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VETO WIL.:DRINGEND. .

EIGEN STATUUt

Dit is een noodveto die de alarmklok luidt. Door recente gebeurtenissen is het voortbestaan van de
Veto zelfin het gedrang gekomen. Een groot deel van dit nummer zal hieraan gewijd zijn. In dit eerste
artikel wordt een algemene' schets gegeven van de problemen. Daarna formuleert de redactie haar
voorstel. M.a.w. hoe kan de Veto in zijn huidige gedaante gered worden?
Voor studenten die al wat langer in Leuven zitten is het duidelijk dat er op enkele jaren tijd heel wat
veranderd is aan het blad van de A.S.R. Veto is, zoals De Morgen het vorig jaar in een artikel over de
Vlaamse studentenpers zei, het enige studentenblad dat op enig niveau staat. Veto verschijnt
inderdaad wekelijks, en kan dus aktueel zijn, Veto probeert enigszins aan journalistiek te doen en
Veto poogt een professioneel uitzicht te tonen. Dit is de verdienste van studenten! Vroeger werd
Veto immers uitsluitend door vrijgestelden volgeschreven, in hun beperkte vrije tijd. Van
vernieuwing of enige kritische zin kon dan ook geen sprake zijn, al was het maar bij gebrek aan tijd.l
Nu wordt Veto uitsluitend door studenten ineengestoken, met behulp van een eigen
redactiesecretaris.

Met het vertrek van de eerste redactie-
secretaris van Veto, Bruno Leynse, werd
er een nieuwe vacature uitgeschreven
voor deze enige betaaldejob binnen Veto.
Bij de behandeling van '1ie vacature
afgelopen maandagavond door de
Stuurgroep zijn de problemen tot een
hoogtepll1lt gekomen. Om dit te begrijpen
moeten weeerst vertellen welke tot nu toe
de positie was van Veto binnen de ASR.

Wie het vademecum voor studenten dat
jaarlijks door de ASR wordt uitgegeven
erop naslaat, ziet dat Veto ergens tussen
de raden en de stuurgroep bengelt en dat
er geen eigen statuut voorzien is voor het
blad. De Veto-begroting, die voor 1982
1.469.681 fr. bedroeg, valt voUedigonder
de verantwoordelijkheid van die Stuur-
groep. De redactie of zelfs de secretaris,
die immers een gewoon werknemer is,
hebben gun enkele zeggenschap over die
begroting en de toepassing ervan.

In het Vademecum staat letterlijk:
"Ondanks zijn kwaliteit blijft Veto een
blad van en voor studenten." In de
praktijk is het blad afhankelijk van de
Stuurgroep. In de Stuurgroep zitterrdrie
studenten per raad (Kringraad, Kultuur-
raad, Sociale Raad, Sportraad en Isoi).
In het Vademecum wordt ook nog
melding gemaakt van het feit dat de
Stuurgroep een 'coördinatiecommissie'
is. Tot zover de theorie.

In de praktij~ blijkt het om een comité te
gaan -ar het absenteisme van de
stuaenten niet gering is. De Stuurgroep
van 8 maart begon met 6 studentenverte-
genwoordigers. De discussies op deze
Stuurgroep zijn vaak van erg technische
aard, en worden daardoor voor het
meerendeel door specialisten gevoerd.
Dit heeft twee belangrijke gevolgen.
Voor de studenten wordt het op die
manier erg moeilijk om een zinnige stem
uit te brengen en verder worden de
inhoudelijke gevolgen van de genomen
beslissingen verhuld.

In een volgende paragraaf illustreren we
voor Veto het funeste karakter van deze
beslissingsprocedure.

Verder worden er op de Stuurgroep
voortdurend punten op de agenda
geplaatst (soms onaangekondigd), waar-
over door de raden nog niet eens werd
gediscussieerd, laat staan een beslissing
genomen.
Hoe kan men standpunten bijeenleggen
(coördinatie), als ze er nog niet eens zijn ?
Wie bepaalt er op dergelijke ogenblikken
het beleid 7Studenten of privé-personen 7

In het vademecum wordt ook nog de
nadruk gelegd op het feit dat er een
reddetie is die de inhoud! en het gezicht
van het blad bepaalt, mits de nodige
loyaliteit t.O.V.de A.S.R. Dit impliceert
een eigen lijn, te bepalen door de

redactie, die open staat voor iedereen die
regelmatig aan Veto wil werken.
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.de vrijgestelden een vijfreFIi&e aankori-
dipIa _rd binnenaebracht. die door de
Veto-redactie henchnw" werd, kwam er
grote boel op de Stuurgroep. Men
argumenteerde dat Veto "statutair
verplicht" was om alles wat de raden
binnenleverden letterlijk af te drukken.
Afgezien van het feit dat derFlijke
statuten helemaal niet bestaan kan men
zich afvragen of men dan niet beter een
"metkdelingenblod" zou malten i.p.v.
zijn goede geld uit te geven aan een
joJl17UJlistiekefaçode, want dlt zou Veto
worden als het onder die voorwaarden
zou moeten ,verschijnen.
In het algemeen is het Veto Yerboden
open en kritisch te schrijven over de
raden of de A.S.R.. De journalistieke
functie van Veto moet zich blijkbaar
beperken tot de unief en onaevaarlijke
terreinen zoals sport, kultuur, en
wetelllChappelijk onderzoek.

Veto
gekortwiekt

Doordat de redaktie bet toch niet kon
laten al en toe, zij bet verdekt, over
enkele merkwaardiF diDgell binnen de
ASR .. schrijven en dus op de tenen van
.... '. te ...... werd de lIfIIIOIIIII
feFl bet blad biDneD de S&uurpoep
ateedI fIqraDtcr.
Deze oppolilÏe vertaalde zich alru in
ftNlllCille belatoni",. Zo werd- op 17
december; zonder eniF raadp1cging van
de redKtie, beslist bet aantal Veto-
bladzijden voor dit kalenderjaar teNg te
brengen van 314 blz. tot 298 pagina'. per
jaar. Op die vergadering werd ernstig
gesproken over het terugbrengen van bet
aantal tot 251 bladzijden per jaar, maar
daarvoor werd geen meerderheid gevon-
den. Een derJClijke besparing zou op ziclr
misschien te verdedigen zijn, maar
diende men niet eerst de redactie
geraadpleegd te bebben, of zitten wij er
enkel voor het vuile werk? Pikant detail:
dit voorstel stond, zoals wel vaker
gebeurt bij betwistbare punten, niet op de
agenda.

Ergere dingen zi(n er afgelopen maandag
gebeurd. I.p..v. over de opvolging van de
secretaris te spreken, werd er eerst over
nog maar eens besparen bij Veto gespro-
ken (natuurlijk zonder dat dit op de
agenda stond). Prachtig: eerst een
vacature uitschrijven en don pas praten
of er wel genoeg geld is !
Het redactievoorstel was -aangezien er
geen aanvaardbare kandidaten voor een
halftime vrijgestelde post waren komen
opdagen- om het werk te verdelen tussen
vijf jobstudenten. Dit zou niet enkel de
Veto volledig in studentenlllllUlen brengen,
maar ook een besparing met. ziq,

En verder ...
UITGEBREIDE
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ENERGIEPROBLE-
MATIEK EN
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..meebrenaJen van 40920 of S'880 fr., al
naargelana de periode vn de job zich tot
juni of aupstus a.s. zou uitbreiden.
En toen beJOIl bet acbermeD met een
gebrek aan acid. De secretaris wordt
immen betaald door de reclameopbrenJ-
sten, die_IaaDZienlijkzijn maar net niet
genoeg, aldus de argumentatie. We pan
hier geen cijfen geven, maar vinden dit
een drorndmering. Niet alleen ia het
tekort miniem, maar ook zitten - 1108
niet eens in de ltelft van het jaar en verder
is men pas deze week echt met de
reclamewerving beaoonen. Met enige
inspalfnbtg ZOII er nog geld overblijwn ook.
Kort Fzead: jobstudenten mochten het
werk doen, maar ze zouden in totaal
maar twilltig II1II' betaald worden. Op de
Stuurgroep was men zo geestig te :rqaen
dat als er zollm Wdml die voor dtJt loon
wilda werke", .t u dim #nut gtJIIIImoor
moeste" gaa". Die zotten zijn "iel
gevonden, en dit betekent tot nader order
het ...... V_I Tenzij ....

Veto
een eigen statuut

De redactie stelt dat de A.s..1l enkel met
openltdd t.o.,j. alle studeDtal-die Ie toch
~ wordt te vcne,êDwoor-
m,e.: pdiced kan lijn. Kritiek uit
zeer recbbl hoek op de «pnila& en
haar doeIsteUiDIJCII,die ook de Veto-
kolommea bereikt hedl, lwlllechts ién
antwoord krip CD dat is opetI elf eerlijk
uitk_n __ t men stlJ(lten /toe men
zij1I ~~1Jbrgm trrICltt te bereikm.
Afgezieft daarvan heeft elke student het
onvervreemdbare recht volledig Jdnfor-
meerd te zijn over de eiaen orpniaatie,
ook als dit mintler mooie elementm "l1li die
orgtDrlsotie of ,_, werwmers 1UIIJT "oor
ZO" brmgm.

Dergelijke openheid kan enkel bereikt
worden door een informtltievoorziening ,
die weliswaar loyaal t.o.v. de ASR en
haar fundamentele doelstellingen is, maar
zeer kritisch staat t.o.v. de praktijk van de
ASR en personen daarbinnen. Het enige
orgaan dat daar momenteel toe in ltaat is
en er in feite ook voor bedoeld is, is Veto.
Wat wij dus vragen is een eigen Itatwt
voor Veto, een zesde geleding binnen
ASR, weliswaar geen raad omdat een
redactie een hecht samenwerkingsver-
band is en geen discussiegroep die
regelmatig het slachtoffer kan zijn van
politiek immobilisme, maar een onaf-
hankelijk blad, dat gebonden is aan de
doelstellingen van de ASR (via het
statuut) maar verder het recht krijgt <Ie
lezer open en kritisch te informeren over
alle aspecten van de organisatie.

-.-wdg op p. j

Een tip van de sluier ....
Door zijn defacto afhankelijkheid van de
Stuurgroep en dus in feite van enkele
vrijgestelden isVeto voortdurend als blad
beknot geweest, zowel technisch als
inhoudelijk.
Om maar iets te noemen. Bepaalde
elementen binnen Sociale Raad hebben
zich er herhaaldelijk over beklaagd dat ze
zich niet in de Veto-berichtgeving
herkennen. Toen de redactie bijvoor-
beeld openlijk wou berichten over
spanningen binnen SoRaI werd haar dit
onmogelijk gemaakt. Dit resulteerde in
een onduidelijk artikel over ene vrijge-
stelde F. die een blaam had gekregen van
de algemene vergadering omwille van
zijn eigengereid optreden (Veto nr. 16).
Half Leuven wist ondertussen dat de
figuur van Herman Francq onderwerp
was geweest van twee uitputtende AV's
van SoRa. Veto kon dit niet schrijven
omdat sommigen binnen de A.S.R. d. k .. . .. u h .r. ds I
schrik hadden "hoe dit zou overkomen". De 111 ken). De eindfaze van een lange lijdensweg. net uJt ree hu wat

voeten in de aarde gehad voor Veto hier de wereld in gewalst wordt. Relaas
Toen ~oRa een .spel wou uit~even n.a.v. van de drie 'knievallen' (redactie, tikken, lay-out) op pagina 5.
de sociale selectie en er door Iemand van '""------------ ... ------- ................ --_-.._--- ..
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Wat gaat
er nu mis?



:Enkel tijdelijke coïncidentie, .
• ••

gevraagd.
Wil Veto verder het werk doen wat het als
blad moet doen, dan kan dat enkel met
een onafhankelijk statuut, ook finan-
cieel. Dat onafhankelijk statuut moet o.i.
blijven kaderen in het algemene kader
van de A.S.R., nl. een gerichtheid op de
democratisering van het onderwijs.,.
In dat opzicht is er ook enkel een
tijdelijke coïncidentie (jaar op jaar) met
de Solidariteit-kritiek op de organisatie:
hun bedoelingen zijn de onze niet.

Het is de redactie duidelijk niet alleen te
doen om de slechts 20 betaalde werkuren
die ze voor de negen volgende nummers
heeft.
Als we de gevraagde' 40joburen gekregen
hadden zou de bom later op het jaar wel
eens gebarsten zijn. Waar het in essentie
om gaat is de positie van het blad binnen
de organisatie.
Die wordt op dit ogenblik best om-
schreven als speelbal van de verschillende
raden.
Het voorbeeld .van de kandidatuur
redactie secretaris is erg duidelijk. De
organisatie schrijft in de Veto een

kandidatuur uit. Als er geen kandidaat
vrijgestelden opdagen, stellen 5 redactie-
leden-studenten voor de verantwoorde-
lijkheid voor het verschijnen van de
overige nummers op zich te nemen.
Reactie van de Stuurgroep. Er is geen
geld. En dat terwijl nog geen half uur
daarvoor het argument gevallen was dat
de A.S.R. als een bedrijf moest beheerd
worden. Welk bedrijf werft eerst perso-
neel aan om zich pas achteraf over de
financiering ervan te bezinnen? .

Ons inziens zijn er andere redenen voor
het waarom van deze beslissing. De
technische groei naar volwassenheid van

Veto staat niet op zich. Geleidelijk begon
binnen 'de redactie de idee van vrije
journalistiek (wat is journalistiek an-
ders?) gestalte te nemen. Ook de eigen
organisatie zelf kan hieraan niet ont-
komen. Niet iedereen in de organisatie is
hiermee gelukkig.
De gebeurtenissen van deze week hebben
de hoop op een interne oplossing die
binnen de redactie nog leefde volledig
gefnuikt. Het verstard machtsdenken dat
binnen de Stuurgroep legio is bracht ons
er toe de zaak naar buiten te brengen: de
studenten zelf, de kringen, kortom de
basis, wordt om een standpuntbepaling De redactie
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KOOP.es HET GANSE JAM IXXR "..Reaktie op
aktie-verslaggeving

F. bedreven zou hebben en niet over het
ideeëngoed van een politieke organisatie.
Dit in tegenstelling tot wat de achteloze
lezer zou vermoeden na het lezen van die
alinea. In een ander artikel neemt men
ook nog een loopje met de interpretatie
van de stemming. Men stelt dat F. het
wantrouwen kreeg van de meerderheid
van de vergadering, gezien de uitslag (10
tegen, 9 voor vertrouwen, 2 onth.) is dit
niet correct, wel kreeg F. niet het
vertrou_n van een meerderheid.

