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De6at extreem-rechts

Open. :brlef aan de ~Ice-r~ct.or
Aan Prof ... or Tavernier

.Katholieke Unlve,./te/t te Leuven
Naam'Ntraat 22
3000 Leuven
Geachte Heer,
Op 9 maart 1982 hield de Nationalistische Studenten
Vereniging (NSV) een misleidende meeting over Zuid-
Afrika, met als spreker Wim Jorl .. en, een belangrijk lid
van Prot .. , een organisatie diè welbekend is voor haar
openlijke racistische overtuiging.
De ieden van de InterNltlonale .tudent .... Organlutle
w., Leuv.... (ISOL) waren verwonderd en enlgszina
teleurgesteld door uw beslissing zo een aktiviteit te laten
plaatsvinden binnen de Universiteit, want wij beschou-
wen deze meeting als een publieke manifestatie van
racisme. En het Is werkelijk ongelooflijk dat zo een
publieke racistische activiteit toegelaten wordt precies
gedurende het Jaar dat door de UNO als jaar tegen het
racisme werd uitgeroepen en ondanks de beslissing van
het Belgische parlement over Racisme.
Bovendien vinden we uw beslissing nogal bevreemdend
en onbegrijpelijk voor buitenlandse studenten. Want hoe
kan de Universiteit aan de ene kant beweren dat
buitenlandse studenten geïntegreerd zouden moeten
worden In de Belgische samenleving, en anderzijds een
racistische meeting goedkeuren?
Wij zijn bezorgd en wij denken niet dat deze tweeslach-."a_.hQU!1ing• zj;.bijdrag"e_n_t~t de integratie ,van,-"'"f W"'•• :lti{ :Wtj.lijn~ln viIï"ÖVer..:.
tulgd dat deze SkttVltftlten binnen de K.U.Leuven de
gewenste relatie' tussen Belgische en buitenlandse
studenten zal bevorderen.
Zodoende vinden we dat de universitaire overheid meer
aandacht zou moeten besteden aan de ontwikkeling van
zulke aktiviteiten, want zij kunnen leiden tot de
verslechtering van het sociale klimaat aan de universiteit.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en wij
verblijven,

a

Wim Jorissen op
het NSV-debàt over Zuid-Afrika Hoogachtend,

O. raad van ISOL

To ProfNsor Tavernier
Katholieke Unlvera/telt te L.uv.n
Naam... traat 22
3000 Leuven
Dear Sir,
On March 9 1982, the Nat.lonalistische Studenten
Vereniging (NSV) held a misleading meeting on Sou th-
Africa, with as lecturer Wim Jorlss.n, an important
member of Prot.a, an organisation whic'h is weil known
for its overt racist opinlons.
The members of the InternatIoneI Student Orga .... 1on
of LOuw.ln (ISOl) have been astonlshed and somahow
disappointed by your dec ision to allow such an activity
to take place within the University, for we consider th is
meeting as a public manifestation of racism. And it is
really unbelievable to allow such a pubIIc racist activity
precisely during the year which has been chosen by the
UNO as the A ntl-R aclsm Y.ar and desplte the decislon of
the Beigian Parliament concerning racism.
Furthermore we think that your declsion is ratherstrange
and cannot be understoad by foreign students. For how
can the University on the one hand claim that foreign
students shouid be integrated in the Belgian community,
and on the other hand approve of the organisation of a
racist méetlng. We are afraid, and we do not think that
such an ambiguous attitude will contribute to the
integration of foreign studenta. And we are not convinced
that those activities within the K.U.Leuven will improve
the -rolatk;nsb;p that shoutd exist betweeo Belgian an..;.d~_......_~_
foreign studenta.
Thus we think that the authorities of the University
shouid pay much more attention to the develop ment of
such activities, for they may iead to the deterioration of
the sociai climate at the University.
Thanking you in advance for your understanding, we
remain,

Sincereiy yours,
Th. councll of ISOL

MEDEBEHEER
,

De zaak' Martin •laal (na wo 11) en de internationale
wetten die ook Belgit toen onder-
schreven heeft.
Stevm d! Batseller (bezieler van Passage
144) zou aantonen hoe totaalweigeren
wordt gekriminaliseerd, terwijl leger en
bewapening niét als krimineel worden
béschouwd.
Myrthel Salomon (G.-Dr.; worzitter
van de Internationale van Oorlogs-
tegnstanden) zou willen duidelijk ma-
maken dat totaalweigeren een interna-
tionaal en radikaal verzet is tegen hel
militarisme.
Lotie Van Ourtrive zou mee willen
vertellen over de verrechtsing van de
staal en de inzet van het leger in

Je kan door een rechtbank enkel veroordeeld worden als de ten
laste gelegde feiten bewezen zijn. Dat kan op verschillende
manieren: je kan, om te beginnen, bekennen. Daarmee is dan de
zaak afgedaan. Het gerechtelijk apparaat heeft ook een heel aantal
onderzoekshandelingen ter zijner beschikking om een bepaalde
aanklacht te bewijzen: huiszoeking, getuigenissen van derden,
konfrontaties met het slachtoffer, enz. Ook de verdediging heeft het
recht een aantal getuigenissen aan te voeren die de versie van de
beklaagde ondersteunen.
Zulks gebeurde ook op 19 maart. Martin Van Kerrebroeck stond
terecht omdat hij weigerde gevolg te geven aan bevelen, zoals het
officieel heet. '
Na zijn statuut van gewetensbezwaarde aangevraagd te hebben,
besliste hij totaal te weigeren: noch legerdienst, noch burgerdienst.

Ma~in bracht ~en .~antal getu~- Getuigen
gemssen m~e die ZIJnt~taalwel- •Acht (bekende) personen verklaarden
geren vanuit hun ervaringen of zich ertoe bereid te getuigen ten gunste
studiediscipline in een breder van Martin:
kader probeerden te plaatsen. Jaap K1'lIithofwil de maatschappelijke
Het Openbaar Ministerie, de oorzakenvan Martin's dienstweigeren
vervolgende instantie in een nader toelichten.
rechtsgeding opperde tegen de- Jef ll!burgs (van de w~reldscholen;

, somrmgen zullen hem ZIch nog wel
~ gang ~an zaken bezware~. herinneren van het A-24 proces) zou het
De getuigen kennen Martin willen hebben over de Noord-Zuid
niet eens persoonlijk en kunnen onderdrukking, en over het verband
daarom geen relevante informa- Derde Wereld en kansarmen in ~Isit.
. . d k .. Jean Fabr« (Fr.; vz. van de Italiaanse
tie 10 eze zaa aanvoeren. Partito Radica1a) zou stellen dat een
Protest van Martin:" "Ik ken demokratie per definitie het recht op
deze mensen wel, zelfs persoon- gewetensbe~aren moet .erkenne~ .en
lijk en ook buiten de kontekst dat t'?taalwagere~ de .~vente ~1t1nl
.. I' ". van die bezwaren 11. HIJ zou ook diepervan mijn totaa weigeren. willen ingaan op het Nllrenberg-tribu-

binnenlandse veiligheid .
Leo Apostel (prof. filosofie R.U. Gent)
zou willen aantonen hoe in de huidige
historische gegevenheid het gebruiken
van fysisch geweld zoals door een leger
geen zin heeft. Tevens zou hij de morde
struktuur schetsen van het militair
apparaat en het samengaan ervan met
de staat.
Peter Vanhoutü tenslotte zou willen
getuigen over de wantoestanden en
diskriminaties bij het tewerkstellen van
,Rewetensbezwaarden.
Op paam .. een Yenlag .. a liet proces ea
eH nrtJarlDa yu Martin Vu Kerre-
broed: Elke wroortkl"" u ee" ~roo,...IiII, VII" •• _"""'ie.

I ,

t

Leo Apostel tri Marti" Va Ke"tbroeck

Studenten in de raad
Hebben studenten invlottd In de
Hogeschoolraad of staan ze
buitenspel? Een diskussie over
zin en onzin van het raadswerk
met de acht studentenraadsiedelll.
Tevens een oproep voor
kandidaat-raadsleden, want de

naderen.

Hoeft het allemaal nog wel? In Neder-
land lijkt men -dat bleek uit onze
kontakten met het TIlburgseHogeschool-
blad (zie kranteknipsel hierboven)- wat
teleurgesteld te zijn in vroegere verwach-
tingen. Ook Kringraad stelt binnenkort
het probleem van medebeheer aan de
orde in een debat.

Meer over dit alles op pagina 5.
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D'er was een tijd, en die is niet eeni zo ver I
af dat de studenten met honderden
te,elijk het de f1i~n moeilijk maakten'l
ter verdediain, vd .a.'anvrije radio, hun
Scorpio. Dit herolame uit de beain-,
periode is voorbij, gelukkig maar. De
pmmele toestanden zijn vervangen door'
geperfektioneerde (duurzaam, maar ook
duur) apparatuur en Scorpio ~ft al zo
lang veilig boven 't 'Stuc. Maar er schort !
iets aan, er klopt iets niet. Wat 1

Heel veel, Scorpio is tot een instituu
verworden (hetzelfde is van een boel
initiatieven binnen het studentenmilieu:
te bewijzen), een gezond bedrijfwaar veel
kapitaal voor nodig is, veel plaats en een:
sterk gecentraliseerde leiding, kortom, je
hebt of je -bebt het niet. En het is er,
juicht, volk, het is er allemaal aanweZl~'g:
Scorpio kent zijn driemanschap dat
skepter zwaait. En het kapitaal,
plaats? Ook dat moge geen probleem
vormen voor een ekspanionistisch opzet;
De KUL beeft altijd wel enkele centeq
over, maar vooral veel plaats ter beschik-
king. En als men braaf is, wil men wet

mOFn neerleaen 1Het pat in de eerste
- - -\ pIaa .. IlOl altijd om bet zuivere inzicht

en aa~voelen dat IOIidariteit de 1peCifae-
ke politieke atrukturering van een be-

, pulde vorm van terreur ~.
IOp 28 maart zijn er in EI Sal~ I Wat doea we dan? We bonen met z'n
vador verkiezingen. Er zijn ongeveer allen IlOl niet naar ainder (alhoewel, een
zeven deelnemende partijen, waarvan, paar vermoorde BeJaen zou mÎllChien
allen, inbegrepen Duarte's christen-. niet "echt zijn om 'I"IIIIe - tot een
demokratische partij,. het medebeheer~uilJelProken afwijzen vàn Duarte te
van het volk rechtstreeks of onrecht-. bmJaen ... eÎJeD blOO!f, eiFn v1eel... kijk
streeksafwijzen. DejuntavaóDuartedie ,mur naar al die Nederlmtders die dit
de verkiezingen inricht stelt de kiezer' Meltend zo plots op ,traat Fmmen
voor de keuze; ofwel een P.C.D.-stem, zijn. ..). All we murenkei de arote maaaa
ofwel overwinning van extreem rechts en tot een ieta afstandelijltere inlte1lin, ten
ergere terreur. De gruwelijkheden van de. opzichte van Amerika (en 'DaIJu'), en
junta zijn u allen wellicht bekend - voor- tot een ietaja beWUltere Üllte11ina ten
al nu de laatste weken El SaJvador ook oventaan ran de' noodtoestand van
een plaatsje onder de zon van pers en volken ,ZQIII dat van EI Salvador of
media is gegund. Deze propaganda is een Afatwaman kwme brenFn. Die bewuat-,
farce die president Napoleon heeft beid Fldt ooit voor meJUendie zich voor
durven opstellen door zich rechtstreeks de LeuveJUe lt,Udentenbevolkina aktief
op de V.S. te beroepen en door (onrecht- maken. Dit vind ik jammer: dat er
-streeks) de steun van de internationale binnen de ASR zo'neverba1e lteekspel1e-
demokratie te veronderstellen. , tja aeorpnizr:erd worden - val. de open
Het volksverzet. bij monde van het brief van Veto in Veto nr. 22; de open
FDRlFMLN , doet niet mee. Zij ziet brief van VRG op dit artiltel in Veto
zichzelf niet vertegenwoordigd in de deel- or.U - en dit terwijl er zich ainder "zo
nemende partijen . Het FMLN wil ver" ec"te drama', afapelen. Waar ...
«onderhandetingen over een nieuwe, po- wij lMt ..... ,
litieke, ekonomische en juridische orde ',A1 wie zich een voontander van demo-
die de totale en demokratische deelname µ.tie noemt moet zijn of baar keuze al
van de verschillende politieke, sociale en :gemaakt hebben; neen aan de onder-
ekonomische . categorieën mogelijk drukking van een volk. Voor het volk van
maakt.( I) El Salvador heeft het woord 'demokratie'
Over de verkiezingen zelf is hetvolgende nog een werkelijke betekenis. Als je dan
bekend: iets get je idealen doet, vergeet dan

