.493.000
fr. Dit betekende een vermindering
met 14.280.000 of 9.8%, als gevolg
v.n een besparingsmaatregel van de
programmawet 1981. De financiering
van de sociale sectoren werd herzien
en ook de K.U.L. werd zwaar
getroffen. Anderzijds Is de betoela-
ging van de sociale sectoren
atelselmatig aangevreten. Alleen nog
maar over de afgelopen 7 jaar is deze

(vervolg op p. 12)

24-uren ...
Leuven, dinsdagavond zeven uur. Een studentenstad met zo
goed als lege straten, op een uur dat traditioneel de start van
een bruisende nacht betekent Hier en daar nog een haastig
mans- of vrouwspersoon die zich naar Heverlee rept om vooral
de start van de 24-uren niet te missen.
Zo moet het oude Rome er uitgezien hebben als er een
avondvoorstelling in het Colosseum was.

Hadln. Gordlmer-:
- LIteratuur I.

poIHI.k
Haar bedoeling Is niet d.e
maatschappij te veranderen. Zij
walgt wel van de maatschappij
waarin ze leeft. omwille v.n het
racisme. Maar ze ziet haar
schrijven niet als een dl~t
wapen om dat te veranderen.
Sinds 1980 eredoctor van de
K.U.Leuven en onlangs terug In
België: Nadine Gordimer.
-Beteke"t dat dat u de dingen
wat m"r omfloerst zegt 1-
-0 nee! Daar ben ik het niet met
u eens. en zeker de Zuld-
Afrikaanse regering zou het niet
met u eens zijn! Ze verbieden
mijn boeken toch. niet? Dat is
het kriterlum : als je personages
en hun belevenissen levensecht
en waarheidsgetrouw ZuIdafri-
kaans zijn, en je maakt geen
omwegen rond de problemen
die er zijn, dan ben je politiek
zéér aktief in Zuid-Afrika. Op
deze manier ben ik en zijn al
auteurs in Zuid-Afrika politieke
aktivisten, omdat héél het leven
in Zuid-Afrika zo intens gepoliti-
seerd is.•
Uitspraken over haar land en
zijn politiek op p. 1-7. De
Engelse tekst van dit interview
verscheen volledig in 't Ger-
maantje nr. 3. Onze niet
aflatende en lijfelijk aanwezige
medewerker haalde er voor jou
de beste stukken uit. p. 6-7.

Depressie, recessie
De twenties waren -gay· en de
sixties «golden,.. En toch
droegen ze alletwee de kiemen
van een ineenstorting in zich.
Ekonomen (die krises nodig
hebben om zich mee te meten)
verschillen van mening over de
oorzaken. Galbr.aith verwijst
naar zwakke strukturen en naar
een deflatoire spiraal. Friedma"
van zijn kant houdt het bij
'gezond' monetair beleid.
hoe oJJ.Z~ reda~t!!ur tegel
,éren 30 aankijkt ~ee8je op p. 5

Programma-
verzwaring

Na het emeritaat van prof. Koch
wordt in Biologie aan het
programma gesleuteld. En dat
lijkt nog maar eens een verzwa-
ring te gaan inhouden. In
afwaChting van een ernstlee
kontrole op de st
moeten de POC en FRvert ..n .. n_1
woordigers het voor de
ten maar uitvechten.
In Dierkunde wordt nu aan een
alternatief gewerkt voor een
voorstel dat o.m. het aanta
ondervragingen over
men uit de Vergeli/kendel
Fysiologie en Biochemie» van
twee op vier zou brengen. p. 3.

ola-olalala ...

Klokslag 19.00 uur: geen brandende tussen de anderen. organiseerde
kristenen. vechtende gladiatoren of Kringraad in de Trofeeënzaal van het
uitgehonberde wilde beesten (hoe- Sportinstituut twee debatten waar-
wei). maar enkele tientallen profes- van een over studiebegeleiding en
soren zoals je ze nooit eerder gezien een ander over part:ëels. zorgde op
hebt, staan te trappelen van het voetbalplein. in een grote tent,
ongeduld en stuiven enk(tle secon- IITK-Kultuur voor een optreden van
den later bij het horen van het : Luc van Kessel en groep, en had er.
startschot. weg als een zwerm last but not least. na afloop van oe <::4-
verschrikte mussen. Omstuwd en uren in Alma II een optreden plaats
aanQemoedigd door een uitgelaten van André Bialek en Madou voor een
menigte van enkele honderden vrijwel uitverkochte zaal. Van een
jeugdige supporters en onder het succes gesproke~!!
verblindende licht van schijnwerpers Maar ondertussen werd er gelopen
en flitslampen lopen zij (sommigen en afgelost met de regelmaat van een
zelfs:alsof hun leven ervan afhing) de klok door de 26 deelnemende
eerste 552 en een .halve meter van ploegen - waaronder drie peda's- en
deze nieuwe aflevering van de 24 toen om 20.30 u. de eerste tussen-
uren van VTK-Sportraad. stand werd afgeroepen lag VTK al
Maar er werd niet alleen gelopen dit aan de kop met 53 gelopen rondjes.
jaar, want het geheel stond in het vóór Lerkeveld (52) en Appoloon
teken van een ASR-promotiedag. en (51). De nacht ging in en het waa
dat is het ook geworden! Zo had koud. Dih kuit- en andere spieren
Sociale Raad zijn tenten opgeslagen werden ingewreven met een of ander

smeersel, In de biertent gingen
warme choco en worstenbroodies als
warn e broodjes van de hand en uit de
muziektent vertrok menig verzoekje
en zorgden DJ's Philippe en Robert
voor keigoede muziek. .
Met verkleum.de handen werden
overal nauwgezet krono's ingedrukt
en tijden genoteerd. Honderden. zeg
maar duizenden studenten kwamen
weer eens hun steentje bijdragen en
zorgden er mee voor dat van de 26
ingeschreven ploegen er geen enkele
de strijd diende te staken.

Woensdagavond 19.00 uur: drie
schoten in de lucht, 't is afgelopen en

(vervolg op p. 12)

R.D.Lalng

/

EindeliJk. het
. .

~~ngverwachte..
4.

verslag van de 24uren van VTK-Sportraad (onze korrespondent
lag nog uit te hijgen van de 24-uren-wake). VTK was hem intussen
voor met een vriendelijk edoch nadrukkelijk recht op antwoord, dat
we zoals het hoort hieronder afdrukken.

In uw artikel in Veto nr 10 van drie
december jl. wordt op de voorpagina
verslag gegeven van de ASR-
Totaaldag op een uiterst tendentieu-
ze manier. De hoofdschotel van de
happening. de 24-uren wordt op 10
(tien !) regeltjes weergegeven terwijl
de rest van de tekst wordt volgemaakt
met een interpretatie van de
debatten. Dient hierbij dan nog
vermeld dat de laatste drie regels
over de sportaktiviteit (VTK heeft dus
niet voor niets ..) volledig uit de lucht
zijn gegrepen. VTK heeft nooit de
bedoeling gehad om de 24-uren voor
te behouden aan de specialisten, laat
staan om er selecties voor te houden!
Ook wordt nergens melding gemaakt
van het feit dat VTK nog een speclaat
GRATIS optreden heeft gekoppeld
aan de loop marathon om het geheel
wat meer kleur te geven. Dit wordt

gewoon uit het oog verloren. terwijl
het voor onze kring toch een zeer
seieuze financiële implikatie had.
Wanneer dan in de inleidende tekst
nog wordt geïnsinueerd dat de 24
uren een terugval kennen(Lag de
opkomst misschien wat lager ...)
terwijl het optreden van Bialek
terecht als een succes wordt
afgeschreven, dan hadden wij toch
liever vermeld gezien dat de
loopmarathon wéér groter was
geworden door de komst van twee
nieuwe deelnemers (26 tov 24 vorig
jaar). en dat dit alles gebeurde onder
een ruime publieke belangstelling.
Een voorziéhtige schatting op basis
van aantal gelopen rondjes en
gemiddelden per deelnemer geeft
ons ongeveer een vierduizend
sportievelingen ! De toeschouwers
die niet gelopen hebben niet te na
gesproken.

Een interview met de man die
over zijn psychiatrische 'centra'
zegt -Er is ook geen therapie in
die huizen. Als er mensen zijn
die gedurende maanden in bed
willen liggen, kunnen ze maan-
den in bed blijven. Ik beschouw
het zeker niet als mijn taak om
mensen uit bed te halen .• p. 1D-
'11.
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L E Z ERS B R IE V E ~~ REDACTIONEEL
Zuid-Afrika :'over-

dreven negativisme
Sommige begrippen lijken in het bodem. In samenwerking met de
progressieve wereldje zowat op Zuid-Afrikaanse overheid pogen de
dezelfdè manier bejegend te worden thuislandleiders ne hun landen
als sex in een puriteinse maatschap- geleidelijk de weg naar modernise-
pij. Je laat je er best niet openlijk mee ring op te sturen. Landbouwprojek-
in, of je wordt scheef bekeken. Zo bv. ten worden op touw gezet. Industrï&-
Zuid-Afrika. De ambassadeurvan dat Iegroeipunten binnen de thuislanaen
land in kwestie wordt uitgenodigd te worden gepland. Bij dit alles tracht
Leuvèn, en eensklaps krijgen een men te vermijden dat buitenlands
aantaf mensen allergische reacties. kapitaal dat aangelokt is, met alle
Je vraagt je af waarom dan wel. voordelen gaat lopen. Tipische is bv.
In Veto nr. : van 26 november de volgende in Venda toegepaste
probeert AKZA hierop te antwoor- 'formule. De ontwikkelingsmaat-
den. Ze doen dit poor een vergelij- schap pij van Venda (VDC) en de
king te trekken tussen het Kruger- buitenlandse investeerder nemen elk
wildpark en het thuisland CiskeL Een 50% van de aandelen voor hun
vergelijking die - om het eufemistisch rekening (dit percentage kan varîe-
tezeggen-welwatgenuanceerdheid ren van geval tot geval). In de loop
mist. Het is uiteraard gemakkelijk een van de jaren zorgt VOC ervoor dat er
land de grond in te boren met een 'Vhavenda (inwpners van Venda) een
clichématige zwart-wiJ voorstelling management opleiding krijgen, en
(what's in a word). Maar wil men naderhand verkoopt zij dan haar
enigszins objectief zijn, moet men aandelen aan prfvé-pensonen In
toch ten minste bereid zijn zich de Venda.
gehele achtergrond voor ogen te ..
houden. In het geval van Zuid-Afrika leder .~)Otwlkkehngsproces vergt
wordt deze gedomineerd door een echter ~Ijd.De term -verar!'ld- is v~r
drietal realiteiten: de thulslan.der echter n~et op zun
_ het samenleven van verschillende plaats ver,:"lts ze.veeleer In ee~.'aza
etnische groepen elk met hun eigen van vooruitgang I.p.V. afgang zun.
cultuur en ontwikkelingspeil -Een teveel aan monden op te weinig
- een verregaande concentratie en gronden kan niet gezond zijn.,meent
verstedelijking rond de industrïele AKZA. Wat uiteraard waar is.
j;Jroeipolen, vnl. Witwatersrandg&- Volledigheidshalve dient hier toch
bied. De pasjeswet was er o.a. op wel bijgezegd dat het nooit de
gericht dit enigszins binnen de bedoeling is geweest al de de iure
perken te houden en was dus niet inwoners van een thuislahd te
zomaar een willekeurige discrimina- verplichten hun brood te verdienen in
torische regel het thuisland zelf. Weliswaar zijn er
- Afrikaner-rationalisme: om histori- strenge voorschriften voor definiti&-
sche redenen is de Afrikaner (d.l. de ve l'estiging in voorsteden!;! in Zuid-
blanke die het Afrikaans, d.L de van Afrika, maar contractarbeid (waarbij_
het Nederlands afkomstige taal, inwoners van een thutstandvoor een
spreekt) ererg aan gehecht zijn eigen tijdlang onder contract in Z-Afrika
identiteit te kunnen behouden. gaan werken) is een welverspreide
Vandaar zijn vrees voor hervormin- bezigheid. Zodat het inkomen/capita
gen. Het Afrikaner-nationalisme zit van thuislanden aanzienlijk hoger ligt
mede in de godsdienst gewOl1eld en dan dat van meerdere andere
heeft In het verleden al te vaak naar Afrikaanse ontwikkelingslanden.
gevoelens van exclusiviteit geneigd. Vergelijk bv. het jaarlijks inkomen in
Hierin komt ondertussen reeds Rand van volgende landen (cijfers
verandering. Rand Afrikaanse Uniyersiteit) :
-Zwarte reservaten-, zo noemt AKZA thuisland Venda: R 261
de thuislanden. Dat de thuislanden- Botswana: R 357
politiek de verscheidene zwarte Lesotho: R 148
volkeren de kansbiedtzièh langs hun Egypte~ R 244
eigen cultuur en levenspatroon' te Ethyo~le: R 87
ontwikkelen Lp.v. plots- in een. Kenya -.R 209
modernwesterse wereld gewrongen Ta!lzaOla: R 157
te worden, daarover geen woord. Zalre: R 122
De thuislandenpólitlek (waarbij He.tvoornaamst~ punt van k_r~tiekdat
iedere zwarte etnische groep zijn m.r, op de thUlsl.andenpohtl~ kan
eigen thuisland heeft, dat eerst geg~ven worden IS d~ grote disere-
zelfbestuur en daarna volledige pantie tuss~n de de rure en d.e de
soevereiniteit krijgt) wordt veelal f~.cto bevolking. In.de loop der J~ren
bestempeld als een poging de zun .~Ie z~arten _~_Ichgaa~ vestlg~n
eenheid onder de zwarten te breken. na~lj d~ Industriële groeipolen In
Een soort verdeel en heers dus. AI bij ZUld-Afnka e~ hebben alle banden
al een dubieus argument, waarbij met hun th~~sland v~rloren. !OCh
men weigert zich af te vragen of de ~e~ben ook ZIJeen thuistandnationa-
zwarte eenheid geen fictie is (denk htelt.
aan de tragedies in Nigeria, Biafra, De verstedelijking is een probleem
Kongo, Katanga, Rwanda e.a.). dat zich overal ter wereld voordoet
Hierbij weze vermeld dat de zwarte (alsmede de problemen die daarmee
bevolking in Zuid-Afrika erg hetero- gepaard gaan: getto's, achterbuur-
geen Is samengesteld uit Zoeloes, ten e.a.). Toch blijken de media een
Xhosa's, Sothos, Vhavenda, Swazi's, bijzondere activiteit aan de dag te
Tsjangaan, Tawana's, om er maar leggen wanneer het er op aankomt
enkelen te noemen. het lot van de inwoner van de zwarte

_Nog andere kwakkels doen over de voorsteden in ..Zuid-~frika .. aan. te
thuislanden de ronde. Het zouden klagen. Waarbij onmiddellijk dl~t
verarmde samenraapseltjes zijn van toegegeven dat de levensomstandlg-
de meest onvruchtbare gronden met heden aldaar soms wel te w~sen
de minste mineralen, gebieden dus o~erlaten. Maar laat ons ~rst enkele
die men best niet aan de toerist laat CIjfers geven ter 1~lustratle van de
zien gehele problematiek. Tegen het

. einde van de eeuw zullen zowat 28
miljoen zwarte Zuid-Afrikanen ver-
stedelijkt zijn. Alleen maar om de
behuizing in Sowete op peil te
houden moeten er tot dan dagelijks
45 huizen bijkomen! Van overheids-
zijde worden in dit opzicht ernstige
inspanningen gedaan, Mede hier-
door is de huur- en aankoopprijs die
zwarten voor hun huizen betalen
aanzienlijk lager dan de prijs die
blanken betalen. In het geval van
Soweto is nu ook zo een 204 miljoen
Rand uitgetrokken voor de elektrifi-
katie van de stad (1 Rand is 43 B.Fr).
Dit projekt moet eind '83 voltooid zijn.
Daarnaast is nog een projekt van
zowat 150 miljoen Rand lopende voor
wegenaanleg, riolering e.d. Laat
hierbij nog vermeld wezen dat het
gemiddeld gezinsinkomen in Soweto
toch zowat 390 Rand bedraagt (d.i.

Dat laatste is alvast reeds onzin.
Niemand staat je aan de grens op te
wachten. Hooguit vertelt een verwel-
komsbordje je dat je het thuisland
binnenkomt. De' greqzen van de·
thuislanden zijn door historische
omstandigheden vastgelegd gewor-
den. Het is een feit dat de totale
oppervlakte van de' thuislanden
relatief gering is. Belangrijker dan
oppervlaKte is echter wat in de
bodem zit en wat ermee kan gedaan
worden. In dit verband dient gezegd
dat in tegenstelling met wat de anti-
propaganda rondstrooit de thuislan-
den wel degelijk mogelijkheden
bezitten. De republiek Venda is zowat
het vruchtbaarste wat je je kan
IIOOrstellen. Bophuthatawana is rijk
aán ó.a. platina. Het traditionele is in

, de thuislanden echter nog sterk
ingeworteld. Met alle geYo~n
vandien voor de exploitatie van de (Vervolg op p. 11)

Overleg mislukt
Het spook dat economische crisis heet, is·reden geweest
voor de regering om te besnoeien op de sociale sectoren
in het Hoger Onderwijs.
De academische overheid heeft daarbij dan al niet actief
meegewerkt, dan toch zeer lang de kat uit de boom
gekeken. Ten dele als gevolg van deze lakse houding, is
de sociale sector van de K.U. Leuven nu (begroting 1982)
geconfronteerd geworden met een haast onmogelijke
karwei: 1/8 besparen op de begroting. Deze begroting
moest gewoonweg deficitair worden. Ondan ksverwoede
pogingen van vice-rector Karel Tavernier om het
evenwicht te forceren, stond van bij de aanvang
nagenoeg vast dat de Raad van Beheer van de K.U.L. een
tekort zou moeten financieren voor het boekjaar 1982.

Echter, het - onder impuls van de academische geleding-
belachelijk lage bedrag dat ter bijkomende financiering
aan de Raad van Beheer is gevraagd, is te vergelijken met
de matroos die met zijn klomp begint te hozen, wanneer
het water door een metershoog gat het ruim van het schip
binnenstroomt. En dit gat wordt alsmaar groter. Immers,

de kloof tussen normaal geïndexeerde toelagen (sinds
1960) en de reëel toegekende bedragen verwijdt jaarlijks,
Dit gaat dan ten koste van de student, die zware
prijsverhogingen te slikken krijgt.

Voor de studentenfraktie- betekent deze begrotingsdis-
cussie een politieke nederlaag. Ze hebben zich deerlijk
vergist door te denken da'! een redelijk besparingsvoor-
stel van studentenzijde op dit ogenbtik het debäcle zou
kunnen verdragen, laat staan afwenden. Het enige
resultaat ervan is geweest, dat op 2 jaar tijd de studenten
meer dan 10 % van de kosten van de sociale
voorzieningen extra moeten dragen. De tijd is gekomen
om dààr een analyse van te maken en op basis daarvan
voor de student te redden wat er nog te redden valt. Enkel
een duidelijk en massaal protest kan nog enig politiek
gewicht in de schaal werpen; nu in de eerste plaats tegen
de academische overheid, alhoewel de nationale
'Overheid de hoofdschuldige blijft.
Wil men nog iets overhouden, de naam sociale sector
waardig: moet er nu gehandeld worden.
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WIJ STARTEN IN JANUAR I 1982 M:T EEN AFDELI NG

modern a nti qu a ,r ia a t

*met een ruim assortiment ernstige e~ minder ernstige boeke

*hdofdzakelijk fondsrestanten en speciale aanbiedingen van
Nederlandse en Amerikaanse uitgev~rs

*heelwat titels uit het aanbod 'zal je nergens anders vinden

*dit alles aan uiterst lage prijzen

TIENSESTRAAT 134-136
TEL: 'b16/23 35 20acco LElNEN

Lucicn " corner
* Uit welingelichte bron verneem ik
dat MLB verleden jaar huurgelden
zou gebruikt hebben van sociale raad
voor eigen werking alsook de
fotokopie- en offsetapparatuur.
Hun boekhoudster zou met deze
cijfers gefoefeld hebben. Het wordt
tijd dat daar klaarheid over bestaat.
Een openbaar debat met de voorzitter
van lOCiale raad en de vrijgestelden
van verteden jaar achter de tafel in
Alma II?

voorzichtig omspringen met de nieuws. Er zou meer kring- en
bescherming van de demokratie. radennieuws moeten komen. Maar
Maar de KVHV'er die me dat vertelt, de Veto is wat de mensen komen
draagt op zijn boekentas een sticker binnenbrengen aan artikels en als oe
voor atoomenergie (-Stelnze/t, nein kringen of raden niets schrijven, ja
dank ... ) en voor de vrienden van dan. Voor het fakulteitsnieuws
Zuid-Afrika. Hij steunt dus de blanke moeten de kringbladen maar zorgen.
demokratie-van Pretoria .• Zuid-Afika Graag reaktie daarover, misschien
verleent binnenkort onafhankelijk- een lezersonderzoek ?
heid aan het thuisland CIskei. De * Ontslagnemend minister Vande-
blanke regering spaart geld noch putte kwam voor de Europakring

_ moeite om een nieuwe hoofdstad te spreken in de grote Aula. 't Schijnt* Het N.~Vheeft weer voor herOisch bouwen en grote feestelijkheden te dat hij over alles heeft gesproken
a'l-~_Is~gezorgd. Op hun avond organiseren. In CIskei haalt één kind behalve de indeks, de devbaluatie en
pver Polen o~ december waren er op twee het vijfde levensjaar niet. De de Paribas-fraude. Op een eksamen
.enkele mensen uit Polen afgekomen, 'zwarte vakbonden boycotten de zou hij een nul gehad hebben hij zat
wellicht zonder te weten dat op de onafhankelijkheidsfeesten.- (BRT- nl. naast de kwestie. Een b~mvolle
ee~te NSV-avon~ van verleden jaar Aktueel). aula heeft niet veel nieuws gehoord.
Er.wmTruyens, stlchterv~n NSY, zich * De KUL-overheid wil nog altijd niet Maar de receptie achteraf was
beriep op een! stroming Uit het -
nationaal-socialisme om de ideolo- lokalen van de unief ontzeggen aa~ meegenomen .•
gle van zijn beweging uiteen te het NSV, zoals de UFSIA doet. .Dlt * Tweede-lic-student zijn is iets
leggen en daty hem een oud- ondanks herhaalde schriftelijke aparts. Het jaar bolt uit. Tijdens de
kollaborateur, duidelijk verbitterd verzoeke~ an de ASR en de kringen. enkele lessen zie je nog maar weinig
overdenaoorlogserepreasie, het had MLB zag In hetfeit.~at De Somer de mensen van je jaar. Iedereen bouwt
over de l!3ugen van de zes miljoen Leuven~ stadspohtie opbelde een aan zijn toekomst, legt zijn fichebak
Joden. De gasten uit Polen hadden laksheid tegenover fascIstische aan, schrijft zijn thesis, valt zijn
naar verluidt gezorgd voor een film bendes. Het.was ec~ter alleen maar promotor lastig, geeft zijn eksamen-
over de naziverschrikkingen in Polen een preventieve pohtie-alttie om te lessen. Een diploma en een lief om
en ze zouden zelf nog in de verhinderen dat vechtende studenten zijn beroepsleven door te komen.
koncentratiekampen gezeten heb- st~~ken zouden maken in lokaal Men denkt aan werkloosheid,
ben. Wanneer die buitenkomen met M . soliciteren, plaatsingshulp. Men blikt
de NSV'ers worden ze dan ook door * 'Sommige studenten vinden dat de terug op zijn studentenjaren. Toen
160 mensen van MLB, ASR, en WS Veto teveel een krant aan het worden we achttien waren, jong en onnozel...
uitgekreten voor nazi's. Men mdet is en geen blad voor studenten- Echt fin de carrière.
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ORG. SOCIALE RAAD

Een schets van de problematiek van de vreemde studenten aan
onze universiteiten kan u lezen in Veto nr. 10 van vorige week
'voorpeçine).