Wij maken deze bemerkingen vanuit een
dubbele bezorgdheid. Ten eerste is
WINA de mening toegedaan dat een
aktie, als de meerderheid van de kringen
er achter staat, een zo breed mogelijke
basis bij de studenten verdient. In het
verwerven van die basis speelt ook VETO
een rol.

Ten tweede is het de taak van VETO
juiste, objectieve en relevante informatie
te brengen. VETO mag niet vervallen tot
het niveau van een gekleurde faits-divers
krant!

WIJ STARTEN IN JANUAR I 1982 MET EEN AFDEL ING
Deze brief is de weerslag van het
ongenoegen dat op de laatste WINA-
praesidiumvergadering geuit werd over
de berichtgeving in VETO, meer bepaald
die over de aktie rond de Sociale Sektor
en over de Sociale Raad van vrijdag 22
januari.

Objektleve verslaggeving over een aktie
kan niet samengaan met journalistieke
blunders, systematisch cynisme, het
gebruik van demagogische truuks en het
verkondigen van subtiele onwaarheden.
Ter overweging dit:

-bij stemmingen op Sociale Raad werden
systematisch enkel die kringen vermeld
die de minderheid vormden, waarom de
andere niet?
-In het interview met Tavernier (Veto 14,
red.) slaagt deze laatste erin geregeld
vragen onbeantwoord te laten, tussen-
door worden argumenten uit het debat,
geopperd door de studenten, gegeven.
DIt gebeurde echter zo onvolledig dat
men die intermezzo's beter had wegge-
laten.
-Op de voorpagina van VETO nr. 16
vinden we een verrassende alinea. Het
woord ticket (de gele) wordt telkens
voorafgegaan van 'illegaal', alsof ook de
schrijver de illegaliteit het belangrijkste
facet van de ticketverkoop vond. Zelfs
de verkoop van maaltijden in eigen
beheer wordt illegaal genoemd.
-Cynisch wordt de berichtgeving vanaf
VETO nr. 15 (zie hoofding). Een
frappant voorbeeld is de kommentaar
bij de-foto op de voorpagina :van nr. 17
("Sociale Raad wordt alsmaar vinding-
rijker in zijn akties. Maar of ludieke
manifestaties als deze (de rouwstoet) het
besef van het sociale belang van de
studentenvoorzieningen zullen vergro-
ten 1") Volgens WINA was het de
bedoeling om de Vlaamse pers (en de
proffen) die het na drie weken nog niet
door hadden, mee te delen dat het om
meer dan 5 fr. gaat. Dat een deel van de
pers dit toch doodzwijgt getuigt vooral
tegen die pers, niet tegen Sociale Raad.
Tot zover enkele voorbeelden.

Het verslag van de Sociale Raad van 22
januari (VETO nr. 16, blz. 8) is op zijn
minst gebrekkig te noemen. Een prachtig
voorbeeld van de manier waarop journa-
listiek niet màg bedreven worden vinden
we in het stuk over de personalia. ,Bij
lectuur daarvan rijst de vraag wat F.
naast beroepsfouten nog zoal gedaan
heeft dat zou kunnen leiden tot een
vertrouwenskwestie. In de discussie
(waar de auteur van het artikel niet
aanwezig was !)I werd duidelijk gesteld
dat enkel beroepsfouten (evt. t.g.v. een
ideologie), en niet iemands ideologie
aanleiding kunnen geven tot het stellen
van een vertrouwenskwestie (Berufs-
verbot behoort niet tot de beginselen van
de democratische organisatie). De tekst
gewijd aan F. is een -in zo'n beknopt
relaas- irrelevant stuk proza. Volgens
WINA moet er duidelijk gesteld worden
dat er gestemd is over beroepsfouten die

antiquariaatmodern
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*met een ruim assortiment ernstige en minder ernstige boeken

*hoofdzakelijk fondsrestanten en speciale aanbiedingen van
Nederlandse en Amerikaanse uitgevers

*heelwat titels uit het aanbod zal je nergens anders vinden

Namens WINA
Jan Goossenaerts,

Praeses

*dit alles aan uiterst lage prijzen /
•

Antwoord van de redaktie
Zonder dieper in te gaan op de
achtergronden van dit schrijven, wil
de redaktie hier toch enkele aantij-
gingen weerleggen.
- Sociale Raad, VTK, Ekonomika en
VRG worden met name vernoemd in
VETO 16 - de meerderheid wordt.
"en bloc:' vermeld. Niet muggeziften
graag.
- Tavemier-interview: wij verwach-
ten van de lezer een zekere kritische
zin. Als de redaktie pregnante
vragen stelt, en Tavernier weigert te
antwoorden, dan is het aan de lezer
om zijn konklusles te trekken,
dachten wij. De schrijver van deze
brief houdt zijn volk blijkbaar voor
dom...
Verderhaakte het interview inophet
debat, zonder een verslag erover te
zijn. Voor wie niet aanwezig was
wilden' wij enkele diskussiepunten
aanstrepen, die pasten binnen het
kader van het interview.
- OV& de illegaliteit van de tickets:
het woord "illegaal" wordt aange-
wend i.v.m. de verslagen van Jan
Bauwens. Als debriefschrijver meent
dat wij daarom de aktievoerders
voor dieven en brandstichters uit-
scheiden. den heeft hij niet goed
gelezen.
-De hoofding van VETO nr. 15 was
enkel bedoeld als een (ludieke?)
toespeling van de redaktie op haar
vrees dat de aktie zou kunnen
vastlopen. Inhetzelfde licht moet de
kommentaar bij de foto gezien
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Lucien '5 corner
Met ons kot zijn wIJeen weekend naar
Brugge geweest, van plan uit te
rusten bij een vroeger kotgenoot.
Maar bij onze aankomst pakte dat
anders uit: als progressief advokaat
was onze gastheer op een anti-
marxistische boekenbeurs gaan
snuffelen naar racistische lectuur. Hij
gaf een lijst door aan het Brugs
antifascistisch front dat prompt
klacht ging indienen bij de politie. Wij
dan maar mee naar het concert-
gebouw, waar we op de stoep ston-
den met borden die de toepassing
van de wet op het racisme eisten.
Terwijl binnenin de politiecommissa-
ris boeken van Degrelle en sommige
brochures over apartheid en gast-
arbeiders in beslag nam, kwamen
enkele NSV-ers, leden van het
Vlaams Blok en Bert Erikson van het
VMO' naar buiten om ons uit te
schelden. We stoorden ons niet aan
hun schuddende vuisten, wij hielden
ons stilzwijgend en waardig protest.
De politie moest soms wel een
overtuigd antimarxist op de stoep
houden. In het café de Snuffel kwam
de politiecommissaris verslag uit-
brengen, maar drong aan 's avonds
geen confrontatie op te zoeken op de

strijdvergadering van extreem-
rechts. De aktie haalde het radio-
nieuws en de kranten.

kun je de wijk' van de alternatieve
bovenbouw noemen: Kritak, SOS,
Wereldwinkel, Wetswinkel, Elcker-
Iyc. De campus sociale wetenschap-
pen is voor Leuven wat het Quartier
Latin was voor Parijs in 68.

Een weekend in de provinciestad
doet beseffen dat een studentenstad
als Leuven een artificieel milieu is. De
jonge intelligentsia van het Vlaande-
ren van morgen troept er samen met
duizenden en leidt er een eigen leven.
De helft van Leuven is student, de
andere helft leeft van de student. Het
levensritme is niet reëel: de gewone
man staat niet om tien uur op en gaat
niet vanaf elf uur nog een stapje in de
wereld zetten. In oktober doet een
student niets, in mei doet hij alles.

Maar in het Venetië van het Noorden,
in de smalle middeleeuwse straten en
reien met statige patriciërshuizen en
stille kloostergebouwen, of in de
moderne winkelstraten die leven van
het toerisme, en buiten 'de stad met
de industrie vaar Zeebrugge toe, daar
is de gewone burgerman de toon-
aangevende stadsbewoner. Enga-
gement is er kleinschaliger en dichter
bij het dagelijkse leven een advoka-
tenkollectief, een wereldwinkel, een
volkshogeschool, een vrouwenhuis,
een jongerenadvies-centrum, chris-
telijke basisgemeenschappen die de
mensen van sommige wijken samen-
brengen rond een boekenbeurs
'Centraal Amerika centraal'. In het
beroepsleven heet engagement ba-
siswrking, gebeurt maatschappelijke
strijd veellevensechter en democra-
tischer. Verzet gebeurt er niet met
grote woorden, waar met kleine
daden (Remco Campert).

Er is een zekere gettovorming in
Leuven. Iedere gezindheid onder de
studenten heeft zijn café's, zijn
danslokalen en zijn verenigingen.
Het leven is prettig onder soortgeno-
ten, iedereen houdt zich in de
nestwarmte van gelijkgezinden. Het
is gemakkelijk zich te engageren als
student. Politieke en culturele vere-
nigingen zijn er van alle pluimage.
Bepaalde wijken zoals die rond de
Tiense en de Blijde Inkomstststraat
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--------~------------------~----------------~--~----3Filosoferen over oorlog en vrede
Tegen de demokratisering van het slagveld

Niet minder dan drie verschillende sprekers leidden maandag 1
maart het vredesdebat aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
in. Zelden hoorden we vooraan in dit auditorium zulke klare taal
spreken. Toch pasten alle drie inleiders er voor op, met de filosofie
als dusdanig 'in een expliciete politieke stellingname terecht te
komen. '

'Oorlog', achterhaald
begrip

Professor Samuel IJsseling bracht als
centrale stelling naar voor, dat het
vokabulariumn, dat de traditionele
filosofische diskussies over vréde en
oorlog ons aanreiken, niet langer bij
machte is om de hedendaagse problema-
tiek aan te pakken. Immers, traditioneel
draaiden de diskussies om de vraag, voor
'welke waarden een oorlog gerechtvaar-
digd kon zijn. Het leed en het onrecht dat
en oorlog met zich meebracht, moest dan
afgewogen kunnen worden tegenover een
aantal fundamentele waarden, die soms
meer dan het leven zelf verdedigd
moesten worden. Daarnaast kwam het er

in een oorlog vaak op aan, territorium,
rijkdommen of energiebronnen te
veroveren. Vandaag de dag draait de
belangrijkste diskussie echter om een
nukleaire oorlog: een totaaltreffen
tussen de twee grootmachten. In een
dergelijke oorlog gaat het om de totale
vernietiging van iedereen die erbij
betrokken is, minstens in Europa. Prof.
IJsseling sprak in dit verband van de
'demok:ratisering van het slagveld'. Het
gaat niet mèer om een volk dat door zijn
soldaten wordt verdedigd. Het gaat niet
meer om territorium of eigendommen die
men moet vrijwaren. Een totale nukleaire
konfrontatie laat immers geen volk en
geen bewoonbaar territorium meer over.

De betekenis van de traditionele term
'oorlog'. is daardoor fundamenteel

veranderd, en alle argumenten en
theorieën die men voor de traditionele
oorlogvoering had bedacht, hebben
daarmee hun relevantie verloren.

Hetzelfde kan ongeveer gezegd worden
over de bewapeningswedloop. Termen
als 'afschrikking' en 'machtsevenwicht'
horen veel te veel thuis in het traditioneel
begrippenapparaat. Enerzijds klinkt er
een gedachte in door die voor. prof.
IJsseling al te optimistisch is:' men
produceert volgens hem geen wapens
voor het museum. Anderzijds moet men
vaststellen dat wat men wil bereiken met
'afschrikking' en 'machtsevenwicht'
totaal verloren gaat als er dan toch een
nukleair konflikt zou uitbreken.

Wat kunnen wij doen? Afwachten en
vertrouwen? Dat lijkt wat zwak. Alleen
maar bang zijn helpt ook niet. Angst is
trouwens een gevaarlijke raadgever. En
of het heil nu te zoeken is in simpel anti-
amerikanisme ... Zijn er dan nog wel
mogelijkheden? Hoe kun je als filosoof
in dit soort konflikten nog met de
problemen omgaan? Prof IJsseling wist

het niet, en kon slechts hopen dat tie
volgende sprekers meer licht in het
duister zouden brengen.

Liever rood dan dood
Prof. Carlos Steel stelde zich heel wat
vragen bij de hedendaagse vredesaanbid-
ding. In het eerste deel van zijn betoog
probeerde hij (met sukses) de vredesbe-
wegers te provoceren met een reeks
bedenkingen rond de slogan 'liever rood
dan dood'. De traditie wil de waarde van
het leven altijd naast andere waarden
stellen: mensen willen opkomen voor
wat ze belangrijk vinden en hebben
daarvoor soms zelfs hun leven veil. Steel'
wilde wel toegeven dat het bij de meeste
oorlogen achteraf erg moeilijk is
gebleken om uit te maken of de waarden
die men ermee wilde verdedigen, echt wel
de moeite waard geweest waren. En het
onderscheid tussen aggressie-en defensie
is ook altijd erg problematisch. Toch
vond prof. Steel dat niemand kan
volhouden dat de waarde van het leven in

Kringraad debat
10 jaar studenteninspraak aan.

Dinsdag 30 maart e.k. organiseert Kringraad in de Kleine Aula een
panelgesprek-debat over het medebeheer van de studenten in de
universitaire beleids- en beslissingsorganen van de universiteit. De
studenteninspraak aan de unief is, sinds het geïnstitutionaliseerd
werd op alle niveau's vanaf 1971, onafgebroken discussiestof
geweest binnen verschillende studentengroeperingen. Een artikel
om de problematiek even in te leiden.