I. Wie stemt krijgt een stempel op de vooral niet er het csllenti!1ekontakt mee
. identiteitskaart en moet met de duim in te (onder)houden wanneer je je in ëën of
"Onuitwisbare inkt, zodat ie geen twee andere organizatie 'voor de goeie zaak'
keer kan stemmen. aktief maakt. '
2. In de door het volksfront gekon-

trolleerde gebieden zullen geen verkie-
zingen plaatshebben. Er leven zo'n
120.000 mensen. Het tekort aan
stemmen zal echter worden - aangevuld ..
door de inrichtende junta zelf; bij een
overval in een gemeentehuis werd een
serie blanco - identiteitskaarten 8evon-
den, In het verleden was het reeds zo dat
de militairen in de kazernes de onuitge-
brachte stemmen bijvulden.(I) Het idee veeleer een mythe, dat Radio
Door dez kontrolemaatregelen heeft de Scorpio een instrument zou worden in
junta de macht op bet volk menen te handen van de 'lokale' Leuvense bevol-
waarborgen. Qn ding is duidelijk; de king, waarmee deze haar stem zou
verkieziDFft zijn helemaal niet vrij - noch kunnen laten horen, is heden ten dage

-:.._.-.....---Jernokratisch. Het is niet verwonderlijk definitief voorbij. Volgende anekdote
'dat het volksfront zich uit deze korrupte kan de stroom geruchten van de ontsla-
boel wil houden. gen binnen Scorpio om :politieke rede-
De internationale demokratie begint zich den' enkel bevestigen. De weerhaken van
positief tegenover de oppositie van het de secrpioen zijn nog enkel naar binnen
volk op te stellen. Pax Christi, Broeder- gericht, en de progressieve beweging in
lijk Delen en andere meer grotere ergani- Leuven moet zulks heel dringend besef-
zaties opereren in ons eigen kikkerland fen. Scorpio is op dit' ogenblik nog
om Tindemans tot een meer genuanceerd nauwelijks een 'studentensurrogaat' van
standpunt aan te zetten. Zaterdagmiddag een bleke BRT-2-Brabant, en de enkele
13 maart werd in Tindemans' tuin een beheerders hebben besloten 'de bevol-
kruis met .. 30.000 doden .. geplaatst; kin toe te spreken of te zingen', in plaats
wanneer vaderlief van de vergadering . van het omgekeerde dat eerst in een
rou thuiskomen, wachtte hem ook nog 'vrije, lokale radio' aan de basis lag.
een verzameling foto's van de gruwelen Peter Van de Velde vroeg me een drietal
van dl' junta in EISalvador. Hopelijk zijn weken terug of ik niet geïnteresseerd was
het ook d~ze 'kleine dingen' die het zullen zijn programma 'Boemeltje van Purme-
doen. VnJdag.Jongstleden we~ bek~nd rent' over te nemen. Dit programmat
gemaak I dat vier Nederlandse Jou.~nahst, '. komt in de ether op zondagavond tusssen
en werden vermoord, Tekens WIjzener . 21 h en 22 h. Samen met Renaat wordt
op dat dit het werk is van de junta. Zeker- het programma voorbereid en in- ons
heid I.V. hiermee is vooralsnog niet eerste programma doe ik volgende
bekend, In elk geval was h~t al genoeg aankondiging; "Het volgende plaatje is
voor de Nederlandse bevolking om mas- opgedragen aan de 1200 overheidsamb-
saai Ie protesteren. tenaren die vorige week, gewapend met

helmen, stokken en vuurwapens in de
Leuvense straten op een geslaagde ma-
ruer het ballet 'Repressie in Polen'
opvoerden. De vertoning was zo sukses-
vol dat achteraf in de rijkswachtkazerne
nog 212 jongelui om een bisnummer'
smeekten ..." Het betreft hier een satiri-
sche uitlating op het optreden van
rijkswacht en' politie ten aanzien van
diegenen die op de bewuste woensdag-
avond wilden protesteren tegen de Tak-
betoging in Leuven. (Zie enkele Veto's
geleden). Mijn woorden zijn in de ether
nog onderweg naar de Leuvense radio's
,of daar rinkelt al een telefoon door de
Scorpio-studio. "Hallo, hier met Marc
van de programma tie. Het gaat niet op
om op Scorpio kritiek te geven op de
rijkswacht en zeker niet op dit moment."
Men heeft schrik dat de rijkswacht wel Buiten staat een groepje vakbonds-
eens zou binnenvallen, na het horen van mensen te praten. Uit de Maria-
zulke '~~~rpe kritiek'. Enkele dagen Theresiastraat komen enkele spoor-
later Ic:nJgIk een telefoon van Peter De wegarbeiders over het stationsplein
Mol, alias ~ohan Va_nLaar, die mij laat aangewandeld met een spandoek.
weten dat Ik Scorpio met langer pro- We gaan met een camion nette naar
gramma's hoef te maken: Een opm~~ing e.r..ussel, naar de tweede staalbeto-
~n ~Jn kant, dat h.ethier een satirische ging. Na een half uur kunnen we
wtlatmg betrof, en met eens een konkreet
beeld opwierp. op welke beestige manier vertrekken. Aan de Bondgenotenlaan
dat de flikken in politika en daarbuiten, moete~ we rechtsomkeer maken, de
er op los sloegen, dat het niet eens het straat IS geblok~eerd, onder enkele
formuleren betrof van een politieke rode vlaggen Zit ~n grote ~roep
iis .... werd terzijde geschoven. In andere mensen op het asfalt, de meetIng In
"nden noemt men zUlk een gedrag, als de Germinal Is blijkbaar al gedaal).
het om een professionele bezigheid gaat, We rijden de stad uit, de autostrade
berufsverbot, maar in ons katholieke - op.
Leuven, door Onze 'Vrije radio's' wordt

•.aJ1ea met g1im1achweagetelefoneerd... _~niekomen I,n .B!u~ zien we

Solidariteit en
solidariteit

Solidariteit met het volk van EI Salvador.
Hiertegenover heb je verschillende hou-
dingen. Bij een prikaktie voor EI Salva-
dor halen sommige mensen hun neus op
met een ironisch-verwijtend" En Afgha-
nistan dan 7" ,of, " En Polen dan ?" Nog
populairder ishet berustende" Je kunt er
toch niets aan doen. "En dan heb je nog
de mensen die EI Salvador ' zo ver '
vinden. Zoals mijn moeder ;" Als we
maar allemaal in onze eigen omgeving
ons steentje bijdragen. "

De eerste houding is in mijn ogen enkel
. aanvaardbaar als die mensen zelf zich
inzetten voor solidariteitsakties met Af-
ghanistan of met Polen. Maar dan nog;
het is weer zo jammer als zou solidariteit
moeten gebeuren vanuit een sympathie
voor, zoals dat heet, 'de Amerikanen '. of
met 'de Russen'. Iemand die zich met
dingen zoals solidariteit bezig houdt
komt onvermijdelijk ooit eens in het
gevaarlijke vaarwater van de politiek
terecht. Toch hoeven solidariteit en
politiek volgens mij niet meteen samen te
gaan, zeker niet voor de student; omdat
die nog niet in het maatschappelijke
leven staat, kan die de politiek nog
omzeilen.
'De bittere ironie van de Itrijd _het
,volk van EI Salvador Iiat inderdaad in hetl
leit dat bet een ,trijd ia op bet arate plan
Ivan twee ~ldmachten. Betekent dat
Ldan ook dat wij er mur ~ bYltje bij

"i'

,;..~ ,

Mieke Cantineaux

(I) Zie a.o. Infoblad van het Leuvens EI
Salvador Komitee (L.E.S.K.) van 7
maart '82.

Scorpio (1)

,
Scorpio lijkt dus perfekt op wea om
binnenkort zich in te panen in de
vloedgolf van liberale radio's die ons
land lijkt te gaan everspoelen, met
gecensureerde. geselekteerde informatie.
Scorpio z:eat schrik te bebben voor een
rijks_chtinval. Het YCrledenheeft be-
wezen dat op een moment duizenden
klaar stonden om Scorpio te verdediaen,
en dat als gevolg daarvan een poging 'tot
inbeslagname niet gelukt is. De vraag is
of heden ten dage nog velen - en ze~·
binnen de progressieve beweging - zin
zullen hebben om dit BRT-2..surropat te
verdedigen ...

Meer dan ooit is er in Leuven nood aan
een vrije zender, die 'YCrkelijkde noden
en strijdkreten van de buis eelfspreek-
buis biedt.

Luc Vanheerentals

Scorpio (2)
Daa Scorplo (het teken aan de WIlndof
mooie liedjes duren niet lang).

effentjes iets voor ~èregelen. Dit ia danl
ook Fbeurd. varia! ... aut Scorpio
verhuizen, ze krijgen nieuwe studio's in
een ander (beter. schoner. mooier) JO-
bouw van de Katholieke Unief. Maar
studio', inrichten kost FId - toch tegen
de honderdduizend - edoch 'we vinden
dat wel...' Ben ik araeloze pennelikker.
daar dan tegen, ben ik jaloen? Wat zou
dat. als ... Inderdaad. de opofferingen
hjken me te groot,·

Daarvoor eventjes akademiejaar 19~1,.82
onder de loepe nemen. MinsteDI drie-
maal was Leuven verhit. Tweemaal om
vijf frank (zijn uw jassen al droog?) en
eenmaal omwille van een TAK-oprilping
van joede smaak. Driemaal waren de
rijkswachters provocerend en charge-
rend paraat. Ferm zulle, een lust voor het i
aadistische oog. _ I
Was je er niet bij. zat je op kot aan de
radio gekluisterd, veel informatie opge-
vangen? Nee. De eerste keer wel, dan kon
het nog. De tweede keer niet, dan was het
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dehandige systeentkaartenbakjes
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·s·çorner··
grootkapitaal, worden voor de me-
taalarbeiders voor "fachos" uitge-
scholden, afgetuigd en achternage-
zeten. "Rood Wallonië tegen Vlaan-
deren"? Zoals een delegatie van het
Luikse ABVV in Antwerpen, met de
rode haan in de vlag, hun solidariteit
ging betuigen met de Vlaamse sta-
kers, zo stapten met de Waalse
metallo's arbeiders op van Caterpil-

We vervoegen de betoging ergens in lar, Sabena en Cockerill-Yards Hobo-
de achterhoede. Weinig geskandeer, ken, ACOD-leden van de VUB en
enkel voetzoekerknallen. Ook in het VVS-studenten uit Leuven en Brus-
'midden van de betoging heerst er eet:' set, "Oharleroi heeft alles gekregen
grimmige stilte. Er hangt iets in de wat het wou en doet niet meer mee
lucht. "De nieuwe orde van de rode met Luik"? De Waalse metallo's laten
kameraden" (Gazet van Antwerpen)? zich niet verdelen, één en massaal,
AI zes jaar -toen schreef Paul Goos- zwijgend en verbeten gaan ze in de
sens er nog een dossier over bij De richting van Ihet Rogierplein. "Een
Standaard- wordt met de broodwin- deel van de betoging week af naar de
ning van duizenden Waalse gezinnen Kruidtuinlaan, In de richting van de
politiek spel gespeeld. Verleden jaar, neutrale zone"? De hele massa
op 15 mei, is er een akkoord geko- zwenkt af naar rechts, een buiten-
men: er komen il)vesteringen van de staander zou denken dat het par-
banken en de regering, de vakbon- cours nog niet ten einde is. Boven op
den gaan akkoord met het weg ratio- de helling staat de rijkswacht. "Een
naliseren van 5000 jobs. Maar on- paar honderd jonge provokateurs"?
danks de vorige staalbetoging en het Op de eerste rij geen privé-militie te
voorstel van het monsterverbond zien van jonge beroepsbetogers.
Gol-Glllon blijven de regering en de Ludo Martens met een plakkaat van
EG-kommissie een continu-gieterij de PvdA in de hand, schouwt de
voor Luik weigeren zoals het noch- troepen. Jean Flinquer van Pour
tans in het staal plan was voorzien. schrijft in zijn notaboekje en neemt
Na drie weken staken thuis zijn de foto's. In de voortschrijdende massa
staalarbeiders nerveus, ze zijn die zitten mensen van alle leeftijden, de
Brusselse politiek beu. "Gauchis- meesten met vakbondsvlaggen, FGTB
tische ultra's manipuleren de arbei- stickers en werkhelmen. De stilte
ders"? Enkele led~n van de Groupe wordt algemeen, de massa die de
Internationale Communiste die een hele breedte van de boulevard vult,
pamflet staan uit te delen tegen de ·nadert dreigend de eerste rijen
vakbonden als instrument _va~ ~e,t ,rijkswachters ...

enkele overvalwagens bij de Sint-
Michielskathedraal. Friese ruiters
staan klaar aan het kruispunt Wet-
straat - Kunstlaan, waar de vorige
staalbetoging op de oproerpolitie
botste. Dit keer zijn er twee gordels
rijkswacht aangelegd rond de neutra-
le zone, niets wordt aan het toeval
overgelaten.