Naar aanleiding van het emeritaat
van Prof. Koch werd voor de licenties
Dierkunde een wijziging voorgesteld
van de cursus .Problemen uit de
Vergelijkende Fysiologie en Bioche-
mie». Waar voorheen door Prof. Koch
de twee delen elk om de twee jaar aan
1ste en 2de licentie Dierkunde te
sámen werd gedoceerd (dlÀ> 2x2
semesteruur). zullen nu twee do-
centen elk de helft van de vacante
cursus voor hun rekening nemen"
(zijnde 2 semesteruur).

Op de P.O.C.-vergadering van 22
oktober 11. werd nu voorgesteld om de
twee gedeelten verder op te splitsen
zodanig dat elke docent zowel in 1ste
als in 2de licentie zou kunnen
lesgeven (maar dan elk 1 semester-
uur per jaar). De P.O.C. argumen-
teerde dit in haar verslag als zou de
nieuwe schikking toelaten «dat de
docenten van elk deel ook elk jaar
contact zouden hebben met de
studenten van 1ste licentie». Dit
contact wordt door de docenten als
positief aanzien onder meer voor het
aantrekken van studenten voor het
maken van een eindverhandeling in
hun laboratorium.

Van hun kant protesteerden de
studenten bij monde van hun
vertegenwoordiging. op de Facul-
teitsraad van 13 november. tegen de
voorgestelde herrangschikking van
de lesuren, omdat deze het totaal
aantal ondervragingen in de licenties
voor dat vak van twee op vier zou
brengen. wat een feitelijke verzwa-
ring betekent van het programma. In
de daarna gevoerde discussie op
Faculteitsraad werd aangehaald dat
reeds een feitelijke verzwaring werd
ingevoerd, aangezien dat Prof. Koch
het programmaboek niet volgde. in
die zin dat hij slechts de helft van het
geprogrammeerde aantal uren do-
ceerde. Anderzijds wezen sommige
professoren er op dat er in de
practica in het algemeen was
gesnoeid wat dus ter compensatie
van de overige verzwaringen zou
dienen. Hierbij werden geen preciese
cijfers naar voor gebracht.

Uiteindelijk werd er nog geen
definitieve beslissing genomen en
werd de bal teruggespeeld naar de
P.O.C.-Dierkunde. Intussen wordt
door de studenten een tegenvoorstel

uitg.ewerkt dat enerzijds rekening
houdt met het behoud van het aantal
lesuren. zowel voor studenten als
docenten. en anderzijds met het
behoud van het aantal examens.

Achteraf werd het door leden van de
P.O.C. de studentenvertegenwoor-
diging kwalijk genomen geen
consequente houding te hebben
aangenomen, door al niet te
protesteren op de P.O.C.-vergade-
ring van 22 oktober. Volgens de
studenten moet er evenwel op
gewezen worden dat hun vertegen-
woordigers op de P.Q.C. de preciese
draagwijdte van de genomen beslis-
sing op dat ogenblik nog niet konden
peilen. Er was nog geen vooraf-
gaande bespreking mogelijk geweest
door het presidium, onder meer door
het laattijdig versturen van de P.O.C.-
agenda. Ofschoon hieromtrent ook
wel andere meningen gangbaar zijn.
bepalen de statuten van Bios dat de
studentenvertegenwoordigers naar
buitèll uit steeds het standpunt van
het presidium dienen te vertolken.

Men kan zich afvragen in hoeverre
men er zich rekenschap van geeft dat
belangrijke beslissingen (zoals deze
betreffende de leerprogramma's) niet
afhankelijk kunnen gesteld worden
van toevalligheden. zoals een
moment van onachtzaamneid bij een
studentenvertegenwoordiger. Het
proces van trapsgewijze verzwaren
van de curricula is me dunkt
genoegzaam bekend geraakt, te
meer daar in de studies van de dienst
voor Studentenvoorzieningen (DE-
PREEUW, BRACKE. MANS, 1980) (1)
o.a. de eerste licentie Dierkunde
model stond voor toetsing van de
studiebelasting. Men vraagt zich
trouwens af welk onderwijsbeleid
aan deze programmawijziging ten
gronde ligt, als men geloof kan
hechten aan de geruchten (<<inde
wandelgangen») dat het hele gedoe
een gunstmaatregel beoogt ten
opzichte van een welbepaald docent.

W.A.

(1) DEPREEUW. E., BRACKE. E.. en
MANS. J .• " Empirisch onderzoek van
enkele kwantitatieve aspecten van de
studielast in viit studierichtingen van de
K.U. Leuven. De evolutie tussen 1962 en
1978. Leuven. Interne nota van Studenten-
voorzieningen K.U. Leuven. 1980.

Het beste 'uit de
kringbladen

Interview met Luc Huyse
Deze rubriek is ditmaal grotendeels gewijd aan het interview
met socioloog prof. Luc Huyse uit de laatste Balans: (het
blad van het VRG).

-De Nieuwe Maand .. : -Het tijdschrift
is ontstaan in zijn huidige vorm in 71
als antwoord op een toenmalige
vraag naar politieke vernieuwing.
DNM was in die zin nieuw dat mensen
uit verschillende politieke bewegin-
gen bij elkaar gingen zitten ...met de
bedoeling die (progressieve) her-
groepering tot stand te brengen.
DNM floreert nu wel als tijdschrift en
heeft nu vooral een taak op hget stuk
van politieke vorming. maar men kan
niet zeggen dat die hergroepering
van de politieke krachten voor
morgen is.... zelfs niet voor overmor-
gen."
Over het begrip progressief zijn:
.Progressief is diegene die bewust
aanstuurt op het milderen van sociale
ongelijkheid ... -Ik zou zeggen. er zijn

vervolg op p. 12

BALANS nr. 2 (VRG). Het monster
van de statuten steekt nu ook al zijn
walgelijke tronie op In deze Balans.
Ditmaal echter in een redelijke bui,
want de oude VRG-statuten werden
met de helft aan artikels ingekrom-
pen tot er 25' over waren. ! Zo door
doen tot -en toen was er geen meer-,
Hoofdbrok van dit nummer is ook
weer het interview. ditmaal met Luc
Huyse. die. zo blijkt uit de afgebeelde'
identiteitskaart. het lucratieve beroep
van -bediende- uitoefent. Prof.
Huyse vertelt dat hij uit een West-
Vlaams arbeidersgezin afkomstig is.
en door toeval of eigenlijk door
ingreep van eerst de pastoor en later

een Jezuïet (wie zei er iets kwaads
van Jezuïeten 7) is doorgegaan met
studeren. HIJ heeft de ongelijke
kansen aan den lijve ondervonden
(om een beurs te krijgen moest je
toen nog onderscheidingen halen).
Zijn Indruk over de democrati'sering:
-Mijn indruk Is het altijd geweest dat
men democratiseringsmaatregelen
heeft getroffen uit een economische
drijfveer. Op het moment dat die
weggevallen Is - omdat men genoeg
hooggeschoolden ha.....- op dat
moment is ... de pit uit de
democratiseringspolitiek verdwe-
nen ...
Over zijn hoofdredakteurschap van