Democratie in de
universiteit

Reeds geruime tijd voor de studenten-
akties van de eind-zestiger jaren werd er
over medebeheer van de studenten in de
universitaire organen gediscussieerd. De
vereniging van Vlaamse Studenten
(VVS) stelde reeds in 1961-62 dat het
probleem van het medebeheer aan de
unief zich stelt als het probleem van het
keuze tussen 'participerende' en een
'revendicatieve' houding vanwege de
studenten. Dus een keuze tussen
deelname aan de bestaande academische
strukturen - hoewel men het daar
eventueel niet mee eens zou zijn - of een

,werking rond medebeheer buiten de
strukturen als een vrije en ongebonden
drukkingsgroep van studenten

In de loop van de zestiger jaren werd de
roep naar een demokratische universiteit
waarin alle geledingen, dus ook de
studenten, opgenomen zouden worden in
de besluitvormingsstukturen. VVS stelde
in 1964 dat de student het essentiële
element is aan de unief en dat
beslissingen over hem niet meer kunnen
getroffen worden zonder hem. Medebe-
heer in de sociale en andere universitaire
diensten werd gevraagd.

Toen in 1966 de discussie over de
eventuele overheveling van de Franse
Sektie begon werd hieraan de opbouw
van een demokratisch Leuven Vlaams
gekoppeld: studenten willen medezeg-
genschap . in de Fakulteitsraden en
Academische Raad en een volledig
informatierecht.

Een opeenvolging van onderhandelingen
en studentenakties leidde in 1971 tot de
herstrukturering van de Leuvense
universiteit waarin studentenvertegen-
woordigers op (bijna) alle niveau's van

. de universitaire besluitvorming opgeno-
men worden en waarin een gedeeltelijk
informatierecht voor de studenten is
voorzien.

Ter inleiding op het debat zal de heer
Jan Bauwens, direkteur van Studenten-
voorzieningen KUL, een historisch'
overzicht geven over de gebeurtenissen
die geleid hebben tot het geïnstitutionali-
seerd studentenmedebeheer aan de unief.
In "Hoe het begon ... " zal Jan Bauwens
de feiten, argumenten en ideeën schetsen
die zowat 15 tot 10 jaar geleden aktueel
waren.

Studenten-
. vertegenwoordiging

,
Het vigerende struktuur-reglement van
de KUL voorziet dat een studentenverte-

Gerven, waaraan hij toevoegt dat 'macht
een zeer relatief begrip is en zeker niet
samenvalt met stemrecht'.

Van Gervens opvatting ter zijde gelaten,
konstateert de studentenvertegenwoor-
diging dat zij in de verschillende raden
zelden tot nooit hun voorstellen tot
meerderheidsstandpunten kunnen ma-
ken. Een programma wijziging die

Kringraad debat

10 jaar studenten-inspraak aalt de
unief?

Hoe het begon ...
Historische inleiding door Jan Bauwens, directeur
Studentenvoorzieningen KUL.

Diskussiepanel
Koen Mols, studentenvertegenwoordiger To'eg. Wet
Luc Devisscher, studentenvertegenwoordiger Godsdienst
Paul Geeraert, ex-studentenvertegenwoordiger KU-Gent
Prof Walter Van Gerven, lid Bureau Akademische Raad

Kleine Aula Dinsdag 30 maart 20.00 uur

genwoordiging opgenomen wordt in de
Permanente Onderwijs Commissies, de
Departementsraden, de Fakulteitsraden
en de Akademische Raad voor wat
betreft de akademische sector, en de
Raad van Studentenvoorzieningen en de
Raad van Beheer'van de Alma, voor wat
betreft de sociale sektor. Het numeriek
aandeel van de studenten in de
besluitvorming van de sociale sektor is
hetzelfde als dit van de akadernische
geledingen en van het personeel: de Raad
voor Studentenvoorzieningen is immers
paritair (5-5-5) samengesteld.

Anders is het gesteld in de akademische
sektor. De studenten bekleden samen
met het deeltijds akademisch personeel
en het wetenschappelijk personeel
maksimaal 40 % van de mandaten in de
verschillende raden. Het numeriek
studentenaandeel in de besluitvorming is
gemiddeld 11,8 %. De professoren
bekleden minimum 60% van de zetels in
de universitaire besluitvormingsorganen.

Deze numerieke ondervertegenwoordi-
ging van de studenten is geen handicap
voor deze geleding volgens prof. Walter
Van Gerven, voormalige rektorkandi-
daat en huidig groepsvoorzitter Humane
Wetenschappen. In een interview met
Veto stelde Van Gerven dat de studenten
nu al een grote macht hebben. De
delegaties reageren altijd in blok en ze
zijn altijd aanwezig, de proffen niet. In
Fakulteitstaden en Onderwijskommis-
sies luistert men over het algemeen
aandachtiger naar de studenten dan naar
een prof of een assistent, aldus Van

nadelig uitvalt voor de studenten omdat
deze de studiedruk verhoogt, maar die
voorgesteld wordt om een bepaalde prof
een leerstoel aan te bieden, wordt met
gemak goedgekeurd in de Fakulteits-
raad. Een 60% meerderheid van
professoren laat dit gemakkelijk toe.
Maar behoren de professoren altijd bij de
slechten die niets van de opvattingen van
de studenten willen horen?

Koen Mols, studentenvertegenwoordiger
in Toegepaste Wetenschappen en
voorzitter van VTK, stelt dat de
studenten in zijn Fakulteit goed met de
professoren kunnen opschieten. In de
Commissie Ingenieursvorming nemen de
leden afstand vna de scheiding prof-
student. 'Studenten hebben bij ons een
echte inbreng,' aldus Koen Mols in een
Veto-interview van afgelopen jaar ter
gelegenheid van de VTK-verkiezingen.

Medeplichtig
Niettegenstaande er. goede ervaringen
behaald zijn in het medebeheer, gaan er
toch stemmen op om deze strukturele
Inspraakmogelijkheid te boycotten. De
studenten hebben in de raden niets te
zeggen omdat ze numeriek onderverte-
genwoordigd zijn. Verder zijn de
studenten, door hun aanwezigheid in het
medebeheer, medeplichtig aan alle
beslissingen die nadelig voor de
studentengeledingen zijn.

Dit was het voornaamste argument van
de Studenten Vak Beweging (SVB) in

de unief
Gent om hun vertegenwoordiging, die
d.m.V. algemene studentenverkiezingen
aangeduid is, terug te trekken uit de Raad
van Beheer van de rijksuniversiteit.
Onder leiding' i van Paul Geeraert,
gewezen studentenvertegenwoordiger in
de RU-Gent, organiseerde SVB vorig
jaar een boycot van de verkiezingen, die
niet volledig maar toch ruim slaagde. De
lezer herinnert zich ongetwijfeld de
prikaktie met de ezel op het Gents
rektoraat.

Onder de slogan 'Geen bureaucratie,
maar strijd' distantieert VVS-SVB zich
van het medebeheer en roept op tot een
syndikale studentenwerking buiten de
universitaire strukturen.

Stellingname één
Een aantal jaren geleden besloot
Kringraad bij konsensus te streven naar
een gelijkwaardige participatie van de
studenten in de universitaire besluitvor-
ming. Net als de prof, is de student een
even waardig element in het onderwijs-
leerproces en dient hij alle mogelijkheden
te hebben om zij voorstellen te vertolken.
Deze - hier bondig weergegeven-
opvatting wordt Stellingname Eén
genoemd.

Recentelijk gaan er stemmen op om een
paritair orgaan op te richten dat zou
handelen over onderwijsprogrammering
en over de controle op de studiedruk.
Konkreet dus het aandeel van de
studenten in de universitaire onderwijs-
raden op te voeren tot 50% (lesgevers
tegenover lesnemers). Daar zijn ook
argumenten tegen. De voornaamste is
dat de studenten tijdelijk aan de unief
verblijven en professoren voor altijd met
de universiteit verbonden zijn. Men kan
het beleid van de unief niet laten
afhangen van de jaarlijkse toevalligheden
in de studentenvertegenwoordiging,
aldus tegenstanders van het pariteit-
model.

Debat
De problematiek van de studentenin-
spraak kan men vanuit verschillende
kanten bekijken. Standpunten en
opvattingen lopen ver uiteen. Werkwij-
zen en strategieën zijn zeer divers.
Ervaringen zijn positief en negatief. Al
bij al redenen genoeg om een debat over
dit onderwerp te organiseren. Kringraad
doet dit dan ook op dinsdag 30 maart
eerstkomende.

In de volgende editie van Veto, brengen
we een interview met Luc Devisscher,
studentenvertegenwoordiger godsdienst-
wetenschappen en koördinator Kateche-
tika over de ervaring van zijn kring in het
medebeheer.

Jan Sempels
Studentenvertegenwoordiger

Akademische Raad
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abstracto de hoogste waarde is, en dat
men dus in princiepe altijd de pijnen van
de oorlog kan afwegen tegen wat
IJsseling had genoemd 'de verschrikkin-
gen van de vrede'.

Met het tweede deel van zijn betoog
gooide prof. Steel zeer plotseling het roer
om en bleek zich in het spoor van prof.
IJsseling te voegen. Tegenover een
nukleaire oorlog kan volgens Steel
immers geen enkele waarde in de
weegschaal liggen. Net zoals- qbij
IJsseling dacht Steel kennelijk dat bij een
nukleaire oorlog de bakens heel anders
liggen dan bij de traditionele. Hij
opteerde nadrukkelijk voor 'liever rood
dan heel Europa dood'. Zelfs onder
Russische (of, om het emotioneel ook
eens anders te bekijken, onder fascisti-
sche) overheersing, is er nog altijd de
mogelijkheid van verandering, van verzet
en ombuiging van het systeem. Deze
mogelijkheid verdwijnt in een nukleaire
oorlog: daar nemen de mensen de
waarden mee in hun graf. Steel schaarde
zich bij de verdedigers van een 'Conti gent
Paeifism' : hic en nunc is er geen enkele
verantwoording van een kernkonflikt
mogelijk (het onderscheid tussen een
small-scale konflikt deed hij als vals en
gevaarlijk van de hand).

Voor de bewapeningsproblematiek ging
de gedachtengang analoog. Is een
Balance of Terror verdedigbaar voor de
Contingenten Pacifisten 7 Waar de
Balance of Terror kiest voor het 'Alles of
Niets', moeten de Contingente Pacifisten
volgens Steel kiezen voor het niet
terugslaan: omdat het beter is de helft
kapot te hebben dan alles kapot. Als er
geen reden kan zijn om een kernoorlog te
voeren, kan er ook geen reden zijn om
terug te slaan als de ander 'begint'.

Overigens had Steel herhaalde malen
kritiek op het manicheïstisch perspektief
waarin men deze problematiek steeds
weer stelt. De Balance-of- Terror-
filosofie veronderstelt dat de tegenpartij
niet alleen aanvalt omdat ze anders onze
raketten op hun dak krijgen. Maar zijn
de anderen echt zo 'beestig slecht'? Je.
hoeft niet te veronderstellen dat ze ginds
allemaal engeltjes zijn, maar ze als
duivels denken is al even gevaarlijk. Het
hele denken in termen van goeden en
slechten is voor Steel aanvechtbaar,
zeker als we vaststellen dat in het Westen
de traditionele verdedigingslinies zelfs
worden afgebouwd om vervangen te
worden door nukleaire. Zodat wij
verplicht zullen zijn de first nukleair
strike te doen als de Sovjets met
traditionele wapens zouden aanvallen.

Professor Steel opteerde tenslotte voor
een afbouwpolitiek inzake nukleaire
defensie: je kunt de wedloop alleen tegen
gaan door zelf sta ppen terug te doen, ook
al doe je dan dingen die aanvankelijk
unilateraal lijken. Tenslotten stelde Steel
vast dat het voor veel jongeren niet meer
zo duidelijk is wat hier eigenlijk het
verdedigen waard is. Een echte
vredespolitiek veronderstelt méér dan
afweergeschut. Het veronderstelt dat je
een maatschappij realiseert waar de
mensen iets voor over hebben.

Sterven voor schimmige
idealen

Arnold Burms wilde slechts één klein
aspekt je belichten: nl. een fanatieke
maar verkeerde mentaliteit die in de hele
defensiediskussie zwaar doorweegt : al te
veel mensen maken zich namelijk de
illusie dat 'iedereen het wel eens is over de
onwenselijkheicl van eer ... ernoorlog' , en
dat het er dus alleen op aankomt om een
strategie uit te stippelen om zo'n oorlog
te voorkomen. Dat er wel degelijk
voorstanders van een kernoorlog zijn,
illustreerde hij met een analyse van en
interview met Marle-France Garrault,
dat onlangs in Paris-Match verscheen.
Garrault werkt indertijd voor de regering
Pompidou en was vorig jaar ook
kandidate voor het presidentschap. Zij
deed in het bewuste interview een uitval
tegen de dekadentie van onze twintigste-
eeuwse samenleving: dekadentie die er
toe leidt dat men niet meer krijgslustig is,
enkel nog uit is op komfort, verliefd op
de vrede, en tolerant is omdat men geen
risico's meer durft nemen om datgene te
verdedigen waarin men gelooft. Trou-
wens, de mensen geloven eigenlijk
nergens meer in, volgens Garrault.