'Lucien
Verleden week dinsdag, om halfacht
's morgens, komen twee vrienden op
kot terug van de pamflettenaktie aan
enkele fabrieken in Tienen, Er wordt
ontbeten en dan trekken we naar het
station door de eerste morgenzon.
De hall van het station staat vol
mensen, op het bord geen tr:einen
aangekondigd, Op het perron staat
een controleur te discussiëren met
enkele reizigers. Het spoor staakt om
de derde besparingstrein van tie
rege~ing tege!! te houden. De men-
sen lopen er verweesd rond, met
lange gezichten, steken een sigaret
op, slaan de ochtendkrant open. De
stemming is geladen. Als een of
andere fascist zou beginnen dat het
allemaal de schuld is van de vak-
bonden, krijgt hij veel volk op zijn
hand. Of weten de reizigers nu ook al
wat inleveren is?
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• • de .we op blfon.de dil Ird a-....... lIad. waariD
wwd gat vaD"" lobJe ndio. 0. ..... __ (108. rijbwacbt)tradIt-
'1IeIe ..,......, wad er dut oot te de "opruA.de" ~ owrde
druk Wipderd: bet DapliJtI BeICuur AIIDa.tde .... te pijpea om Scorpio op
bnIoot tot .... ItratqÎlChl tcnpocbt. te roIIa: _ wa tlaaat iD8edimd llij de
~j de DOOdzaak vaD lpeCiIIeb iDlo- lllUbltituat, _.. FJuItItia oalbralt bet
propamma'l erIteDd werd lil ... zich llewijlmateriaal: iIIeD bid .... iateo allel
verODtlcbuIdiP voor bet "owrbautc" op baDd op te ilCiDeILBebcIerdcr U.D.
vaD de bellÎI*ÎiI .. bopeade hiermee bet drukte de iDf'o-pIoea op bet ban te
_oqeDOCF1l te IUIICIL IZW\iIeD over de AIiDIHIttie lil peil

I
betosiDPD .... te JtoadiFa, .... t bet

- Scorplocratle Ivoonbeltaaa van Scorpio ltOad op bet
Ipd. Het iDf'obIoIt pi Iicwr peil
iDformatie daD oavoIIedip iDf'ormatie
-objec:ûeve lil -voIJedip iDformatie
breqee over Leuwn iIdebell moeilijk
all je bet belanpijbte lokale nieu_
item verzwi.iJen moet- en besliIte dan
ook om tijêlelijk alle iDfo-proaramma',
op te 1Cborten, eenmaatRFI waar bet
DlFlijb Bestuur duidelijk niet Flukkia
meewu.
&orpio bericbtte niet meer over de
AIma, de A1ma-eçtie· ,tierf daarop een
vluge dood, Scorpio PDI terua zijn
pDadje. Pikant detail: twee weken na de
stakina raakte bekend dat Scorpio Jin,
verhuizen: de onderhandelinFn met de
AkademilChe Overheid waren afFrood,
Scorpio kon bet aebouw met die naam
verlaten en vanaf oktober zijn intrek
ilCmen in bet Scbeikundeaebouw op de
Naamaeatraat, er wu ruimte voor vier
studio', en een vergaderlokaal, enkel
elektriciteit, water en ps dienden be-
taald. Dit bericbt maakt "bet telefoontje
uit gerechtelijke krinFn" - volgens in-
aiden boopt onFbruilcelijk, zoniet on-
'mogelijk, beheerder U.D. reageerde nog-
Ial verschrikt toen we bem zegden dat
zoiets niet kan- helemaal onaeloof-
iwaardig: Scorpio had duidelijk een
.heleboel te verliezen bij een te aktieve
berichtgeving over de Alma. De impact
van Scorpio bleek immen zo groot te zijn
dat heel wat studenten aan de aktie
deelnamen t.g.v. de informatie op Scor-
pio. De goodwill van de akademiscbe
overheid, die aeen lokale radio's pat
Ibuisvesten die tegen baar Fricbte akties
entbousiast pat steunen, de mooie
studio's stonden op bet spel; de beheer-
den grepen fluks in en leaden bet info-
blok bet zwij,en op.

- . .
korpio bestond inDO'VeIDbertwee jaar, avat ,ment werd met een

korpio-feett inzaal Stella, en enkele maanden later met een
laeJJelJiJ ameJlZijn voor aUe IlO medewerken. korpio beeft indie
twee jaar een IanLM, af.elead: be.onnen tullen de banebalken
door een handvol ~thoUJÎutennaen is Scorpio .~voluee'ïd ~a.!l

~::Plexe orpnilatie met (binnenkort) semi-prOf~O~

oe~Hjkbèid op het medewerkenfeeat Hj~ dus aerecbtvaardiad,
hoeWel ze een beetje .efo~rd klinkt: achter de schennen,

mf'OODl en cauettedecks is niet alles koek en ei, lokale radio De "Scorpio-democ:ratie" WIl 0Ddcr-
blijkt aanleidin. te geven tot heel wat problemen i.v.m. tullen met een_voontel op de proppen

faN ., bi ... 1·1..-1 'd . FkoiiICD, waann de AIpmeDe verp-s ten, otpnisaüe, 0 ~tlV1telt, personeeQUWel ,Imago, enz... deriDl vanalle medewerken bet bela ...
De zondeval van een lokale radio. "Scorpio. M vn« toffe radio." rijbte bcaJilliDporpaIÏ. Het Dqdijb

. - - - . BeIt"ur bad echter alf een voontcl

/DE eerstebanten inScorpio's rock) aa~ bod kwam enkele uren acbter de band: een tetral* Itructuur,
blazoen (pantser?) ver- moesten inleveren. met bovenaan bet DaFlijb lkatuur-J

toonden zich in september vorig De meer .pecifleke. uitdiepende iDfo- ~~n die waken .over de "doe~-
jaar: het dagelijks bestuur -de proaramma'. (SlecbtnieuWl-lbow, Roa Jinaen , een ~tana, een pro~
dri beh Drieb ... Velo Sco' V - verantwoordelijke, de boofdtecbDICUI,ne eerden van de v.z.w. oe.., op rplO, rouwen de rdeli·... "manifipfOJ1'UilJD8, ) werden bowndien af.- verantwoo J.. e voor CIta-
Scorpio gesecondeerd door een voerd, of be;r, "aiIIIen op" in Iaroot ties" (allen OIlverkOzen)en 2 producen
aantal getrouwen van het eerste totaal-infoprOlf8JDma, "TekeDl aan de (yerkozen)- en ~n de verp"
uur- voerde een ingrijpende Wand"-. Dea belliasm, viel al. een ,!nFD van de wnclilllende blokken
programmatiewijziging door, dondenla, bij heldere bemel: niemand (infoblok, ~voodblok, ...), De beheerden

d • van de betroltkencn wa vooraf aeraad- ltoondcn ZlCbFk'fttlt door en wront-waar oor prosramma s waar I I ~ he 1.1_ • b I~ over bet diaidentenvoontel. d k l"k . k pee ... en t onaenoe,en vel........, ZlC •• • 'mm er toegan e IJ emuZIe :atra. in protest; de propammatiewijzi- ,~t bun t~.idi:DI en ~~teerde werk
(reggae. coldwave, avant-garde iJina en de manier waarop a doo~ I~kende: ZIJ,~et ~ ~~~teD, waren

lDlmerl Scorpao. UiteindeliJk, na vele

Verontruste Historici en ="=,=~":"'.:a.:
. wu Iedereen moeverpdcrd en trad bet

_ voorstel van bet Daaelijb .Bestuur de

Extreem R ht fac:toinwerkiDl,zonderdatover~n~~- e c S belde voonteUen wa. aestcmd - de diui-
denten mJCn alf. niet de kaDI hun

- voontel behoorlijk te verdedi,en. Iede-
reen kree, wel al, zoethoudertje (&roten-
deels) zijn propamma teru:: en er werd
een groot "ideoloJÎlCb" conarea beloofd,
dat echter nooit plaatsaevondcn beeft,
evenmin al. de beloofde driemaande-
lijkse A1aeanene Verpderina. Scorpio
aio, zijn pnaetje. Wel verloren enkeleIdiaidenten in de daaropvol,ende maan-
den bun propamma, maar een kniesoor
die daarop Iet.

«Vooral voor de partijen die zich op een haast permanente wijze
aan de macht bevinden. geldt er geen enkele exclusieve tegen
extreem-rechtse bewegingen; integendeel: extreem-rechtse groepen
en personen worden erin opgenomen, en krijgen er belangrijke
functies,.
Aldus Walter De Bock. Immers, bij
meent te kunnen aantonen dat er nA de
Bevrijdin, verscheidene figuren uit de
collaboratie enlof met soms uitdrukke-
lijke sympathie voor bet fascisme werden
(her)opgenomen in de katholieke, libe-
rale en (in mindere mate) socialistische
partij.(1)

nat een Van den' BoeYlllaàta=door
bepaalde invloedrijke zakenkrinaen (die
de oorlog hadden 'overleefd') en met de
steun van (ex)rexistiscbe milieu's in de
politiek werd gelanceerd is hiervan een
voorbeeldige illustratie (2). Doch ook de
Antwerpse oorlogsschepen en socialist
De Malter , die no, nà '4~ bleef zetelen als
gemeenteraadslid en bet nadien zelfs tot
gecöopteerd senator bracht, heeft in deze
weini, reden tot ontkennend klagen,

Uit dit oppan van extreem-rechts in de
gevestigde politieke partijen verklaart
zich de politieke grensvervaaina met
centrum-rechts .• En bet is deze politiek-
ideologische 'infiltratie' die de verkregen
demokratische rechten thans het ern-
stigst bedreigt. Immen, aldus nog steeds
Walter De Bock, als onze sociale
verworvenheden werden af,edwongen
door strijd. Strijd voor een georgani-
seerde vakbeweaio" voor een bescherm-
de koopkracht, voor een systeem van
lonen gekoppeld aan de index. Strijd
voor eco uitgebouwde sociale zekerheid.
En het is ideologische invloed / lijfelijke
aanwezigheid van extreem-rechts in een
centrum-rechts kabinet die deze demo-
cratiscbe rechten thans ernstig bedreigt.