Programmawijziging
vootgesteld in

J ~ r=,~-_""f'-' .Dierkunde

.~

~~~---:!~
~~:-~ -.. (\~\rJ'1l~~

Spaghetti is êên van de meest klaargemaakte schotels in Leuven, De werkgroep ''Voeding''
meent te weten (uit betrouwbare bron) dat spaghetti in de studentenmiddens meestal op vol-
gende wijze klaargemaakt wordt :

- witte spaghetti met een saus van gemengd (vet) gehakt, wat ajuin en tomatenpuree. Dit ge-
kruid met Pili-Pili en een hoop kruidenmengsels (zout i).

STUDEN·TEN
(VR)E TE N OP z.JN
ITALiAANS

Dit eten (sic.) bevat veel kaloriën, vet en zout, maar heel weinig mineralen, vitaminen,
vezels en spoorelementen.

Daarom stelde de werkgroep een alte~tief spaghetti-recept op. We vergelijken ook de kost-
prijs even.

~ Benodigdheden voor 4 personen

~!~~!!~f_!~~E!:
500 gr volkoren spaghetti
100 gr americain(niet bereide)
3 paprika' s (groene)
3 ajuinen
1 doos(lL.)gepelde tomaten
1 doos tomatenpuree
100 gr. gemalen kaas

ê~g~~!~~~~E!:
soa gr , witte spaghe'tti
6(X) gr. gemengd gehakt
4 ajuinen
2 dozen tomatenpuree
100 gr. gemalen kaas

30,- I
84,- I
10,- I
14,- I
18,- I

40,- Fr .
20,- Fr
40,- Fr
7,- Fr

21,- Fr
7,- Fr

18,- Fr

153,- Fr/4 156,- J
4

= 39,-
pp.= 38,- Fr pp.

~ Bereidingswijze:

Snij de ajuin en de paprika's klein, fruit ze en laat ze verder gaar stoven. Bak de amerj
cain in een aparte braadpan bruin. Doe de gepelde tomaten, de tomatenpuree en de kruiden
bij de gestoofde groenten. Voeg als laatste het vlees toe en dien op met gemalen kaas.
••••••. Smakelijk!!

IN DE VERSCHILLENDE ALMA- RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN

MET EEN PRIJS - KWALITEIT VERHOUDING. M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGS-

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS. UI TGAVE: ALM A vzw VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTIN-

GEN EN SUGGESTIES: E.VAN EVENSTR. 2c 2e VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 2299

Ol
151

RESTAURANT ALMA I .II m SNACK ALMA I. PAUSCOLLEGE.GASTHUISBERG

Oostendse schnitzel Tip : Nagerecht naar Kippenschnitzel Tip : Melknagerecht +
Schorseneren in room - keuze Provençaalse saus -- Fruitnagerecht

Enkel 's midda2S Gek. aardappelen

Varkensrib Tip : Melknagerecht Hamburger Tip : Melknagerecht
Rode kool - Rauwkost --
Volle rijs~ Kroketten

I Varkensgebraad Tip : Melknagerecht Loze vinken Tip : Melknagerecht
Princessebonen Groenten -
Gek. aardáppelen Enkel 's middags Puree

I Pladijs Tip : ~lelknagerecht Gehakte steak ~: ~lelknagerecht
Ratjetoe

Enkel 's middags
Ratjetoe I en Gasthuisberg:

Gek. aardappelen Kerstmenu

Braadworst Tip : ~lelknagerecht Rundergebraad Tip : Melknagerecht
Spruitjes - Rauwkost -
Gek. aardappelen Enkel 's avonds Kroketten

SNACK ALMA II ALTERNATIEF SEDES

Gebakken rijst met Hoofdbestanddelen:ui- Varkensrib Tip : Fruit- en Melkna-
f groenten en look-kikkererwten-rijst Landaise - gerecht

zeevruchten ~arnalen-mosselen Gek. aardappelen Enkel 's middaQs
Loempia met Hoofdbestanddelen:prei- Aillade - ~ : Melknagerecht

. zuur-zoete saus soyascheuten-vijgen- Gek. aardappelen el 's middags
2 deeg

Napolitaanse Hoofdbestanddelen:ui- Toscaanse RE :Melknagerecht
Spaghetti tomaat-kaas-look-worte- Gehakte steak el 's middags

len-rauwkost , Gek. aardappelen

Groententaart Hoofdbestanddelen:sei- Couscous ~: Melknagerecht
zoengroenten met rijst el 's middags

Haversteak met Hoofdbestanddelen:ui- Roemeense vis kro- ~ : ~lelknagerecht
soyasla havervlokken-pre i-gerst

~:~te~a.rdannel ..n
el 's avonds ~V1nklcpn-lmnl<:pldpr:"",1J"j

MA
141

WO
161

DO

17/1

VR

18/1

MA
l4
12

DI

151
1

WO
161
12

DO
17/
12
VR
181
12

Oe aangeduIde tips ZIJn een aanvullIng om het menu nutrltloneel volledig te maken.



tussen biolo -
en vooral met veel .veronderstel-
lingen. Het lijkt erop alsof de
sociobiologie voor wat de mens
betreft, in hetzelfde bedje ziek is als
de ethologie, zoals deze door de
befaamde Desmond Morris nogal
frivool wordt bedreven.

\

we zullen echter Desmond Morris'
bijdrage tot de kennis van. de
menselijke biologie en de biologie
.van het menselijk gedrag dit keer
buiten beschouwing laten. Ook de
kritische analyse van Wilsons
sociobiologie is hiermee niet afge-
handeld, doch centraal hierin kan
Imen zeker het hoger geschetste
determinisme aanvoeren.

4 ~ __ ~ ~ ~----~

Sociobiologie
maatechappll wetenschappen ?

Sociobiologie
Onder dit lijstje misstaat zeker niet de
sociobiologie, die tijdens het vorig
decennium met veel bazuingeschal
geintroduceerd werd als dé weten-
schappeliJke brug (of koepel) tussen
biologie en maatschappijweten-
schappen. In 1975 werd deze
gelanceerd door de entomoloog
Edward O. Wilson met het magistrale
boek Sociobio/ogy. A new Synthesis
(2). Dit werk besloeg het gehele
dierenrijk, en werd in 1978 opgevolgd
door On Human Nature (3) waarin
Wilsons inzichten op de menselijke
soort werden toegepast.

Dat aan deze-nieuwe. wetenschap in
niet geringe mate een politiek luchtje
zat, bewees niet alleen de bijzondere
interesse vanwege het grootkapital
en rechtse kringen maar ook de
heftige reakties van internationale
wetenschappelijke organisaties
(Paul Wouters in DNM, december
1980) (4). Strekking van de kritiek
was . dat de sociobiologie een
intrinsiek rechtse wetenschap zou
zijn, van seksistisch en racistisch tot
fascistoïd.

Synthese
Voor intellectueel-rechts neemt de
sociobiologie ongeveer dezelfde
plaats in. als voordien de ethologie of
de biologie van het gedrag, ofschoon
ze daaraan niet helemaal schatplich-
tig is. Volgens haar definitie zou
sociobiologie zoveel moeten zijn als
-de studie van de biologische basi!>
van alle sociaal gedrag, inbegrepen
dat van de mens •. Centrale thema's
daarbij zijn het egoTstische en het
BltruTstisch gedrag. Het is belangrijk
in te zien dat de sociobiologie, in
tegenstelling tot de ethologie, weinig
oorspronkelijk materiaal naar voren
brengt; niet ten onrechte draagt
Wilsons' boek de ondertitel «A new
Synthesis.. Het is vooral een
theoretisch gerichte discipline,
uitgaande van een overkoepelende
visie op eerder aangebracht- ma-
teriaal.

De wetenschappelijke achtergrond
van de sociobiologie gaat in feite
'erug tot Darwins evolutietheorieën.
';et is niet toevallig dat ook toen, net
zoals nu, een spontane associatie tot
stand kwam tussen de biologische
evolutietheorie en het gedachten-
goed van een bepaalde liberale elite.
Toen Darwin vorige eeuw zijn
theorieën voorzichtig vooropstelde,
werd hij daarmee bij dat publiek
gretig binnengehaald. Terstond

. verhuisden begrippen als -Struggle
for life. en -Survival of the Fittes,. van
het dieren- en plantenrijk naar de
vrije-markteconomie!

Neo-Darwlnlsme
Darwin zelf was niet vertrowd met de
onderzoeksresultaten van Mendel,
de Oostenrijkse monnik die allerhan-
de kruisingsproeven verrichtte met
reukerwten. Er was dus toen nog
geen overervingsmechanisme be-
kend, en in zijn evolutietheorie bleek
dit dé ontbrekende schakel te zijn.
Met de herontdekking rond 1900
van het werk van Mendel kreeg men
werkelijk inzicht in de manier waarop
nieuwe kenmerken ontstaan (muta-
ties) en zich overdragen op volgende
generaties (erfelijkheid).

De neo-darwinistische evolutieleer
bracht naast deze elementen even-
eens het besef dat, enerzijds bij het
vastleggen van het genetisch mate-
riaal van een individu slechts het
genetisch materiaal van het ouder-
paar determinerend Is en niet
bepaalde aanpassingen in wissel-
werking met het milieu tijdens het
lieven van de ouderlijke individuen;
anderzijds was er het besef dat het
I handhaven van een bepaald individu
in een gegeven milieu, biologisch
niet van belang is, doch wel de mate
waarin het zijn genen (bouwstenen
van zijn genetisch materiaal) aan het
nageslacht doorqeeft.

Fitness

• schakel

(Bovenstaand artikel is gebaseerd op
de meer uitvoerige analyse van de
sociobiologie door Paul Wouters in
De "ieuwe MaanÖ, decembernum-
mer 1980).

Wilfried Allaerts

R.f.,.....t ...
(1) De LaenderJan, 1981 - Een andere kijk
op de Mens - Uitgeverij Altona, Averbode.
(2) Wilson, Edward 0., 1975 - Soclobio/ogy
A nBW SynthBsis - Harvard U.P.
(3) Wilson, Edward 0., 1978 - On Human
Nature - Harvard U.P. (vertaald als -De
Gouden Kooi-)
(4) Wouters, Paul,1980-Socioblologieen
rechts: een -natullrlijk- verbond. - De
Nieuwe Maand, december"1980.

vegelariseh

gie en
•

«De wetenschap. is in een situatie van ontluistering geraakt, .,.
een niet onbelangrijk deel van onze samenleving koestert een
negatieve, bijna vijandige houding ten aanzien van de' Een niet onbelangrijke kritiek die op
wetenschappen ... », aldus Dr. Jan De Laender in zijn «Andere deze ~iobiologie weegt, .is. het
.. . M Ed' AGA E nauwehJks verholen aetermintsme.

KIJk OR de ens» (1). n e recente vooruitgang van !;- V Dit is geen toevallige tekortkoming
Op 8 november zal volgens Tindemans' luisteraars wel op -derikt Paul Wouters (4), want de
hetzelfde moeten wijzen. Anderzijds kan men moeilijk nog alliantie tussen conservatieve ideo-
naast het verschijnsel kijken hoe de maatschappelijke logieën en een deterministisch beeld
betekenis van de wetenschappen de laatste jaren zienderogen van.de.men~ gaat lang voor~f aan de
. 0' . . b I lik t d b' I' SOCiobiologie, en zal evenmm met de
IS toegenomen. It IS In e anqn] e ma e aan e 10 oqre te sociobiologie verdwijnen.
wijten die sinds de jaren '70 onder één of andere vorm niet uit
de publieke discussiê is geweest, met hete hangijzers als
eugenetica en cegenetic engeneering», ecologie en het groene
réveil, ethologie en de dierlijke oorsrong van menselijke
agressie, enz ...

Determinisme

Altruïstisch gedrag zou volgens de
socioblotoqen enkel mogelijk zijn
mits een systeem van verwant-
sç:hapsselectie (cfr. hoger), waarbij
een .globale netto-winst aan -fitness-
voor de groep essentieel is. En dit
omdat de genen die verantwoordelijk
zouden zij" voor het -altruïstisch
gedrag. anders voor hun eigen
ondergang en die van hun drager
zouden zorgen, en dus zouden
uitsterven. Het voorbeeld wordt
aangehaald van het dier dat instinc-
tief alarm slaat voor de hele kudde,
daarmee de aandacht van de vijand
op zich trekt en zodoende zichzelf de
dood injaagt.

Altruïsme kan men zodoende be-
schouwen als een vorm van groeps-
egoïsme. Indien men daarmee de
sociale insektenstaten bedoelt, zoals
bij mieren, termieten en bijen, kan
men dat inderdaad zodanig stellen.

Maar wat een -altruïstisch gen. bij de
mens zou moeten voorstellen, is mij
echter niet zo duidelijk. Een bepaalde

. nucleotidensequentie in het DNA
weliswaar, die een bepaald eiwit
codeert, doch hoe zou dan dit eiwit
zo'n cómplexe gedragingen zoals die
bij altruïsme voorkomen, op zijn
eentje kunnen determineren? Het
lijkt'mij verstandiger eerst even naar
het mllle\l te kijken ...... voor wat de
menselijke soort betreft, waar de
'beinvloeding dooropvoeding, milieu,
enz .:. niet uitgeschakeld kunnen
worden.

Deze kritiek toont duidelijk hoe de
sociobiologie gegroeid is uit de
studie van de sociale insektenstaten
(E. O. Wilson is entomoloog aan de
Harvard Universiteit), maar in de
extrapolatie van gegevens over het
gehele dierenrijk nogal ver is gegaan.
Wat de sociobiologie van de mens
betreft kan men zelfs nauwelijks van
een gestructureerd geheel spreken.
We hebben, veeleer te maken met
enkele nogal geïsoleerde theorieën

samen met de natuur
vieren we de overwinning van licht
op duisternis

we doen dit op ons MIDWINTERFEEST
op za 19 december met

een warm~ maaltijd van 18 tot 20.30u
een glaasjewijn, muziek, aens en
knObbeltjes in de late uurtjes,

Wat vooral nieuw is' aan de
sociobiologie Is de gewijzigde visie
op het beginsel van «survival of the
îtttest», In de eerste naïeve benade-
ring, was het «fitste .. individu datgene
dat het best aangepast is aan de
omgeving. In een tweede benaderi~g
van de «tltness», wordt de eenheid
van biologische evolutie verlegd van
het organisme naar zijn genetisch
materiaal.

De sociobiologen nu gaan deze
eenheid verder verleggen naar het

. geheel van genetisch materiaal van
de totale populatie of groep
waarbinnen vootplanting plaatsvindt.
Het begrip -fitness- wordt in die zin
uitg~breid dat men nu ook het
doorgeven van genetisch materiaal
via andere verwanten dan kinderen in
rekening gaat brengen. Hoe 'kan
zoiets? .
Deze gedachte van "verwantschaps-
se/ect(e., zoals geformuleerd door
een zekere Hamilton, berust op een
eenvoudig principe. Er is het feit dat
we met onze naaste verwanten heel
wat genetisch materiaal gemeen-
schappelijk hebben, juist omdat we
van dezelfde of verwante ouders'
voortkomen. Door het veilig stellen
van hun genen stellen we gedeelte-
lijk ook onze genen veilig, juistom~~t
het (gedeeltelijk) dezelfde genen zun
en het biologisch niet zo belangrijk
zou zijn of die genen nu door ons dan
wel door onze verwanten worden
belichaamd.

.Met dit -v~ilig stell~~ van and.er~ans De biologische evolutietheorieën
genen.. zün we biJ de soclob~Olo- zullen wel in heel wat studierichtin-
gische definitie va.n. ettruîsme gen op het programma staan. Dit is
aanbeland: ~en altrUl~tlsche daad echter nog geen reden om van elk
(gedrag) die de "fitness.. van universitair geschoQlde te verwach-
soortgenoten. of verwanten verhooqt ten dat hij de geschilpunten tussen
door de eigen overievmgs~ of de evolutietheorieën van Darwin en
voortplantingskansen te verklem,:n. Lamarck op een rijtje zou kunnen
Je kan het zien aankomen! Altruis- - zetten. Integendeel, het doorsneeka-
tisch gedrag gebeurt, of kan ~nkel derlid durft nogal eens Lamarckaan-
gebeuren, tussen verwanten, bmnen se inzichten voor Darwinisme
een soort of populatie, en aange~ien .verkopen. Om een voorbeeld te
deze grotendeels hetzelfde genetisch noemen: het is me herhaaldelijk
materiaal bezitten komt. de. totale voorgevallen dat men zich het idee Een menselijke evolutie zoals hQger
fitness van de. gr?Sp met In het had'gevormd (of laten voorzeggen) gesuggereerd, zou .~ol!le~s de
gedrang. De socloblolog~n m~ken er dat de mens zich na verloop van tijd huidige wetenschappelijke Inzichten,
waarachtig optelsomm~.tJ~s biJ: door aan radio-actieve straling zou weten die in belangrijke m~te terug~allen op
het stellen van een altruîstlsche daad aan te passen. Een ander, onschuld i- het werk van Darwm, aldus moeten
verlies. ik zoveel aan -fitness., wat ger voorbeeld las ik in de Knack van verlopen. 1) Er o~tsta~t ergens
dan ruimschoots wordt gecompen- 28 oktober jl. waar men suggereerde lukraak een mutant, die bijvoorbeeld
seerd door de aanwinst aan -fitness· in het kader ~an de steeds vorderen- tegen de radio-actieve straling zou
bij mijn gunsteling, die ~oor zoveel de ruimtevaart (1) dat er na x jaren bestand zijn. Reeds op dat punt
percent hetzelfde ge~etlsch ~ate- waarschijnlijk een nieuw type mens· voorzie ik grote moe.i.lijkheden. om in
rtaal doorgeeft. Vanuit deze b.!olo- zou ontstaan aangepast aan het een wetenschappelijk stramien te
gische gezichtsh~k staat alt~ulsme leven in de ru'imte, aan de toestand kunnen passen. Er is n~ nooit in de
niet langer meer 10 tegenstelling tot van gewichtsloosheid, enz ... Nu: wat evolutie van het dierenrijk van de ene
~oïsme, maar is ze er ~Iechts een dat nieuw type mens betreft, zonder dag op de andere. een mutant
bIJz.~ndere. vorm. van!. Hieraan een catastrofe voor de huidige soort zal ontstaan ~et ~n huid van I~od of
politieke dtmensie te willen.ve~en.en die er wel niet komen. De radioactie- beton. (Zoiets IS nogal absurd 10 ons
verklaart meteen het m.trl~slek ve straling daarentegen is er al. biochemisch systeem dat vnl.
rechtse karakter van de socioololo- Ook de befaamde Lamarck (1744- gebaseerd is .. op het element
gie.

eetbut: d~ lelte

Misverstanden
"rond evólutie

-1829) verdedigde reeds deze idee
van aanpassing van een organisme
aan de levehsomstandigheden onder
invloed van die levensomstandighe-
den. De giraffe die een lange nek
krijgt als het ware doordat ze de
blaadjes van de bornen steeds hoger
wil afknagen. De ideeën van de
Lamarck werden echter door Darwin
(1809-1882) achterhaald, doch
volledige wetenschappelijke zeker-
heid bereikte men pas later.

koolstof).

2) Maar vervolgens zou die mutant
zich moeten kunnen vermenigvuldi-
gen en zich ergens een niche in het
biologisch systeem weten te be-
machtigen. Stel dat zijn aanpassing
succesvol is, (wat ook vrij onwaar-
schijnlijk is omdat mutaties door-
gaans niet doelgericht geschieden,
en meestal ook eerder negatief dan
positief uitvallen) in dat geval moet
de niet aangepaste - dat zijn wij-
verdwijnen, of op zijn minst plaats
ruimen. Kortom, als er ooit zo'n
evolutie zou plaatsvinden zou dit ten
koste zijn van de huidige soort.

Dit kan voor velen evident klinken,
maar het mag toch wel gezegd
worden voor degenen die in hun
"achterhoofd .. blijven hopen op een
biologisch «achterpoortje .., waar-
door de verloedering van 'het milieu
wel zo erg niet zal zijn. Voor die
gedachte is men best gewaarschuwd.

Wilfried Allaerts

(1) Lade Willems· -Columbia gaat weer
vliegen-, KNACK 11° jaar, nr 44, 28 oktober
1981.
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De twenties en de I sixties: kan onze"
, -

demokratie de I welvaart niet aan?
Vandaag de dag associeert men ekonomie bijna refleksmatig beschikten; een Ideaal deflatiekil- • belangrijkheid van het geld. Het lijkt (1) de evolutie van zuivere concur-
met de huidige ekonomische krisis. De ekonomische maatopenbaardezlch:dallngvande hem onmogelijk dat de depressie rentie tot oligopolie- of monopolie-
wetenschap teert op krlses zoals de farmaceutische produktie, van de bestedingen, van zolang zou hebben geduurd -en zo kapitalisme. Dit verklaart waarom we

.• . . het nationaal Inkomen. De -Grest streng zou hebben gewoekerd nu, hoewel we net als toen met een
~etenschap overleeft dankzi] ziekten. Zoals ~n medicus Crash. bultte ook de zwakheden van Indien de Fed. vroeger een neergang 'overprocluktle te kampen ihebben,
Ziekten poogt te verschalken vla wetenschappelijk onderzoek de bedrijven uit: vele bedrijven In de geidhoeveelheid hed voorko- Igeen deflatoire kenmerken kunnen
èn ondervinding, zo zal-de ekonoom voor zijn ..ekonomische moesten hun akthdtelt verminderen men. Die neergang was het voor- onderscheiden. In de jaren dertig
krtses- voorschriften aanbieden die hij verkregen heeft dankzij of werden opgedoekt door de naamste gevolg van de Ineenstorting zorgde bij overproduktie het mecha-
k . h' . Ineenstorting van de holdings en van talrijke banken die mekaar Inlsme van vraag en aanbod ervoor

e onomlsc e en ekonometnsch onderzoek èn dankzij Investment trusts. De banken meesleurden In het faillissement I dat de prijs daalde' de vrije markt
vroegere ekonomische krises. In deze bijdrage probeer ik stuikten In mekaar omdat ze In Door dit domino-effekt daalde de 'verplichtte de on~mer deze rpljs
vanuit verschillende gezichthoeken een ontleding te bieden lIquiditeitsnood kwamen na de totale geld hoeveelheid aanzienlijk. I te nemen (de ondernemer was een
van de ekonomische wereldkrisi8 van de jaren dertig in een massale opvragingen wegens de De monetaristisch tegenrevolutIe na -prlce-tak8l» en riep zo deflatie In
poging om daaruit een diagnose at te leiden voor de falingen van. enkele banken. De deKeyneslaanserevolutleverrulmde het leven. Vandaag Is dit niet meer zo

. fatalistische Ingesteldheld en het het ekonomlsche denken zozeer dat vanzelfsprekend aangezien de mo-
zorgwekkende ekonomisch~ toestand.waann we nu ve~k~ren. konservatleve beleid (Keynea' anti- nog moeilijk eenduidige konklusles poloïde ondernemingen zich groten-
Hoe ..gay .. waren de ..twenties .. en hoe ..golden .. de -slxtles- cyclische therapie leek nog veraf) kunnen worden afgeleid van een deels aan het spel van vraag en
'dan wel dat ze de kiemen van hun eigen ineenstorting reeds in verergerden dedepreule aanzienlijk. kompleks maatschappijgebeuren als aanbod onttrekken: de ondernemer
zich droegen? Hoe kan men de symbolische zeven magere J.K. Galbraith besluit dat met een de Grote Depressie. Is nu In hoge mate een prljazetter
. k'" fl id' . gezonde ekonomische toestand In geworden. De deflatoire spiraal
jaren van een e onomlsche krisis a e en Uit de ekonomische, 1929 de gevolgen van de lneenstor- 110 bi I (prijsdalingen leiden tot loondalin-
socio-politi~ke en zelfs psychologische en fllosofi~che tlng van de effektenbeurs minimaal • p oe en zwane- gen, zodat de koopkracht vermindert
krachten die telkens' weer vernietigend inwerken op alle \zouden geweest zijn. Nu beklem- zang van het kapitalil- en de vraag daalt, waarna de prijzen
bijbelse zeven vette jaren? toonde de -Great Crash. de kwets- I d 20 t verder gaan dalen, etc ...) maakt

baarheid van de zakenwereld. me nel e eeuw 'plaats voor Inflatoire impulsen. Om
de dalende winstvoet te compense-
ren zal de prijszetter de prijzen de
hoogte In jagen.
(2) de evolutie naar een stelsel va
gemengde ekonomie: de overheid
grijpt duidelijker in in het ekonomi-
sche leven. Ze stimuleert de
investeringen en gaat het uitzieken
van de ekonomie tegen.