Burms stelde vast dat Marie-France -
Garrault een wel bizar beeld heeft van
waarden en heldhaftigheid. Want welke
heldhaftigheid zou er kunnen bewezen
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De aanvalde beste verdediging?
De' aanval is de beste verdediging. Dat mag dan waar zijn voor sommige schakers, waar het
oorlogvoeren betreft heeft de volksmond ongelijk. Dit volgens Johan Galtung, 'polemoloog aan het
International Peace Research Institute in Oslo.
Op 3 maart zétte hij in de kleine Aul~ zijn ideeën over Alternatieve Veiligheidsmodellen uiteen. Niet
direkt DE pasklare, gemakkelijke oplossing voor een kernoorlog, maar een bijzonder volledige visie
op wat veiligheid in Europa bij zo'n konflikt kan zijn, en hoe een land geleidelijke stappen tot
beveiliging (zonder een opeenstapeling van wapens, wel te verstaan) en tot vrede kan ondernemen.
Galtung verspilt geen woorden aan het feit dat de situatie op wereldvlak nu op zijn zachtst gezegd
gevaarlijk is. De kruciale vraag nu is, zoals zijn elfjarige zoon het formuleerde: "Waar moeten we
gaan wonen T" Waar zouden weveilig zijn, gesteld dat er een kernoorlog uitbreekt? Uit het antwoord
op' die vraag moet je dan ook lessen trekken: hoe onderneemt een land echte, dus niet-offensieve
stappen naar de vrede. •
De waarschijnlijkheid dat een land "ongeschonden" een kernoorlog overleeft is volgens. Galtung
afhankelijk van 4 faktóren. Een "driesterrenland" , een veilig land bij een kernoorlog, is een land dat
hoog scoort voor deze 4 faktoren. Zo'n land beschikt (1) slechts over weakQffensiveweapons, heeft (2)
een strong defensive systeem, is (3) weinig kwetsbaar en (4) nuttig (ook na de oorlog) voor andere
landen: Deze voorwaarden v~rdienen wel wat uitleg.

Een zwak
offensief apparaat

Sterke verdediging

Een veilig land heeft verder een sterk
defensief apparaat. Het sterkst in een
mengeling van drie soorten defensie: de
konventionele militaire. de para-militaire
en de niet-militaire of burgerlijke defensie
De laatste is zeker niet te verwaarlozen.
De eenheden van een defensief systeem
moeten klein. beweeglijk. over het hele
land verspreid en autonoom zijn (cfr. een
guerilla-leger). Zulke verdediging lokt
veel minder agressie uit van "de andere
kant". Een gecentraliseerd leger daaren-
tegen vraagt er bijna om onthoofd te
worden - en is dan ook snel ontkracht.

Graad van
kwetsbaarheid

Een derde veiligheidsbepalende faktor iS
de mate waarin een land kwetsbaar is.
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. Tegen de demokratise-
ring van het slagveld

worden, in een kernkonflikt met de
Sovjetunie. waarin iedereen immers een
zeer passieve rol zou spelen. Om maar
iets te zeggen. Maar nog gortiger wordt
het. als wij ons gaan afvragen wat die
waarden dan wel zijn. waarvoor we ons
in een kernoorlog met de SU zouden
moeten storten. Garrault stelt immers
dat we er te weinig aan gehecht zijn: dat
we er helemaal niet in geloven. Voor ex-
presidentskandidate zou Europa zich dus
maar in een kernoorlog moeten storten
voor mysterieuze en schimmige idealen.
waar eigenlijk niemand meer in Belooft.

Het is d~ duidelijk. aldus' Burms, dat er
wel degelijk mensen bestaan voor wie
bewaping en oorlog veel méér betekenen
dan alleen maar een middel tegen massale
afslachting en verhongering. Het feit dat
dergelijke opvattingen als grote wijsheid
in de Paris-Match geëksposeerd worden.
moet ons uiterst voorzichtig maken; zij
zijn ook terug te vinden in de meer
mIStige vredeadebatten. Het is onze taak
dit IOOrt denken te ontmaskeren.
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ongeschonden oit een (kern)oorlog komt
is de nutswaarde voor andere landen. Met
andere woorden. is het belangrijk voor de
vijand het land intakt te bewaren? Een
woestenij is alleen "rendabel" als er geen
belangrijke internationale mechanismen
ontwricht worden.

Driesterrenhotel:
Zwitserland

Noorwegen. Zij laten geen US-troepen of
-wapens toe op hun grondgebied gedu-
rende vredestijd (wat dan weer moet
uitgebreid worden tot oorlogstijd). Ook
Roemenië laat geen Russische troepen op
zijn eigen grondgebied toe. stuurt geen
• troepen naar het buitenland. neemt niet
deel aan Russische maneuvers - enkel aan
de top is er een zekere band.
Volgens Galtung nam De Gaulle dit
"model" over. De laatste stap naar een
onafhankelijke opstelling ten opzichte
van de grootmachten is het verwerven
van de neutraliteit. Er blijft nog heel wat
te doen om tot een veiliger en evenwich-
tigere situatie te komen. En daarbij
verliest men nog vaak een aantal dingen
uit het oog.

De algemene overtuiging is dat defensie
duurder is dan offensie, Volgens Galtung
is dat precies omgekeerd: gesofistikeerde
wapens zijn makkelijker en goedkoper
onklaar te maken dan in elkaar te steken.
Met een sterk offensief apparaat betaal je
dus duur voor je eigen onveiligheid.

Galtung wees verder op de overeen-omst
Galtung wees verder op de overeen-
komsten tussen de groene- en de
vredesbeweging. Denk maar aan het
belang van self-reliance, self-sufficiency,
arbeidsintensieve eenheden. groene
demokratie. sterke decentralisatie e.d.rn.
in de ekologische beweging.

(1) (2) (3) (4)

"zwakke" "sterke" kwetsbaarheid nutswaarde I foffensie defensie
.!
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land is sterk gedecentraliseerd. heeft een
double-track technologie die dus niet
eenvoudig uitgeschakeld kan worden.
Bovendien zijn de Zwitsers. zegt Gal-
tung, fanatieke doe-het-zelvers, En er is
geen enkel land waar verschillen in de
bevolking zO goed' overbrugd worden.
. Van klasseverschillen zou je slechts
kunnen spreken in het onderscheid
tussen Zwitser en buitenlander.
Tel deze elementen samen. enje krijgt het
hoge moreel; in Zwitserland "ontaardt"
dat in een wel erg zelfbewuste mentaliteit
maar dàt, aldus Galtung, is een kleine
prijs om voor je veiligheid te betalen. Het
lijdt geen twijfel dat Zwitserland met zijn
bankwezen nuttig is voor andere landen.
Veel internationale organisaties hebben
er hun zetel. en bvb. het neutrale Rock
Kruis is een instrument in de buiten-
landse politieke betrekkingen.

Albanië is èèk betrekkelijk veilig (los van
de grootmachten. sterke konventionele
en para-militaire defensie. maar welis-
waar een grotere kwetsbaarheid en

Uiteenzetting door prof. J. Galtung over
alternatieve veiligheidsmodellen

Europa
Totale ontwapening?

De politieke situatie nu is gevaarlijk. dat
staat buiten kijf. Polen. EI Salvador •...
getuigen van een zelfgenoegzaamheid.
een "Herrenvolk"mentaliteit bij de
grootmachten die ontkracht moet wor-
den. Na W.O. 11 was er een goede
periode. met de vredeskonferentie van
'65-'66. De Gaulle die de NATO uit
Frankrijk en Frankrijk half uit de NATO
kreeg. Unilaterale ontwapening - nu- kan
geen ernstig voorstel zijn. Unilaterale
stappen tot ontwapening daarentegen
zijn wél mogelijk.

Een nieuwe veiligheidsdoktrine moet
geponeerd worden. waarin veiligheid niet
gebaseerd is op afschrikking. maar op
samenwerking.

Het is ook fout om van een enkel
offensieve systeem onmiddellijk te willen
overstappen naar bvb. faktor 4 (hoge
nutswaarde van een land) zonder defen-
sie of kwetsbaarheid aan te pakken.
Want hoe kwetsbaarder een land is. des
te groter de waarschijnlijkheid dat het
land zich offensief gaat gedragen. want
het kan zich geen oorlog op eigen
grondgebied 'veroorloven,

Alle faktoren moeten geleidelijk samen
vervuld worden. Zo werkt sociale
defensie. met burgerlijke ongehoor-
zaamheid. enkel in een "driesterren land"
goed. En self-reliance is essentieel voor
het verwezenlijken van een onkwetsbaar
land (self-sufficiency) ën voor het
verzekeren van de nutswaarde (equitable
exchange: gelijkwaardige afhankelijk-
heid van wederzijdse handel).

Vrede
voor de deur?

De vrede staat niet voor de deur. Maar
ontwapenen. via unilaterale stappen en
nà een verzekerde beveiliging. moet
mogelijk zijn.

Als de stap naar het ontmantelen van alle
kernwapens gezet is - waar we nu aan
moeten werken - is de stap naar totale
ontwapening niet meer veraf.

Relinde Baeten
I t

Kwetsbaar zijn staat voor Galtung gelijk
met snel kapitulerend, dus sneUe terreia-
winst voor de aanvaller.

Die kwetsbaarheid hangt zelf weer af van
een samenspel van vijf elementen.

GaltU?g maakt een ondersc~eid tussen Eerst en vooral van de direkte afhanke-
offensieve .en defe~i~e defensie. Met wat lijkheid van het buitenland voor handel
kwade WIl. kan Je I~me~ .~Ik wape.n in essentials : dat wat onmiddellijk nodig
rechtvaardigen als nodig voor Je is voor het instandhouden van de
. "verdediging". O(fensiefzijn wapens die bevolking; voedsel. medische zorg.
ee~ groot bere.l.k hebben e~of .h~t energie en bewapening. Wanneer een
buitenland bestrijken (cfr. cruise mlSSI- land voor deze 4 essentiële voorzieningen
les). Defenslev~ wa~ns d~rentegen niet self-sufficient is. speelt het even- Nummer I op de hitlijst van Europa is
he~~ een klem bereik en zqn plaats- zoveel wapens (chantage) in handen van Zwitserland. Dit land heeft geen kern-
ge n en. • de vijand. wapens. en geen van de supermachten
Hoe minder een land een bedreiging Kwetsbaarheid hangt ook samen met denkt dat het te gebruiken is. Het weet
vormt. des te minder zal het een doelwit decentralizatie van ekonomiscbe en andere zijn neutraliteit goed te handhaven. wat
voor een aanval vormen; vandaar deze funkties : hoe sterker gecentralizeerd, hoe geen sinecure is. Zweden. aldus Galtung,
eerste voorwaarde: het "veilige" land makkelijker te verlammen. slaagt daar al niet in. Zweedse officieren
beschikt slechts over "weak offensive Ook kwetsbare technologie - en vooral trainen bij NATO-machten. Weinberger
weapons". Om aan deze voorwaarde te dandeafhankelijkheiddaarvan-kaneen wordt er 'ontvangen. el' is -een zekere
voldoen moet een land niet alleen zelf zijn .
arsenaal bescheiden houden. ook een
onafhankelijke opstelling tegenover de
pootmadlteo ia noodzakelijk. aan
stationering dus van Russische or
Amerikaanse raketten in het veilige land. voor

land noodzaken sneller te kapituleren.
Een vierde zwakke plek: verdeeldheid in
de bevolking. Dit ontkracht solidariteit
en dus burgerlijk verzet en werkt
kollaboratie in de hand: de aanvaller'
maakt gebruik van de verdeeldheid. en
dan vooral van de gedomineerden. de
onderdrukten. als je wil. Konflikten in de
bevolking kunnen worden veroorzaakt
door klasseverschillen; etnische foktoren
als ras en taal (!); geslacht; ouderdom.
Verdeel en heers ...
Tenslotte verlaagt ook een laag moreel
peil bij de bevolking de weerbaarheid
(hoog werkloosheidspercentage, onte-
vredenheid met Het Leven .... )

samenwerlc.ing met de CIA ... Hoe meer
zulke dingen in een zgn. neutraal land
voorkomen. hoe minder de andere
supermacht de neutraliteit betrouwbaar
oordeelt.

Wat het defensieve apparaat betreft: in
1973 had Zwitserland volgens Galtung
geen offensieve kapaciteit. Het hele
systeem steunt op verdediging. Wat er
ook zou gebeuren in een oorlog. er komt
geen wraakoefening tegen de bevolking
van een ander land. wat schril afsteekt
tegen de Nató-doktrine. Het systeem
heeft geen niet-militaire defensie. De
para-militaire bewapening van de (man-
nelijke) bevolking is voldoende beIc,end.
Erg kwetsbaar is Zwitserland evenmin:
wanneer de toevoer van liet buitenland
wordt afgesneden heeft het voldoende
reserves om' de periode vöör het self-
- sufficient kan zijn te overbruggen. Het

Nutswaarde

Een vierde faktor die bepaalt of een land

.....:,. Johan Galtung
.. t ... ..'t,'

•

mindere nutswaarde).
Galtung wijst erop dat zowel Albanië als
Zwitserland voornamelijk door boeren
bevolkt worden. Een land 'dat door
aristokraten gerund wordt. heeft een
tendens naar kosmopolitisme - wat leidt
tot bemoeienissen met en van de
buitenwereld. Wat dan weer kan leiden
tot het bedenken van politieke argu-
menten om het militaire potentieel dat
men al heeft te rechtvaardigen.

Minder veilig'; onveilig:
, 1Jelgië

Finland. Oostenrijk en Yougoslaviê
krijgen twee sterren. Ze voldoen wel aan
de eerste twee voorwaarden. maar
helemaal niet aan de faktoren onkwets-
baarheid en nutswaarde. .
Frankrijk. RHmeni~ en Zweden krijgen
van Galtung ëën ster omdat ze alleen aan
vereiste nummer I (zwak .offensief
apparaat) beantwoorden. .
En &Igi~ valt samen met Italië. Bulgarije
en Noorwegen onder de vobtrekt on-
veilige landen. Zij hebben defensieve
uitrusting. maar die is sterk gecentra-
liseerd en totaal gdntegreerd in officiële
systemen. Als je de faktor kwetsbaarheid
toepast op bvb. België spreken de
resultaten ook voor zich. om van de
nutswaarde nog maar te zwijgen.