De infiltratie en exploitatie van extreem-
rechts in haast alle demolcratische
organisaties (de media, politieke partij-
en, vakbonden, de studentenbeweging),
zogezegd 'omdat de Staatsveiligheid
moet worden gëinformeerd' , is gevaarlijk
eerder door baar opinievormende in-
vloed dan door baar daadwerkelijke
impact op de besluitvorming in deze

organisaties, vooral in tijden van
economische en sociale crisis.
Tijdens het vragenuurtje had De Bock
het o.m. over de plannen tot een
staatsgreep in 1973(3), een feit waarover
totnogtoe erg weinig preciese gegevens
zijn bekendgeraakt.
Jan Capelle daarentegen had het over
'een embryo van eleanenten van sporen'
dat verbindingen blootlegt tussen de
zakenwereld, de 'politionele' wereld en
extreem-rechts. Uit de stukken van de
VMO- en Front de la Jeunesse-processen
is immen gebleken dat bet parket hier
uiterst omzichtig te werk aiog (4), of in
sommige zaken 'om reden van opportu- .
niteit' geen vervolging wenste in te
stellen. Dit selectieve sepoeeringsbeleld
(vooral van het Antwerpse parket) en de
voorzichtige aanpak van extreem-rechtse
wetsovertreders resulteerde soms zelfs in
gerechterlijke acties tégen die progres-
sieve pen die één en ander aan het licht
had gebracht (~).

Het is trouwens diezelfde progressieve
pers die o..m.de banden tussen het Front
de la Jeunesse en de CEPIC (via de
feguur van baron Benoit de Bonvoisin)
kon blootlellen (6).

Capelle had het ook nog over de
organisatie Opus Dei binnen de kerk en
de bindingen met de WACL (World
Anti-Communist League, waar o.a.
VMO en FdlJ zijn bij aangesloten).

Van Etienne Verhoeyen (7), zo verhoop-
ten we heimelijk, hadden we enkele
primeurs uit 'De Nieuwe Orde' verwacht.
Verhoeyen had het echter vooral over de
Koningskwestie (8), of 'hoe sedert 1830
bepaalde politieke en finanéiele krachten
hebben gereageerd tegen de parlemen-
taire monarchie'
Verhoeyen verwees hier naar de rol van

IJacques Pirenne, de secretaris van de
Koning. In de nacht van 31 juli op 1

augustus 19SO (daags nadien verzocht
Leopold 111 aan het Parlement om zijn
koninklijke prerogatieven over te dragen
op bijziende Boudewijn) zou Pirenne,
zonder medeweten van premier Duvieu-
sart die zich terzelfdertijd met de Koning
onderhield, met een aantal politici
hebben overlegd over de vorming van een
nieuwe regering, zonder goedkeuring van
het Parlement (een zogenaamd zakenka-
binet), om aldus de troonsafstand nog te
kunnen vermijden (9).

Geheimzinnige
telefoontjes

Al bij al dus een vrij leerrijk debat. Alleen
jammer dat we dinsdagavond 9 maart
niet k_ondenaanwezig zijn op het KVHV-
debat met proC. L. Van Outrive.
Notn.
(1) In een bijdrage van W. De Bock inDe
Morgen van zaterdag 6 maart (n.a.v. 'De.
Nieuwe Orde', afl. 2 van vrijdaa ~ maart)
wordt deze (vast)steUin, nader uitge-
werkt w.b. de vooroorlogse politieke
herkomst (meer bepaald vanuit bet
Verdinaso) van enkele belangrijke CVP-
prominenten.
(2) Meer bijzonderheden over de persoon
en carrière van VdB kan je vernemen in
de bijdrage van Serge Dumont en Franz
Legros in het boek 'Extreem-rechts en de
Staat', alsook in de VdB-artikelenreeks
van Jef Coeck in Vrij Nederland van 30
jan., 6 en 13 febr. 1982.
(3) Hoofdrol In dit komplot speelde
gewezen para-kolonel Jean Militis, .
toendertijd (in 1973) kabinetsmedewer- ivervolg van pagIna 2
ker op Binnenlandse Zaken onder de plots te gevaarlijk. Waarom? De rijks-
regering Leburton-Tindemans-De wacht zou binnenvallen, dat meldde de
Clercq, en sedert 8 november '81 Iman. uit Antwerpen in een angstige en
'verkozen volksvertegenwoordiger voor beangstigende telefoon naar de studio.
de PRL. Onlangs nog verklaarde hij aan We zullen hem maar ter goeder trouw
La Libre Be/gique dat een staatsgreep in noemen, alhoewel. Vanuit de middens
Belgie 'technisch alleszins' kan worden I van 'de R., uw vriend' weet ik dat daar
uitgevoerd. niet zozeer sprake van was, dat daar-
(4) We verwijzen hier o.m. naar de omtrent geen enkele wind was gelost,
onbegrijpelijk passieve (welwillende?) En verder viel bet ons op dat enkele
houding van de BOB in het vooron- dagen later, niet eens zeven, ook de basis
derzoek na de VMO-aanslag (12.12.'78) 'van Scorpio wist dat hun zender aan
op de Lokerse voetballer Lubanski. verhuizen toe was. Eventjes verduide-
(5) Zoals de huiszoeking (okt.'79) bij , lijken,. als de ~op van uw vrije, lokale
Pour nadat dit blad foto's publiceerde I radio iets beslist, stroomt er nogal wat
.van het VMO-oefenkamp (2-4 juni '79) I ,water door de Dijle voor het aa.nde oren
nabij La Roche, Meer hierover kan je van de medewerkers aa~ de basis komt te
vinden in Pour, nrs. 278 en 279, alsook in I hangen, de hoeveelheid water hangt
'Les libertés ma/odes du pouvoir', p. 141 natuurlijk af van bet seizoen, dat is een

......ander paar mouwen). Zou het (eigenlijk,

I(~),Cfr. Pour, nrs. 344-348 en 362-363 liShet zo) niet kunnen dat het verspreiden
(jg. 81). van 'oproerlcraaiende' berichten nefast
(7) E. Verhoeycn publiceerde o.m. 'De was toen beide partijen (rektoraat en
kreeft. met de zwarte scharen' en hij I~stuurva~ Scorp!o) aan de onde~hande-
begeleidde Maurice De Wilde in het Imgstafel gmgen zitten? Hoe kan Iemand
voorafgaande speurwerk aan de BRT- in Antwerpen weten dat het in Leuven
reeks 'De Nieuwe Orde'. regent? ~ weerberichten, natuurlijk.
(a) Over extreem-rechts en de Ka: Nu is het niet zo, dat ik die mis, wel
nings-kwestie (althans datgene waarover info~atie ~v~~ ~~t aJctievolle Leuven,
men ons op school niet spreekt) zie o.m. bet gnJpt ~J pijnlijk naar de smachtende
W. De Bock in 'Extreem-rechts en de keel. Het hJkt er oh zo sterk op, dat ~ op
IStaat', p. 59 e.v. het bovenste trapje vaD de SChierarchie
(9) Een gelijkaardig scenario speelt zich in de val van het konformisme zijn
af eind augustus 1960 (net voor de I ges~k~~ld. Sle~ht ge!~~~meerd. waar-
wijziging in de kath.-lib. regering' schIJnhJk..MO~)lestudiO s, prachllge ap-
Eyskens-Lilar n.a.v. de gevolgen van de Ilparatuu~ m ruil v~orhetopgevenv~neen
Congo-crisis).AchterderugvanEyskens - tenmmst~ .alllJ~ latent aanweZige-
om voert Pirenne besprekingen met een 1

1

vorm van mllitanllsme.

I
aantal kandi~t-ministers met het .oog Want ~ver de deme hete avond in Leuven
o~ de vorml~ van ec:~Zakenkabmet. Ien ~e I~formatie over de lokale zer~er
~t zou ~hinderd ZIJn daar Eyskens zou Ik Willenzwijgen, maar deze machine
hierop dreigde met ontslag. \' tikt lu~ig verder. Een verontwaardigde

Scorpio: braaf?
"WeJCns externe omstandiaheden ~- : De geloofwaardiabeid van Scorpio wordt
vindt bet info-blok zich in de onmogeliJk- door zo'n ingreep niet bevorderd. Onder-
beid U een objectief en volledi, informa- tussen gaat Scorpio z'n pnaetje, afgezien
pakket aan te bieden. Alle aJate~ne van enkele randverschijnselen zoals het
infoproaramma'. worden dan ook tiJde- afvoeren van Potte Frustré (dissident,
lijk opgeschort," was een jin,le die je de samensteller en presentator van NövlJen
tweede helft van januari kon boren vöör Oasekoorts. twee programma's waarin
elk info-proaramma; wat vol,de was avant-garde rock aan bod kwam).
non-stop-muziek. Wat was er ,et;»eurd? .Scorpio vervlakt zienderogen, Scorpio
Scorpio had de Alma-be~stakina, de 'wordt braaf. Vorige week kwam een
Almabezetting en de beide AI~beto- nieuw programmatie-voorstel vanweae
aio,en op de voet ,evolsd;; m alle bet ~Iijks Bestuur boven water: bet
programma's werd regelmab, versla, info-blok zou z'n drie uur per dag
uitgebracht over de stand van zakM" 'umtngedrukt zien tot anderhalf uur per
blijkbaar iets te aeestdriftia. want op dag.
donderdag 21 januari, dag van de tweede Het infoblok is misnoegd.
A1ma-betoain" verdwijnt Scorpio plots

Igedurende enkele uren uit de lucht: I
enkele Scorpio-medewerkers evacueren
mengpaneel en apparatuur uit de studio,

De redactie

Mark Batida moest, oh arme, in de
vroege morgen uitroepen, dat een vrije
Leuvense radio er in kon slagen geen
Ienkele tip te geven, geen enkel bericht de
ether in te sturen over akties waarbij ca.
duizend rijkswachters waren betrokken.
Proficiat, Scorpio, jullie zijn echt op de
,goeie rechte weg.

In het begin van het jaar weigerde de top
te erkennen dat een zeer groot deel van de
luisteraars studenten zijn, ze wilden
stadsradio maken, nu echter willen ze tot
radio van het rektoraat groeien. Als
boegbeelden van de VeBe is dat niet zo
mooi meer. Objektief berichten kan niet
Imeer, dus dan maar niet meer berichten,
de zwijgplicht,
'Eventjes samengevat voor de studenten:
Scorpio is niet langer uw zender; en dat
kunnen we nier afkeuren. De wereld zou
veel vrediger zijn als Leuvenaars en
studenten elkaar wat beter zouden ver-
staan. Voor de aktiebeluste studenten:
d'er is geen vrije radio meer die de
berichtgeving ongezouten de wereld in
bonjollrt. De SCleiding geeft een andere
definitie voor de vrije of de lokale radio

Iuitgeschreven, komfort abele studio met
.zachte program makes voor de leeftijds-
groep van 3 tot 88, ofte het gemak. Een
uitzending op de BRT (dond. 25 febr.)
zou u de vroeger definitie goed hebben
doen aanvoelen, maar ja op dat ogenblik
zat je naar Scorpio te luisteren, me snap
it.