Voor Van Rossem leekt het In 1979 in
een artikelenreeks in ..Knack. nog
evident dat de huidige ekonomisch
orde maar overeind kan blijven Indien
de hoog-geïndustrialiseerde aamen-
levlng erin slaagt de winstvoet
opnieuw op te trekken. ZIJn ontroe-
rende besluit verraadt de plaats van
ekonomie in een mensenleven: ..Is er
niets dat zegt dat de huidige
strukturele krisis door een derde
wereldbrand moet worden opgelost,
dn is er veel, heel veil, dat zegt dat de
krisis zo kan worden, opgelost.
Precies. daarom is de huidige krisis
Hn van de grootste uitdagingen
waarvoor de regeringen in de
hooggeïndustrialiseerde landen
geplaatst worden: eie demokratie en
de wereldvrede staan op het spel.
Omdat de winst op het spel staat. Ook
dat geeft nadenken over de etiek van
onze hele ekonomische orde .•

Crisis ekonomisch,
maar ook sociaal en

psychologisch

,I. eeGreat Depression ••
tijdens de jaren dertig
Gay twenties - Great Crash - Graat
Depression - World War 11 waren vier
logisch opeenvolgende schakels in
het toenmalige socio-ekonomische
maatschappijbeeld. De periode 1925-
1929 schetst men als de tijd van de
grote illusie. Deze illusie groeide uit
het samengaan van een ekonomi-
sche hausse met een politieke
ontspanning die beide de eerste
wereldoorlog in de verste herinne-
ring afsloten. De stijgende industrië-
le produktie verbeterde de ekonomi-
sche situatie van heel wat mensen die
nu zelfs in grotere getale duurzame
konsumptie-artikelen konden aanko-
pen. De illusie van de -gay twenti es-
haalde echter niet de jaren dertig.
In de hemt van 1929 volgde de
ineenstorting van de effektenmarkt
die met haar sneeuwbaleffekten een
periode van Ico"elctieve verarming
,muldde. De, \at nu 'tOe, grootste
depressie van deze eeuw openbaarde
zich vanaf toen, hoewel haar
strukturele wortels vroeger en dieper
groeiden. De ineenstorting van de
beurswaarden versnelde de depres-
sie, maar ze vormde niet de oorzaak
van haar ontstaan. De kollektieve
verarming en achteruitgang ken-
merkte zich vooral door de terugval
van prijzen en lonen, door*massale
werkloosheid, de pijlsnel dalende
winsten, de daling van in- en uitvoer,
daling van het Bruto NatioRaai
Produkt en eenalgehele toestand van.
overproduktie. -
. Hoewel deze krisis reeds lang
uitgewoed is, slagen kontroversiële
ekonomen en publicisten (als Milton
Friedman, John Kenneth Galbraith,
Paul A. Samuelson ...) er niet in
gelijkaardige oorzaken te (h)erken-
nen. De relativiteit van de ekonomi-
sche theorie kan men gemakkelijk
aantonen aan de hand van de analyse
van verscheidene ekonomen aan-
gaande eenzelfde ekonomisch feno-
meen. Over de -Graat Depreasio""
vulden ekonomisten hele boekdelen.
Was deze tussenoorlogse depressie
niet een eerste duidelijk teken aan de
wand van het langzame verval van het
kapitalistisch stelsel als sputterende
motor van het Industriële Tijdperk en
als historische tussenschakel tussen
feodaliteit en sociocentrisme?

J.K. Galbralth
De beroemde Amerikaanse profes-
sor-ekonoom-publicist· John Ken-
neth Galbralth wees er in 1954 in zijn
boek -The Grest Crash. op dat de
Ineenstorting van de eff~tenbeurs
gemakkelijker te verklaren valt dan
de depressie die erop volgde. De
flukse daling van de beurswaarden
wijt hij aan de maaaalespekulatiebe-
weging die eraan voorafging. Eens
het vertrouwen In steeds hogere
beurswaarden Is geschokt, onder-
gaat de beurs het trieste lot van elke
spekulatie: massale verkoop, uitlo-
pend op een Ineenstorting van de
beursnoteringen.
Wanneer hij graaft naar de diepere
wortels van de depressie onderzoekt
hij eerst de oorzaken van de daling
van de Amerikaanse eltonomlsche
aktiviteit vOOr1929. Daarna verklaart
hij waarom deekonomischeaktiviteit
bleef dalen, en laag bleef, gedurende
tien jaar. De dalende stroomveranel-

ling van de Industriële aktiviteit In de
tweede helft van de negentiende
eeuw wijt hij aan de recessie In de
investeringen. De fikse toename van
de produktie en de arbeidsproduktl-
viteitsstijging met 43% tussen 1919
en 1929 enerzijds en de stabilisatie
van de lonen en prijzen anderzijds
vergrootten de winsten van de
bedrijven. Deze winsten verhoogden
de uitgaven van de rijken en
moedigden de massale, toenemende
investeringen in kapitaalgoederen
aan. De bedrijven overschatten
echter de toename van de vraag (die
niet snel steeg wegens de stabiele
koopkracht van het grootste gedeelte
van de Amerikaanse bevolking) en
planden en realiseerden meer
investeringen dan eigenlijk nodig
was. De daaropvolgende voorzichtig-
heid verminderde de investeringen
wat leidde tot een knauw In de
produktie. Deze daling van de totale
vraag (door de vertraging van de
investeringen) reflekteer<fe dan in
.... '*mindering VIIn pIoduktie. Een
ideaal deflatoir klimaat wordt zo
geschapen door de markt; zowel
prijzen als lonen dalen.
Enigzins simplistisch ziet deze
evolutie er als volgt uit;

produktiestijging bij stabiele lonen
. en prijzen

winstverhoging (t,'d gaat naar top
5$ lIan de mcatschapPIi)

investeringen stijgen sneller dan de
vraag

'"overinvestering

overpr~uktie

prijZe' dalen
. Ionen dalen

werkloosheid stijgt
deflatoir klimaat

---------_._-- ...._-__"

Thatcher: beleid door Friedman
geïnspireerd.

J.K. Galbraith besluit dat met een
gezonde ekonomische toestand In
1929 de gevolgen van de ineenstor-
ting van de effektenbeurs minimaal
zouden geweest zijn. Nu beklem-
toonde de ..Great Crash. de kwets--
baarheid van de zakenwereld.

Mllton Frledman
Milton Frledman vertolkt de moneta-
ristische visie op de ekonomische
geschiedenis en op het hedendaags

Tot augustus 1929 kon men slechts ekonomisch beleid. Het monetaristi-
een zeer kleine achteruitgang van de sche denken kent voor het op peil
aktiviteit en de werkgelegenheid houden van de waarde van het geld
waarnemen. Dat de recessie van 1929 een grote betekenis toe aan het
bleef voortduren en alsmaar ruimere beheersen van de groei van de
dimensies aannam verklaart Ga/- geldhoeveelheid. Friedman verschilt
braith door de ongezonde en zwekke van Galbraith in zijn analyse van de
struktuur van de Amerikaanse oorzaken van de Grote Depressie van
ekonomie die een krisis onvermiJde- de jaren '30.
lijk maakte. Friedman trekt fel van leer tegen de
Vooreerst Is er de zeer ongelijkmati- publieke opinie die uit de Grote De
ge Inkomensverdeling: de 5% pressie besluit dat de regering eeR
rijkste top van de bevolking ontving ~roter~ rol moet spelen. om de
een derde van het nationaal Inkomen. Instabiele privé-ondernemlngen te
De ganse ekonomie werd zo labiel helpen. Ook de bèroepsekonomen
afhankelijk van zowel het hoge peil die stellen dat -money does not
van de Investeringen als van de grote matter- neemt hij op de korrel. (Deze
uitgave aan luxegoederen. Verder belde stellingen waartegen Friedman
ziet hij ook de slechte struktuur van fulmineert, vonden later hun synthe-
de Amer!kaanse ondernemingen (die . se in de werken van John Maynard
tezeergebondenzljnaanholdingsen Keynes). Milton Frledman, als
Investment trust) en banken (een te monetarist. stelt hiertegen dat de
hoog aantal onafhankelijke banken Depreasle uitgelokt was door het
zodat de faling van één bank als een falen van de overheid en niet door de
psychologisch domino-effekt een fouten van de prlvé-ondernemingen.
hele reeks falingen Inluidde). Ook de Ook kent hij een zeer grote rol toe aan
betalingsbalans verkeerde door het het geld voor: het tot stand brengen
overheersende Amerikaanse ekono- van de ekonomlsche stabiliteit.
mlsch isolationisme In een twijfel- HIJ richt zijn aanvallen vooral tegen
tlge toestand. The Federal Reserve Syatem, de

Amerikaanse monetaire autoriteit,
die een verpletterende druk legde op
de ekonomie en die met haar politiek
zorgde voor een daling van de
geidhoeveelheId met één derde
tussen 1929 en 1933 waardoor de
ekonomlsche aktiviteit fel werd
verzwakt. Volgens de later Nobel-
prijswinnaar was de depressie dan
ook_de_t_!8g~che g~ulgenls van de

Uit het huwelijk van de-Grest Crash-
met de bovenvernoemde verzwak--d
kende pljl~ van de ekonomisChe
struktuur ontsproot de -Great
Depreulon- als enfant terrible. De
Ineenstorting van de beurswaarden
ruïneerden In eerste Instantie de
rijken die In die tijd overeen zeer ruim
deel van het te besteden inkomen

De krisis van de jaren '30 dekte een
andere lading dan de. hedendaag.
krisis. De jaren dertig kan men
ekonomisch samenvatten in de term
depressie: . (d.i. de absolute daling

van de groei) terwijl de huidige
ekonomlsche toestand eerder het
beeld van een diepingewortelde
recessie (d.i. een vertraging van de
groei) oproept. Een vergelijking
tussen een periode die definitief tot
het verleden behoort met de huididge
voortschrijdende periode vertoont
reeds vlug historische leemten. Deze
lacunes maken een Interessante
vergelijking echter niet geheel
onmogelijk en zinloos zodat de
ontleding van de overeenkomsten en
verschilpunten vruchtbare conclu-
sies kan openbaren voor het huidige
politiek· ekonomisch beleid.

De huidige recessie wortelde zich
vastfn de jaren zestig, vertoonde zich
aan de oppervlakte in 1973 en
groeide alsmaar zodat ze nu een

ngnjk deef vormt. van het
maatschappelijk bewustzijn. De
Grote Depressie van de jaren dertig
geraakte slechts uit het slop met
medewerking van J.M. Keynes en
,Adolf Hitier. Sommige ekonomen
menen dat de huidige krisis veel
minder nefast is dan haar grote
voorganger en dat een aangepast,
moedig ekonomisch beleid zou
volstaan om haar op te lossen.
Anderen zijn pessimistische waar ze
stelien dat het huidige strukturele
falen van onze ekonomie nog maar:
een aanloop is naar een fundamente-
le ekonomische ineenstorting (onder
ekonomie versta ik hier de gangbare
. kapitalistische definitiè van ekono-
mie, m.n. winst ekonomie, en niet de
basisdefinitie, m.n. ekonomie in de
betekenis van behoeftenbevredi-
ging). Deze ekonomische neergang,
zo zeggen zij, zal geheel onze
westerse maatschappij begeleiden
naar een nieuw tijdperk van de
eeuwige evolutie: het tijdperk van de
cybernetica, van de genetica, van de
ruimtevaart, van de parapsychologie,
van het definitieve socialisatiepro-
ces.

.Twee 'belangrljke evo-
luties sinds de Jare.n

dertig
Neo-marxistische ekonomen stellen
dat de huidige krisis uitwendig bijna
volledig van deze van cle jaren dertig
verschilt: alleen demassale werkloos
held roept herinneringen op. Toch
meent o.m. Jean-Plerre Van Rossem
dat de oorzaken wezenlijk dezelfde
waren: in 1927 daalde de winstvoet
tot 6,09" terwijl het dooranee
rendement op (staats)obllgatles

, 6,57'" bedroeg. -Vana' dat ogenblik
verzwakt de ekonomische aktIvIteit
aangezien het renderender wordt te
beleggen In risicomijdende obllga-
tIN dan te investeren In risicodra-
gend kapitaal .• In 1975, analoog met
1927, valt de winstvoet (dIe na de
oorlog weer flink was gestegen)
.terug tot 7,50.terwlJI het gemiddelde
rendement op obligatie. 8,54S
bedroeg.
Naast dit parallellisme wijst Van
Rossem op twee fundamentele
verschillen In de ekonomlsche orde
die tussen toen en nu grondig Is
geivolueerd:

Dit citaat voert de ekonomie terug tot
haar werkelijke relevantie in de totale
werkelijkheid. Ekonomen ontleden
krises meestal vanuit een te eng
perspektief met gevolg dat ze
dieperliggende,oorzaken of vergelij-
kingspunten diminueren of zelfs
weglaten. Crises ontkiemen meestal
in een identiek sociaal en psycholo-
gisch klimaat, dat de ekonomische
fundamenten aantast zodat de crisis
'voelbaar' wordt voor de gemeen-
schap. Een radikale analyse grijpt
terug naar de wortels: ekonomisch
krises wortelen meestal in aangetaste
kulturele en sociale onderlagen.

..Dit nooit meer-, wilde de naoorlogse
motivatie. De overheid als leidend,
regulerend en controlerend mecha-
nisme stelde alles in het werk om
herhaling te voorkomen, dit zowel
defensief (strakke reglementeringen)
als offensief (overheidsinvesterin-
gen, sociale zekerheid, expansiewet-
ten). De herinnering aan 1930
vervaagde met de nieuwe auto, de
fleurige kleurentelevisie en het
keurige pensioen. Deze ekonomi-
sche welvart tast echter door haar
psychologische bijverschijnselen het
industriëel draagvlak aan terwijl dit
industriëel draagvlak juist aan de
basis ligt van deze welvaart.
Aan de basis van elke crisis ligt
Immer. steeds .weer dezelfde psy.
chologlsche gemoedsgesteltenis : de
kortzichtigheid en het konservatis",.
van de beifJldsmensen, het kunstma-
tig doden van de arbe/clslust, het
.tel/en van het onmiddellijk (elekto-
raal) eigenbelang botien het a/gfl-
meen belang van de gemeenschap.
Het burgerlijk streven naar onmiddel-
liJke tevredenheid, zekerheid, zelfge-
noegzaamheid vermoordt op langere
termijn elke transcen~nde orde.
Het kapitalisme ondergaat zo telkens
weer de wurggrepen ven "n van
haar eigen kinde!en: de we/vam.

Rucly Ceuppene
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Gordimer: Literatuur Is
politiek

21 oktober 1981 om 9.30u. groot Begijnhof, Bovenstraat 96,
3de verdieping. we zitten wat timide te ogen: Jan Sprengers,
Erik Dhondt - huidige hoofdredakteurs ran 't Germaantje (de
initiatiefnemers van dit opzet) - en ik, gewezen koördinator van
dat kringblad en nu mee voor Veto.
Timide ja, want we kijken op naar de grote, gerenomeerda..
ramanschrijfster uit Zuid-Afrika, Nadine Gbrdimer. Ten
onrechte stelt nooit iemand zich een heel belangrijk persoon
voor in eén onooglijke gestalte. Deze haast al te kleine vrouw
bewijst overtuigend hoeveel vastberadenheid en zelfbewuste
persoonlijkheid van internationale allures een zo beperkt
lichaampje kan nerberçea. Met veel gemak laat ze een vlot en
zacht-klinkend Engels van tussen haar lippen vloeien. Daarbij
vermijdt ze opvallend alle moeilijke termen en toch is haar
boeiend verhaal zeer afgewisseld. Ze praat beheerst en
diepgaand over de politieke situatie van Zuid-Afrika en de
plaats van de (haar) literatuur daarin.

Ik dóe wat Ik doe
R.. ktle: U zegt: .op mijn eigen
meniertie». Wat houdt dat in ?
Gordlm.r: Wel ja zoals ik al zei, ik ban
geen lesgever. ik kan alleen proberen
in een seminarie de literatuur te
presenteren vanuit het standpunt van
de schrijver met de methodes die ik
zelf gebruikt heb om mezelf te leren
schrijven. Dat wil zeggen: het verhaal
demonteren als het ware, om te zien
hoe de auteur het samengestelde,
met die of die specifieke bedoeling.
De 'normale' benadering echter is de
interpretatie van de tekst (n.v.d.r.:
vanuit lezersstandpunt).
Redaktie: Het standpunt van de
scbriiver: dat houdt bijv. in de #(euze
van het genre waarin je gaat'
schrijven. Is er een specifieke
bedoeling waarom U al/een romans
en kortverhalen schrijft, en nooit
gedichten of toneel? Of ligt dat U
gewoon niet?

Gordlmer: Ik heb wel een adolescen-
te periode gehad waarin ik gedichtjes
schreef, maar die waren niet erg
goed. Het was gewoon mijn manier
van uitdrukken niet, dus hield ik
ermee op. Maar kortverhalen schrij-
ven ligt dicht bij de poëzie, hoor,
omdat het ook zo'n gebalde uitdruk-
kingsvorm is. Je kan alleen de
essentie weergeven. Iets gelijkaar-
digs is het met toneel. Ik hou erg van
het theatér, ik ga er veel naartoe, veel
van mijn vrienden werken in het
wereldje ... dus vragen de mensen me .
vaak waarom ik geen toneelstukken'
schrijf. Ik voel daar gewoon de
behoefte niet toe, Hoewel ook het
meest typische van toneel - dialoog
dus, alles uitdrukken in de woorden
van je karakters - iets is dat ik veel
gebruik in mijn kortverhalen. Mis-
schien komt het omdat een toneel-
stuk niet àf is, ats je het geschreven
hebt; er staat altijd iets tussen de
schrijver en het publiek, namelijk de

. (in Zuid-Afrika)

6 ~------------------~------

Ik? Lesgeven?
Toe nou?.,

In 1980 was Gordimer al eens enkele
dagen in België, in Leuven meer
bepaald, om er op 2 februari het
eredoktoraat van de KUL iry ont-
vangst te nemen. De balangstelling
van de pers toen maakte. haar
doorbraak alhier mogelijk: eindelijk
zijn haar boeken in de handel te
vinden (al zijn er wel tot noch toe
slechts enkele vertaald in het
Nederlands). Onlangs van 11 tot 24
oktober, heeft ze weer in ons midden
vertoefd; ze pikte in de licenties
Germaanse even snel een kompleet
b-kollege Moderne Engelse litera-
tuur mee (tien sessies van twee uur,
één sessie dagelijks, twee weken van
vijf dagen naeen). Hoe het groeide:

Gordlmer: Wel, vóór twee jaar heb
van België niet veel gezien. Ik was
maar enkele dagen hier en ik was
konstant ingepalmd door allerlei
plechtlgMden. Ik dacht bijna dat ik
hier zelfs helemaal niet geweest was
en ik bezoek nochtans heel graag alle
mogelijke landen. Maar Prof. Ser-
votte had me'gevraagd: «Wezouden
graag hebben dat je ooit nog
terugkwam; misschien kan je eens
een gastkollege komen geven hier ?".
Ik antwoordde: -Maar ik kan
helemaal geen,les geven, ik ben geen
academica; maar misschien kan ik
wel een seminarie leiden over
kortverhalen ... op mijn eigen manier
dan» En toen zij hij: «Mmja- en dan
«wanneer ?-. We hadden ons oog
laten valle op dit semester en... ik ben
er dus. .

Kort voor ze weer vertrok, had het nu
volgende gesprek plaats. Het is een
ruime bloemlezing (in vertaling) van
de interessantste uitspraken uit het
interview, dat uitgebreider en in
origineel Engelse versie te vinden is
in het onlangs verschenen Germaan-
tje nr. 3.

interpretatie van de regisseur en de
akteurs. Dat kan je bedoelingen
veranderen. Bij een kortverhaal of
een roman heb ik direkt kontakt met
de lezer, niemand kan aksenten
verleggen.

Redaktie: Hebt u dan een publiek
voor ogen als u schrijft? De
Afrikaanse Liberalen, die tegen
apartheid zijn zoals u? Of de
zwarten? Of Europa en de rest vande
wereld, om uw boodschap te
verspreiden?

Gord'rner: Ik schrijf voor al wie het
wil lezen. Om te beginnen schrijf ik,
vóór alles, voor mezelf. Ik beslis
trouwens niet wie het leest of niet. Als
de Zuidafrikaanse regering een boek
van mij verbiedt en dus mijn mede-
Afrikanen verhindert het te lezen, kan
ik daar niets aan poen. Als ik daar
doorlopend zou moeten aan denken
terwijl ik schrijf en er ook rekening
mee houden, dan zou ik totaal andere
boeken schrijven. Of nog': als ik mijn
stijl en woordenschat zou moeten
aanpassen om mensen te bereiken
die nauwelijks kunnen lezen - zoals

zovele zwarten nog altijd vandaag -
dan zou dat een sterke beperking zijn
op wat ik denk te bieden te
hebben.Schrljven is meer als een
briefje dat je in een fles stopt en in zee
gooit; je weet niet waar het zal
aanspoelen. Liefst zou ik natuurlijk
zoveel mogelijk gelezen worden. Het
is mijn kontakt met de wereld. Het is
vooral frustrerend als je - om welke
reden ook - door de mensen van je
eigen leefgemeenschap, niet gelezen
kan worden. Tenslotte spreek en
interpreteer je vanuit die gemeen-
schap.

Ro'ndom Nadine Gordimer
, .

Wie Is Nadlne
Gordimer?

Ze is Zuid-afrikaanse, geboren op 20
november 1923 in Springs, Trans-
vaal. Ze studeerde aan de Convent
School en aan de universiteit van
Witwatersrand, Johannesburg. Mo-
menteel woont ze in Johannesburg.
Ze is twee mllal in het h!Jwelij~
getreden en heeft drie kinderen.
Vooral belangrijk is echter dat ze een
Engelstalige blanke is in Zuid-Afrika.

Waarover schrijft ze?
Haar werk behandelt de Invloed van
politiek op individuen, hun relaties
met andere mensen --en hun eigen
groeiproces onder de politieke druk
in Zuid-Afrika. De personen in de
romans zijn echter geen marionetten
die. gestalte geven aan voorafbe-
staande politieke stellingnamen,
maar 'echte', psychologisch uitge-
werkte figuren die genunceerd zijn
en niet voor zwart-wit ideeën staan.
In de psycholoçle zijn het de trage,
irrationele drijfveren in de mens die
bepalend zijn voor zijn leven, veeleer
dan bewuste, rationele en welover-
wogen beslissingen ..

Dit betekent dus dat politiek en
psychologie vervlochten zijn, zoda-
nig dat onderzoek van de ene laag je
onvermijdelijk bij de andere brengt.
Deze vermenging maakt aan de ene
kant het politieke gebeuren tot een
konkrete invloed op het leven van
individuen in plaats van een abstrakt
geharrewar boven de hoofden van de
mensen. Aan de andere kant tilt ze de
psychologie van de figuren uit boven
het alledaagse, zorgeloze hier-en-nu
door ze altijd in politieke spanningen
te plaatsen.

Het i, dus duideiljk dat Gordimer in
haar werk geen eenzijdig standpunt

Ir.--t '~_.... ·..,;·1 inneemt: ze laat gewoon zien aan de
.' ' JEh.1e ..~.- lezer wat bepaalde Individuen doen,

zeggen, beslissen in bepaalde
politieke konfllktlltuatles. Zo krijgt
de lezer alle mogelijke schakeringen
en nuances van houdingen te zien in
de, verschillende personages, die
mekaar ontmoeten en Qedachten en

Nadine

konfliktsituatie in Zuid-Afrika. Weer
wordt een psychologische evolutie
verbonden met het politieke gebeu-
ren rond het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Zal Rosa Burger de
levenskeuze van haar ouders - vooral
van haar vader- volgen, namelijk een
absoluut engagement voor de
rechten van de zwarten .in het
kommunisme, met het rislko op
gevangenisstraf en zeker verlies van
vrijheid? Of zal ze kiezen voor de