Verdere stappen
tot beveiliging

Galtung is er zich van bewust dat deze
theorie op hypotheses berust - gelukkig
maar. Toch wil hij zich wagen aan een
tweede hypothese: onveilige landen
kunnen en moeten stappen ondernemen
om hogerop te komen in het schema (zie
elders op deze bladzijd.). om aan alle vier
voorwaarden te voldoen.

Uit de NATO stappen gaat niet zomaar.
Wel zou een geleidelijke evolutie naar een
mlnder grote afhankelijkheid in' de
NATO (van de US) ter diskussie moeten
staan.

Het Incest afhankelijk zijn landen als
ltali~. die de US trouw voJcen zonder
ooit d. maar iets in vraaa te stellen.
0czIe landen moelen de .tap zetten naar
een situatie zoals die inOeaemarken en
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Alles wat je steeds wilde weten over ·
.Veto, maar niet durfde vragen

Een willekeurige doordeweekse donderdag, zes uur 's ochtends.
Lucien zit achter zijn zesde Pal~ Ale, Dirk zoekt naar een foto van
een KP-voorzitter en Wim hangt met zijn hoofd in de vuilnisemmer
waarbij hopelijk op Van Geyt zal stuiten. Om acht uur wordt Veto
bij de drukker verwacht,' in Brussel. Aan de fotozetmachine is
Bruno begonnen aan een editoriaal.
In de late namiddag zetten 5 jobstudent-
ten zich aan de verzendingsldus. Bruno is
met 8000 Veto's heelhuids uit Brussel
weergekeerd, en de bijna 4235 Veto
abonnees van Vlaanderen 's grootste
studentenblad verwachten uiterlijk
maandag ons wekelijks produkt.

Wat niet werd verzonden wordt in
Leuven via 13 mee-neem-punten ver-
spreid, meestal nog voor vrijdagmiddag.
De vrijdagavond om half zeven is het
'redactievergadering' geblazen. Alle
ingeleverde artikels worden gelezen, er
wordt een poging gedaan om taalfouten
te corrigeren, en eventueel worden
artikels herschreven of ingekort. Aan de
hand van de artikels en afspraken voor"
artikels wordt een eerste lay-outschema
opgesteld.
Van zaterdag tot maandag kan er voor
het volgend nummer worden getikt.
Daar waar tot begin dit akademiejaar
alle teksten werden getikt op een
elektrische schrijfmachine, om nadien
met een kopieerapparaat te worden
verldeind (tot 70,7%), gebeurt dit thans
op een eigen fotozetmachine. Op deze
minicomputer met beeldscherm kunnen
teksten en titels in een willekeurige
lettersoort worden gezet en gecomposed
(elke regel krijgt dezelfde lengte); ten
opzichte van vroeger een enorme
besparing (er kan veel meer tekst in een
Veto van 8 pagina's) en rationalisatie
(vroeger moest elke titel en tussentitel
manueel worden geplaldetterd).

's Maandags wordt er in de donkere
kamer gewerkt aan het ontwikkelen van
filmpjes en rasteren van foto's, en vanaf
dinsdag kan er opnieuw worden gelay-
out.

Dit valt elke week onder de routinebezig-
heden. Tussendoor wordt er ook gewerkt
op langere termijn. Er worden mensen
opgeleid om op de fotozetmachiene te
werken, er wordt gezocht achter betere
methoden (en goedkopere) voor de
verzending van Veto, er wordt getim-
merd aan een zelfgemaakte lay-outtafel.
Iemand offert zich op om in het
rekencentrum op een goedkope manier
eindelijk eens de adressenlijst bij te
werken, wat door de computerfirma niet
gedaan werd. Dan weer zijn er
problemen bij de drukker en moet er
dringend naar een andere oplossing
worden gezocht. pc:meeste medewerkers
echter vinden het plezierig om in een
gezellige sfeer een weekblad 'drukkende'
te houden. "

Laat ons er tenslotte op wijzen dat van
alle Veto-medewerkers (redactieleden,
typers. fotografen en de lay-outploeg)
niemand voor zijn prestatie wordt
bezoldigd (met uitzondering van de
regelmatig overwerkte redactie-secreta-
ris en de wekelijks opgetrommelde
verzendingsjobisten), en dat ondanks
(dankzij) het grote personeelverloop elke

Ivrije medewerker meer dan welkom
blijft.

VETO WIL'DRINGEND
... . ,-

EEN.STATUUT
Yervolg >'Gil p. I

Dat betekent konlcieet dat Veto voor-
taan over haar eigenbegroting beschikt en"
dat de redactie dus zowel over het
technische als over hèt inhoudelijke deel
zeggenschap heeft, bet zoals de raden dit
hebben in eigen huis. De modaliteiten
liiervan moeten verder uitgewerkt wor-
den, in overleg met alle geledingen van de
ASRI dus ook de studenten en de
kringen. Een modaliteit van kontrole op
de algemene lijn van Veto moet inge-
bouwd worden, zodat Veto op den duur
geen vreemde eend in de bijt wordt en een
bastion van weer een bepaalde groep
(zoals soms het geval was en is met
bepaalde raden).

Financieel wordt hier een interessant
perspectief geboden. Het is immers zo
dat bijvoorbeeld de reklamewerving tot
nu toe lam lag door tegenwerking van
enkele vrijgestelden (om dan achteraf het
argument te kunnen gebruiken dat er niet
genoeg inkomsten waren!!!) Als er een
blad draaiende gehouden moet worden
door een groep zou VJn die werving werk
gemaakt worden. Verder dient ook niet
te vergeten dat de fotozet van Veto een
eigen fmanciële inbreng zou kunnen
hebben door verhuring aan derden.
Zonder enige moeite en laag geschat zou
op korte termijn ltier5t""r. uitgehaald"
kaoutm worden. Kortom, wij pleiten
ervoor dat op het orpoipam in bet
vadèmec:wa eFeen,~ UI komt. die
ndIISIr«lc1 .. "IIe~ IMIII ,.,
,''''''''' at ~ell ~..sIM""'"

staal, een informatieve taak heeft en een
duidelijke "kontrole kan uitoefenen,
terwijl de raden op hun beurt hetzelfde
mogen doen. Veto heeft immers niets te
verbe~; zoals dit openhartige nummer
wel voldoende duidelijk zal maken.

Dit is een uitdaging aan de organisàtie en
haar leden. De reactie erop zal duidelijk
uitwijzen of het hier om een gesloten
bureaucratie gaat of om een open,
democratische en leefbare studenten-
samenwerking.

Pieter T'Jonck
Jan Verbanek

Tom Van Cleemput
Bruno Leynse

Jozef Schildermans
Pol Bijnens

Dirk De Naegel
Luc Duhayon

Mark Lens
Leo Paesen

Frans Smeets
Rudy Ceuppens

Luc Vanderhaeghe
Wim Verhelst

Erik Van Haeren
Rie Kegels

Filiep Canfijn
Peter De Jonge

.,.Jo ~,

Een informele redaktie ...

Van vrijdag 12 tot

donderdag 18 maart

Alle dagen
vert: 13.45 en 20.05
film: 14.00 en 20.20
Louis De Funes in 'La soape aux chcMII'

Alle dagen
vert: 15.50
.film: 16.05
Brooke Shields in Franco Zeffirelli's
'EDdIess love'

Alle dagen
vert: 18.05 en 24.05
film: 18.20 en 24.15
'Lady ChaUerley's lover'

Alle dagen
vert: 22.10
film: 22.15
François Truffaut's 'La (emme d', c:oti

SYLVIA KRISTEL

I
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Menuet •• een singel op 33 toeren 'gespeeld

Visie op de film
Sinds de officiële release op 24 februari te Brussel, loopt de nieuwste
Belgisch-Nederlandse,co-produktie Menuet (1982) zijn derde week
in wereldpremière te Leuven (plus in 7 andere Vlaamse steden). Het
Nederlandse geld in de investering komt van de internationaal
gereputeerde regisseur Fons Radernakers : Menuet is dan ook het
regiedebuut van zijn eigenste wederhelft Lili Rademakers-
Veenman na. 25 jaar regie-assistentie, eerst bij Federico Fellini (La
Dolce Vita (1960», dan bij man Fons (1958-1978), tenslotte bij
vriend Hugo Claus (Vrijdag (1980». Diezelfde Claus werd
overigens aangezocht om het onverfilrnbaar geachte, gelijknamige
meesterwerkje van Louis Paul Boon uit 1955 tot scenario om te
bouwen. Een mooie stapel top namen dus, en ... de pers hapt terecht
toe, want het is een gebeurtenis. Vraag is: wat voor één?

Laaglandse film: een
boontje voor literatuur

Lili Rademakers (vroeger altijd 'hili
geëmancipeerd' Veenman op de gene-
riek: nu plots kassakoorts 1) heeft het
zich voor een regiedebuut voorwaar niet
gemakkelijk gemaakt. Boons onvolpre-
zen romannetje - een wat statisch
verhaal, afgewisseld met kranteknipsels
over losse, levensechte faits divers -
leent zich op het eerste gezicht namelijk
hoegenaamd niet tot verfilming.

Hugo Claus heeft echter in de loop der
jaren veel spek gegeten: 20 jaar dikke
vrienden zijn met Fons Rademakers
brachten hem ertoe al eerder eigen werk
als Het Mes (1961) en De D8JIS vaD de-
Reiger ( 1965), of Mira (1971) naar
Streuvels om te smeden tot scenario's
voor evenveel Fonsfilms; ook bewerkte
en verfilmde hij eigenhandig zijn De
Vijanden (1967) en Vrijdag (1980) en
schreef hij voor Roland Verhavert de
scenario's van Pallieter naar Timmer-
mans en van de TV-reeks Rubens
(1976). .

Toch heeft Hogo deze keer heel diep in de
onmiskenbare talenten mogen tasten om
uit Menuet een verfilmbaar scenario te
brouwen. Het is hem met redelijk
resultaat nog gelukt ook, mét vrijwaring
van alle thematische en narratieve
elementen uit de roman, echter niet
zonder Boons brokje wereldliteratuur
grondig door elkaar te rammelen. Dat
nemen over-emotionele boek-en-film-
vergelijkers de scenaristen en filmmakers
meestal kwalijk, omdat ze de verfilming
dan 'verraad' en 'verminking' vinden van
de heilige literaire bron, niet in acht
nemend dat zulks per definitie niet te
vermijden is, zelfs zo hoort. De beide
media drukken zich immers, ondanks de
sterke verwantschap, in totaal verschil-
lende taalvormen uit, met elk zijn
specifieke eisen op het gebied van de
dramatisch opbouwen spankracht.

Verfilmen is dus niet woorden omzetten
in mooie, adekwate prentjes (wals
jammer genoeg vele, al te literaire (lees
haast alle Vlaamse) literatuurverfilmin-
gen proberen te zijn), maar hoogstens de
basisstof van verhaal en/of thematiek
verwerken tot een nieuw, van het boek
onafhankelijk geheel. Onderling verge-
lijkbaar: OK, maar met elk een eigen

pr e se u t e er t t hum.uuuumer r

waardensysteem

Get in the swing now
Hugo Claus heeft dus de coup de force
voor mekaar gebracht Menuet om te
bouwen tot een aanvaardbaar filmver-
haal. Het gegeven is het volgende. Als een
menuet (rustige, kabbelende, 3-delige
dans) verhouden drie mensen zicht tot
elkaar in een psychologisch komplekse,
geladen situatie zonder dat het ooit tot eelt
uitgesproken dramatische konfrontatie
komt. Onderkoelde Pol werkt apatisch en
perspektiefloos in de industrie en plakt in
zijn vrije tijd legubere kranteknipsels van
de dagjesrealiteit In een plakboek; zijn
vrouw Mariette heeft de knagende
ambitie om in het leven vooruit te
komen, maar ze knapt af op Pols inertie;
Mariette's zwager misbruikt de fletse
toestand ter' bevrediging van zijn
hoogstegoïstische seksuele drift; Eva
tenslotte, een erg vroegrijp tienermeisje
dat elk moment de ontluiking harer
vrouwelijkheid verwacht, observeert
tijdens het huishoudwerk het bevroren
huwelijk met zijn uitwassen, sarkastisch
en intrigerend spiedend.
Ondanks de adekwate en ·bekwame
beeldregie van Lili Rademakers. werkt de
film niet zo erg goed. Het verhaal
beschrijft namelijk niet een karakter
evolutie, een 'vertelling' zoals we dat van
films gewoon zijn, maar een psycholo-
gische 'toestand' tussen personages,
bestudeerd in een paar uitgesponnen
momentopnamen. Daar is allemaal niets
tegen, maar juist het statische van de
toestand, plus het (gewild) uitgespenne
van de behandeling komt bevreemdend
over, zij het niet in de positieve zin vna
intrigerend of fascinerend, maar eerder
in tegendeel als storend en onbevredigend.
Het is een gedurfde gok, een kompromis-
loos eksperiment, maar dan één dat
tegenvalt.

Dit wordt nog versterkt door de onmacht
van de twee hoofdakteurs (Hubert
Firmin en Carla Hardy, nieuwe namen)
om die bloedloosheid te kompenseren
met interessant spel; wel overtuigend zijn
het verbluffende meisje Akkemay (Eva)
en Theu Boermans (de zwager), maar
hun rollen zijn dan weer te weinig
dragend. Eventueel kon je dan nog wat
verfrissende afwisseling en vaart
verwachten v.an de enkele, als visionaire
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Rademakers : Ja, precies. En dan val ja
hard op je gezicht. Maar goed, je moet
grote risiko's nemen, altijd. En ik vind1.. ..... '... _ .... persoonlijk da: .'!Iijn vrouw het 'fantas-

droomsekwensen ingewerkte krante-
knipsels tussendoor (cfr. Boon-teen-
niek], maar die worden zo los van al de
rest, op onbewaakte momenten in de film
gekatapulteerd, dat ze meer verwarren
dan helpen, hoe knap (Felliniaans) die
korte stukjes op zich ook zijn.

Alles samen dur een wel interessant, maar
te afstandelijk en te weinig meeslepend
geheel, dat niet beklijft. Zonde van al het
onmisbare, samengebalde talent.