We zijn toch braaf geweest, want over de
taak betere muziek uw oor te laten
strelen, is ook binnen Scorpio een andere
~tere 1)definitie in de praktijk omgezet.
••~ voor iets nieuws 7

Naam en adres bij
de redaktie bekend

I
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BeD aDdere, meer pbruittl-__ om
bet bedeD te lateD llat iJl de .splontie
van eeD wrtedeD, dat 1Iit de Dui ..
natioDale ~ la ..
Iduapt: • ,,&:~. De
wij. warap ~,
'wrieert eDOI'ID: de dotlllDeDWn
nijl ma Hildebraadt (Der «-... se..
(1980», naar VcrboeYelll theatrale CD-
eceneriDJ van de oorIopervarina van de
doonnee-Duitae ramjlie (Snd.,.1 ' r
(1980», van SyberpkurJanaesrotake
(Der Graal, 0( ooit HItIH, .... 1antIn
(1977) naar ScbJ&lorfl'. aUeaoriacb
mcaterwerk (Dil ..... n. rl (1979».
Nieuwe produtten aIa Help Suden'
DM- 'I .. , ...... MwrItIr (1981) 0(
PeteneDI DIII Boet (1981) bewijzen dat
'4().'45 Iana ,een uit,eputte inlpiratie-
bron ia.

in Deutschen 'Kinema 'alles vorbet îIst auc Newroz.
Op zaterclaa 17 ... art /'1

\... "Bleehtrommels en
• I'·

Brecht-rommel ...
I

Tekoser, de Koerdillébe A~ en I
studentengemeenschap in BeIJie orpni-
seert samen met bet Komitee Voor Hulp
Aan Het Koerdiscbe Volk een reelt, dat
jaailijks door de Koerden, in welte
omstandiabeden oot, aevierd wordt.
'Newroz' betekent 'de nieuwe dag' , .inds
meer dan-2000 jaar de nationale reeatdaa
voor de Koerden. Daarmee bedoelen zijn
de aantredende lente. Tevens wordt
aanaeltnoopt bij 'de legende van Kawa de
Smid die samen met het volk bet wrede
bewind van de despoot DelJak omver
Wierp. Om de overwinning op het
onrecht te vieren klom het volk op een
boJC berg, zong en danste rond eenI. vreugdevuur, Dit symboliseerde in de
Koerdische godsdienst bet goede dat bet
kwade overwint.

Naar aanl .... g van de driedaagse die D.A.F. zopas' gehouden I
heeft rond Rainer Wemer Fassbinder, Duitslands. troetelkind en
zogenaamd 'genie' (althans, als we de quasi unanieme koncensus I
van de internationale filmpers aanvaarden), leek ons de tijd rijp een
zoveelste overzicht te houden van de geschiedenis l'On de Duus«
Fi{m. Door de grote bekendheid van de 'jonp' Duitse Film
(onderhand ook al 20jaar oud) ligt de klemtoon van deze mini-serie I
(volgende week een tweede deel) niet op het introduceren van
vergeten talent, maar op de vraag of mét het sûskses ook de
af takeling .zijn intrede gemaakt heeft im Heimatland.

Dit belangrijke feest voor de Koerden,
ook voor de buidiJC Koerden, symboli-
seert hun eeuwenoude strijd voor recht
en vrijheid. We vinden dit terug in bet
g~organiseerde feest waar vrijheidszan-
gers, folkoristische groepen en akteurs,
via zang en toneel de huidige toestand in
Koerdistan behandelen. Tevens wordt
.een korte film over Iraans Koerdistan
gedraaid. Verder treden immigranten-
groepen van Italië en Spanje op. De
Koerden die in België wonen, nodigen U
uit en verwachten U met vriendschap.

Iedereen is dan ook welkom op deze
avond.

~..'

Fassbinder-stijl grijpt melodramatisch en theatraal terug naar huivering-
wekkende kitch 4 la Dietrich; maar levert alleen ongeloofwaardige
afkooksels, (vb. UI; MIlrIem),

Toch beschikt Duitlland momenteel Pc meest uitgebreide en ook de meest
over een ~eer ~ voldoende hoog diffusie lcategorie wordt gevormd doorl---------------
aantal kreatieve re~urs om, naaat een de zogenaamde Marginalm ofte Outcast-
o~oochen~aar prakusc:h.belang - Ron- films, waar men driftig op zoek gaat naar
me Pede (Film en Tejevisie) JCwaagt zelf. alles wat zich etnische minderheid
VD 'de enige 6chte en buitenparlementaire noemt om hun emaAcipatie problema.
oppositie. in bet land van S~UIS' - ook tiek fdmisch te ver(ant)woorden. Di1ei- ~!C vrie~~n en buren, ,
een estetisch hooptaand DlVOte onder- tantische eenzi.i4iabeid is hier more Zoals nu bijna traditiegetrouw, orgamse-
kennen in hun wer.lc.Belangrijkste reden often than not vaa de partij. In h~tJCvaI ,ren wij dil jat alweer een buurtfeest. Dit
daarvoor lijkt ,mij de JOfMnwerking van van Von Trot;' echter met haar genuan- maal echter in het teken van ons vijfjarig
enkele regisseurs met Duiu/tmdJ alter- ceerde en fllmilCh sobee maar effi~nte bestaan, ons eerste lustrum.
natieve paradepaardjes uit de Iiteralllllr analyse van de probkmatiek 'van de Naar 1ll_I!,logiemet ~rige jaren, ergani-

. (Böll, Grass, ~t,er Handte), wat stee~t vrouw (vb. Sdtwatera (1979) of KrIIta sc:ren WIJhet feest ~m Iedereen ~e kans te
Halfslachtig historiek Je . Na de oorlog betert de situatie er niet op: ste~e ICCnano s oplevert, !,,"r .D1et Klng" (1978» of bij Werner Schroeter, blede,n met ons huis en de werking e~n

, • • defllmSblijvenevendOktrinair,maarnu\alUJd een JCn~gzame uitwerking : dieinPalel'1llooderWoIIlb .. (l979)eéo kennis te maken en onze "oelbaarheld
Hollyweed, Hitier , in de andere ("Wir haben es nicht SchlöndorfTs Kadlerla BI_ (1975) re- niet sentimenteel verkleurde visie geeft met de buurt te behouden en te verbete-

Heimat geWÛlst"en "Dawarnichtszumachen") duceert. ~Ils werk, voo~ .door eel} op de gastarbeidersproblematiek,levert ren. zie --'.
• iebnn fil . di" t enorm idioot slot, tot UnDjdlge propa- dat de-liike films op De visie van JII'OII'IImmatie ap_, nc ....g; Ims van reJIIICun e on - _..A. '1 Pe ., Gt .. lid _. ... • .

De eente boom van de Duitle Film waakten uit een nachtmerrie". Erg lang _, terwlJ trow: ~ _t Fusbinder op de protIIematiek van de
situeert zich net na WO I, als de avant- duurt dat zelfberouw (beste voorbeeld: ~ (1977) s~echtsl_JletBö~lsboek op de Turk in modem Duitsland daarentegen
prde het fllmmc:dium als volwaardiF Rotadoe (1949) van Wolfgang Staudte) knie ventaan~rheld bereikt (Allpt -- SeeIe a~ (1973»" of. IM:t
kunstvorm gebrwkt. NUIt het e~sperl- niet en de Duitse film schijnt zijn roeping Met enige zin voor overdrijving kun je pndoordachte gel~f 10 de ma~nalltett
fMntaJlsme van dada1st Hans Rich~r, te vinden in het (bernieuwd)rechts-maar- stellen dat onverstaanbaorheld - in de. van het (rockjmuziekwezen (10 Alra)t-
, ~oorlo~r van ~ ~~"!e strukturalis- niet-openlijk genre : de Hei_tjilm. Een negatieve zin heet dat dan 'intellek.tua- udlt (1981» en het. on~enuanceerde
tische anema die realiteit opoffert ten film als KiIIder, Mlitter ... eIa Gneral lisme' - het tweede handelamerk van de beeld van de grootstadJunlcie (a.rtsdue
voorde~e ~n een abstrakte beeldcon- (H. Kaütoer _ 1955), een menging van DuitJe film (althans de kwalitieve venje ~) werken tot ..wenen toe ~en-
fi~rali~, .DJn be~ vooral de elcJpressio- deemoedig terugblik met een ferme \ervan)· uitmaaki. Het gebrek aan ~- . nd. De pnJs van de grapptgste
IliJtendie mtemalionale faam verwerven. portie Blut und .Bode"_'omillftiek, spreekt blieksgerichtheid i. era opvállend. en bet nalenf~m ~t echter naar Rosa
Dat films als nu KaIIIIIett der Dottor boekdelen over de manier waarop nieuw recente succes 'van Ulrich Edels Qrt.... van Praunhelm, WIensNldlt der H_
CaIIpri (Pommer-WICQC- 1919),Noe- rechts, in een soort Sauerkraut mit Ua. F. (1981), een film die verkocht .oe." penen,"'ndie Slt_doe
rera.., et. S,....... des. Gra_ Schwlebelll-versie van Hollywood het al wordt voor wat hij niet is, verandert daar la. ~r er lebt het nivo van de titel
(M,",!,~u - 1922) of Fntz Langs ,'te pijnlijk verleden wil Auschwi(t)zen. De niets aan. Meer symptomatÎJ<:h blijft moeiteloos haalt.
f1}tuns~~ Metro,oIII (~925) zelfs nu meest gebruikte methodeedoch blijft bet bvb. het in de (Leuvense) mist gaan van De twee laatste lcategorieën zijn iets
nog veel bijval DOpten, dit hoewel film doodzwijgen het verleJàen van de aan- Volter SchlöndorfTs DIe nta-a . de wJd Re . ls S..a...rbe
het meest aan slijtaF (en dus ook dachtóaarb~.deblotebillenvanSankt (19~1),hoeweldezeoveriJCnalChi'tteren-, ::;t rie p~:,:kM rg,
nostalgie) onderhevig is, is niet alleen Pauli . de film tocb kon verkocht worden als ( u, 00 d.enteeIFlcata~100 evalrzot

g)
lbetek nd . rba d h 1._ • , voor zover Ie ogeren

vee ene ID ve n met et '"'5e opvolger van Caones- en wereldsukses bek . h Woral SlIb .
nivo van deJie fiImI, maar wij.t ook op " DIe Blecltuo..el. ommeren ZIC om vem«
een sterk neo-ebpreuioniltische tendena . vla Mt vormele~t, v.:at hen ve~melt
bij de jongeren. Spijtig aenoeg IChijnt Das Obst von The Swinging Swastika onder de term hermetISChe~~mers . Op
deze tendena zich te beperken tot de Obe h het JCvaI Herzog komen WIJvolgende
muziekwereld (Bauhaus, New Order, ~,: r ausen Momenteel is de jonge Duitle film al week terug.
TuxedoMoon, :..) en ia de enige visuele Het Manifest va';' Oberltauun (1962), !DUr ~ oud FDoeg om, als onvoor- 'Last, least etc. zijn er nog de regÎSlCurs
pendant ervan te vinden in het video- ondertekend door 26 jonae regisseurs, waardelIjk alterNltlef of. o~g~~1 .he- die zowel inhoudelijk als vormelijk een
clipwezea, waarvan bet oocbtana pIa- wordt doorgaan. als IUJrt valt de Nieuwe ~houwd te worden'. De onJlll:8litelt 11al internationaal sUJndpJmt innemen. De
~~nitum karakter de pret Duitse FIlm omscbreven. Het is eenlm zo~rre afac:bot dat ~Ike ~euwe film meest bekende en ook de meest interes-
met bederft. programmatiacbe verklaring waarbij re- (met wtzondenngen, allicht) ln.een reeds sante onder hen is Wim Wenden. Zijn

gisaeun 'als HerzÓg, Kluge en SchIÖD-meer dan voldoende be.~t Item .~n films, bijna alle in S8ftlenwerkmg met de
dorfTde toemU1iJe Duitse Film laten en ondefJCbracht worden. Vijf lcategonem bekende schrijver Peter Handke (die :dlf
hun heil willen zoeken in films die schijne!1 te volstaan om een afdoe,;,de met die u.bItbdlp Fra. (1976) een
inapelen op de aktualiteit, die een (links) synoplll te ~even van de moderne Dwtle boeiend filmprodukt regisseerde),
tegengewicht vormen venus de verrecht- fllmthemaliek. • len over de frustratie van het gefnuikte
IiDg en de vei-vlakking van de nieuwe Vooreerst is er de reed vermelde recbt-I American dream -syndroom en leunen
DuitJe maa~happij. Dat. een regiSICur toe-recht-aan aanval op de..~e,?"euwde alle aan bij bet welbek~.nde 'on the road'-
~ Herzog Dch na '.enkeleJaren van deze verreclttslng, wat meestal vnj irriterende thema van de Beats. Zijn ~uvre vertoont
groeJllWrtlaring diatancieerde, geldt als filmprodukten oplevert. Hoewel een film '.wel weinig variatie; met uitzondering
indilcatie voor een spijtiae evolutie van de als ~ .. JCopI (19n) van Reinbardt dan van LIP .... o.er Water (1979), een
ftlm naar de praktilCbe politiek, meestal HaufT daar een JClukkige uitzondering venIag over de aftakeling van zijn
.hand in hand met verwaarlozing van bet op maakt, houden' wij toch meer van vriend-cin~t Nick Ray: gedurfd, maar
formele karakter: zy.-art-witdenken (met Herzogs indirekte, .ubtiele, meer fun- , erg hallucmerend.
~jze gevolgen), zori~~ ~ diepgaande ldamentele, bijna mythÎJ(:1'te approach
menl- en maatldlaplJVllle.