levensfilosofie van de on'verschillig-
held en de vlucht naar harmonieu-
zere en verdraagzamere landen, die
haar door sommigen op haar
levensweg voorgehouden wordt?
Een antwoord wordt de lezer. niet
voorgeschoteld. Wel kan hij in deze
roman dezeeerlijke zoektocht volgen
die dan uitloopt op een aanvaarden
van zichzelf als iemand die er-het

- A 'World of Strengen is het verhaal beste van maakt volgens de eigen
van een jonge blanke Engelsman, kapaciteiten, in het konkrete dage-
Toby Hood, een vertegenwoordiger Iijkse leven en in een doorleefde en
van een publlclteltèbedrllt, die naar aktleve inzet voor de de zwarten. De
Zuid-Afrika gestuurd wordt en er niet gevangenis, waar het binnenvallen
in slaagt het rijke, blanke 'villa-leven' van het licht fijn beschreven wordt, Is
te verzoenen met het leven in de dan voor haar de sluitingsplaats van
'township'. Zijn intense vriendschap het boek.
met een zwarte getuigt van. Nadine
Gordimers geloof In de toekomst, f
ondanks het feft dat Toby HOOdeen. Wat hee t ze allemaal
vreemde blijft in de Zuid-A~rikaanse geschreven?
wereld van mensen die allen
vreemden voor elkaar zijn.
- TM COI'IHrvatlonlst is het verhaal
van een blanke industrieel in Zuid-
Afrika, Mehring, die zijn privileges
niet in vraag stelt, ze als vanzelfspre-
kend beschouwt en eraan vasthoudt
tot een serie roofmoorden op zwarten
óp zijn land zijn zekerheid schokt.
Wat· eerst een vervelende' affaire
onder zwarten leek, groeit uit tot
.moord op Mehring zelf (door een
blanke). Op het einde wordt Mehring
'one of them' (de zwarten) genoemd.
Het boek is erg symbolisch en 'oYerkt
.ook met symbolische teksten aan het
begin van het boek en tussen
sommige delen van het verhaal.
- Burget'a D.... t... is het verhaal van
een blank meisje op zoek naar een
persoonlijk en voor haarzelf aan-
vaardbaar leven in de politieke

gevoelens ultwisselen. Juist deze
presentatie van informatie is wat ze
ziet als de literaire taak en vrijheid van
de schrijver. Aan deze visie op
literatuur en de konkrete realisatie
ervan in haar romans en kortverhalen
beantwoord bovendien nog een
treffende stijl: konkrete sfeerbeel-
den, diepgaande ruimtesymooliek,
uitgewerkte psychologische analy-
ses en origineel beeldgebruik in een
fascinerende kombinatie van afstan-
delijkheid en empathie vanwege de
schrijfster.

Waarover gaan haar
belangrijkste romans?
Een korte schets van drie van haar
romans kan het bovenstaande wat
konkreter maken.

Ze schreef romans:
- The Lying Days (1953)
- A World of Strangers (1958)
- Occasion for Loving (1963)
- The Late Bourgeois World (1966)
- A Guest of Honour (1971)
- The ConservatloQist (1974)
- Burger's Daughter (1979)
- July's People (1981)
en vele kortverhalen o.a. in deze
verzamelingen:
- Face to Face: Short Stories (1949)
- The SoftVoioe oftheSerpent (1952)
- Six Feet of the Country (1956)
- Friday's F90tprints and Other
Stories (1960)
- Not for Publication and Other
Stories (1965)
- Livingston's Companions (1972)

Anne Verbanek
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SChriJven I1 politiek
aktlvllme
RecIeIdIe: Maar jul.t de bood.chap
zelf die je In de fI••• topt, kan toch
.. n reden zijn om fl87nt.,... .. rd t.
zijn In het bereikt. publiek: dl.kuaate
veroorzaken In zo wijd mogelijk.
kring bijvoorbeeld, rond uw protest
18f18n aparth.ld?

Go..II,.,: Ja. Wel, dat aspekt heb je
ook natuurlijk. Je kan als fikti.'
schrijver met je werk de ·mensen
sensibilizeren voor hun eigen
leefsituatie. Een soort politieke
funktie, als je wil. Maar Ik denk niet
dat het de bedoeling is (of moet zijn)
van een romanschrijver om de
mensen te overtuigen, te bekeren. De
schrijver moet de mensen tonen hoe
ze zijn, zodat ze over zichzelf kritisch
worden en vragen gaan stellen, ook
bij die dingen waar ze altijd zo zeker
van waren. Daar begint de verande-
ring, ook. politiek, van een maat-
schappij, denk ik.

,Redakt,,: Is dat uw bedoeling, als
schrijfster, de maatschappij verande-
ren?

Gordlmer: Helemaal niet, zo bedoel
ik dat niet. Ik walg wel van de
maatschappij waar ik in leef omwille
van het racisme; ik walg trouwens
wel van meer plaatsen in de wereld,
waar mensen zich onmenselijk
gedragen tegenover elkaar. Maar ik
zie mijn schrijven niet als een direkt
wapen om dat te veranderen, ook al
zou ik dat als mens graag zien
gebeuren. Dat is wèl de bedoeling
van de politieke polemist, de
partij propaganda-auteur. Ik schrijf
geen propaganda-literatuur. Als
romancier probeer je dieper te
zoeken, naar dat wat aan de politieke
aktie ten grondslag ligt. En je moet
ook fouten kunnen inzien, de slechte
dingen, ook aan de 'goède' kant. Dat
kan een propaganda-auteur niet: hij
schuift één politieke lijn, één
maatschappijbeeld geidealiseerd nar
voor, zonder er vragen bij te stellen.
Zo'n absolute instelling bindt de
auteur tot ortodoksie. De schrijver al
kunstenaar stelt zich op tegenover de
ekstremen in een.[Tlaatschappij; dat
zie je in heel de geschiedenis. Als ik
met direkt» politieke bedoelingen
zou schrijven, zou ik altijd maar weer
-Uncle Tom's cebtr» schrijven,
opnieuw en opnieuw. Misschien
helpt dat wel de maatschappij
veranderen, hoor, maar als literatuur,
als kunst kan zulks natuurlijk niet.

Redakt .. : Als je dus kritisch over jJ
samenleving wil schrijven, maar niet
in propàgandavorm, dan moet je de
dingen wat meer omfloerst zeggen?
Personages kreêren, ze tegen
mekaar uitspelen 'en dus onderlig-
gend je boodschap meegeven?

Gordimer: 0 nee IDat ben Ik niet met wilden gaan dan hun el~n partij die
u eens, en zeker de Zuidafrikaanse de 'colour prlnclples' had overgeno-
regering zou het niet met u eens zijn! men van de regering. Ook Joden die
Ze verbieden mijn boeken toch, niet 7 om kommunlstlsche Ideeën t88rls-
Dat Is het krlterium: al. j. peraona- tlsch Rusland hadden moeten
fI8' en hun bel.v.nl ... n levensecht ontvluchten, stichtten mee de partij .
en waarh.,d.g.trouw Zuidafrikaans ,AI deze Ideeinstromen ontketenden
zijn, en j. maakt'fl .. n omw.gen rond vrijheidsbewegingen onder de ne-
de problem.n dl. er zijn, dan ben ,. ,gers. Ze bestaan vandaag allemaal
politiek zéér aktief In Zuid-Afrika. Op nog, hoewel ze verboden zijn en
deze manier ben Ik en zijn alle onder zware represaIe te lijden
serieuze .auteurs In 'Zuid-Afrika hebben. Daardoor worden ze des te
politieke aktivisten, omdat héél het sterker en vasthoudender In de
leven in Zuid-Afrika zo Intens ondergrond of In hun verbannlng8-
gepolitizeerd Is. Wat bijvoorbeeld oord.
voor jullie In Europa een traditionele
klasaenstruktuur is, Is in Zuid-Afrika
meteen een levensgroot politiek
probleem, omdat een verschil in
kla .. e ook een verschil in huidskleur
inhoudt. Je kàn onmogelijk in Zuid-
Afrika een onderwerp aansnijden dat
niet sterk betrokken is op de
specifieke politieke situatie.

Achtergronden

Nadine Gordimer vertelt dan met
guitige, wat vermoeide, oogjes over
vroeger, toen ze klein was (tja, héél
klein dan). Ze woonde in een stadje
nabij de goudmijnen. Zwarte werkers
werden tegen slavenvoorwaarden en
-Ionen van overal in Zuid-Afrika
'aangevoerd en de mijnen ingedre-
ven. Op de blanke kinderen maakten
ze eep hoogst eksotische indruk met
hun kleurige kleren (dekens) en hun
haartooi. Vreemd en eksotisch voor
de onnadenkende blanke, die
zichzelf als norm ziet en Afrika als zijn
land. Tot ze inzag, vertelt ze, dat het
natuurlijk net omgekeerd was en is,
dat het hiJn land is en de blanke het
eksotische element is: de eerste
bewustwording van de intense
politizering van het leven in Zuid-
Afrika. Ondertussen zijn de zwarten
zich natuurlijk al de hele tijd bewust
van wat er mis is, maar zij komen niet
aan de bak om dat te melden of om er
wat aan te doen. Ze probeerden het
wel, maar de golven van zwarte
vrijheidsbewegingen worden alle
bloedig onderdrukt door de blanke
nationalistische overheid. Wel kon de
overheid niet verhinderen dat een
aantal politieke denkstromen hun
gang gingen in- Zuid-Afrika en dus
invloed hadden op de ·zwarten. De
Engelse arbeiders bijvoorbeeld die
lid waren van de Labour Party en hun
vakbondsprincipes doorgaven aan
de zwarten. De regering spartelde
tegen door te beweren dat de zwarten
niet mochten gemanipuleerd wor-
den; wetten ter, verbod van toetre-
ding tot vakbonden voor negers
waren een poging om goedkope
werkkrachten koest te houden. Een
tweede invloed zijn de principes van
ge'mlldloos verzet van Ghandi (die
zelf 11 jaar in Zuid-Afrika woonde).
Een derde is de kommutüstiscne
partij van Zuid-Afrika, opgericht in
1926 door ex-liberalen die verder

Petitie
Een aantal kringbesturen, waaronder het VRG (Rechten),
hebben besloten een petitie toesteunen die zij via AKZA
ontvangen hebben van de «Conference of Academics for a
Democratic Society» (Witwatersrand University). Deze
"Conference», een niet-raciale organisatie van academisch
personeel en afgestudeerden van de Universiteit van
Witwatersrand, is begaan met 'de strijd voor een
demokratische opvo'eding in een dernokratlsch'Zuid-Atrlka.

GordImer: Wel, het is een politieke
stroom die door Zuid-Afrika gaat en
die mij natuurlijk ook beïnvloedt. .
Maar ikzelf heb nooit tot enige
politieke partij behoord. Ik draai
-slecht in systemen, ik ben -zoals de
meeste schrijvers- een enkeling. Wel
behoorden veel van mijn vrienden tot
de kommunistische partij rond 1947,
kort na de tweede wereldoorlog, toen
die partij nog verboden was. Er was
toen een liberale partij ook, geleid
door een schrilver trouwens, Alan
Paton, maar ook daar ben ik nooit
bijgeweest, ook al herkende ik er wel
sommige van mijn ideeën in. Liberaal
heeft dan heel de tijd wel een wat
andere betekenis dan in de West-
Europese politiek. Het is niet een
algemene politieke denkvorm, het
staat eigenlijk vooral voor een geloof
in de verbetering van de situatie van
Zuid-Afrika door opheffing van de
apartheid, maar dan door de zwarte
te laten delen in het kapitalistische
systeem op voet van gelijkheid. Het is
duidelijk dat daarin het kommunisme
afwijkt: de opheffing van de
af'art~eid .ter verbetering van de kristeiijke ethiek is een indrukwek-
sltuatl~ van de neger betekent de kend geheel. De liberale principes
opheffing v.an het systeem. Met d~t waren in oorsprong ook goed, maar
laatst~ be~ Ik hett,,?uw.ens eens: erts daar kunnen we niet terug naar toe.
een hlstoflsche a/llantle als het ware Er moet door twijfel een soort nieuwe
gegroe~d tussen. het k~pi!alisme en maatschappij groeien en ik geloof, •
het rectsme, gewild of met, bewust of metSartre dat«hetsocialismeaande Gordl.".r. Ik ben vooral verward, Ik
niet. Toch reken Ik mezelf niet tot het horizonïigt- voor de wereld. heb- soms een soort apokalyptisch
kommunistisch denken. Ik beschouw gevoel van: lapt het allemaal gedaan
mezelf als socialist. Ik wou nooit tot . Een Impasse? zijn, zo nodig mèt oorlog.. Wij
de kommunistische partij toetreden, blanken hebben er per slot van
omdat ik in twijfel geloof. Dat is in een Redaktie: Dat is heel theoretisch. rekening om gevraagd!
partij nieftoegelaten. Nochtans denk Maar hoe kan je als blanke in Zuid- -
ik dat het een gezond iets is, het Afrika leven, met alle weelde en
veroorzaakt vooruitgang in je denken komfort, en toch iets doen om de
en in de maatschappij Er zijn' situatie van de zwarte te verbeteren? R d ktl V I . h d h ld' ?
f h liik d' b' d i d e a e: oett u zic ansc u Ig.
a se ,uwe IJ. e . Ingen ge eur In e Gordimer: Het enige dat je kan doen .
geschied.eOls In de naa~ van het is je tegen het regime verzetten. Blijft Gordimer: De"hele blanke werel~ IS
kornmunlsme of van h~t knst~ndom,. de vraag: hoe? Heb je de moed om ver~ntwoor~ellJk vor d~ koloniale
maar dat maakt nog niet dat Je ~e zo een echte revolutionair te zij.n? En penod~. WI.I. In ZUld-Afnk~ moeten
!flaar kan verw.erpen. H~t ut~plsc~e wat ga je dan doen: een postkantoor om: Aa,u~~IIJk meer sc~uldlg voelen,
In d~ kommunlstlsc~e filosofie blijft opblazen of een politieke leider om'!at ~IJ daar leven. Ik kan een
m<;>ol,.ook al be.n Ik he~ met veel neerschieten? Of ga je in de politiek t~ter blnnens!appen en een zwarte
pnncipes ervan niet eens, en ook de gaan _ je bent blank dus je kan niet. Ik k~n treinen nemen, waar een

verkozen raken in het parlement _ en zwarte niet oP. mag, een betere,
, dan de oppositie van binnenuit properdere trein. Op zulk vlak

voeren? Nog een andere keuze -een moete~ wij ons natuurlijk. meer
negatieve weliswaa~ denk ik - is het schuldig voelen. Maar dat IS een
land verlaten. Ailemaal zware proces waar je doorheen gaat en nu
beslissingen... voel ik me niet meer zo speciaal

. schuldig. Nu voel ik iets véél ergers:
Redaktie: In uw laatste boek, JU'YI als mens - niet als auteur -, als mens
PeopIe, bent u nogal erg pessimis= voel ik me totaal nutteloos ... Je kan
tisch over de evolutie van Zuid- me dan inderdaad vragen: waarom
Afrika. Gelooft u dan niet echt in één blijf je dan? Maar wat heeft het voor
van deze .keuzes? Moet het met zin om weg te gaan? Ik heb heel mijn
geweld? Of is een vreedzame leven met mijn werk geprobeerd iets
oplossing misschien toch nog te veranderen, door de manier van
mogelijk? leven ook. Het heeft allemaal niet veel
Gordlmer: Als de wil er was, ja. maar geholpen; .er ware~ er te wein!g van
het is hééllaat en er gaat elke dag tijd dat slag, die dat Wilden. Maar Ik kan
verloren. De blanken veranderen wel, niet hel~maal ratio~ee~. uitl~ggen
maar véél te traag en het geduld van waarom Ik zo persé Wil blijven: Ik heb
de zwarten raakt op. AI/een dB' het. obstin~te gevo~1 .dat het mijn
repressie weerhoudt hen; maar hun th~ls IS, mlJ~ plaatsje In de were~~,
bewapening verbetert en hetterroris- miJn lot als Je WIL Ik .~on natuurl~!k
me neemt toe. Ook wel de schrik om weggaan en het ~IJ gemakkelijk
met een burgeroorlog de eigen !flak~!1' In ~uropa. bijvoorbeeld vo~1
zwarte bevolking zwaar te treffen, is Ik rnu redelijk thUIS,. maar toc.~ .. , .Ik
wel een rem op het losbarsten van voel geen banden, Ik voel mu niet
een bloedige opstand. En de blanken betrokken.
houden hen zoet door traag,
schoorvoetend toe te geven. De
zwarten zijn nu toegelaten tot de
vakbonden, bijvoorbeeld: een gewel-
dige stap vooruit, vi').d ik, de enige
echt revolutionaire stap vooruit die Ik
ooit meegemaakt heb. Maar het gaat
allemaal zo traag, tè traag. En dan
neemt de spanning toe tussen de
enen, die zeggen dat de vicieuze
cirkel niet te doorbreken is tenzij met
geweld, en de anderen - zoals
bisschop Tutu, onze Camara of
Romero - die willen blijven proberen
met andere methodes. Zijn voorstel is
de vreedzame' omvorming door
boycot. Het is een eindeloze

______ ~------------------------------------ .... dlscu .. ie.

In hun petitie klagen deze professo-
ren en studenten o.m. de detenties
zonder vorm van proces aan die
plaatshebben op grond van Sectie 6
van e -Terrorism Act nr. 83»van 1967.
Deze wet laat de politie' toe een
persoon voor een onbepaalde.
periode in geïsoleerde gevangen-
schap te houden, tot de gedetineerde
-de vragen van de politie op
bevredigende wijze heeft .beant-
woord-.
De petitie citeert 19 namen van
studenten, professoren, journalisten
e.d.m. die op grond van politieke
overwegingen zonder vorm van
proces worden vastgehouden of
onder zwaar huisarrest staan. Zij
verwijst daarenboven naar 205
vakbondsmensen uit de Eastern
Cape, naar een ongekend aantal
vakbondsmilitanten uit Port Elisa-
beth, en naar een ongekend aantal
leden van het Congress of South
African Students, die eveneens door
het regime worden vastgehouden.

Schending van de
mensenrechten

De academici v.n Wltw.te,. ... nd U-
nlve,.Hy Itlppen _n d.t er slndl J.
nu.rI 1980 een dulzenctt.1 mensen
vam de n.. t-rac.... demok ... tlsc:he
beweging op grond van hun .kII ......
gen de • .,_rtheldsstut zonder vonn
vam procea werden gedetineerd.
We citeren uit hun brief:
..A I dè gedetineerden worden
onderworpen aan de meest verfoei-
lijke behandeling: ze krijgen geen
toegang tot wettelijke vertegenwoor-
diging, geen toegang tot familie,
geliefden of vrienden. Ze worden in
eenzame opsluiting vastgehouden
wat de meest vicieuze vorm van
foltering is. Of de voedse/- of
kledingpakketten die voor de gevan-
g.nen bfJstemdzijn hen ook bereiken
hangt volledig af van de grillen van de
veiligheidsagent die zich bezig houdt
met hun zaak. De laatste tijd Is het
een gewoonte geworden de gedeti-

Het voordeel van de
twiJfel

Waar plaatst Gordimer nu zichzelf
binnen al die tegengestelde

denkgolven in tuld-Afrlka, die er
. het politieke leven bepalen, of
onmogelijk maken.

neerden te boeien: handboeien voor
vrouwen, voetboeien voor mannen,
onafgezien van het' feit dat ze
onveranderlijke geëscorteerd wor-
den door politie. Dit is een onderdeel
van de intimidatie.
Vrienden en verwanten van de
gedetineerden staan onder zware
druk en doorstaan vele angsten. Ze
weten niet waar de gedetineerde
wordt vastgehouden, noch in welke
kondities. Kan iemand nog gerust
zijn over hun veiligheid na de 40
doden in detentie, waaronder Ahmed
Timol en Steve Biko, en na de
aanhoudende aantijging van folte-
ring van zwarte gevangenen? De
'Prisons Act' zet zware beperkingen
op publikaties die verband houden
met gevangenen en de geheimdoe-
nerij die gevangenen onder Secties
22 en 6 omgeeft verhoogt onze angst,
en voedt de geruchten die het
resultaat zijn van die onheilspellende
geheimhoulJing.

Steun
Wie zijn steun wil geven aan de
internationale kampanje tegen de
geciteerde wantoestanden k'an een
petitie en meer informatie verkrijgen
bij AKZA (M. Theresiastr. 93, tel. 20
1478) of bij zijn kringvertegenwoor-
digers. Zoals je weet is dergelijke
internationale steun een belangrijk
en soms ook een effektief drukkings-
middel t.o.v. repressieve regimes.

Redakt .. : Bleef nog het land
,vertsten.:» Wat is uw houding in al
deze tegenstellingen? Het land
verlaten, zoals enkele van uw
kinderen, doet u-etvest niet."

Schuld?

Veto en GermaantJe
af

Alsof ze emotioneel nauwelijks
betrokken is bij wat ze pas allemaal
overtuigend van diep binnenin prijs
gegeven heeft, staat Nadlne
. Gordimer plots op: Ze kijkt nog
steeds onverstoorbaar vriendelijk -
niet echt lief, een Ietsje streng -, wij
begrijpen dat onze tijd op is. Ze heeft
ons een half uur méér dan het
afgesproken uur toegemeten, zien
we op ons polshorloge: we zijn haar
erkentelijk.

Jan H. Verbanck
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Dro'om op Apenberg FILM

Love Happy: The MaTXBrolhe,. en Marllyn MonroeTie 3, een gezelschap dat teater uit de derde wereld een kans
wil geven in Nederland en Vlaanderen, bracht maandag 16
november Droom op Apenberg van de Caribische
toneelschrijver Derek Walcott, Een episch zang- en
dansdrama zoals er in de .nederlandstalige teaterkontreien
weinig te zien zijn,

De droom
• Makak, het hoofdpersonage van het
stuk, komt vanuit de gang letterlijk
het toneelstuk binnengestapt en weet
de toeschouwer op een verrassende
manier uit zijn luie zetel - lees:
'houten stuc-bank' - te halen: Makak
spreekt de toeschouwer op een
verrassende manier (FOUT)
Makak, het hcJofdpertOnage van het
stuk, komt vanuit.de gang letterlijk
het toneelstuk binnengestapt en weet
de toeschouwer op een verrassende
manier uit zijn luie zetel - lees: '
houten stuc-bank' - te halen: Makak
spreekt de toeschouwer toe, zoals
Jan zonder de pet de juffrouw van de
winkel om de hoek. Zonder omwegen
krijgt hij ons op zijn golflengte om .
daarna samen met hem in het stuk te
stappen. Deze knappe intro - 'n
mooie link noem je zoiets - kipt ons in
de Caribische droomwereld (dat
westers - denkwereld - ballast
uitgooien, asjeblief) en Makaks
eerste stap in Wa/cotts stuk betekent
ook zijn laatste vrije stap: hij wordt
door een blanke politieoficier in de
gevangenis gestopt (het apehok-
attribuut symboliseert de blanke
superieure houding tegenover de
autochtonen). Maar in het hol van de
leeuw droomt hij zich uit de nesten ...
Binnen het kader van dezè droom
ontwikkelen zich twee andere
dromen: de droom van de zwarte,
Afrikaanse God en de droom van de
blanke, westerse vrouw. De twee
dromen worden door twee neven-
handelingen doorkruist: Makak
droomt dat zijn vriend Muskiet (Iet op
de naamsymboliek) - tussen haakjes:
een 'makaak' is een soort langstaart-
aap, 'iemand' die op een apenberg
woont - zijn bovennatuurlijke gaven
(dromen) misbruikt voor eigen
winstbejag. Een andere !'Tlaaldroomt
Makak dat hij samen met - twee
medegevangenen de nor ontvlucht
en zij zetten koers naar Afrika: zijn
twee medevluchters volgen hem, niet
omdat ze geloven in zijn droom, maar
omdat ze denken dat Makak hen naar
zijn verl:!orgen geld zal leiden. Dit
dromenstuk plaatst toch, gelukkig,-

geen droombeeld-mens op een
verhoogje, maar plant hem met zijn
blote tenen in de Caribische grond.
En de Caribische bodem lijkt
bovendien twee ingrediënten te
bevatten: zowel Europees kunstmest
als Afrikaans natuurmest. Satie slaat
de spijker op zijn achterwerk als hij
hierover schrijft: -Dat be.kent twee
hekseriJen; ... onze vijand verraadt
zijn broeders en 'lIIf'()rdtmedeplichtig;