Jan H. Verbanek De jeugdige Akkemay,: een fascinet_ende Eva ..

Interview met de producent" Fons
Rademakers

Vorige week woensdag was Fons Radernakers in Leuven. Wij ook.
We strikten hem voor een gesprekje en ... brachten maar liefst vier
uur pratend met hem door: wat een waterval! Gelukkig ook nog
een onderhoudende en boeiende, maar 't is wel uitputtend om mee
te maken. Dadelijk enkele van de betere flarden uit het onderhoud
met deze vermoeiend-energieke, zelfzekere en voortvarende, edoch
niet ingebeelde, zelfs sympatieke Nederlander-van-Europees-
formaat (op filmgebied althans). Nog even vooraf meegegeven dat
Fons baast 62jaar oud is, dat hij al zowat 25jaar met Lili Veenman
getrouwd is, en dat zijn allereerste film, Het dorp aan de Fivier
(1958) door Hugo Claus bewerkte roman van Anton Coolen,
meteen een Oscarnominatie meekreeg in Hollywood.

Raar is slecht

Rademakers : Jà, die eerste film was wat
anders dan men toen gewoon was: de
scènes hingen wat los aan mekaar en zo,
anders dan normaal. De kritieken in
Nederland vonden dat raar en daarom
slecht, het week 'af van het geijkte. "Die
Claus en die Rademakers weten nog niet
het hoort," zei men, hoewel wij dat
allemaal zo bedoeld hadden. Het
buitenland reageerde echter heel positief.
Met Menuet is dat nu weer zo: het is weer
iets ongeziens, raar en bevreemdend,
omdat her niet het normale psycholo-
gische patroon is van een film, maar een
toestand en dat vinden velen dan niet zo
goed. Als dezelfde film van erkende
meester zou zijn, een Bunuel of een
Fellini, dan zou men het schitterend
vinden ...

Veto: Hoe komt uw vrouw Lili er zo plots-
op, na 25 jaar. om eenfilm tegaan maken?
Rademakers : Ze heeft eigenlijk altijd de
bedoeling gehad films te gaan maken.
Maar vanafhet moment dat we getrouwd
zijn en kinderen kregen ... Uweet dat het
voor een vrouw moeilijk is om dan
andere okkupaties te hebben. Ze heeft
zich wel steeds met mijn werk bemoeid
als assistente, en gelukkig maar. Maar ze
heeft altijd die ambitie gehouden zelf
films te maken. Enkele jaren geleden had
ze onderwerp dat ze absoluut wou
verfilmen en dat was Menuet. Ik zei:
"God, Lili, je weet niet wat je je op de
hals haalt. Ik vind het een meesterwerk,
maar ik zie er absoluut geen scenario in.
Hoe ga je'dat in godsnaam verbeelden 1"
Maar zij zag dat wél en ze bleef erover
doorgaan, tot ze dan bij Hugo (à Claus,
nvdr) te rade ging. Die vond het in eerste
instantie ook allemaal vreemd, maar ze
heeft Hugo eigenlijk echt uitgedaagd om
te protteren er een scenario van te maken
en ze hebben zich daar dan samen
aangezet.

Veto: Boon was zelf niet betrokken?

Rademakers : Neen. We hebben hem wel
ooit over het idee verteld en hij vond het
geweldig, maar hij wist ook nie wat
daarvan terecht kon komen. Inussen is
hij helaas overleden. Maar Hugo uit
Gent met het klare scenario terugkwam,
moest ik zeggen dat ik het fantastisch
. vond! Voor een zeer moeilijke film, moet
ik erbij zeggen, want dit is geen
alledaagse kost, dit is heel biezonder voor
een debuut. De rodace heb je nodig.zeker
bij een eerste film; dat moet direkt je
meest gedurfde zijn, anders kan je meten
vergeten.

Veto: Je kan jezelf ook schromelijk
overschatten...

tisch gedaan heeft.

Rademakers : Wat is uw rol als producent
in het tot stand komen 1

Rademakers : Kijk om de film zoveel
mogelijk authenticiteit te geven, moest
hij - vonden we - in België, en
Erenbodegem zelf opgenomen worden,
waar het van Boon uit gesitueerd is. Boon
zelf zei immers: "Waarom moet ik in
godsnaam reizen 1 Ik vind de mensen hier
naast mijn deur als die zijn precies
dezelfde als waar te wereld." Daarom
ging ik dus een co-produktie aan met
mijn vriend Drouot (nvdr: co-regisseur
met Co liet van Dood van een non (1975»,
om het allemaal wat gemakkelijker te
maken. Sommige Vlamingen riepen dan
wel meteen: onze Boon, door een
Hollandse! Maar wij kaatsten dan terug
dat Menuet uitgegeven is bij de
Arbeiderspers in Amsterdam in ongeveer
130.000 eksernplaren, waarvan er
ongeveer 115.()()() in Nederland verkocht
zijn en 15.()()()in België ... 't Is dus ook wel
degelijk onze Boon, begrijpt U.
Ik zelf juich zo'n samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen alleen maar
toe; zelfs iedere film zou in kombinatie
moeten, vind ik. zo'n co-produktie is
nochtans altijd een hachelijke onderne-
ming, weet U. Op één film na - da's nu
stom om dat zo t~moeten zeggen, omdat
ik die toevallig zelf gemaakt heb - maar
op Mira (1971) na heeft geen enkele
Vlaamse film ooit iets 'in Nederland
gedaan; zelfs De Witte (1979) niet, al was
dat hier dan zo'n sukses. Nederlandse
distributeurs zijn altijd huiveri)! ;
gebaseerd op niets natuurlijk, want het tij
kan morgen keren. Als zij een hit
voorspellen, doet ie niks en omgekeerd,
zo gaat dat, maar toch ... de angst blijft.

Veto: U werkt al zo Iang met uw vrouw
nauw samen. In hoeverre is haar debuut
echt van haar en niet een Rademakers-
familieprojekt ?

Rademakers : Deze film is voor 100 % van
haar! Ik heb me zelfs lang niet eens op de
set durven vertonen, om vooral niet in te
grijpen. En als ik dan toch kwam kijken,
merkte ik dat ze de situatie volkomen in
de hand had, dat liep uitmuntend. Ik heb
me dan ook nergens mee bemoeid. Alleen
met Drouot samen toekijken of alles een
beetje binnen het budget bleef. Dat liep
wel wat uit de hand hier en daar; mijn
vrouw heeft wat dat betreft nogal een
hard kopje, daar praatje moeilijk iets uit.

Veto: Als Ude afgewerktefilm nu ziet, wat
denkt U dolt als regisseur? Zou Uhet ook
zo gedaan ~bben?
Rademakers : Punt I is: ik zou de film
nooit gemaakt hebben. Ik vond Boons
novelle meesterlijk, maar ik zou er nooit
een scenario in gezien hebben. Misschien
denk ik wat konventioneler dan Lili. Dat
vind ik net zo knap van haar. Het is dus
zeer hypothetisch, maar als ik het zou
gedaan hebben, zou het heel anders

geworden zijn; ik vind net zo bijzonder
dat heel eigen is van haar. Ze hield me
ook op een afstand met reakties als
"maak jij maar je eigen films en bemoei je
er niet mee", waar ze gelijk in heeft
overigens.

En? Plannen?
Veto: Bent U zelf met iets bezit nu?

Radem~rs: Wel ik ga binnenkort
proberen Amerikaans geld te lijmen voor
mijn nieuwste film, die in Zuid-Afrika zal
spelen. Ik heb heel toevallig de hier haast
totaal onbekende Zuid-Afrikaanse
auteur André Brink ontdekt en dat is een
ongelooflijk knap auteur, grandioos!
Die Afrikaanse schrijvers behoren tot
onze Nederlandse literatuur en we
kennen ze niet eens, hoewel ze fantastisch
goed zijn; zo heb je naast Brink ook nog
J.M. Coetzee ... jongen, dat mèèt je lezen,
fantastisch! In het 7 miljoen tellende
Zweden worden die boeken op meer dan
IOO.()()() eksemplaren verspreid, stel U
voor! en wij hebben er nog nooit van
gehoord. Het boek dat ik ga verfilmen,
An Instant in the Wind, gaat over de
relatie blank/zwart; niet zozeer als
probleem op zich, maar vooral vanuit de
bevooroordeeldheid van mensen tegen-
over mekaar. Dat is een geweldig
onderwerp van overal' en altijd, en het
boeit me geweldig. Ik wil verdergaan in
de lijn van Max Havelaar (1976); ik vind
namelijk dat je vandaag geen vrijblij-
vende films kan/mag maken. Trouwens,
als ik een jaar van mijn leven geef aan
zo'n film, dan moet het iets zijn wat ik
echt de moeite waard vind om te
vertellen, met engagement.

Veto: Een Afrikaans-Amerikaanse co-
produktie dus. Met grote namen?
Rademakers : Ik prefereer onbekende
mensen, maar dan wel heel goeie, maar
de Amerikaanse producenten zullen
misschien voor de Box Office een grote
naam op de affiche willen. Hoewel dat
ook allemaal... kijk, de Amerikanen
denken dat dat zekerder is, maar ach, er
zijn tegenvoorbeelden genoeg. Neem nu
bv. Sylvia Kristel in EmmanueUe: een
film van niks; maar goed, toch maar het
grootste sukses ooit in Europa gemaakt.
Dus iedereen denkt: die meid heeft geld
aan d'r billen hangen, letterlijk. De ene
aanbieding na de andere dus. Wel al die
films zijn total Ioss. Het lijkt veiliger met
suksesnamen. maar vaak appeleert het
onbekende geweldig aan het publiek.

Jan H. Verbanek



maakt de noodzaak van dergelijke opties
vrijwel tot een evidentie.

achteraf. na de voorstelling van de
studiereferaten. rezen nogal wat vragen
over de toekomstmogelijkheden van
steenkool als energiebron. meer bepaald
voor de Limburgse steenkoolmijnen. De
discussie die daarop volgde. toonde m.i.
aan dat het publiek hieromtrent een
leemte aanvoelde in de studietekst van
het congresboek. dat weliswaar harde
cijfers weergaf maar toch bepaalde
aspecten over het hoofd had gezien. De
scheiding tussen technologische rationa-
liteit en politieke stellingname bleek hier
niet zo goed stand te houden. wat ergens
een algemene kritiek blootlegde op de
organisatie van deze studienamiddag. Er
is inderdaad de vraag naar de synthese
Van alle betrokken onderzoeksdisciplines
(technologisch. sociologisch. econo-
misch. ... ). maar bereikt men deze
synthese door elke discipline geïsoleerd
te benaderen en de resultaten hiervan
nadien te sommeren?

~ '7'

Interfakultaire kring organiseerde kongres

Energieproblematiek en .Gemeenten.
,

«Welvaart betekent nog geen welzijn. en alhoewel onze welvaart in
belangrijke mate door het energie-aanbod wordt bepaald. hoeft er
geen ongebreidelde groei van de energieproduktie te worden opgezet,
om onze samenleving een maximum aan welzijn te bezorgen», aldus
Prof. Dr. Ir. P: De Meester, groepsvoorzitter exacte wetenschappen,
tijdens de plenaire openingsvergadering van de studiedag
«Energieproblematiek en Gemeenten». Een voortreffelijke
organisatie door de Interfacultaire Kring (IFK) mag wel gezegd
worden, en een jaarthema dat zonder twijfel actueel te noemen is.
Op de vooravond van het grote energiedebat in de Kamer (of
laat het ons hopen), kan de synthese van de huidige
wetenschappelijke inzichten (zowel technologisch, economisch,
juridisch, filosofisch en sociologisch) en het doorspelen hiervan
naar de laagste echelons (de basis) van de politieke besluitvorming, .
de gemeentebesturen, bezwaarlijk als een onbelangrijk gebeuren
over het hoofd gezien worden. Evenmin door VETO!
Deze studiedag. op woensdag 3 maart
gehouden in het college De Valk. was het
kroonstuk van het project «Energievor-
men voor de toekomst. Stapstenen naar
een nieuwe samenleving» waaraan zowel
door studenten als leden van het W.P. en
het A.P. van verschillende faculteiten
werd deelgenomen.
In zijn openingstoespraak had Matthias
Lambrecht, voorzitter I.F. K.. het over
ver-veel-ing en apathie aan de universiteit
(meer dan een woordspeling?); daarna
spraken Prof. De Meester en attaché van
het kabinet van minister Geens, Ir. P.
Linssen respectievelijk over Energie en
Gemeentepolitiek (i.v.m. energie).
Vervolgens werd door gemeenteraads-
leden van diverse gemeenten. met name
Brugge. Maldegem. Antwerpen. Leuven
en Genk. per provincie een type-geval
van de Belgische energieproblematiek uit
de doeken gedaan.
Na de koffie werden in afzonderlijke
werkvergaderingen de resultaten van de
facultaire werkgroepen voorgesteld.
Spijtig genoeg - voor de VETO-Iezer
althans - kon ik mezelf niet opsplitsen. en
bezat de VETO-redactie evenmin
voldoende mankracht om ook over de
andere werkvergaderingen verslag te
laten uitbrengen. Uw verslaggever koos
voor 'Technologie'.

Werkgroep Technologie
Energievormen voor de toekomst zijn
niet alleen kernenergie (kernsplijting of
kernfissie), ook niet voor de interfacul-
taire kring. Kernenergie is misschien zelfs
de meest complexe niet van de
«alternatieve» energiebronnen (als we
steenkool en petroleum als traditioneel'
kunnen beschouwen), maar ongetwijfeld
de meest besprokene. De meest
controversiële? Waar we niet naast
kunnen kijken is dat kernenergie. meer
dan andere 'alternatieve' energiebronnen
een (voldongen) feit is. de kerncentrales
staan er! Wat de controversiële punten
betreft. meer dan alleen wetenschappe-
lijk belangrijk. zijn deze hierom des te
belangrijker voor onze samenleving.