Buurtfeest
~.....

eerlijk en sober, bij MargarethaHet 'profiel van de
Frotta's ScltNlestelJl.

vonvrouw,

LE/ERS
BRIEVEN
Kernafval

Beste,
De Belgische overheid, in samenwerIcing
met Nèderland en Zwitserland, zal dit
jaar opnieuw radioaktief afval dumpen
in de Golf van Biscaje voor de Spaanse
kust.
Se<krt verscheidene jaren wordt tegen
deze dumpingen geprotesteerd door al-
lerlei milieugroepen -vorig jaar poogde
bijvoorbeeld Greenpeace deze tranapor-
ten te stoppen door een klacht bij de
Nederlandse Raad van State' Toen ze
tenslotte, met twee maanden vertraging,
toch plaatsvonden, gingen ze gepaard
met een internationale stroom van pro-
testen, zowel in Nederland, Spanje,
Portugal als in België. Voor België
verwijzen we naar de nationale betoging
te Brugge, naar de ludieke akties te
Oostende, naar de protestakties te Zee-
brugge en te Maria-Aalter,
De internationale weerltJank van bet
protest tegen de dumping van radioaktief
afval in ., had in België ëën belangrijk
gevolg: door de Brugse gemeenteraad
werd unaniem een motie aangenomen,
waarin men vraagt de dumping van
atoomafval niet langer langs de Zeebrug-
se haven uittevoeren.
De Westvlaamse actiegroepen voor kern-
stop plannen dit jaar opnieuw een
nationale betoging te Brugge. Deze
betoging zal, afhankelijk van de toelating
van het stadsbestuur, doorgaan op
zaterdag 29 mei of op zaterdag S juni.
Buiten de nationale betoging, willen de
Westvlaamse aktiegroepen voor kern-
stop ook protestakties voeren tijdens de
dumpingsweek zelf in het ,Zeebrugse
havengebied. -
Met de gebeurtenissen te Zeebrugge in
bet achterhoofd, wensen wij dit jaar in
het havenaebied een zo massaal mogelij-
ke aanweziabeid. Dit protest willen wij
uiteraard volledig geweldloos houden en
mag er geen enkele konfrontatie aanJC-
gaan worden met de ordestrijdtrachten.

De Westvlaamse actiegroepen
voor kernstop
pla De Cactus

St Amandstraat 13<1
8000 Brugge.

Met de opkGmat van het nationaal-
IOcialiameen de daarmee JCpaard gaan-
de kunatfobie neemt praktilCh al _t
(film)talent beeft in Duitlland de biezen,
ric:htina Hollywond: Fritz Lang, Detter
Sien:k (verameri~nileerd tot Douglns
Sirk), Robert Siodmak ... en Jozef vón
Stemberg, WOl Dir Sla. E.pl (1930)
de JClChiedenil idJaat als requiem voor
EmiI Janninp (als Dr. Uarat, voor mij
Un van de ontroerendste ftlmfiguren ooit
neergezetJ, aIa glorieus debuut voor
Marlene D. en aIalaatite hoogtepunt van
de rein-deutscbe film voor lange, lange
tijd. Het wrdw/jnnl van de JllbverJiew
Exprt..rJioniJtiJclte-mKa_rsple(f1Jms
IJ de aftocltt van de KlIIIJt.

Auch Fassbinder
kan es nicht fassen

Over 'ftlmJCnie' Fassbinder kunnen we
kort zijn. We kunnen niet begrijpen
waarom deze regislCur zo'n hoge waar-
dering skoort. Zijn theorie over de ftlm is
wel boeiend (toepassing van Brechts
theatertheorie, gestyleerd-'theatrale' un-
deracting al. vervreemdingsproces en
gebruik van het melodrama-genre om
ingang bij het proletariaat te vinden), zijn
films echter zelden (DetpaJr (1977) of
MlIUer Uiten (1975» of nooit (de
overiJC honderdeQelf). Gaat bet hier om
een kollektieve verdwazing van de inter-
nationale filmpen 7'

Juist.

De 'opclrachtftlms' van Leni RiefeDltahl,
Kart Ritter 0( Veit HarIan (raden in
Goebbel.' macbti,e propapnda .. ppa-
raat) bezitten mee.tal niet !DUr daneniJC
soclolOf/rM relewmtle en duiden aan
hoe, niet alleen toto, film zich merk-
waardiJ fJetsibel Öp.telt voor maaa-
indoktrinatie. Hoewel een ftlm als Leni
Riefenatabla TrI.., ... wm.. (1935)
toch van een hooptaand ftlmtecbnilc:b
nivo zou zijn, ia er wellicbt zo ,oed aIa
niemand die dit kan bevestigea of
IogeDltraffen, ~zien de D*lte Nui-
ftlma tot tahoe vert1nard zijn, _t oot
Diet op een l'IIIlia aeweteo wijlt, en dus in
de ijaItut "rrotten.

Aftocht van de kunst: kitch als middel tot masJo-lndoktrlnatle.

M. Eden r
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Nederlandse
• •impressres
"Het enthousiasme voor het medebeheer is allang afgekoeld. De
studenten die in de medebeheersorganen zetelen, zitten er voor spek
en bonen bij. Leren vergaderen. De meerderheid van de studenten
gelooft er al lang niet meer in. Velen door hun algehele apathie.
'Studeren' valt voor hen volledig samen met de aktiviteit, door het
werkwoord omlijnd. Ze interesseren zich enkel voor hun diploma.
Diegenen die nog wel aktief zijn, vinden de procedures en de
papierberg van het medebeheer te omslachtig. Ze engageren zich
liever in meer directe actie. Tot voor enkele jaren was het
medebeheer wel een effektief middel. Het ging gepaard met akties-
op-straat. Deze kombinatie heeft wel een aantal vruchten
afgeworpen. Nu de akties op straat uigedroogd zijn, heeft het
medebeheer ook veel van zijn betekenis verloren."
Eddie Vaes, hoofdredaJcteur van het Tilburgs Hogeschoolblad. Ik
telefoneer hem naar aanleiding van een artikel over 'medebeheer'
dat vorige, week in thb verscheen.
Nederlandse impressies.
De demokratiseringsgolf die eind '60
door West-Europa woei, heeft ook aap
de Tilburgse Hogeschool baar sporen
nagelaten: een reeks struktuurhervor-
mingen waardoor alle geledingen van de
universitaire wereld een vinger in de pap
kregen.

In 1971 werd de Hogeschoolraad (HSR)
geinstalleerd, een btstuursorpan van de
universiteit. Wetenschappelijk perso-
neel, technisch en administratief perso-
neel en studenten hebben er 24 zetels .
netjes onder mekaar verdeeld: elk acht.
Daarnaast zetelen er nog acht buiten-.
universitaire 'bullen': vertegenwoordi-
gers van o.a. het bedrijfsleven en de
vakbonden.

De Hogeschoolraad is het hoogste be-
leidsorgaan van de TIlburgse universiteit.
Haar bevoegdheid is, in theorie althans,
erg groot. Problemen van budgetaire
aard (ook huidige besparingsplannen),
studentenbeleid. problemen van onder-
wijs en onderzoek worden op deze raad
geregeld.

Met hun acht vertegenwoordigers zou-
den de studenten dan ook in staat kunnen
zijn een vooraf opgesteld beleid, zij het
met de nodige kompromissen, door te
drukken. Dat is niet het geval. De
beslissingen die in de Hogeschoolraad
genomen dienen te worden, worden
namelijk voorgekookt in kommissies.
N~t dat de studenten in die kommissies
geen- vertegenwoordigers hebben. Ook
deze zijn op hun beurt samengesteld
vanuit de! drie geledingen die de universi-

teit bevolken. Daarnaast zetelen er in de
kommissies ook 'specialisten'. In de
praktijk blijkt nu dat deze 'specialisten'
meer dan een adviserende funktie heb-
ben. Zij zijn het die het beleid van de
universiteit in banen leiden.

Volgende maand in april worden de
studentenvertegenwoordigers opnieuw
gekozen. Twee frakties dingen naar de
gunsten van studenten: de Progressieve
Studentenfraktie (PSF) en Konstruktief,
of, 'de keuze van kreatief en doelgericht
medebeheer', een meer gematigde fraktie
dus. -

Het eerste probleem w';'rde frakties ~.
gekonfronteerd worden, is het vinde
van een voldoende aantal kandidaten
Dat,valt.nic:t zo maar aan de apathie v
de studentenmaasa's af te lezen. Me

staat niet te drummen om met de proffen
aan tafel te gaan zitten en bladzijden
lange nota's door te worstelen.

Als de verkiezingen van de studenten-
vertegenwoordigers voor de raad samen-
vallen met de verkiezing van andere
geledingen van de Hogeschoolraad, blijkt
er niet zo'n groot probleem. De studen-
tenfracties trekken zich dan op aan de
algemene verkiezingssfeer die er dan
hangt.

HIIIO, vorig jaar lid van de PSF-fractie:
"Vorig jaar speelde het feit mee dat de
hele Hogeschoolraad werd verkozen.
Daardoor was de publiciteitscampagne
heel wat dikker dan nu, wanneer er enkel
studenten verkozen werden. Het op-
komstpercentage daalt dan.

GleI, lid van Konstructief': "De studenten
an sich laten zich beïnvloeden door
reklame en door activiteiten van niet-
studenten."

Over de effectiviteit van de studentenver-
tegenwoordiging ropen de meningen van
de ex-raadsleden nogal uiteen, Kanstruc-
tief is van oordeel dat er heel wat zinnigl
werk verricht wordt. De Progressieve
Studenten fractie is meer terughoudend.
Een stuk discussie uit het thb.

Jack (Konstructief) : "Hogeschoolraads-
leden kunnen ervoor zorgen dat er een
discussie komt over vele zaken, want er
zijn heel ingrijpende dingen aan de hand.
Het hele onderwijs wordt opdit ogenblik
omgebouwd. Er kan over dit onderwijs
gediskussieerd worden, over hoe machtig
vakgroepen in feite zijn.

Rik (PSF): "Die diskussie is voorbij,
probeer maar eens om die diskussie
opnieuw aan te zwengelen, iedereen
begint te steigeren van asjeblieft die
ellende niet opnieuw."

Jack (Konstructief}: "Ik denk dat die
diskussie er nooit geweest is, toch niet
echt serieus. Ik meen dat de raad wel een
diskussie kan aanzwengelen binnen de
faculteiten, die mogelijkheid bestaat. Ik
geef toe dat de raad geen invloed kan
uitoefenen op het onderwijs en het
studentenbeleid. of slechts heel margi-
naal, maar de diskussie is belangrijk.

HIIIO (PSF): "Dat vind ik echt toch wat
naïef hoor, denk je echt dat die facultei-
ten daar ook maar enigszins rekening
mee houden. Het verleden heeft anders
bewezen." •

Kringraad-Debat:

-10 Jaar Studenteninspraak
aan de Unief? .
Dinsdag 30 maart organiseert Kringraad in de Kleine Aula een
panelgesprek-debat over medebeheer van de studenten aan de
universiteit. Na een historische inleiding door Jan Bauwens,
directeur van Studentenvoorzieningen van de KUL, zullen Luc
Devisscher, godsdienstwetenschappen, Koen Mols, toegepaste
wetenschappen, Paul Geeraert, gewezen vertegenwoordiger RU
Gent, Jan Bauwens en Prof. Walter Van Gerven, groepsvoorzitter
en lid Bureau Academische Raad discussiëren over het wel en wee
van studenteninspraaJc.
De tijd die de intensieve voorbereiding
voor dergelijk debat vereist enerzijds en
de vraag van de Veto-redactie om kopij
tijdig in te leveren anderzijds, verhin-'Ideren ons een tweede interview te doen
mel een panellid% Maar vorig jaar bad
IVeto een gesprek met Van Gervcn ter
gelegenheid van de rectorverkiezingen.