zijn broers doen hetzeflle." (InleI-
ding tot 'De verworpenen der aarde'
van Frantz Fanon). Schizo zou de
terminus zijn, maar voorlopig droomt
de Caribische mens van een
oplossing voor zijn persoonlijk
konflikt en deze droom is 'mensch-
lich, all zu menschlich'.

Het verdromen
De uitw~rking van de droom wordt
door een zelfde tweeledige natuur
gekenmerkt en de. sterke heteroge-
niteit blijft regelmatig een onder-
huids ge\taar voor de kwaliteit van,
het stuk. De dramatische struktuur
lijkt sterk verwant met Brechts
'episches Theater': theater én
realiteit, in konkreto de toestand van
de ex-gekolonialiseerde die de
westerse dominantie kultureel en
ekonomisch nog steeds niet volledig
van zich afschudden kan. Geen
wonder dat Tone Brulin voor de
produktie tekende. Maar dit realis-
tische gegeven wordt aan de
Afrikaanse pool, dans en zang,
verdroomd tot de droom van de
universele mens. De kracht van het
Caribische Nederlands (het ganse
team, behalve Brigitte de Man, in de
rol van de verschijning, de muze en
de marktvrouw, is afkomstig uit de
Caràiben) als mogenjke kommunika-
tiestoornis wordt door het prachtige
zang- en dansspel ondergraven. Bij
Brigitte de Man, die een sterke dans-
en zangvertolking brengt, neemt de·
bovengenoemde heterogeniteit pro-
blematische trekken aan en geeft ze
slecht met mondjesmaat een gOede
spreekintonatie te horen, Toch is tie 3
als toneelgezelschap erin geslaagd
de scherpe herinnering aan een
droom levendig te houden.

The Marx Brothers begonnen, o.l.v,
hun moeder Minne Marx als een
groep vaudeville acteurs. In
tegenstelling tot wat velen denken,
zijn The lIi1arx·Brothers échte broers,
zoons van de kleermaker Sam Marx
en de dochter van een Duitse
goochelaar, Mlnnle Schoenb.rg .
Leonard, Adolph en Jullus werden
respectievelijk als 'Chico, Harpo en
Groucho de drie beroemdste Marx
Brothers.

Driemusicalsvestigdennun'reputane: 1'//
say she is (1924), The coconuu (1925),
verfilmdin 1929 bij Paramount, enAn/mal
Crackera (1929), verfilmd In 1930 en
onlangs nog op de BRT te zien. In hun
films speeldedeactriceMargaret Dumont
meestal een belangrijke rol. Deze
dramatischeactrice namde films van de
gebroedersMarxzeerserieusenhadnooit
doordathetomkomischespektakelsging,
aldusgaat tenminstehet verhaal.Zij was
een ideaal slachtoffer voor Groucho's
mengeling van beledigingen en

amoureuzetoenadering.GrouchO MaTJt Is Hun laatstefilm was&.oN Happy (19491,
voor velen de bekendsteMarx Brother, die, hoewelbulten'hun' periodegemaakt,
wegenszijn enormegeschilderdezwarte toch door kennersall eenvan hun beste
snor, langesigaar, bril, Ilechtzittend pak wordt beechouwd.Indeze"tilmzien_een
en vooral :ZIjnbeledigendeo"./Inera. HIJ .hernieuwdeuitgavevan deMarxBrothers,
_kanbeechouwdwordenalseenparodieop 'Waarbijhunmeedogenlozeafbraakonder-
de gegoedeburgerij uit die tijd. Ch/co', nemingverzachtwordtdooreenmenMlljk
karak1erparodlèert eerder de Italiaanse, accent.Harpo steeltdaaromookdeIchow
straatventer, hoewel zijn accent zelfa in dezefilm.Hetgeathem allemaalomeen
Italianenhorendolmoe.gemaakthebben. verdwenenhalasnperen Groucho treedtr
Harpo Iprak nooit, hoe_I hij niet stom' op als detective,stijl AAarlowe.
was.Zijn beroemdsteattributenwareneen Een extraattractie vandezefilm la ~n van
wollenpruik ende harp,diehij samenmer' de eersteoptredensvan".""" .omoe.
de toeter als kommunikatiemiddel De filmhistoricus Ado Kyrou hierover:
gebruikte. , .Stormt binnen, bulten adem, Marllyn
De gebroedersMarx maakten In totaal Monroe. Groucho:'Wat kan /k voor u
dertien films, en ze werden zowat de doen ?' (en apart tot het publiek: 'Alsof /k
populairste komiekenuit de tijd van de dat niet wist/' Marilyn: 'Rad me,88n man
Grote. Depressie. De kombin~tI~ van volgt me!' Groucho bekijkt haar van kop
slapstICk woordhumorenabsurditeitlloot tot teen, laat zijn wenkbrauwentri//en en
perfek1 aan bij de gevoelens van het zegt: 'Eén enkele maar?'
toenmaligepubliek, dat leefdein eentijd 0_ film wordt op -.dag 11
dat de wereld banans leek te gaan.Hun december vertoond In de V__
populariteit overleefde de tweede leerpnge", boekhenclel8trut 11 om 20 u.
wereldoorlogniet meer,hoewelhun films en 22 u. Inkom10 fr. ' •
later werden, 'herontdekt' en, de rij van .
klassiekersmochtenvervoegen. Jozef Schildermans
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Open brief aa}1de Burgemeester J.
Coel van de gemeente Tienen. .

Geachte Heer Burgemeester,

Reeds voor de tweede maal werd
door het Taal Aktie Komitee (TAK)
Haspengouw in Tienen een optocht
ingericht.
KLaarblijkelijk tegen alle verwachtin-
gen in, werk ditmaal het Tak onthaald
door een aantal mensen die heel wat
bedenkingen hadden rondom deze
manifestatie.
Met de optocht van 14/11/81 ijvert het
TAK als onafhankelijke radikale
drukkingsgroep voor amnestie van
de collaborateurs onder W.O. 11. Maar
hoe onafhankelijk zijn ze dan wel? Ze
hebben duidelijk via personen
bindingen met fascistische groepen
als VMO, Were-Di en Voorpost. Deze
laatsten trachten met hun amnestie-
eis sympathie te winnen voor hun
neo-nazistische ideeën. Hiervan

. getuigen de volgende voorbeelden:
- waar tijdens W.O. 11 het Joodse
volk werd uitgeroeid, zijn tegen-
woordig volgens deze groepen de
gastarbeiders de zonde bokken.
- De gehouden oefenkampen van
VMO en Front de la Jeunesse
wijzen duidelijk In de richting van
privé-milities. l

- Tijdens een gelijkaardige beto-
ging van het TAK op 11 november
81. te Antwerpen, brachten de

, manifestanten Hltler-groeten uit
oQder het zingen van de Vlaamse
Leeuw.

Omtrent de amnestie-problematlek
wenst het anti-fascistisch front
duidelijk te ziJn: over sommige
aspekten van de zuiveringen na
W.O.II zijn dlakussies mogelijk, zowel
binnen als bulten het AFF, Ekstreem
rechtse vlamingen eisen amnestie
omdat zij de kollaboratie met het
NazI-regime goedkeuren: zij veroor-
delen de repreuie dUi ov.r ~ de

lijn. Juridisch en taalkundig echter
heeft het woord 'amnestie' een
ondubbelzinnige betekenis: alles is
vergeten en vergeven, de feiten
hebben in principe althans niet
bestaan.

Welnu, zoi;ts kunnen wij niet
aanvaarden: De Koncentratie, de
Holocaust, de tientallen miljoenen
doden, dit alles heeft wel duidelijk
bestaan en kan niet vergeten en
vergeten worden. Bovendien zijn er
personen zoals Ward Hermans,
mede-oprichter van de SS-Vlaande-
ren, die de' kollaboratie volledig
goedpraten. Hermans werd na de
oorlog bij verstek veroordeeld maar
werd in de jaren vijftig vrijgesproken.
Door het feit dat de amnestie-Ejis
vooral van de konservatieve Vlaamse
burgers komt, met als enig doel de
kollaboratie goed te keuren, wat
terecht afgewezen wordt. door de
meeste progressieven en door de
oud-strijders en politieke gevan-
genen, heeft dit als gevolg dat de
amnestie-eis een goede zaak wordt
. voor rechts, voor het konservatisme
dat spekulerend op rankune en
bitterheid, er de mensen door
aantrekt die in wezen niet bij rechts
horen.

Daarom hebben wij ons verzet tegen.
die 'amneatle-betoglng'. Wat wij
echter in deze open brief nadrukke-
lijk wensen af te keuren is de,
dubbelzinnige houding van U,
mijnheer de Burgemeester, tegen-
over deze manifestatie.
Voor diverse politlekefiguren,alsook
leden van de Oud-strijdersbond was
de officiële toelating van Uvoor deze
manifestatie, een slag in het
aangezicht. De oudstrijders en de
politieke gevangenen van Groot-
Tienen hebben hun protest enkel niet
publiek gemaakt op aanraden van U
om de manifestatie te negeren.

Uiteraard wenste U dat deze optocht
zonder veel ophef zou gebeuren. Hoe
kombineert U echter enerzifds het
geven' van een officiële toelating
waardoor de TAK-mahifestanten
bovendien konden rekenen op
bescherming van de politie, met
.anderzijds .het negeren ervan??
Het AFF is een front van talrijke
progressieve organisaties. Nochtans
weten we dat vele sympatisanten ook
individueel nog hun steentje willen
bijdragen. Wie zich als aktief
sympatlsant vat. het AFF wil
opstellen, kan dit.

Kontaktadres :
Roger Putzeys, Broekstraat 11, 3330

Ezemaal
Any Verlinden, Astridvest 65, 3300

Tienen

Kerstfeest
Maandag 14 december
(kerst)feest in ISOL

Met vanaf 18·.00u...
Ko,.."n ..
. BelgiKh.
Indonalache
IndiKh.

Keuken

Optredens en fuif

Belgen ten zeerste toegelaten

EEK TI\FEL VAN· VIER, r

De Clowns
Het leidt geen twijfel: het jongentje
dat middenin de grote, lege cirkus-
tent staat, is Fellini zelf. De Clowns
begon als een dokumentaire voor de
Italiaanse televisie,' maar Fellini is
geen filmjournalist, hij is een groot
scheppend kunstenaar. «Toen ik
midden, in De Clowns zat," zegt hij,
«wist ik dat ik niet echt aan een
dokumentaire bezig was, maar aan
de wereld binnen mezelf." Het was
-wellicht onvermijdelijk dat hii óp dat
onderwerp zou uitkomen, want de
eerste aanzet daartoe was al gegeven
met La Strada, het meesterwerk dat
hij zestien jaar eerder, in 1954.
maakte. In zijn geboortestad Rimini
werd de kleine Fellini op een nacht
wakker omdat hij allerlei geluiden
buiten hoorde. Hij sprong uit bed en
zag dat er op het plein voor het huis
een grote cirkustent opgebouwd
werd. De volgende dag zal hij de
bonte wereld van de jaarmarkt ont-
dekken en de angst die maa'ttt dat hij
nog voor het einde van de voorstel-
ling in huilen uitbarst en wegloopt:
hij is geschrokken van de clowns met
hun trieste gezichten, ze hebben hem
herinnerd aan de deerniswekkende
en angstaanjagende mensen die hij
overdag weleens op straat tegenkomt
- de dwergachtige non, de zuiplap die
door zijn vrouw op een kar W9rdt
geladen, .de krankzinnige oorlogs-
veteraan die charges uitvoert tegen
mesthopen, en de stationechef die
het symbool voor hem Is van een
hardvochtige, nie'" ontziende autori-
teit.

Dat huilende Jongetje heeft Fellini
nooit vergeten en het la zowel het
begin als het einde van de film die
bedoeld was als reportage, maar
waarin de maker alle spelregel. van
de cin6ma véFlté oveÎ'bOord gooit om
tenslotte met een nieuwe Felllhi 'te
voorschijn te komen. Hij heeft eigen-
liJk geen belangstellin voor het lOort
werkelijkheid dat de televisiemakers
beweren te brengen. HIJ houdt ook

niet van interviews. -Als ik ertoe kan
kernen een vraag te stellen, merk ik
dat ik feitelijk niet eens geïnteres-
seerd ben in het antwoord." Voor
hem is de wereld Fellini en af en toe
trekt hij erop uit om te kontroleren of
dat nog altijd zo is...

-De clown," zegt Fellini: -weerspie-
gelt de hele verwarring, het hele
mysterie van het leven. Hij is grappig
en droevig, naïef en gefrustreerd. De
dingen zijn altijd te moeilijk voor
hem...• Hij verdeelt zijn clowns vaak

• in twee types (zoals de clowns zelf
trouwens ook doen) : de 'witte' clown,
elegant, arogant en autoritair, ge-
kleed in een glinsterpak en met een
spookachtig witte kop (zo heeft hij
tijdens het filmen van De Clows de
ene helft van zijn gezicht laten
opmaken om dan onder de foto van
het resultaat te schrijven: -De helft
van mijn gezicht is die van een clown,
maar de andere helft eigenlijk nog
meer!") en diens tegenhanger, de
august, met een broek die als een zak
om zijn benen hangt en schoenen die
vele malen te groot zijn. -De witte
clown heeft altijd gelijk, hij is je
moeder, of de meester op school, of
de strenge non. De august ben Jezelf.
Hij trekt gezichten, schreeuwt, gooit
met water naar de mensen en rolt
over de grond. De witte la wat je zou
moeten zijn, de august ia wat je zou
willen ziJn." Fellinl projekteert deze
twee types graag op de wereld: -Paus
Pacelli (Pius XII) was een witte clown,
Roncalll (Paus Johannes) een au-
gust; Hitler was een witte clown,
Muaaolini .... august; Freud een
witte clown, Jung een augu.t.. ••
En zoal. bij elke kunstenaar bergt
Fellini deze tweedeling In zichzelf. De
witte clown in hem weet wat hiJwil,
maar de augUIt, de cabotln blijft hem
daarbij in de rede vallen.

bron: Snoeck. 80
Dinsdag 15december, 20.00 en 21.45
Aud. Mlchotte, TI."...,,.., 1020,.,,,,,. PedlJQOf1Ie
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Jorge Sanjines
EI curaje del Pueblo (De moed van het volk)

En met stiJl1Bolivië. Weer zo'n Latijns-Amerikaans land dat barst van de
onrechtvaardige tegenstellingen. De bodem en de ondergrond
zowel als het handjevol diktatoriale leiders zijn er heel rijk; de
bevolking daarentegen is er onvoorstelbaar arm, vooral
vanwege onderdrukking en uitbuiting. Altijd hetzelfde
verhaal; en het Westen onderneemt niets, want het plukt mee
de rijke vruchtenoogst. Het is dit land waar in 1936 Jorge
Sanjines Armayo werd geboren. Dit land is het waar zijn
onvolprezen filmoeuvre zo indringend over vertelt.
Een 'voorbeeld eruit is EI cU"Je del Pueblo (1971), dat
maandag 14 december in AV door De Andere Film vertoond
wordt, om 20.30 u.
De revolutionaire film
Iemand die denkt lets te vertellen te
hebben in de Derde Wereld, in casu
daar waar de bevolking diktatoriaal
geregeerd wordt (dus bijna overal),
en die daarvoor het medium film
aanwendt (misschien gaat de
redenering ook op voor andere),
heeft drie mogelijkheden.
1) Hij trekt zich van de situatie
rondom hem niets aan en maakt
zorgeloze kunst met de grote K of
entertainment.
2) Hij zwaait kwistig de lof over de
machthebbers van zijn land, al of niet
op briljante wijze, en behoort
daarmee tot de onvergetelijken in de
kultuurgeschiedenis van de natie;
het is de gemakkelijkste weg en het
zal betrokkene zeker geen wind-
eieren opleveren.
3) Hij grijpt zijn medium aan om in te
gaan tegen de onrechtvaardigheden
die tegen de verdrukte bevolking
bedreven worden volgens hem; hij
aktiveert er zijn landgenoten mee of
maakt de wereld vertrouwd met de
problemen.

Het doet er niet toe van welke
politieke strekking het regime is,
noch welke politieke ldeeên de
kineast inspireren. Want in alle
gevallen hebben we in 3) - maar dan
ook alléén daar! - revolutionaire film.
Niet in 1) natuurlijk, dat is escapisme
of dagdromerij ; maar ook niet in 2),
ook al is dat dan misschien 'film van
de revolutie'. Films in de jaren '20 of
later in de Sovjet-Unie of vandaag in
Ouba, die de revolutie verheerli.if<en,
zijn niet revolutionair. Wel revolutto-
naie dus zijn die films die in landen
met een onderdrukkend regime
tegen de gevestigde orde van het
ogenblik ingaan en' de revolutie
prediken eventueel. Meteen denkt de
lezer of de filmkijker dan: aha, dat
zijn die pamfletaire, strijdvaardige
verhalen die ongenuanceerd en
begeleid door bevrijdingsliederen
over het scherm paraderen, liefst
door ekstremistische visies geïnspi-
reerd.

Neem nu bijvoorbeeld
SanJlnes...

Welnee! Wat een geborneerde idee.
Revolutionaire bevrijdingsfilms kun-
nen ook héél anders zijn en vele,
vooral Latijnsamerikaanse kineasten
hebben het bewezen. Neem nu
bijvoorbeeld Jorge Sanjines. Deze
man werd in La Paz, de hoofdstad van
Bolivië, geboren. Hij heeft er alle
regime-w.isselingen meegemaakt
vanaf 1936 tot nu, zonder dat er ooit
lets aan de situatie die we in de
inleiding schetsten, veranderd is. Dat
geeft hem de ogen uitgestoken en hij
heeft zijn bevoorrechte posttie op het
spel gezet en (bleek later dus)
opgegeven om dat aan de kaak te
stellen en eisen voor meer rechtvaar-
digheid en welvaart voor het volk te
formuleren. Bevoorrecht was hij wel:
zoon van een welgesteld burger-
gezin, studeerde filosofie aan de
universiteit van La Pat en later zelfs in.
het buitenland (Santiago, Chili), was
een tijdlang direkteur van het
Nationaal Boliviaans Filminstituut
(maar dat zal wel een lapsus geweest
zijn van de toenmalige regering, 't
duurde alvast niet lang).
Maar dat is allemaal weg nu: hij is in
Bolivië vogelvrij verklaard, hij zwerlt .
tussen woonplaatsén in Peru en Chili
als politiek vluchteling, zijn werk is 'in
Bolivië verboden, hij kan niet ter
plaatse werken - dat moet in het
buitenland. Maar onze kwestie was:

Reden te meer dat het je allemaal niet
onberoerd kan laten is dat Jorge
Sanjines bovendien nog een hoogst
getalenteerd filmmaker is. Een
laatste verschil dus met de pamfle-
tal re bevrijdingsfilms, die niet zelden
alleen de boodschap willen uit-
schreeuwen en nog weinig oog
hebben voor de vormgeving ervan.
Niet Sanjines: zijn vakmanschap
getuigt van veel visuele scheppings-
kracht. Vooral de mise en scène (het
presenteren van je verhaal vóór de
kamera, dus niet zozeer wat je met de

hoe stelt hij aan de kaak, hoe bestrijdt - kamera doet) is bij hem vaak
hij het onrecht In zijn land met zijn verbluffend. HIJ gebruikt veelal geen
films? En: hoe is dat anders dan echte akteurs, maar laat inderdaad de
genoemde misvatting over bevrlj- levensechte bevolking van één of
dingsfilms ? ander dorp zijn verhaal uitbeelden.

Met Oscar Sorla, zijn rechterhand als
(mede-)scenarloschrljver van zijn
films, schetst hij met enkele
pennetrekken van een verhaal -geen
geëlaboreerde, met details overladen
gebeurtenlsgehelen- hoe hij' ziet dat
het er In zijn land aan toe gaat. De
technische middelen om te werken
zijn meestal heel beperkt: gezien de
boycot tegen zijn werk, zowel wat
vertonen als steunen in het tot stand
komen van zijn films betreft, moet
Sanjines al sinds 1960 zijn werk met
een eigen produktiemaatschappij
U~UMAU (ook de naam van zijn

Laat het volk
spreken 1

Sanjlnes houdt zich niet bezig met
partijpolitiek, hij weet alleen dat dit
regime niet kan, dat het bloed van
onschuldigen vergiet om zichzelf
machtswellustig In het zadel te
houden. En hij vindt dat dat gezegd
moet kunnen worden, aan zijn eigen
land- en lotgenoten, en aan de rest
van de wereld. Maar dan niet met
radikale ideeën of diepe beschouwin-
gen van hoe het dan anders moet;

eerste film -1966) realizeren. Geld én
materiaal moeten dus samenge-
schraapt worden. Ondanks deze
obstakels geniet Sanjines, omwille
van zijn genuanceerd aangrijpende
vertellingen met visueel en technisch
brio gemaakt, een stevl~e reputatie in
cinefiele middens. Het leverde hem
ettelijke onderscheidingen op, zoals
in Cannes, Venetië en Leipzlg, toch
niet de kleinste der onderscheidin-
gen. Hijzelf maakt zich echter
allerminst druk om de estetlsche
waarde van zijn werk: het Is hem om
de 'bruikbaarheid' te doen, de
sensibiliserende bijdrage In de strijd.
Daarom drukt hij zich in zijn films
meer en meer uit In de taal van het
'gewoonète' volk, de Indianen, door
hun kultuureigenheden, hun taal,
hun gebruiken op te nemen In zijn
mise en scène. Het moet de
bewustwording van de massa, voor
zover ze zijn films al te zien krijgt
(klandestien meestal, en dat valt nog
mee), bevorderen.

De moed van het volk
Je zal misschien denken :wat heeft
dat nu allemaal nog met die ene
film te maken? Het voordeel is nu
dat Ik over die specifieke film haast
niets meer moet zeggen: hij Is
volledig gesitueerd en toegelicht
door Sanjines en zijn taal en stijl uit

alleen, geef het volk waar het recht op
heeft - demokratie, rechtvaardigheid,
welvaart. Sarijlnes maakt zich wel
héél kwaad en opgewonden over de
situatie, voor zichzelf, maar hij
spreekt er niet zo over in zijn filmtaal.
Dat is een belangrijk verschil met het
soort bevrijdingsfilms dat men
meestal voor ogen heeft. Sanjines is
niet doktrinair, pamfletair, hoogdra-
...end, neurotisoh kontestair zoals
ekstremisten zijn. Hij probeert
gewoon genuanceerd en vooral
eerlijk-getrouw de werkelijkheid over
het volk in Bolivië en zijn armzalige
leefomstandigheden te vertellen in
parallelle fiktie voor de kamera. Hij
brengt een haast rationele, soms
bikkelharde kijk op de wantoe-
standen, die daarentegen bij de
toeschouwer wél sterke emoties
beoogt én ook weet los te werken. Dit
is een tweede verschi I met propagan-
da-bevrijdingsfilms: die zijn meestal
hoogst emotioneel van makelij, maar
ze spreken alleen de geestesver-
wanten aan en laten de eigenlijke
toeschouwer onberoerd vanwege
hun ekstreme ontoegankelijkheid.
Sanjines wil niet direkt iets wijzigen
in je visie, je overtuigen of bekeren;
hij toont alleen op aangrijpende wijze
de reële toestanden, en dat doet je de
grond onder de voeten verliezen, het
zet je aan tot nadenken, het snokeert.
Je weet ondertussen wel wat
Sanjines erover denkt, je voelt het
konstant in de aanklagende gebeur-
tenissen in de film, maar hij betoogt
niet. Hij laat het volk van Bolivië door
de kamera komen, hij laat hen
betogen en aanklagen. En dat is des
te doeltreffender, daar kan je moeilijk
omheen.

Family Plot
Famlly Plot is een aardige misdaad-
story, die door de oude Hitchcock
rustig op zijn gemakken naar voren
wordt gedragen, maár de klassieke
spanningen van onder meer The 39
Steps of Spellbound schijnen nog
verder in het verleden te vervagen.
De charmes van Famlly Plot liggen op
een heel ander terrein. Het Is de
groeiende behoefte aan ironie van de
ouder wordende sater in Hitchcock
die nu zo'n film tot een waar
bioskoopgenoegen maakt. Het
behoorf tot zijn Image geen ernstig
man te zijn. HIJ koketteert veel met
zijn cynisme en geeft graag blijk van
zijn geamuzeerdheld In de mense-
lijke zwakheden. Vele malen In zijn
filmverleden demonstreerde hij zijn
voorkeur voor bizarre Intonaties en
vreemdsoortige menselijke afwijkin-
gen. De filmer die kwa uiterlijk de