In VETO nr 20 werd reeds uitvoerig
ingegaan op de wetenschappelijke
controverse rond de gevaren van lage
stralingsdoses. wat zijn weerslag heeft op
het vastleggen van de veiligheidsnormen.
Dit i· vooral belangrijk voor de mensen
die in de kernindustrie zijn tewerkge-
steld. maar ook daarbuiten. bv. in
wetenschappelijke instellingen (of
klinieken) waar eveneens duchtig met
radio-actieve stoffen wordt omge-
sprongen.

'KonJnld1jlcB IOpera,{ Gent

In de studenten referaten over dit
onderwerp (I) vinden we duidelijk
eenzelfde informatiebron terug. (Zonder
bronvermelding evenwel : het oor-
spronkelijke artikel is van de hand van
Prof. em. Joseph Rotblat (2) en verscheen
in nederlandse vertaling o.a. in Energiek.
informatieblad van V.A.K.S.) Spijtig
genoeg vinden we er niet de kritische
opmerkingen van deze J. Rotblat in terug
- over de inmenging door de belangen-
groepen der nucleaire industrie - en
evenmin wetenschappelijke gegevens op
basis waarvan de knoop zou kunnen
worden doorgehakt. Wel lezen we dat de
professoren Rossi en RadCord het met
elkaar oneens zijn (cfr. VETO nr 20).
maar persoonlijk betwijfel ik het sterk af
zij de enigen zijn die daarover een
«deskundig oordeel» kunnen uitspreken.
De aard dep wetenschappelijke gegevens
maken een dergelijk aureool van
deskundigheid vrij doorzichtig.

Afvalprobleem opgelost?
Het grootste gevaar van kernenergie
schuilt in de radio-actieve afval. we op
allerlei momenten in het energieproces
vrijkomt. aldus de auteurs van de
bijdrage over kernsplitsing. Zij stellen
zelfs dat men kernenergie als een zeer
veilige energiebron zou kunnen be-
schouwen. indien het gevaar zich zou
beperken tot mogelijke rampen in de
reactor zelf (smelten bv.); wat zich in
maart 1979 bijna voordeed in Harris-
burg.
Men heeft berekend dat men, in de
onmiddellijke omgeving van een
kerncentrale. bij «normale .. werking, per
jaar aan een geringere dosis radio-actieve
straling blootstaat. dan wat men zou
ontvangen met dagelijks twee uur TV-
kijken. eveneens gedurende één vol jaar
(drie m rem tegenover vier m rem). Alles
hangt echter af van wat men onder
normale werking verstaat. of men het bv.
tot de «normale .. werking van Tihange
rekent radio-actiefTritium in de Maas te
lozen. Dit gebeurt. maar de vraag is
natuurlijk volgens welke normen.

Gelukkig is die tijd voorbij dat men op
zee ging. de afval in vaten over boord
wierp. om dan te konstateren dat die
vaten niet wilden zinken en recht op de
kust af dobberden. Geen nood. dacht
men. men schoot er enkele gaten in, en ze
zonken wel, de vaten althans. Waren dat
de wetenschappelijke kinderziekten. of
klungelde men zomaar wat?
Tegenwoordig staat men wel verder: de
afval wordt bv. in beton of granietachtig
materiaaHtÎgesloten. Hoog radio-actief

afval smelt men in glas in (vltrificatle).
Volgens de Conventie VaD LoncIon. ook
ondertekend door België. kan hoog-
radio-actief afval ook niet meer in de
oceaan worden gestort. wat men in
België dan zou willen oplossen door het
te dumpen in' de Boomse kleilagea
(geologisch stabiele formatie). Een vraag
die ik nog graag gesteld gezien had -
maar de werkvergadering duurde ook zo
lang niet - is deze. hoever men nu staat
met het probleem van de corrosie van
gevitrifieerd afval. en wat men meent te
doen met de aanwezigheid van corrosieve
bacteriën in de Boomse kleilagen?

Zonneënergie :
twee toepassingen.

Ik zou een verkeerd beeld ophangen over
de werking van de studiegroep
Technologie. door enkel over kernener-
gie te schrijven. en dan enkel nog
over kernsplitsing. Drs. W. O'Haeseleer
sprak over kernfusie (3). waarvan vooral
te onthouden viel dat deze energievorm.
die a.h.W. op een tegengesteld principe
berust als de kernsplitsing. vooreerst ook
niet zo «clean» is als men het wel eens
heeft voorgesteld (men heeft radio-actief
Tritium nodig als grondstof). maar
vooral dat ze nog veraf staat van
eventuele economische rendabiliteit, en
dat men zelfs de technologie ervarr nog
lan niet meester is.
Vervolgens leverde ProC. Dr. Ir. R.
Mertens een bijdrage over zonneënergie
en haar toepassingen. Kort samengevat
moeten we daarin twee types onderschei-

den. enerzijds de zonaec:oUectören. die
zonlicht absorberen voor de opwarming
van bv. water. en anderzijds de
foto'foUaische zOBnec:ellen die bij
lichtinval een elektrische gelijkstroom
opleveren. Deze tweede toepassingsvorm
vereist echter niet diffuus zonlicht. wat in
onze Idimaatsgordel niet zo overvloedig
vookomt. maar deze energiebron
eventueel wel interessant maakt als
export-energie. De zonnecollectoren
betrekken ook diffuus zonlicht maar zijn
eerder beperkt in hun toepassingsmoge-
lijkheden (enkel warmteproduktie). Het
belangrijkste probleem i.V.m. zonneëner-
gie situeert zich namelijk in de
energiestockage, ten gevolge va,n de
tegengestelde evolutie tussen het aanbod
van zonnewarmte (veel in de zomer,
weinig in de winter) en de vraag naar
warmte (weinig in de zomer. veel in de
winter). De hiervoor vereiste accumu-
latoren en batterijen hebben momenteel
een nog beperkt accumulatievermogen
en een te klein rendement.

Waren er nog vragen?
Het zou ons te vér leiden al de besproken
energiebronnen (windenergie. geother-
mische en zeeënergie. enz...) hier opnieum
voor te stellen. waarvoor we ook immers
naar het congresboek kunnen verwijzen.
Ook de bijdrage van R. De Ooncker (4)
over procesverbetering en rendementsver-
hoging bij bestaande energiesystemen
heeft hier niet de verdiende aandacht.
echter niet omwille van een geringer
belang. Integendeel. de energiecrisis

Wilfried Allaerts
Referenties
(I) Ceulemans. M., e.a., 1982. Kernlissie. In:
Interfakultaire kring: Energievormen voor de
toekomst. Stapstenen naar een nieuwe
samenleving. Proloog Reeks. Bijdrage I. Uitg.
Helicon, Leuven.
(2) Rotblat, J., 1981 - The bulleun of tht
Atomie Scientist.
(3) O'Haeseleer, W. en Srujkers, M.. 1982 -
Kernfusie: werkelijkheid of vrome wens?
(zelfde ref. als (I»
(4) De Doncker, R.• :982- Procesverbetering.
(zelfde ref. als (I»

Eerste opera-ervaringen
WOZZECK

en TOSCA van
van Alban Berg
Giaccome Puccini

Over de noodzaak van opera hebben we het al gehad. Wie is
gëinteresseerd in opgeblazen dialogen, wanstaltige decors waarin
een dun verhaaltje is verdwaald, wie is gëinteresseerd in draken?
Niemand, zelfs Gerard Markier •niet. Hij gooide het over een
andere boeg, wil opera terug aktueel (aantrekkelijk) maken en
mikt op de jeugd. Kruis of munt, en het bleek munt: Mark De
Rijdt zag 'Wozzeck' en 'Tosca' en werd meteen bekeerd.

Tot voor december 1981 was ik nooit
naar een opera geweest. Ik had tot voor
kort een grondige hekel aan alle
gezongen klassieke muziek en vooral aan
die urenlange opera 's. Hoe het komt dat
hierin verandering is gekomen. kan ik
niet heel direct zeggen. Ik geloof dat het
gelijktijdig is gekomen met mijn
voorkeur voor de 'nieuwe' klassieke
muziek (Arnold Schönberg, Anton
Webern, Alban Berg, Karel Goeyvaerts,
Michaes Nymann ... ) dat soort muziek
kon me vroeger ook gestolen worden, het
leek me vreemd en bijgevolg was ik
vijandig gezing.
Vandaar lijkt het duidelijk te zijn voor
. mij. dat een bepaalde graad van

Iontvankelijkheid. een motivatie tot
blijvend luisteren met kritische openheid.
plus een proces van geleidelijke
gewenning aan' nieu we, vreemde
klankkleuren en -schakeringen, andere
ritmen enz.... tezamen met een
ontwenning aan de vlottere in-het-oor-
liggende 'klassieke klassiekers' (Kleine
Nachtmuzik, Für Elise ... ). daar zeker
niet vreemd aan kan zijn.

De 'ervaring opera' bestaat uit
versdhillende, totaal anderssoortige
deelervaringen.ï
LET OP
Er is op de eerste plaats de ervaring van
de muziek. Namelijk de partituur die
geschreven werd door een komponist. en
een bepaalde plaats en periode en dus
ook volgens bepaalde stijl-regels. En er is
ook de uitvoering op de avond zelf door
een orkest en een dirigent. Deze
onderverdeling geldt ook voor de
gezongen stukken (aria's)
Op de tweede plaats is er de inhoud. Er
wordt iets verteld in een verhaal of door
een toneelstuk; dat noemt men libretto
We kunnen naar het libretto an sich
kijken en ook naar de dramatische
vormgeving en uitvoering daarvan (de
regie en het spelen van de akteurs).
Op de derde plaats is er de materiële
vormgeving. het dekor, de kosturnering.
de belichting. podiumattributen.
Dit zijn alle elementen die de ervaring
opera uitmaken. Wat echter nog meetelt

daarbij is de persoon. die gaat kijken. De
voorkennis (voorbereiding). de
verwachtingen en zijn voorkeuren voor
de voorstelling hebben invloed.
Daarnaast ook -in mindere mate- de
'omstandigheden' tijdens de voorstelling.
(I)De partituur van Tosca is romantisch.
af en toe lijzig-stroperig (de Italiaanse
romantische traditie van einde 1geeeuw)
en ik had ook niets anders verwacht, al
had' ik ook nog geen moeite gedaan om
echt naar Puccini te luisteren. Enfin. ik
werd -vooral in deel 2- verrast door
stukken muziek van opmerkelijke
schakering. met ritmewisselingen. die me
na het trage. slaperige eerste deel wakker
schudden. Die Puccini beviel me alles bij
elkaar meer dan verwacht; vooral een
paar aria's hebben me muzikaal
ontroerd.
Toch verkies ik de muziek van Alban
Berg. Geen sekonde verveelde ik me. Die
muziek zit vol verrassingen, vol variaties
en grimmigheden. vol venijn. Duidelijk is
te horen dat met Wozzeck de Duitse
romantische traditie van Brahms,
Wagner, Mahler zijn hoogtepunt heeft
bereikt, en tevens zijn eindpunt: vanaf·
hier is de twaalftonenmuziek
(Schönberg, Berg. Webern) een uitweg.
Ze zal een totale breuk en toch een
logisch gevog zijn op de laat-romantiek.
Tegenwoordig luister ik vaker naar de
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kreten EI gefluister ...
Feu, tumée et flammes 0 In de nacht
van donderdag 4 op vrijdag 5 maart
"werd brand uitgebroken" in de
traphal van het Stuc-gebouw 0 Ver-
moedelijke oorzaak: het binnengooi-
en van een brandend voorwerp door
de verbrijzelde ruitjes 0 Even hing er
een waas van vlammen en rook rond
de Leuvense kultuur- en ontspan-
ningsburcht 0 Maar de Leuvense
brandweer stond klaar, zuurstofmas-
kers incluis 0 Het leken Marsmanne-
tjes, toen ze elk dreigend gevaar
wegspoten 0 Maar niet meer toen de
gedane inspanning achteraf werd
weggespoeld in de Stuc-bar 0 Uit de
muziekinstallatie daar schalde een
hitje van weleer 0 C'me on baby,
light my îire 0 't Is een zielig zicht:
A.S.R.-medewerkers .moeten langs
een zij-ingang binnen wegens hoofd-
trap versperd 0 En buiten ligt de
houtskool na te geuren.

't Wordt overigens hoog tijd dat het
vuur aan de schenen van deze
regering wordt gelegd 0 Bomma
Martens en zijn kliek bakken het al te
bruin 0 Met de derde trein worden

de joden van België naar hun Dachau
verspoord 0 Vooral de vrouwen
moeten weer het onderspit delven 0

Alsof ze dat nog niet genoeg moeten
doen 0 Maar kom, de ministers
leveren nu ook tien procent in 0 Als-
of dat ook maar een greintje bijdraagt
aan de inkomensherverdeling 0 En
toch blijft er kracht bestaan 0 In de
solidariteit als je wil 0 En als die ver
te zoeken mocht zijn: een mars op
Brussel geeft nieuwe energie •

Ook Herman De Croo heeft het
lentevuur in zijn botten 0 Bij wijze
van aprilgrap 0 Zonder voorafgaand
advies van de prijzencommissie
besliste deze liberale druiloor d.m.V.
zijn handtekening tot het opdrijven
van de prijzen voor tram- en bus-
vervoer met 25% 0 In het tweede
deel van zijn aprilgrap wil De Croo
wel de prijzencommissie betrekken
o Maar ons niet: de verzendings-
taksen voor postabonnementen op
o.a. tijdschriften zouden met vijftig
(50) procent worden verhoogd 0 En
iemand fluistert hier dat Veto een
tijdschrift zou zijn. WiV
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Vrijdag 12 maart

Zaterdag 13 maart

Zondag i4 maart.

Maandag 15 maart

Dinsdag 16 maart

Agenda
Redactie: Ingeborg Verplancke

UNIVERSITEITSCONCERT 20.15 U. Ü.IlDU U"mrsit~/tSD,*~"olv L. Weemaels
In Grote Aula; 150/80 fr. (org. Rektoraat KUL)

TEATER 20.30 a. Yog~/s door RADEIS
In Vlamingenstraat 85 (org. Stuc) Inkom 150/100 fr.