· Hij had het toen o.a. over het bevorderen
van de communicatie binnen de unief -
humaniseren zoals Van Oerven het
noemde - en over de wenselijkheid van
een ruime vertegenwoordiging van de
niet-AP-geledingen in de organen.
We hernemen dit hier.

Veto : Humoniseren van de universiteit.
kan u door wat specifieker over zijn?
Va. Genett : Het zijn natuurlijk grote
woorden, ik geef me daar rekenschap
van, en het is een programmapunt dat
moeilijk in een programma te vatten is,
zoals alles wat menselijk is. In die zin dat,
wanneer men teveel probeert een

· menselijke verhouding in instellingen,
statuten, regels te vatten, dat dan van het
menselijke zeer vaak iets verloren gaat.
Mijn ervaring tijdens die vier-vijf jaren
dat ik terug bij de basis behoorde, is dat
er een grote afstand bestaat tussen het
beleid en het dagelijks werk. Dat heeft
een goede en een slechte kant. De goede
kant is dat men gerust gelaten wordt als
men de top niet nodig heeft, dat men zijn
werk van alle dagen eenvoudig,
gemakkelijk, zonder teveel lastig
gevallen te worden, kan uitvoeren. Het
nadeel is natuurlijk dat als men wel iets
nodig heeft, dat dan de afstand nogal
groot is zowel ten aanzien van de
academische kolom als ten aanzien van
het administratief beheer. Het is een
onvermijdelijke konsekwentie geweest
van die kwantitatieve groei.
Veto : Het eventueel beter laten
overeenkomen van de top met de onderlaag
is dus één van uw programmapunten?
Van Genen: Ik zou het niet uitsluitend
stellen in termen van "top" en
"onderlaag ... Wel algemener : hoe kan
men de communicatie, de dialoog binnen
de universiteit verbeteren, tussen de
geledingen. tussen de faculteiten en
departementen, tussen de verschillende
niveau's, tussen het beheer en de
academische kolom. En dit niet via
geinstitutionaliseerde wegen maar door
menselijke contacten. Dat zou ik zeer
centraal willen stellen.
Veto : De verschillende niveau's in het
beleid niet te zeer omkaderen met regels en
· statuten, dan wel aandacht besteden en
ook meer mogelijkheden bieden aan de
contacten die er zijn tussen de geledingen.
lussen mensen van eenzelfde geleding
onderling ...
Van Genen : ... maar ook binnen de
afdeling tussen 4e verschillende gele-
dingen ... ik geloof in solidariteit binnen

raden nu al een grote macht heelt.
Studentendelegaties reageren altijd in
~Iok. Ze zijn altijd aanwezig. AP-Icden
Iniet. Als u naar het papieren stemrecht

I
1kijkt, heeft de studentendelegatie geen
macht; als u kijkt naar de reele macht
heeft zij er zeer veel, nu al. Er komt 008
bij, dat men in een FR of een POe over
het algemeen aandachtiger luistert naar
een student dan naar een AP- of WP-

l
lid. Dat houdt waarschijnlijk verband

I
de afdeling, ik geloof erin dat men binnen met het. feit dat niemand de indruk wil
die kleinste kern van het universitair geve_n met «naar de jeugd .. te luisteren.
bedrijf tot afspraken kan komen tussen ~e! Impact. van wat iemand zegt die jong
academisch personeel (AP), weten- !5' IS om .dle reden vaak groter dan het
schappelijk personeel (WP), admini- Impact van een AP- of WP-Iid. Macht is
stratief en technisch personeel (ATP) en d~ een zeer relatief begrip, valt zeker

Istudenten. Dat er bv. op het stuk van met samen met stemrecht.
sabbatical leave : afspraken kunnen Veto:. Wat denkt u van het principe dot er
.gemaakt worden om een professorofeen ' meer Inspraak moet zijn op de gebieden
WP-Iid enige tijd te laten te werken aan waar men rechtstreeks bij betrokken is.
een onderzoeksproject of aan een nieuwe Moeten de ItUtknten niet minstens paritair
onderwijsopdracht. Afspraken waar- verteg~nv:'oordigd zijn in de onderwijs-
door anderen zijn normale opdracht een co"'.mlSS/es? .~oet de poe niet meer don
beetje overnemen tijdens die periode. Om Iadviserend zijn?
.die solidariteit te bevorderen is er, in het Va. Gen~~ : Met. het principe ben ik het
kader van de afdeling een zekere eens :.er ZIJnoverigens meer studenten in
planning nodig. De voorzieningen zijn de on&:~jscommissie dan in de FR.
er, geloof ik, maar het gebruik ervan ~atuurllJk, het blijft een adviserende
moet worden geplarid. inspraak, Er worden geen beslissingen
Ve~o : ZA_I de moeilijke situatie waarin de ,genomen. (Dat gebeurt ~p de FR, nvdr).
Unief ZIch bevindt meer inspraak Er word~ gestemd, maar informeel om te
meebrengen voor de groepen die nll weinig weten Wie wat denkt. IIc vind dat goed
of geen inspraók hebben in lILt beleid. een omdat, door de POe zuiver adviserend te
grotere pariteit? ~ten ~ptreden, men een veel opener
Vu GerYee : Een grotere pariteit, als u dlscussl~. kan tot stand brengen, waar
daarmee een 'Viertelpariteit' bedoelt . men vrijer kan spreken van mens tot
zoals die in de jaren '66-'70 aan de orde ;mens. Als je vanuit het AP iedere keer
stond, dus één vierde AP, ëën vierde WP, Imet de mogelijke uitoefening van dat
één vierde studenten en één vierde ATP, stemrecht als een zwaard van Damocles
dan zeg ik onmiddellijk neen. IIc verzet wordt .geconfronteerd - vooral als je
me daar tegen omdat ik het ongepast ~et dat de studenten daar als één blok
vind dat mensen die maar tijdelijk aan de Zitten, ~ak. (op het einde van de
universiteit zijn, studenten of tijdelijk verga~nng) ID de. meerderheid zijn -
A WP, dezelfde beslissingsmacht zouden lean dit de openheid van het gesprek in
hebben als de groepen gewoon AP, vast het gedrang brengen.
WP of ATP, die blijvend aan de Op.m~uw, ~n mag de statutaire of
universiteit verbonden zijn. j~n.dlsche inspraak en vertegenwoor-
Een heel andere vraag is, of men aan de dlgm~ met verwarren met een effectieve,
vastbenoemde academische perseneels- reele inspraak in een menselijk gesprek.
leden (ge,:,,~n APen vast WP)eengelijk Veto: !ntussen is.de structuur toch zo dal
med.ebeshssmgsrccht moet jeven. Daar besltssmgen. vanuit de onderwijscommissie
opnieuw. meen ik, dat moet worden loch altijd naar de FR worden
gestreefd naar harmonisatie van het toegeschoven en dal we daar altijd in een
statuut van beide groepen. minderheid staan. Als er iets belangrijks
Wat het ATP aangaat, omwille van het op de agenda staat. komt hel AP nog werl
ondersteunend karakter van deze even stemmen.
geleding ten opzicht van onderwijs en Van Ge~en : Er is inderdaad vaak een
onderzoek, dient zij betrokken te worden overlapping; de discussie in de poe
bij de beheersorganen maar niet of in wordt vaak in de FR overgedaan. Soms
veel mindere mate dan vast AP en WP op dezelfde manier, soms ook treden
bij het academisch beleid. DuS wat volledig andere standpunten naar voor.
'Viertelpariteit' betreft, is het voor mij Tegen een beslissingsbevoegdheid van de
njet. Iets anders is inspraak en die term POC sta ik niet onmiddellijk weiger-
heb~ u ~ok gebruikt. Tegenover inspraak ach tig: Wel zie ik als jurist dadelijk
zeg Ik.ja, maar dan niet een inspraak die allerlei problemen van bevoegdheid-
verdrinkt in papier en vergaderingen. Ik a!lljn.lOg met alle proccdurale conflicten
geloof 100% in inspraak, maar 200% in v.uulicn. Maar ook dan moet gelden dat
samenspraak, met mensen, niet in u.i n c e n gc le di ug die zoals de
peroreren op vergaderingen. studentendelegatie voorbijgaat m.i. gecn
Veto :.11 zou daar dus niet een hoeveelheid doorslaggevende stern mag worden
struktureel vastgelegde macht aan gegeven. Ik meen evenwel dat de
koppelen. concreet. stemrecht? oplossing van de onderwijsproblematiek

. Van Genen : Kijk, macht is een zeer niet ligt in offiiele organen zoals FR of
pluriform begrip. U wilt evenveel poe maar wel 10 onderwijskernen ol
stemrecht voor de ene geleding als voor werkgroepen van didacusch gernou-
de andere. Maar u vergeet dat de veerde pereonen. ongeacht de geleding
studenten delegatie, niettegenstaande wuru roe liJ behoren.
haar beperkt stemrecht, in de faculteits-

Jack (Konstructief): "Neem nou het
ontwikkelingsplan '83-'86. Daar staan
vragen in van jullie die door de raad zijn
aangenomen. Die vragen handelen toch
over wat de studenten kunnen doen bij
het onderzoek. Kunnen studenten daar-
aan meewerken ? Dat vind ik heel
belangrijke vragen."

Rik (PSF): "Een ontwikkelingsplan moet
op centraal niveau worden vastgelegd.
Zoiera moet vanuit de Hogeschool naar
de minister. De onderwijsinhoud is voor
100% de bevoegdheid van de faculteiten
en daar kom je niet aan. Je kan geen
invloed uitoefenen op het onderwijs."

Lucas (PSF): "Formeel heeft de raad de
bevoegdheid om het beleid te stimuleren
en te coördineren enz .. Alleen maakt ze
er nooit gebruik van."

hun collega 's de hand boven het hoofd
houden. Zo van, wil jij dat? Ok~, als ik
dan dat krijg is het goed. Als de student
het er niet mee eens is lachen ze je gewoon
uit."
Rrk (PSF): "Als je als student bepaalae
opvattingen hebt over onderwijs, als je
denkt dt dit zus en dat zo zou moeten
zijn, alsje vindt dat die literatuur ook aan
de orde zou moeten komen, <lat die
stromingen binnen een vakgebied ook
zouden moeten besproken worden, dan

kom je gewoon niet aan de bak."

De proffen houden, inzake onderwijs-
beleid, de touwtjes dus strak in handen.
Zelfs wetenschappelijke medewerkers
blijken niet te kunnen opwegen tegen het
gewicht van de proffen in dergelijke
vakgroepen.

Waar er diskussie is over andere terrei-
nen, is men het erover eens dat er een
gebrek aan inspraak is inzake onderwijs-
problemen. De sterke vertegenwoordi-
ging in de HSR belet niet dat beslissingen Rrk (PSF): "Je wordt vanaf het begin,
over onderwijsinhouden e.d., over de lager en middelbaar onderwijs, niets
hoofden van de stucjenten heen genomen anders geleerd dan te accepteren wat de
worden. Juist omdat dergelijke zaken in man die voor de klas staat jou inprent."
de zgn. 'Vakgroepen' genomen worden. AI bij al niet zo'n rooskleurig beeld dus.

Glei, over de gang van zaken in dergelijke Het nlburgs Hogeschaalblad : "Als stu-
vakgroepen: "Je zit daar met medewet- ~ denten zo weinig invloed. hebben op

!kers (nwlr. proffen) die stuk voor stuk ~ onderwijs eg <mderzoek waarin ze te-

Er zijn echter ook nog andere redenen
waarom de studenten zich niet actief
bezighouden mes hun eigen onderwijs.

rechtkomen. als jullie er via de raden
waarin jullie terechtkomen zo weinig vat
op hebben, waarom zitten jullie dan nog
in de raad? Zijn jullie elite-studenten, die
een ander soort gezelligheid zoeken, die
zich willen bekwamen in het vergaderen r'

, , Twee reacties.