grootste gemoedelijkheid uitstraalt,
koesterde door de jaren heen de
morblede tic die hij zelf graag In zijn
karakterbeschrijving laat uitkomen.
(Uit 'De Volkskrant' 13/8/76)

.from the devious mind
of Alfrec:t Hitchcock,

a diabolically entertaining
motion picture.

te tekenen.
EI curaje del Pueblo (1971) Is er- net
als de twee voorbije films van de
Sanjlnes-retrospektieve van de
Andere Film, Ukumau (1966) en Het
Bloed van de Kondor (1969), en de
twee nog komende - een perfekte
toepassing en Illustratie van.
In EI curaje del Pueblo Is vooral de rol
van het voik als hoofdrolspeler
treffend. Geen akteurs In deze film;
gewoon de bevolking van het
mijnwerkerskamp, waar de film over
gaat, staan voor de kam era. Ze
herinterpreteren, haast als een
historische rekonstruktie, het gebeu-
ren van de San-Juan-nacht van 1967,
In het karhp Sigio XX. De tinmijners
komen In opstand tegen de jaren-
lange uitbuiting, maar worden
bloedig het zwijgen opgelegd. De
a~hef van de film toont ook een
bloedbad, In 1942: de beschieting
door militairen van een massamanI-
festatie. Dan volgt.een gedetailleerde
weergave van de eindeloze strijd tot
1967, In een stijl die aan westerse
kunstvormen doet denken en die met
een sobere, maar heel efficiënte
suspel1sgroel In het verhaal is
gekombineerd.

Bronnen
- De prospektiemap over de Sanjines-
retrospektieve van de Andere Film.
- Film en TV, máandblad, de nrs. 167,
208, 211.

J.H. Verbanck

Erratum
In ons artikel over Free C1nema In
Veto nr. 9 slaat een zin, die door
typen of lay-outen zwaar verminkt is
en waarvoor de auteur"van het artikel
hoegenaamd niet de veran\woorde-
lijkheid wil dragen. Een rechtzetting
dringt zich op:

In de paragraaf Dynamisch Talent
worden de volgelingen van John
Osborne, de Angry Young Men,
opgesomd met hun werken. Er hoort
te staan: Hurry on Down (1953 - John
Wain), Room at the Top (1958 - John
Braine) en Saturday Night and
Sun_day Morning (1959 - Allan
Silitoe).
En niet wat daar nu staat, op p. 10 van
Veto nr. 9;

Van vrijdag 11 tot
donderdag 17 december

Alle dagen
Vert. 14.00 - 18.15 en 20.05
Film 14.15 - 18.30 en 20.20
The Cannonball Race

Alle dagen
Vert. 16.00
Film 16.20
Enter tne Ninja met Franco
Nero

Alle dagen
Vert. 22.05
Film 22.15
Family Plot (Hltcncoek)

Alle dagen
Vert. 24.15
Film 24.30
Driften in het bloed
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ervaringèn over kleinschaligheid uit
te wisselen. In die zin was het uniek:
het was de eerste maal dat een zulke
grote groep mensen die met
hetzelfde bezig zijn, hun ervaringen
hieromtrent aan elkaar meedeelden.
Andere mensen die hier waren, de
Italianen namelijk, deden dat hele-
maal nieL.

Veto: Je zou daarnaast kunnen
stellen dat de Italianen ook hun
ervaringen .kwamen meedelen. De
ervaringen die ze hadden toen ze de
klassieke psychiatriche instellingen
sloten en in de' plaats daarvan
kleinschalige projekten opzetten.
Hun ervaring dat je je onmogelijk kan
beperken tot kleinschalige projekten,
die vluchthuizen vormen in een

. maatschappij die verder vol zit met
kontradikties.

Eindelijk zit hij tegenover me. Na een week rondlopen om een
afspraak te maken, wordt mijn inspanning dan vrijdagmiddag
toch beloond. «Ik heb niet veel tijd», zegt h'ij, terwijl ik het
opname-apparaat in orde breng.
Ronaid Laing, de man die een aantal jaren geleden van de
daken schreeuwde dat schizofrenen eigénlijk de n~rmalen
waren en dat wij 'normalen' eigenlijk een bekrompen bestaan
leidden. Hij is intussen oud geworden. Dat valt op. Zou het
door zijn baard komen?
De ober brengt een dubbele cognac en een spa. We kunnen
beginnen.

Lalng: U hebt het over het behande-
len van Anorexia Nervosa en over
psycho-analyse, wat allebei abstrak-
ties zijn. Iets als Anorexia Nervosa
bestaat gewoonweg niet, waar we het
wel over hebben zijn mensen die naar
mij of naar een andere psycho-analist
komen of worden gebracht omdat ze
niet willen eten.
Ik heb er in ieder geval een hoop
gekend de laatste maanden en geen
één kwam er bij mij omdat ze dachten
dat er iets met hen scheelde, geen
enkele Ylas de hon~erdood nabij, of
was er fysiek zo erg aan toe dat de
noodklok moest geluid worden. Je
hebt wel ouders die twee keer zo dik

_'Jol als het hoort en die dan als de
dood zijn als geen drie maaltijden per
dag neemt. Er zijn dus echt weinig
mensen die zichzelf daadwerkelijk
verhongeren. We kunnen het dus
moeilijk over de abstraktie Anorexia
Nervosa hebben even moeilijk als
over de abstraktie psycho-analyse.
Dit laatste is immers tot een erg
onsamenhangende theorie uitge-
groeid en er zijn zoveel verschillende
scholen in de psycho-analyse, dat je
niet weet waarover je het eigenlijk
hebt als je de term psycho-analyse
gebruikt. Zoiets als de Freudiaanse
analyse is er niet meer. We praten
over de Jungiaanse analyse, Reichi-
aanse, de Lacaniaanse en binnen
deze scholen zijn er bijna zoveel
verschillende theorieëen als er
psycho-analisten zijn.
Maar laten we stellen,dat een psycho-
analitikus een slimme, intelligente,
gevoelige, niet-bemoeizieke mens is,
die in staat is iemands gedrag en
moeilijkheden uiteen te rafelen.
Iemand die daardoor in staat is een
ander, die zijn leven verspilt aan het
probleem van al of niet eten, te
helpen een meer bevredigende
manier te vinden om op de wereld te

to_....._....._----------:-~_:_-~---
Veto sprak met Ronaid Laing

I Interview over. (enti- )psychiatrie
Ronald Laing : « Als er mensen zijn die maanden

in bed. willen liggen moeten ze dat maar doen.

Het is zeker niet mijn taak om mensen uit bed te

halen. »

Veto: Het is zeker zo dat iedereen al
eens problemen heeft in zijn of haar
leven. Problemen hebben is dus
zeker niet het alleenrecht van
mensen die met de psychiatrie in
kontakt komen. Wat is er typische
voor de mensen die dan wel met de
psychiatrie in kontakt komen?

Lalng: Het is natuurlijk zo dat we in
ons leven allemaal met moeilijkheden
te maken krijgen, dat we naast geluk
ook pijn ervaren. Meestal heeft dit
echter niet tot gevolg dat ons denken
volledig geblokkeerd wordt door
ekstreme vormen van spanning.
Een schip kan een storm doormaken
en daarin zwaar gehavend worden.
Dat is echter nog een verschil met
een schip dat schipbreuk leidt.
Sommige mensen leiden schipbreuk
in hun leven: ze worden verward,
raken het noorden kwijt, vallen uit
mekaar. De verschillende West-
europese talen zijn erg rijk en
genuanceerd in het beschrijven van
de verschillende aspekten van de
geestesstoornis. Dan zijn de medici
gekomen. Ze hebben de verschillen-
de psychische funkties in kaart
gebracht en in verschillende katego-
rieën onderverdeeld. Ik vindt dat deze
medische klassifikatie een zekere
waarde heeft. Véelal gaan de
beschrijvingen echter samen met
verklarende theorieën over hetgeen
geschreven wordt. Het probleem met
de medische kategorieën is dan ook
dat het geen beschrijvende katego-
rieën zijn. De beschrijvende termen
hebben steeds een verklarende
waal de en krijgen zo iets dwingends.
Ik leef een voorbeeld van een
vijfti~n-jarig meisje dat aan Anorexia
Nervosa leed.
Het meisje werd naar een hopitaal
gebral'ht waar de betreffende ziekte
kon behandeld worden. Het feit dat
ze - or ndat ze niet wilde eten - naar
een kli nek gevoerd wordt, impliceert
dat ze medisch niet in orde was. Toen
ze dan bij mij kwam zij ze: «Ik lijdt niet
aan Anorexia Nervosa, ik doe een
honçerstakmç.» Ik denk dat ze
volkomen gelijk had.
De reaktie van de omgeving was er in
eerste .nstantie een die er op uit was
om deze hongerstaking te breken, en
als dat niet lukt, stelt men in tweede
instantie alles in het werk om te
ontkennen dat het om een hongersta-
king gaat. De omgeving gaat dan
reageren in de stijl van 'je lijdt buiten
jouw wil om aan deze ziekte'. Ze
.. nemen de verantwoordelijkheid van
het kind af, het kind kall er zelf niets
aan doen, het is alsof het aan
diabetes of iets dergelijks zou lijden.
Daarom gaan ze zelf de verantwoor-
delijkheid overnemen. Ze gaan het
\!fhlH~fe in bed steken, ze' gaan haar
tranquillizers geven of ze dat nu
graag wil of niet. Ze gaan haar
insuline inspuiten, zodat ze aan
gewicht gaat winnen. Ze gaan haar
zelfs stoffen inspuiten die, als ze zich
ertegen verzet, haar eellust zullen
stimuleren .• We zullen je doen eten of
je dat nu wil of niet". Het is ook
duidelijk dat de term Anorexia
Nervosa op die manier zeker geen
descriptleve term meer is.

nieuwe levensstijl te ontwikkelen. Dit
is iets dat door een psycho-analitikus
kan gebeuren, maar het kan
evengoed door het te rade gaan bij
een priester, bij een tante of bij een
begripvolle vriend.

Dit interview werd gedaan in het
kader van het kongres 'Strategie van
de kleinschaligheid' dat eind septem-
ber in Leuven plaats vond. Op dat
kongres manifesteerden zich nogal
wat spanningen tussen Laing en de
Philadelphia Association enerzijds
en de Psichiatria Democratica uit
Italië anderzijds.
De Italianen verwijten Laing dat hij de
ogen sluit voor de makro-politieke
aspekten die aan de kleinschaligheid
verbonden zijn. Klassieke psychia-
trische instellingen zijn maar één
symptoom van de strukturele wan-
toestanden in onze maatschappij. Wil
de beweging van de kleinschaligheid
daarom op langere termijn effektief
zijn, mag zij zich niet inkapselen in de
kleinschaligheid. De beweging moet
daarom voortdurend openingen
zoeken naar andere groepen, die
vanuit andere invalshoeken proberen
iets aan deze oorzaken te doen.

Veto: Gaat een dergelijke theorie op
voor alle mensen die aan Anorexia
Nervosa lijden of beperkt de waarde
van de verklaring zich tot een aantal
mensen die u zelf hebt gezien?

Lalng: Er zijn allerlei types van
mensen die als Anorexia Nervosa
gediagnosticeerd worden. Het pro-
bleem is juist dat al deze verschillen-
de mensen, die om verschillende
redenen niet meer eten, allemaal
hetzelfde etiket krijgen. In al deze
gevallen impliceert deze diagnose
ook een afstand doen van macht over
zijn eigen persoon. De diagnose is
dus niet beschrijvend: zeverplicht de
patiënt tot eer. zich onderwerpen aan
de wil van de dokter. Net hetzelfde
gebeurt als iemand in de gevangenis
komt. Vanaf dat moment draagt hij
het etiket van gevangene, doch dat is
ook niet louter beschrijvend: hij is
onderworpen aan de wil van de
bewaker.

Veto: Anorexia Nervosa wordt vaak
behandeld door een psycho-analyse.
U hebt zelf ook lang de psycho-
analytische techniek toegepast,
misschien nu zelfs nog. Welke zijn uw
ervaringen met die therapie?

reageren en te helpen hem een
Lalng: (replicerend op deze Italiaan-
se stellingname) De bedoeling van dit
kongres was te praten over klein-
schaligheid. We hadden een ander
kongres kunnen organiseren om over
politiek te praten. Ik bedoel maar dat
als je een konferentie over verloskun-
de organiseert, je dan ook niet over
astronomie gaat praten. Akkoord,
uiteindelijk kan alles met alls in
verband worden gebracht, doch de
afspraak was dat we op dit kongres
over kleinschaligheid zouden praten.
Ik 'ga dus niet akkoord met de
verwijten als zou ik geen oog hebben
voor de politieke kant van de zaak. Uit
mijn boeken blijkt zeer duidelijk dat ik
zeer gevoelig ben voor allerlei
machtsaspekten, hoe macht binnen
onze maatschappij verdeeld wordt
enz. Ik ben evenwel geen politikus,
dat is mijn beroep niet, daar ben ik
niet voor in de wieg gelegd. Net zoals
ik geen zakenman ben: ik weet niet
hoe ik geld in mijn plaats moeten
laten werken. Wat ik nu doe
beschouw ik eerder als mijn
bestemming, eerder dan een bewust
keuze.
Het kongres was erop gericht om

Lalng: De laatste zestien jaar zijn er
in Londen voortdurend 6, 7 tot 8
huizen van de Philadelphia Assocla-
tion. Het ~erken in dergelijk huizen,
zonder dat er iets aan de maatschap-
pij gebeurde, bleek erg goed
mogelijk. We hadden trouwens de tijd
niet om aan beide zaken tegelijk te
werken. Naast een gebrek aan tijd
was er ook een gebrek aan
kompetentie. Als ja aan maatschap-
pelijke strukturen iets wil veranderen
is het niet voldoende dat je wat
slogans overneemt van Marx of
Keynes. Als je dat ernstig wil doen, is
dat een levenswerk. Wat de Italiaanse
situatie betreft, misschien was het
een goed idee de psychiatrische
instellingen af te schaffen, er valt
alleszins iets voor te zeggen. Ik weet
niet )Naar het naartoe geëvolueerd is.
Ik heb wel gehoord dat de Italiaanse
psychiaters op nogal wat onvrede
zijn gestuit: er is immers nog een
grote groep mensen die willen dat de
instellingen blijven. Het zijn plaatsen
waar ze mensen, met wie ze niet
langer willen leven, kunnen wegstop-
pen. Een dergelijke mentaliteit zal
niet zo snel verdwijnen, nergens in
Europa.
Ook niet in andere kulturen overi-
gens. Antropologen hebben er op
gewezen dat er in de meeste
stammen rituele genezingscerem0-
nies voorkomen.

Veto: Het verschil is wel dat men in
primitieve kulturen de mensen niet
buiten het stamverband plaatst, dat
men hen niet opsluit.

Lalng: Dergelijke stammen hebben
nog een hoge mate van koherentie.
Onze maatschappij is daarentegen
zo gefragmenteerd. dat je bijna kan
stellen dat er geen families meer
bestaan, alleen nog koppels die op
een tijdelijke basis met mekaar
samenleven. In de school waar mijn
kinderen naar toe gaan, is ongeveer
80% van de ouders van' seksuele
partner veranderd.

Veto: De anti-psychiatrie wil de
mensen op een andere manier helpen
dan de klassieke psychiatrie dat
doet: kleinschaligheid is de algeme-
ne noemer van deze aanpak. De non-
psychiatrie stelt daarentegen dat het
bestaan van de psychiatrie, zij het
klassiek of anti, problemen kreëert.
Psychiaters en psychologen, uit
hoofde van hun beroep, zoeken
problemen om deze daarna op te
lossen. David Cooper, vertegenwoor-
diger van de non-psychiatrie, stelt
dat je gekken in de samenleving moet
laten omdat ze daar een funktie
vervullen.

Lalng: Ik kan er niet zo goed tegen als
anderen tegen me zeggen hoe ik
moet leven. Zoals ik al zei, worden op
dit moment mensen die een te grote
last voor anderen geworden zijn,
ofwel in de gevangenis gestopt, ofwel
in een instelfinq opgenomen. Ik zie
hierin nog niet zoveel verandering
komen.
Er is slechts een kleine minderheid
die met deze gang van zaken niet
akkoord gaat en die dit aan anderen
probeert duidelijk te maken en wat
belangrijker is, ernaar probeert te
leven. Ze proberen de problemen die
ze tegenkomen op te lossen zonder
iemand uit te sluiten, zonder dat er
iemand het zwarte schaap moet zijn.
Een dergelijke levensstijl is niet
makkelijk.
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IK oenx oat vele mensen, omdat ze
juist niet in staat zijn hun eigen leven
in deze zin te veranderen, voortdu-
rend gaan pleiten voor een maat-
schappijverandering. De maatschap-
pij veranderen en dan in die
maatschappij ook zelf anders gaan
leven. Het argument dat de maat-
schappij ons weerhoudt om op een
andere manier te gaan leven, vind ik
vals en oneerlijk.
Bestaande voorbeelden tonen dit
trouwens duidelijk aan. Initiatieven
zoals passage 144 maken dûidelijk
dat mensen anders met mekaar
kunnen omgaan dan op dit ogenblik
in de maatschappij gebeurt; en dit
zonder dat daarom de ganse
maatschappij moet veranderd wor-
den.

We halen een nummer van de Haagse
Post (13-9-80) boven. Uit het artikel
'De huizen van Laing' citeren we een
aantal passages.
Alice, een psychologe, die geduren-
de een geruime tijd in een 'house-
hold' verbleef, vertelt er het verhaal
van ee·n jongen die regelmatig
paniekaanvallen kreeg en dan
dagenlang door het huis liep te
schreeuwen. De overige bewoners
moesten hem dan maar proberen te
kalmeren. Leon Redier, de huis-
psychiater, kregen de bewoners
nooit te zien. Ook vertelt het artikel
over mensen die al jaren in hun bed
liggen en alsmaar gekker worden.
Kortom de praktijk van de anti-
psychiatrie blijkt niet altijd zo
rooskleurig. Laing repliceert dat hij
het artikel kent, en dat hij het zeer
onaangenaam vindt. Hij steekt een
sigaret op, doet enkele zenuwachtige
trekjes en duwt ze terug uit.

Veto: Gaat het er in uw huizen
werkelijk zo aan toe?

Lalng: Als er geen huispsy_chiater is,
is er geen huispsychiater, zo simpel is
dat. Er is ook geen therapie in die
huizen. Als er mensen zijn die
gedurende maanden in bed blijven

liggen, Kunnen ze geaurenoe maan-
den in bed blijven. Ik beschouw het
zeker niet als mijn taak om mensen
uit bed te halen.

Veto: Wat is dan het verschil met de
grote psychiatrische instellingen,
waar mensen ook aan hun lot worden
overgelaten?
Lalng: De ervarinq van in bed te
liggen omdat je in bed wil liggen is
totaal anders dan de ervaring van in
bed te liggen omdat je in bed moet
liggen. Er is ook geen enkele patiënt
die er zich over beklaagt dat ik hem
niet uit bed haal. Overigens vindt ik
dat in dat artikel een zeer negatief
beeld wordt opgehangen. Er zijn
maar een paar mensen die geduren-
de een lange periode in bed gelegen
hebben.
Zo was er één jongen die drie jaar
lang in bed gebleven is. Hij deed al
zijn behoeften in bed. Hij werd
volledig opgeslorpt door de visionai-
re voorstellingen waar hij mee bezig
was. Na drie jaar is hij opgestaan. Hij
is nu 28 jaar, woont op zichzelf en
heeft een vast job. Voor dat hij bij ons
kwam was hij reeds in verschillende
psychiatrische instellingen geweest,
had hij meer dan honderd elektro-
shocks gehad, want iedereen wilde
hem zo snel mogelijk uit zijn bed
hebben. Toen de ouders zagen dat de
'behandeling' hem alsmaar zieker
maakte, hebben ze hem bij mij
gebracht. Ik beloofde dat ik hem niet
zou hinderen als hij in bed wilde
blijven. Dat in bed blijven vond hij zelf
nodig: hij moest zich koncentreren
op wat hij zelf diepe gedachten
noemde. Als hij daarmee bezig was,
slorpte dit hem zo op dat hij zich niet
kon bewegen. Het duurde soms
dagen en dagen dat hij hiermee bezig
was, zonder dat hij hiervan ook maar
iets onder woorden kon brengen.
Als iemand iets dergelijks wil doen,
ga ik hem dat niet verhinderen. Als hij
wil dat anderen het hem verhinderen,
moet hij naar een andere psychiater
gaan.

Veto: De mensen waarmee je werkt
lijken mij, in termen van klassieke
diagnose, schizofrenen. De meeste
mensen uit de anti-psychiatrie
werken met sentzetrenen. Vanwaar
die band tussen anti-psychiatrie en
schizofrenie?
Lalng: De term schizofrenie wordt
gebruikt voor mensen die ekstreem
gek zijn en ik ben het grootste deel
van mijn leven bezig geweest met
ekstreme gekken, met- ekstreme
kranzinnigheid, een ekstreme waan-
zin die een psychater niet toestaat.
Van zodra iemand in een dergelijk
stadium is geraakt, geven ze hem
onmiddellijk medikatie om hem in te
dijken. Schizofrenie is een naam die
gegeven wordt aan mensen die de
wereld op een voor anderen
onaanvaardbare manier beleven.
Daardoor komen wij met veel
gevallen van schizofrenie in kontakt
d.w.z. met mensen die in de
psychiatrie verhinderd worden de
wereld op hun manier te beleven. De
mensen die bij ons komen willen in
deze beleving niet gehinderd wor-
den. Bijgevolg komen ze naar mij en
vragen niet iets aan hen te verande-
ren, maar wel een bed en een ruimte
waar ze de wereld op hun eigen
manier kunnen beleven.
Mensen die verhinderd moeten
worden hun wereld op hun eigen
wijze te beleven, noemen ze dan
schizofrenen. Als ik je daarentegen
neurotikus noem, betekent dat dat ik
niet alle macht over je wil hebben. Als
ik je echter schizofreen noem, kan ik
je gevangen nemen, kan ik a) je
rechten afnemen, kan ik je verhinde-
ren dat je nog bezoek ontvangt, kan ik
je het lezen van bepaalde boeken
verbieden, kan ik met je eksperimen-
teren ... Kortom, ik kan met je doen
wat ik wil en daarom noem ik je
sch izofreen. •

Leo Paesen

Kopiëren bij Sociale Raad: 1.5 ! .GoedKoop

Zondag 25 oktober betoogden te
Brussel 200000 mensen tegen de
plaatsing van nieuwe kernwapens en
voor de afbouw van de Russische SS-
20. Ondanks deze massale vredes-
manIfestatie zijn politici en militairen
van plan om onze eisen naast zich
neer te leggen. Hieruit kunnen we
maar één ding besluiten: de strijd
voor de vrede moet meer dan ooit,
massaler en krachtiger worden
voortgezet! Daarom organiseert het
A.O.K. dit. jaar haar derde Anti-
Oorlogsdag.

In de voormiddag willen we vooral de
nadruk leggen op het inhoudelijke
aspekt door in een vijftal werkgroe-
pen te spelen, te discussiëren en naar
alternatieven te zoeken rond de
volgende thema's:
- Pershing 11,Cruise, Neen!
Afbouw 55-20

- Amerikanen uit EI 5alvador
Russen uit Afghanistan

- Een alternatief voor onze NATO-
defensie

- Oorlog, wat is dat, hoe ontstaat
dat?
Waarom telkens opnieuw?

- Waarom vredesbewegingen?
Heeft. het zin voor de vrede 1e
strijden? Taktiek en strategie?

In de namiddag willen we vooral naar
buiten treden met onze protesten en
onze vredeswensen. Bij ons geldt:
niet alleen woorden maar ook daden.
Daarom zullen we voor heel wat aktie
en animatie in het stadscentrum
zorgen. In de handelsbeurs kan je
ondertussen infostands bekijken,
bad gen en fakkels maken. Om 17.oou
stappen we dan massaal met onze
fakkels door Antwerpen
Vuile Mong en de Vieze Gasten
wachten ons in de handelsbeurs op