NACHT VAN DE BELGISCHE ROCK 21.00 u. T~" IIOOrtI~/~ IIIJII PtlSSIIg~ 144
Met LUNA TWIST, LAVVI EBBEL, SINGLES, ALLEZ ALLEZ, BRASSERS
Simon Vinkenoog presenteert dit gebeuren in Alma 11. Inkom 180/160 vvk
(vvk in JJ Records, Appel, Stûc, Pimpel)

Woensdag 17 maart

TONEEL 14.30 a. Mtljor BIIrlHI",(zie dinsdag 16/3)

LEZING 2.... L X..,iIIHn. door Prof. W. Van de WaDe, met daarbij enkele films
over Japanse kultuur. In Wen L, 8ste verd. (org. Eoos, Japanologie) zie oot del
TONEEL 2...... De ~ ~ van KVS
Stadsschouwburg, Leuven

TEATER~.30 a. Yogeb door RADEIS (zie dinsdag 16/3)

PRAATCAFE 21." L In Homocentrum Roze Drempel
(Maria- Theresiastr. 20)

Donderdag 18 maart

LEZING 2'.00 •• XtlWIiIHttII door Prof. M. Lathouwers
In Kleine Aula (Maria-Theresiacollege) org. Japanologie, Eoos - zie oot artIUI

LEZING 20.00 u.MtlllUclttlppelijhIIW~ lItIIIlfIIlÜI_ tllIt__ • door R. Jacobs
In Stuc, lste 'verd, (org. La Cecilia, Leuvens Anarchistisch Kollektief)

LEZING 20." u. Hn OIftWiüelbtgsprous ÜI X~",ltI (1._) door P.K.M. Tharakkan
I~ fak. Lett. en Wijsb. 13de verd. Inkom.Sû fr.

FILMVOORDRACHT 20.00 u. StIltI'; ÜI ZIIÜl-AlriJuI
In Stadsschouwburg, Leuven

TONEEL 20.15 a. Mtljor .",.", (zie dinsdag 16/3) zie ook artikel

TEATER 20.30 L Yore/s door RADE IS (zie ook dinsdag 16/3)

Vrijdag 19 maart

TONEEL 21.15 lL Mtljor .rlHI", Inkom 100 fr. (zie ook dinsdag 16/3)

TEATER lt.30 •• Yopb door RADEIS (zie dinsdag 16/3)

TENTOONSTELLING - tot 4 april Sµn ÜlI"f'IW I!II kkWklll,"""
In sponhal van Universitair Centrum voor L.O. en Spon, Terwunevest 101,
Heverlee Oratil toegan,

Zaterdag 20 maart

WEEJtEND ... ZL 1.... L tot zo. lt." ..
Thema: y,..,.,_ M _dt in 't Kasteeltje, Remylaan 9, Wijgmaal org. "Vrouwen
kristendom"' i.s.m, Dialoog - meer info: 016/227808

De licentie-studenten Germaanse filo-
logie nodigen u uit op een opvoering van

G.B. SHAW's

MAJORB~ARA

Op 16,I8en 19 maan telkens om 20.15 u.
en op 17 maart om 14.30, en dit in bet
Huis IIQ11 Chièvres, Groot Begijnhof

Inkom: 80 fr.

Kopiëren bij,
Sociale Raad:
1.5'1 ,Goedkoop

Kawabata Yasunari
herdacht

De Japanse auteur Kawabata Yasunari,
die tien jaar geleden stierf, ontving in
1968 de Nobelprijs voor Letterkunde.
De Japanologie (onderdeel van Sinologie
kring Eoos) zal deze auteur herdenken
d.m.V. een aantal aktiviteiten:

Op lIlUDdae 15/3 (zie agenda) wordt de
film A Paee orMact- gedraaid. De film
zelf is van Kinugasa, maar gebaseerd op
een scenario van Kawabata. In de film
wordt het sfeerbeeld van een gekkenhuis
opgeroepen, waar een man werkt met het
doel dichter bij zijn vrouw te zijn, die er is
opgenomen. Schoonheid en Droefenis
gaan samen als kenmerken van deze
man; dit is typisch Japans. Het is een
stomme film met op de achtertaal
ritmische muziek.

Op __"17_ngeeft Prof. W. Van
de Walle een lezing, die wordt gevolgd
door een paar kortfilms over Japanse
kultuur.

Op tIoIIdenIq 11 ...... belicllt Prof.
Lathouwen de auteur Kawabata in een
lezing die doorgaat in de Kleine Aula.

Iedereen wordt vrieodelijk uitgenodigd
op deze manifestaties.

IV

OPERA 20.00 u. De iHlrbier1It111 SellÎUll door de Reynaertghesellen
Stadsschouwburg Leuven

TONEEL 20.00 u. Xees B"" door de Dijlezonen
Stadsschouwburg Leuven •

INFOFEEST 5tü illfoln" 1IHIfI~,.efIIu. (alles i.v.m. vrije tijd en vreemde talen)
Op HeizeI (paleis 4), Bxl. (org. Centre d'Animation et Langues, mmv Vliebergh-
Sencie-centrum en Medoc)

CONCERT 11.00 lL Z~fCfHlCnt Jan Vermeulen, piano
Gothische Zaal van stadhuis Leuven

OPERA 12.00 a. IlIIeUlbt, 0' AI«m van Gluck
In KNS. BXl, inkom gratis

OPERA 15.00 lL G'M",U repetitie 1It111Ak~m
In KNS Bxl., gratis voor houders van een Stuc-kaart

TONEEL 13.30 en 20.00 u. De Wuel4lllerbeu",tlr door ARCA-Gent
Stadsschouwburg Leuven

FILM 20.00 u. A PlIg~ ol Mtltbress (Kinugasa) in Sencie-instituut (Ravenstr.)
3de verd., 03.02, inkom: 60 fr. (org. Japanologie, Eoos) zie oot artikel op deze blz.

VOORDRACHT 20.00 u. Belgisch ptlrl~",~IIt. PoihIel 10r_ ol_rtiOllnulltlletltu!
Boven lokaal "Tijl", Hogeschoolplein 8 (org. Liberaäi Vlaams Studentenverbond)

TEATER 2• .30 L Ik wist .in tIIn Ë.g~lIDuI:o..o; WIlS door RADEIS, in Zaal Lido
Inkom 150/100 fr. (org. Stuc)

LEZING 2•.••. AIIfHIII rfIIIII J>dIo Ne"'" nt Octnio I'tI: door J. Iven
In Lelt. en Wijsb., 8ste verd, (org. Wereldwinkel)

VOORDRACHT lt...L 0".,... tIIdIrd..,: • .......,.,. _ Staan
door P. Geurts, Cult. Centr. Brusselsestr. 63 Leuven (org. Leuvense antroposofische
werkgroep)

DEBAT lt..... De :Ut _ ,. tiGsi~ht.u. ÜI kt ...... oMcrwlft
M.m.V. prof. M. Pinnoy, prof. W. Wielemans,J. Wijnene.a.-ModeratorR. Bosteels
In Maria-Theresiacollega, lokaal 14 (org. Klio)

TONEEL 2U5 •. MII}M- ........ (G.B. Shawl door lic.studenten Germaanse
In het Huis van Chièvres (Groot BeJijnhof) Inkom: 80 fr. .

Wozzeck en Tosca
Vervole YaD pa&ina 7

twaalftonenmuziek. Al is Wozzeck nog
niet geheel volgens die techniek
geschreven, mijn kontakt met die
'Weense school' heeft me het muzikale
aspekt van die opera helpen slikken en ik
houd zelfs van die partituur. Ik moet nog
altijd niet onmenselijk veel van opera
hebben -ik verkies orkeststukken of
kamerrnuziek-, maar voor Wozzech wil
ik wel veel geld afdokken, als die nog eens
in Brussel is.
(2)Over de uitvoering wil ik enkel dit
kwijt: 'Ik weet er niet genoeg van. Of
Sylvian Cambreling een beter dirigent
was dan Gianfranco Massini? Daat dat
door deskundige musicologen
be diskussiëerd worden... Ik ben
muziekliefhebber. '
Afgezien van de stijl vond ik beide
voorstellingen prima, goede orkestratie
en opmerkelijke zangsoli maar ik ken er
eigenlijk niets van. .
(3)Het libretto van Wozzeck kende ik
bijna voor ik ging kijken. Ik had ter
voorbereiding het toneelstuk 'Woyzeck'
van Georg Büchner -een naam om te
onthouden- gelezen.sommige stukken
meerdere keren.
De tematiek van Wozzeck spralc me
enorm aan, en naarmate ik meer te weten
kwam over Woyzeck en Büchner en over
Berg en Wozzeck, werd ik meer en meer
gespannen, mijn verwachtingen waren
werkelijk zeer hoog. Ik hield zoals je ziet
van Wozzeck voor ik ging kijken.
(Tussen haakjes: de film Woyzeck van
Werner Herzog met oa Klaus Kinski als
Andress Woyzeck schijnt ook al een klein
meesterwerkje te zijn ... )
Tosca kende ik niet; het leek me een
gewoon stuk met enkele dramatische
spanningen, maar weinig psychologisch.
Misschien had ik meer van Tosca
gehouden, als ik het toneelstuk vooraf
gelezen had en iets meer achtergrond zou
gehad hebben dan een klein artikel in
'Muziek en woord'? Ik weet niet, maar Ik
betwijfel het: ik hou. van Wozzeck om
zijn psycholo~ en Tosca is en blijft -in
mijn ogen althans- een gewoon spannend
drama.

(4)Tosca werd traditioneel geregisseerd I
en gespeeld, dèja vu, zij het met I {
overtuiging -Wozzeck was goddelijk. X
Het spel van de aeekteurs was origineel en
verrassend, volgens een nieuwe kijk op I
theater geregisseerd, en ook overtuigend.
De regisseur, Hans Neugebauer
(Keulen), heeft ervoor gezorgd dat het
stuk tijdloos is, dus altijd geldend men dit
door de witte kleur. Alles is wit, de
figuren zijn ook wit, alleen zijn de
hoofdfiguren min het gezicht groen of
rood of wit, wat symbolen zijn voor wat
ze vertegenwoordigen, waar we zijn zo Vernll& 'faD lezersbrier pagina 2
reeds bij vijf gekomen ...
(S)De regie kan moeilijk losgescheurd
worden van de materiële vormgeving. Bij
allebei de opera's waren belichting,
gebruik van ruimte, dekor, kostumering,
podiumentourage zeer geslaagd.
Wozzeck was tijdloos modern nieuw -
Tosca was volledig gesitueers in zijn tijd,
klassiek, in de lijn van de andere
opera's... Dat belet niet dat ik de
vormgeving van Tosca schitterend vond,
zeker de belichting. Wozzeck was
daarom beter, omdat hij nieuw Was,
verraste en telkens opnieuw de aandacht
op de .inhoud trok, een witte. tijdloze,
koude parabel over kleine mensen.

Je ziet het: liefde is blind. Ik hield al van
Wozzeck voor ik hem gezien had. En ik
houd nog des te meer van hem, omdat
mijn verwachtingen -die nochtans zeer
hoog waren- meer dan ingelost werden.
Over smaken moet men niet redetwisten,
dat heeft trouwens met rede niet veel te
maken; ik weet alleen maar dat de
volgende operauitvoeringen echt wel heel
erg goed zullen moeten zijn, willen ze in
het licht komen van mijn geliefde
Wozzeck.

Mark De Rijdt

r-,--~ZoEKER-TJE:iöTr.-·.--T
I Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I valcje tussen de woorden.'Zenden aan Van Evenstr. 2d I
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kopieren

IL _
worden,' de vinnigheid verdween
langzaam uil de aktie, de aanhang
verzwakte, en men slaagde er slechts
moeizaam in de problematiek bij de
studenten open te trekken (wat de
briefschrijver împliciet toegeeft,
waarom anders die prikaktie ?)

-H.F. : de auteur vanhet artikel werd
logistiek gesteund door 4 redaktie-
leden ; in feite waren er trouwens
twee auteurs (niemand in VITO
heeft S initialen). Verder willen wij
de woorden van Luc Baltussen
aanhalen op de bewuste SORA, die
veel bijval oogstte,' "de taak van
vrijgestelde heeft ook een zekere
politieke lading. Het is dus mogelijk
om iemand omwille van zijn opvat-
tingen als vrijgestelde te weigeren"
(geparafraseerd). De diskussie was
duidelijk niet zo zuiver op de graat
als de briefschrijver wil doen voorko-
men... Er is inderdaad uiteindelijk
gestemd over beroepsfouten, maar
dat is o.i. in het artikel niet ontkend.
Tenslotte, als men niet het vertrou-

~ wen krijgt, dan is er feitelijk
wantrouwen. OK, zo staat het niet
genotuleerd, maar de briefschrijver
zoekt alweer spijkers op laag water.

- Tot slot willen wij erop wijzen dal
VITO zeer nauwgezet én volledigde
aktie verslagen heeft, wat de feiten
betreft, en dat wij ons zeer. terug-
houdend betoond hebben waar het
analyses betrof, precies om het·
goede verloop van de aktie niet te
storen, op welke wijze dan ook.

De redaktie

ZOEKERTJES
Gezocht: brandblusapparaat, gepikt
tijdens karnavalsnacht 23 febr. van ons
kot, Vital de Costerstr. 68. Kan de
"plezante" het a.U.b. terugbezorgen?
(Inlichtingen ook welkom.)

Met tranen in de «leen en de krop in de keel
vond ik op woensdag 10 maart mijn fiets
terug voor het Stuc. De zelfklevers van de
krant die durft waren er weliswaar niet
meer, maar wie zal dàt een zorg wezen?
Dank, 1i~1I~d;~f, dolik!!! WiV

op

VTK
nog

goedkoper
leden 1,25

niet-leden 1,40
.Wegens ziekte van een lid van het Alma-personeel
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