met een anti-miijtaristische show.
Daarna brengen de A.O.K.-ers het
derde Anti-Oorlogsspektakel.

(Vervolg van p. 2)

ongeveer 200000 B.Fr jaarlijks). Dit
cijfer is ontleend aan een uiteenzet-
ting van D.N. Thebali, burgemeester
van Soweto, voor de universiteit van
Witwatersrand. Maar waarom het
geloven? Misschien kan Thebehali
wel als een verrader gedoodverfd
worden ...

De pasjeswetgeving heett uiteraard
ook een politiek karakter. De
aang roei van de zwarte steden brengt
komplikaties met zich mee die het
politiek stramien een stuk moeilijker
maken. In hoeverre de pasjeswetge-
vi ng in dit opzicht gerechtvaard igd is,
staat niet buiten alle kritiek.

Je kunt Zuid-Afrika verwijten dat
sommige regels van de zgn. kleine
apartheid al hadden moeten ver-
dwenen zijn. Terecht. Premier Botha
lijkt wat bevreesd te zijn voor al te
drastische hervormingen muit schrik
de meest konservatieven uit zijn
achterban te verliezen. Je kunt een
aantal wetten bekritiseren die in strijd
lijken met de burgerlijke vrijheden
(bv. Internal Security Act). Terecht!
Hoewel de impact ervan fel overdre-
ven wordt. Je kunt ook onderwijs,
gezondheidszorg e.d. voor zwarten
vergelijken met dat voor blanken en
dan besluiten dat er diskriminatie is.
Maar dan moet je er wel bijdenken dat
Zuid-Afrika in feite een mikrokosmos
is, waar zich de problemen doen
gelden ala opwereldvlak in de Noord-
Zuid-tegenstelling. Je hebt er het
verschil tussen een groep met kennis
van zaken op technische, organisato-
risch en economisch gebied ener-
zijds een groep die zich grosso modo
op een minder geavanceerd ontwik-
kelingsniveau bevindt. En als je dan
de faciliteiten voor zwarten in Zuid-
Afrika dan moetje durven vaststellen
dat Zuid-Afrika zijn -Noord-Zuid
problematiek- nog zo slecht niet
opgelost heeft.

. Chris Vervliet

Bij wijze VII7I antwoord.
Eerst en vooral wil Ik duidelijk maken
dat ik niet de bedoeling heb om het
artikel van Veto 9 (Zuid-Afrika: Waar
almal thuis voel.), waarop boven-
staande brief een respons wil geven,
formeel te verdedigen. Het artikel van
Veto 9-kwam van iemand van AKZA

en die zal zelf wel argumenten
genoeg hebben om zijn stellingen te
motiveren. Ik heb de pretentie niet
om dat in..zijfJIplaats te doen.
Ik wil wel in algemene termen de
denktrant van de heer Chris Vervliet
ontkrachten. Er moet immers inge-
zien worden door de -schrijver van
.Zuid-Afrika: overdreven negativis-
me" en andere rabiate, pseuäo-,
semi- of ...-apartheidsvoorstanders
dat" de argumenten pro apartheid
altijd de 'leuke trekjes' van het
systeem illustreren. Ja, apartheid
heeft ook zijn 'prettige kanten'. Het is
bv. waar dat de zwarte bevolking in
Zuid-Afrika een betere levensstan-
daard kent dan de 'modale' neger in
Zwart-Afrika.
Echter, die leuke trekjes mogen de
essentie van het systeem niet
goedpraten en die essentie blijft (,log
altijd dat 17 miljoen zwarten in hun
eigen land de les gespeld worden
door 4,5 miljoen blanken. En kom nu
.. niet af met het argument dat alles
historisch gegroeid is en dat de
zwartan veel te danken hebben aan
ue blanken. Onthou da( die blanken
al eeuwen In Zuid-Afrika zitten, niet
met charitatieve bedoelingen, maar
om 'hun eigen zakken te vullen', uit
eigenbelang en winstbejag (en
misschien daarom wel eens de
zwarten mogen bedanken). En kom
ook niet af met het argument dat de
zwarten alle kansen krijgen van de
blanke overheid. Onthou dat die
blanken maar die kansen zullen
geven, die maksimaal het status-quo
garanderen en die minimaal hun
riante positie bedreigen.
Ik schreef het reeds in het artikel rond
de Koerden (Veto 10): -Niemand
geeft graag grondstoffen, arbeids-
krachten, industrie en kapitaal af...
Trek ook in Zuid-Afrika dezelfde
logika door, zie· in dat niemand
graag macht en de vruchten daarvan
afgeeft, en vraag je ook af waarop die
macht eigenlijk gebaseerd is.
Meneer Vervliet s.a.. mijn antwoord is
kort. Ik wil de diskussie immers niet
tot een vroeg einde brengen. Deze
kolommen blijven vrij voor een
Dolemiek. (N.B. Het item Zuid-Afrika
za.' vanaf nu de Veto-kolommen
meermaals vullen, er zal dus nog
genoeg praat- en schrijfvoer komen
voor een polemiek.)

"'iep canfyn
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- Het A.O.K. bestaat uit jongeren die
willen meewerken aan de strijd
voor de vrede.

- In 1979 werd het A.O.K. opgericht
door een aantal mensen uit diverse
jeugdbewegingen en jeugdklubs,
die samen een manifest uitwerk-
ten: het Antl-OorloglrNInHest.

- met dit manifest richten we ons op
de eerste plaats naar jongeren:
niet-georganiseerden en georga-
niseerden om hen te mobiliseren
tegen de voornaamste bedreigers
van de wereldvrede: de V5 en de
USSR.

Wij pleiten voor
- ontwapenen, de grootmachten
eerst

- de volledige afbouw van de S5-2O
en tegen de installatie van de
Pershing II en de Cruise-raketten
en Europa

,- een kontrole op de wapenhandel
die leidt tot verdrukking van
volkeren

- ondersteuning van de strijd van de
Derde Wereld voor ontvoogding,
onafhankelijkheid en zelfontwikke-
ling

- een demokratisch defensiebeleid
en alternatieve defensiemogelijk-
heden, een behoud en versterking
van onze demokratische rechten

Elk jaar rond Kerstmis - de tijd dat
iedereen over vrede spreekt- organi-
seert het A.O:K. een nationale anti-
oorlogsdag.
Elke twee maanden verschijnt de
.... tl-oorIopk,..nt met informatie
over de wereldsituatie en praktische
tips over de vredesstrijd.
Geregeld maken we een brochure,
ofwel met achtergronc "formatie,
ofwel met aktiemogelijkh( 1en.
Je kan op hetA.O.K. een tx-roep ooen
voor een avondvullend programrra
over oorlog en vrede
Bij ons kan je ook terecht voor
sprekers, dia's, video's over oorlog en
vrede .
Er zijn ook infostands.

r
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12~'--~--~-----------------------------------------
Donderdag 10 december
To,,",: Ruit 11door het Grifteater
. Stuc, 20.30 u. inkom: 150/100

Vrijdag 11 december
to"..,: idem donderdag 10 december

Uederen: optreden van Cubata (latijns-amerikaanse
liederen) in café Elcker-ik, Blijde Inkomststr 115 Leuven
Inkom gratis

DelMt: 'De noodzaak van de hedendaagse muziek' in 'tStuc,
om 20.30 inkom gratis. Zie ook De Standaard.

Maandag 14 december
Film: Retrospektieve Jorge Sanjines
'De moed van het volk'. Aud. Vez. 20.30 u. inkom 60/50

Concert: TAe Blues Band (ter gelegenheid van CJP-
Poppromenade en opening van kantoor te Leuven in LIDO)
Zaal LIDO 20.00 u. Bogaardenstr 29 Leuven inkom: 160 CJP/
220 (voorverk, en gratis CJP-kaart) / 240 (kassa, en gratis
CJP-kaart)

Dln.d~g 15 december
Debat: Vreemde studenten om 20.00 u. in De Valk
Orga_nisatie Sociale Ré!ad - ASR. Zie aankondiging.

Zaterdag 12 december
Dlpl. Ex.",." Voorbereiding op het Staatexamen om
toegelaten J.e worden torde stage voor buitenlandse dienst.
9.00 u. College De Valk, Tiensestraat 41 Leuven.

Homodatll. Zwijgen kan niet meer. Een dag vol info,
video, interviews,... aanvang van programma
if om 20.00 u. plaats en info: De Roze Drempel,

. 20. inkom gratis.

(vervolg van p. 1)

. Alma-prijzen
per student reëer (vgl. index
konsumptieprijzen) met 8,2 % ge-
daald. Deze dalende tendens blijft
zich verder; aftekenen. Oe normale
index hanterende, zou de K.U.L.
anno 1"981, recht gehad hebben op
185.850.000 fr sociale toelagen. Er
stroomde slechts 131,5 miljoen toe.
De nationale' overheid komt haar
verplichtinge.n, vastgelegd in de wet
van 3 augustus 1960, dus NIET na en
heel wat prijsstijgingen en bes pa-
ringsingrepen hadden dus kunnen
voorkomen worden.

Geen prijs-
verhogingen

Uitgaande van deze vaststelling
enerzijds, en van de ontoereikend-
heid van de studiebeurzen ander-
zijds, heeft de studentendelegatie in
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen een zeer- gedokumenteerd
globaal voorstel uitgewerkt. Prijsv-er-
hogingen werden omwille van
voornoemde redenen afgewezen.
Met bvb. een Alma-prijs die sinds
1960 de index der consumptieprijzen
min of meer gevolgd heeft en de
reeds vermelde betoelaging en
beurzen, is dit onverantwoord.
Bovendien genieÎen 52% van de
kinderen uit arbeidersgezinnen en
69 % van de kinderen uit lagere en
midden bediendengezinnen geen
atudletoelage. Besparingen waren
mogelijk daar waar het ging om
evidente overbegrotingen of om
zuiver technische ingrepen. De
werking van de diensten was dus
onaantestbaar, Op die manier zagen
de studenten besparingen mogelijk
voor een totaal bedrag van 8.071.500.
fr plus 4.000.000 fr (herstrukturerinq
personeel). Meerinkomsten konden
verwezenlijkt voor een totaal bedrag
van 3.300.000 fr. Na deze operatie
bleef er dus nog een deficit over van
ca. 15.550.000 fr. Daarvan nam de
Raad van Beheer van de KUL ook
vorig jaar rees 8.350.000 fr (onroe-
rende investeringen) voor zijn
rekening. Rest: ca. 7.200.000 fr.

Dit besparingsvoorstel, dat al vrij ver-
regaand kan worden genoemd, liet
Alma- en huurprijzen ongemoeid en
installeerde ook geen remgeld voor
het medisch centrum. Het ging uit
van de vrijwaring van de basisfiloso-
fie van de sociale sector: demokrati-
sering van het onderwijs.-

Besparingen
«Ging", inderdaad, want het is een
onzachte dood gestorven. Hoe het
begrotingstekort grotendeels is
weggewerkt volgt hierna (~ursief) in
een overzicht van de belapgrijkste
beslissingen.

Het remgeld voor het Medisch
Centrum en het Psycho-the;apeu-
tisch Centrum werd principilJel
afgewezen door de studenten en het
personeel. Het restaurant Meisjes-
centrum wordt door Alma overge-
nomen, waaruit een besparing van

ISOL
Op 30 oktober vond ~ verk iezi ng van
het nieuwe bestuur van ISOL
(Internationale StudentenOrganisa-
tie te Leuven) plaats. Hieronder vindt
je het resultaat.

voorzttter: Ilondo M belenge Mapoko
(Zaïre)
Ondervoorzitter: Maria Del Rosario
Olascuaga (Peru)
Secretaris: Nlandu Mayamba (Zaï.re)
Schatbewaarder: Burhan Jaf (Koer-
distan) .
Verantwoordelijke sociale en kultu-
rele aktiviteiten: Soelaiman Datuk
. (Indonesië)
Verantwoordelijke sport: Irlan Isik
(Koerdistan)

4.000.000 fr. resulteert. Een eerste
prijsverhoging werd aangenomen,
tegen de bezwaren van de studenten
in, door een herschikking van de
huurprijskategorieiJn in de universi-
taire tehuizen. De huurdersgroep van
kategorie A, met de laagste inkomens
dus, wordt bijna gehalveerd. Een deel
van deze kategorie studenten zal nu
in kategorie B vàllen. Dit moet 1
miljoen frank opbrengen.
Nadat een aantal technische bespa-
ringen afgehandeld werden, kwam
de betoelaging van de Alma ter
sprake. 'De ,~Jl!'avroeg 75.000.000 îr
aan de Raad, een som die effektief
boven de indexatie van de betoela-
ging steeg. De investeringsbegroting
werd ingekrompen met 1.300.000 fr.
Na een verhitte diskussie tussen
de studenten en de andere aanwezi-
gen werd de Alma-toe/age gewoon
geïndexeerd. Dit betekent 67.000.000
fr. toelage en een besparing van
zowat 8.000.000 fr. voor de R.V.S.Het
tekort van Alma vermeerdert met
dezelfde som. De gevolgen voor de
studenten zijn ook niet te verwaarlo-
zen. Het Almabonnetje stijgt met 5
frank in prijs! Zoals je weet zijn die
prijzen in één jaar tijd reeds gestegen
met 6 frank voor een dagschotel en
met 7 frank voor een speciale schotel.
I~ globo is dus geopteerd vóór
besparingen, mèt prijsstijgingen.
Prijsstijgingen in Alma. Prijsstijgin-
gen in de universitaire residenties.
Deze beslissing weegt des te
zwaarder op de individuele student
vermits voeding en huisvesting
precies 60 % van het studentenbud-
get (HIVA-enkeite) uitmaken.
De gevolgen voor de sociale politiek
van de KUL zijn rampzalig. De Alma-
prijs bv. stijgt uit boven het index-
niveau (basis 1960), Ervindtdefacto
een selectieve afbouw plaats van de
sociale sector. Uiteindelijk werd
20.384.000 fr bespaar, 12 miljoen
méér dan de studenten delegatie
wilde toestaan. Het deficit (de
8.350.000 van de onroerende investe-
rin'gen buiten beschouwing gelaten)
bedraagt nog 2.888.000 fr. Een
belachelijk laag bedrag voor d~ Raad
van Beheer van de KUL. Kan de
sociale sector nog leefbaar gehou-
den, worden onder de huidige
omstandigheden? Kan men binnen-
kort nog gewagen van een sociale
sector?
Wij besluiten dit artikel met het
besluit van de studentennota over de
begroting: ,
Politieke prioriteiten, ook wanneer
deze zich situeren op het sociale vlak,
verta'/en zich meestaf in verhoogde
budgetInspanningen. Men kan niet
enerzijds de sociale sector -remour
folie» verklaren, en anderzijds de
portefeuille van studentenvoorzie-
ningen in een stalen wurggreep
klemmen. De Raad van Beheer moet
zich realiseren dat men ondanks
besparingsinspanningen die zelfs
behoorlijk ver kunnen gaan, de
studentenvoorzieningen niet op
gelijk niveau kan houden naar de
student toe, zonder bijkomende
betoelaging. De academische over-
heid moet haar verantwoordelijkheid,
nemen, wanneer de nationale
overheid haar verplichtingen niet
nakomt ...
De academische overheid heeft haar
verantwoordelijkheden niet geno-
men. Politiek heeft de studentenbe-
weging, hebben de studenten een
nederlaag geleden. De 'sociale'
voorzieningen krijgen weer 's een
flinke knauw ten koste van diegenen
voor wie zij bedoeld zijn. De maat van
prijsstijgingen is wellicht volgelopen.
Een herdenken van de strategie is
dan ook op zijn plaats.
Hans Van den Broeck en Tom

Melsens

(vervolg van p. 1)

24-uren

Woenadag 16 december
To"..': 'He Joe, geef het op' van Malpertuus-Tielt
20.30 u. in 't Stuc. inkom 100/120. Organisatie Germania

Film: 'Love Happy' van The Marx Brothers (1949) met Marilyn
Monroe. Vlaamse Leergangen (Boekhandelstr. 9) 20.00 en
22.00 u. inkom 60.

Donderdag 17 december
Dan.: 'Slapeloosheid' door Nicole Mossoux Stuc, 20.30 u.
inkom 128/80

Full: van Politlka in ISOL

Universitair onder-
zoek onder de loep
Kringraad-studiedag
op 12 december ek.

het licht valt uit.

Met enige moeite "Nerd de eindstand
opgemaakt: 1. VTK 929 rondjes - 2.
Industria, 919 • 3 ..Appoloon, 914 - 4.
Germaanse, 873 - 5. Lerkeveld, 860 -
6. Economie, 854 - 7. VRG, 850 - 8.
Landbouw, 845 - 9. Medika, 839 - 10.
Architekten, 824 - 11. Criminologie
en psychologie, 797 - 12. Wina, 790-
13. Merkator, 7~0 -14. Theologie, 778
-15. NFK Farma, 761 - 16. Klio, 755-
17. H. Geest, 753 - 18. Politil<a, 752-
19., Verpleegkµnde, 749 - 20. C.
Historia, 746 - 21. C. Torresen Eoos,
745 - 22. Geologie, 745 - 23.
Pedagogie, 743 - 24. Chemica, 738-
25.. Bios, 738 - 26. Romaanse, 737

of, in totaal werden erzomaareventje
20814 rondjes gelopen, Wat zoveel is
als 10875,3 km!
Het ronde-record dat op naam stond
van Appoloon met 920 ronden, werd
dit jaar door VTK verbeterd en op 929
ronden gebracht. De snelste ronde-
tijd zou gelopen zijn door Hans De
Medts (Appoloon) met 1'09", en Fons
Brijdenbach verbleekte bij het horen
van dit resultaat i!!

Als we 'Zouden aannemen dat elke
loper gemiddeld een ronde of 5 heeft
afgemaald, dan zouden er in totaal • --------------
zo'n 4163 mensen meegelopen welslagen van dit evenement en voor
hebben. Van een massasport- de vlotte samenwerking bij de
evenement gesproken, niet? organisatie ervan. Tot volgend jaar,
Tot slot wil ik, na-mens Sportraad en ~nleder geval! .
VTK, iedereen bedanken voor het C.M.

Zaterdag 12 decemberek. heeft in de
lokalen van de Fakulteitskring Wina,
Arenbergwoonwijk (Oitê), Groen-
veld laan 3, blok 3 te Heverlee, de
eerste Kringraad Studiedag van het
werkjaar 81-82 plaats.
Het onderwerp vim deze studiedag is
'Onderzoek aan de universiteit'.
Het programma:
10.00 WetenlChilppellJk onderzoek .l1li

de unlYe.. lteltllll. Uiteenzetting
door Prof. dr. P. De Som er, rector
en voorzitter van de Onderzoeks-
raad van de KUL, gevolgd door
discussie.

12.00 Mlddegm .. 1In Alm. 3
13.30 De flnllllê:lering v.n het onderzOilk.

Uiteenzetting door Jan Sempels,
studentenvertegenwoordi_ger in de
Akademische Raad van de KUL
gevolg door een gedachtenwisse-
ling over de ondefzoeksaktiviteiten
aan de KUL.

16.00 Einde

De studiedag van 12 december staat open
voor de leden van de AV van Kringraad,
voor de Kringbesturen en voor de
studentenvertegenwoordigers in de
universitaire raden.

Ken
.op

je unlversltelt...
20

Aktie middelen blijken met de tijd
nogal eens te moeten veranderen.
Het studentenvolkje komt blijkbaar
niet zomaar massaal op straat om te
protesteren tegen regeringsmaatre-
gelen die wel voldoende ernstig maar
minder direkt voor iedereen voelbaar
'zijn.

Vandaar dat we' op Sociale Raad
inspanningen doen om op andere
manieren de ernst van de maatrege-
len te laten inzien. We ontwierpen
een speciaal kansspel voor 5
personen waarbij je op 20 minuten
gans de unief doorloopt. Doch ... de'
kansen zijn, ioals in werkelijkheid,
niet voor iedereen gelijk. Wanneer je
de rol speelt van iemand die uit een
gezin komt dat een inkomen heeft
lager dan het socio-vitaal minimum,
dan wegen de prijsstijgingen in de
Alma, het laattijdig uitbetalen van de
beurzen, het stijgen van de huurgeI-
den, enz. zwaarder door dan bij
iemand die zich boven de grens van

minuten
meervermogéndheid 'bevindt. On-
danks het feit dat er een aantal
faktoren, onafhankelijk van de
financiële in het spel zijn zoals
studiedruk en eksamenlast, zal toch
blijken dat degene die met het meeste
geld vertrekt, ook de meeste kans
maakt om eerst toe te komen,
Uiteraard zijn' er ook een aantal
toevalsfaktoren zoals katers, geluk
bij 't eksamen, zware ziekte, zodanig
dat de uitslag op voorhand nooit
gekend kan zijn.
Alles wat je gedurende een akade-
miejaar ook maar kan overkomen,
werd dus uitgewerkt in dit spel: een
soort kombinatie van monopolie en
ganzespel. Elke fakulteitskring kan er
via zijn sociaal afgevaardigde zo een
krijgen. Suggestie: leg h.et naast het
schaakbord in de fakbar. Je leert er
nog iets bij.
Individuele personen kunnen het
spel eveneens verkrijgen tegen de
kostprijs van 50 fr. op Sociale Raad, 's
Meiersstraat nr. 5.

Zoekertjes
2 vrouwen zoeken betaalbaar huis of
gelijkvloerse ruimte om eethuis en
tentoonstellingen en optredens te
beginnen (vnl. voor vrouwen)
strijdersstr. 41 tel. 233518 (dono,
12.00 tot 17.00)

T. koop: Marantz superscope
condensor microfoon EC-1 1200 fr.
Carl Govaerts Bovenstr. 18, 3202
Linden, tel. 252822 - vragen naar
Ca rl,

In volgend nummer wordt verder. Voor een gezonde ontspanning in
ingegaan t5p het alternatieve voorstel een relaxte sfeer, wendt u tot
van studentenzijde en vooral op de massagesalon 'Chez Carine'. gespe-
alternatieve bespa'ringswijzen daar- cialiseerd In studenten. Open: 18.00-
uit. 24.00 u. Remi Vandervaerenstr. 4/58

T. koop : nieuwe metrenooms.
gitaarstaanders, voetbankjes en
snaren. z.w. Dagobertstr.27

Hoe is dat nu afgelopen met dat
projekt deurkommunikatie van
WAM? Laat iets weten! J. Rousseau
jr. P.A. La Vaisselle Leuven

Werkgroep Aktief Mediagebruik doet
eerstoproep: zij zoekt medewerkers
aan projekt 'fotocopiekultuur' kon-
takt: Schapenstr. 31

T. Koop: 6-string folkgitaar, model
Aria, kostprijs (hoes inbegrepen):
6000 fr. bevr. Van den Tymplestr. 82.

kri~gbladen
een aantal basisgoederen die op
gelijke wijze verdeeld moeten
worden. (... ) Ik vind dat iedereen,
ongeacht zijn talenten, een basisop-
leiding moet krijgen. Het universitair
onderwijs valt daarbuiten. De kansen
op universitair onderwijs, die moeten
verdeeld worden op basis van
relatieve gelijkheid. Maar ook dat is
op dit moment niet verwezenlijkt. Op
dit moment spelen er tal van andere
faktoren "dan begaafdheid mee." «Je
...moet dan nog oppassen dat je het
begrip begaafdheid ook weer niet
truceert; dat je niet bepaalde
elementen erin brengt die eenzijdig
in het voordeel van bepaalde groepen
spelen ...
Over zijn passie voor tuinieren: .Ik
tuinier 1rouwens op hetzelfde stukje
grond als Tavernier (vice-rector, js).
We hebben dus geprobeerd een soort
kolchoze tot stand te brengen ( ... );
maar we zijn verleden jaar overge-
gaan tot het splitsen van de percelen,
zodanig dat we weer volgens het
klassiek kapitalistische systeem
werken (gelach) elk op zijn eigen
stukje grond en eh ... je moet maar
aan Tavernier vragen of dat beter
werkt.» Het blijkt ook dat Luc Huyse
graag thrillers (Bagley, Francis) en
science fiction (Asimov e.a.) leest.
(Interviewera waren Jean Halflants,
die we overigens danken voor zijn
ASR- Totaal affice-ontwerp, en Kristin
Beerten).
Kleine nota: het bericht in de Veto
_vorige week als zou het Gentse
studentenblad Schamper opgehou-
den hebben te bestaan, was enigzins
voorbarig. Schamper deelde de
sluiting van het bedrijf mee in zijn
editoriaal bij wijze van stunt ende
noodkreet. Gezien het succes van
deze stunt - er is inderdaad reaktie
van netpubnek gekomen - gaat men
door 'met het blad, dat, tussen
haakjes gezegd, toch echt niet het
niveau haalt van onze eigen Veto
(maar dat zal ook wel te maken
hebben met de besc;t"likbare midde-
len). Eigen stoef stinkt, nvdr.
Misschien komen' we nog eens op
Schamper terug als we meer plaats
hebben.

Jozef Scbildermans

Oflos!tf(1Q nr.8
'-I

T. koop: Elements of psychologie,
romans wijsbegeerte en L.P.'s
(modern) : Sir Oouglas Ouintet, Paul
Simon, Lona Lewie ... z.w. Bondgeno-
tenl. 154 bel studio.