Jack (Konstructief}; "Ik denk dat het -
voor mezelf-een stuk onvrede is met o\c
situatie. Je ziet dat er een hoop moeten
veranderen en dat studenten apathisch

Izijn ... Ze w,illen alleen studie volgen, een
diploma halen. Door die onvrede ga je
kijken of je daar iets aan kunt doen. Dan
ga je in zo'n raad" zitten. IIc denk dat
zoiets de enige weg is die op dit moment
aanwezig is. Naarmate je er dieper
induikt kom je tot de konklusie dat die
raden ook helemaal niet zo goed functio-
neren, en er slechts marginale dingen
worden bereikt. De studenten moeten het
toch zelf doen, van onderûit."

GleI: "De vraag is in hoeverre die
uitspraak procedures niet een ideaal trucje
zijn geweest om de studenten buitenspel
te zetten. We mogen niet meepraten. De
student wordt door de studie zo afge-
stompt dat men alleen maar bezig is met
de studie en daarnaast niets of enlcel nog
wat sport en af en toe de kroeg in. Voor
de rest mond 'houden."

Leo Paesen



is.
De verhuring van zo'n film kan wel vier
jaar lopen want er is nog .een enorm
braakliggend terrein op dat gebied.
Thema's zoals verkrachting, abortus,
onderwijs worden ons ontzettend veel
gevraagd en we zullen dan ook zorgen
dat we daarop kunnen inspelen.

"Vieuwpobrt" e" de korte film "Als]« au
meisje gebort" wordt.;" gellllge" IIQ" te"
bijlta kl"derlij/ce Mlvlteit.

I

Medl: Ja, het is zo dat we het pro-'
JI1U1Ima minstenl drie maand op voor-
hand moeten vutleaen om er zeker van
te zijn dat we die bepaalde film hier op die
tlepaalde datum ook werkelijk krijgen.
De mms over rollenpatroon "Vieuw-
point" en "als je als meisje aeboren
wordt ... " waren zeer duidelijk een mis-
kleun, dat geven we grif toe, maar we
hadden eigenlijk "Take it as a man
madam" aangevraa,d. Nu moet je die
film minstens een half jaar op voorhand
vastleggen, want de kopie draait elke
week wel ergens in Nederland. Op het
laatste nipperje hebben we dan een
noodoplossing moeten zoeken en het
enige wat overbleef en een beetje schap-
pelijk was, was "Vieuwpoint". "Als je als
meisje geboren wordt ..... hebben we er
dan maar bijgeprogrammeerd, hoewel
die dus duidelijk verouderd en zeer slecht
gemaakt was. We hoopten dal daar toch
kritiek op zou komen in de zin van 'die
was daarom en daarom niet goed'.

Veto: Na de projektie is er altijd
mogelijkheid tot diskussie. Meestal werd
daarvoor de volgende methode gebruikt:
eerst alles in kleine groepjes laten besprt-
ken en daarna elk« groep verslag laten
uitbrengen. [Jat irriteerde mij soms mate-
loos. het betuttelende ervan deed me soms
denken aan de vrtUgde die me in het hart

Ben jeniets vergeten J.H. enM ?
, ,

Veto: Wat Ik me eigellltjk al altijd stijgt als ik denlc aa" mij" scluJolgtlilnde
afgevraagd W. is:,hoe krijg je nu ZO'" jeugd.
jllm Ie pokken?

Veto: Hoeveel kost ZO'" film dim ultel,,-
delljk "og?

Meda: Minimum 70000 frank. Maar je
moet wel rekenen op een heleboel kosten
extra, tab en zo, wat de totaalsom al
puw op 90 tot 100000 frank brengt, dat
is dan wel het 'absolute minimum.

Veto: (ptrpleb)

Nuttig ende aengenaem:
De Feministische
filmcyclu~.

Veto: Elke twHde woeltJdag WUI de
1tUJIIIId progrtllMfere" }tIJlle H" film br
Auditorium VeStlIIIU.Tot"" toe zijlt er te"
ustal projeklIes geweest. Die films wor-
den mHstal bij Olttmle" br 4msterdm1t
ie/tDa/d. Zit" }tIJlleiJk -NI?

Veto: Soms vind Ik de J ktIIU niet zo
~slaagd. "Rasit tlle Rlwter".ls uer goed
aU film _, die Iwflledtrtt" brllU_ .•
wl al ~zit", au /ttlnlel br • bioscoop of
op. ~ u, dan todl op televisie.

Medl: Ja, die diskussies kunnen we zeer
moeilijk ~lf leiden wegens gebrek aan
tijd. Wij zorgen voor de programmatie,
de reklame en de orpnisatie van de
avond zelf. Voor de bespreking achteraf
vragen we hulp van groepen die rond dat
bepaalde thema werken. Die groepen
krijgen van ons veel vrijheid Oq1 te
beslissen hoe die diskussie zal verlopen,
Nu staan veel van die organisaties nog in
de kindersChoenen wat betreft gespreks-
beaeleidina en veelal weten ze zelf niet zo
duidelijk hoe het aangepakt moet wor-
den. Eén van de methodes is dan om de
vrouwen eerst in' kleine aroep.icts te laten
pPlten waar ze gemakkelijk loskomen.
Ja, en inderdaad, daarna komt dat samen
en er zullen wel dikwijls dezelfde dingen
herhaald worden. Maar het is ook zo
moeilijk, als je de diskussie in een
bepaalde richting wil duwen, kom je al
gauw autoritair over en van de andere
kant wordt er dikwijl niets gezegd, als je
maar laat praten. Op het einde van deze
flImcyclus willen we dat hele diskussie-
probleem wel een Jl:ondi, bepraten. Het
liefst zouden we voorstellen krijaen van
vrouwen of groepen die daar tneer
ervarina mee hebben en die dat Îerieus
willen aanpakken. Tot nu toe wordt het
medium fdm als element in de bewust-
making van de vrouwen niet helemaa1,au
~rieux genomen. De meeste vrouwen
denken van "we komen die film wel eense
bekijken, en daarna babbelen we nog wat
met de mensen ... " Dat is verkeerd,
precies dat 'babbelen' kan beel belanarij~
zijn.

o jee, techniek!
Veto: Het overgrote deel Mvt defilms die
ik gezie" heb. stonde" illhoudtlijk op telt
lloog peil, maar WQrt" filmtechnlscll
-gezie" behoorlijk zwak tot ulfs totaal
deStlstrtus. 11dot DlMr H" geldkwestie
tIt bestaat er tellt niets beten?

,MetIa: We _ten altijd zccrduidefijk_t Meda: Dat ia eiaenlijk een weersJaa van
de inhoud ia en de pOlitiek ia wel dat we e~onomilche en opvoedkundip o~-
de f!Im vooraf moeten ,CZÏen hebben. . ~n. V~u.wen komen praktiadl
Dat u tclkena_1 eeft materieel probleem I met aan bod m de ko~le sektor.
want je moet eUce keer naar Nederland 'à wordt _tal terugedruh in de
Soms hebben we zelf ón.zc 1'eIC~ . politie van ICriptairl of zo. Weiniaen,
tepnover een produkt, maar we hopen ooder ben kri.iaen ec:bt de kans om een
dat dat in de dilkuaie achteraf ten berde', vol~n f~. te maken. Je moet dan
pracbt wordt. . nog aeld lOIkriJPn van allerhande over-

heidJi~ntia en ltaenwoordia ia dat
zeer moeilijk. Je moet niet alJeen met zeer
beperkte midde~n werken, maar dikwijls
heb je ook het produktieproca en de
distributie niet in handen. Je bent
afban1telijk ~ een heleboel mensen • .Je

rouw enttlm
Een aantal weken terug hebben J.H. en M: dit blad uitbundia i deze' alternatieve filmklok hèeft horen luiden' kan zich meestaf
versierd met de. drie "~ts.~ kreten .van, ~ ex-einemastad". In I slechts enkele obscure details voor de geest balen, zoals het feit dat
deze serie werd het trio D.A.F., Dijk en Raatelli uitvoerig over der ,de dames wel eens een filmvoorstelling durVtn geven waarop
knie gelegd. Leuven is echter nog rijker dan dat, het telt immers ook mannen uitdrukkelijk ongewenst zijn. Om wat klaarheid in deze
nog Couders, Quirijns, Van Thienens en Hannessen, of kort gezegd zaak te brengen staken wij (loodzware bandrecorder incluis) even
Metis-fiIms, de piepjonge vrouwelijke tegenhanger van voor- ons lich op ten huize ~trijdcrsstraat, 41, epicentrum van dit jeusje«
vermelde mooi-weer-makers. Jammer genoeg is dit feministisch. van de feministische film zalm , waar we Martine Couder, bijgestaan
filmkollektief, zoals h~t door henzelf bij voorkeur: bestempeld I door de drie andere typerende, telefonerende en organiserende
wordt, nog zo goed als onbekend hier ten dorpe. Wie wel al eens I leden, zo'n drie uur lang een mikrofoon voorhielden. \- -

zit dus zeker niet in een benijdens-
waardi,e positie. Het ma, soms een
wonder heten dat die films er al zijn, de
technische fouten moet je dan maar
bijnemen. Maar, pas op, je mal je daar
zeker niet bij neerleggen, M. I

Veto: Kan het volgensjullie "iet ee" beeljt
beter. zelfs met de zeer beperkte mid-
delen?
Med.: Kijk, hoeveel vrouwen worden
hièr gestimuleerd om werkelijk een
filmopleiding te gaan volgen? De beste
tewerkstellfngsmogelijkheden liggen nog
altijd in de sektoren script-girl en
assistentie. Dus niet in producent, reJÏS-
seur, geluidstechnicus, enz. .. Dat is een
weerslaa van de omstandigheden in onze
samenleving : het rollenpatroon, de Op"
voeding, ... Vrouwen aaan nu eenmaal
nog altijd niet gemakkelijk een technisch
beroep bezen, dat zie je zo bij vakken als
rnechanicien, automonteur en die din-
gen. Als iemand dan toch een film wil
gaan maken is het dikwijl een vrouw in de
vrouwenbeweging die een bepaald pro-
bleem wil aanpakken. Die vrouw is
eigenlijk een leek op filmgebied, ze zoekt
wat geld en CCVI paar enthousiaste
medewerksters, ook allemaal leken in eht
vak, en met al die beperkingen wordt dan
een film in elkaar gestoken. In sommige
landen is de situatie wel anders. In
Duitsland bijvoorbeeld heb je zeer goeie
filmscholen, die druk door vrouwen
bezocht worden en zeer goede' produktles
afleveren, voornamelijk dan de scholen
van Berlijn en München. Denk maar aan
Margaretha von Trotta. In An1eri'ka is
dat ook het geval maar daar heb je dan
ook een enorme produktie, daar heb je
eeD echte ftlmkultuur en hele maat-
schappelijke achtergrond die die dingen
mogelijk maakt. In Belgi~ is de kommer-
ciële situatie dikwijls al zeer belabberd,
laat staan het alternatieve circuit.
En tenslotte zijn we hier in Vlaanderen in
een beginstadium van films te gaan
vertonen van vrouwen, voor vrouwen,
dus willen we niet meteen een soort
vrouwelijke Fassbinder op de vrouw
afstoten omdat we gewoon over een
overwerp willen informeren. We zoeken
dus zo goed mogelijk dokumentaires en
dan vooral inhoudelijk. Tot nu toe
.werken we vooral op de inhoud. veel
meer dan op de vorm.

Veto: Als Ik me niet vergis. ui je daarnet :
"tot nu toe". Mag ik daaruit besluiten dat
de programmatie straks ook vormelijk
beter wordt? ' .

Medl: Zeer zeker. In onze feministische
filmcyclus hebben we tot nu duidelijk
militante films vertoond, films op een
bepaald tema,dokumentaires. We hopen
daar vanaf april verandering in te
brengen om technisch perfekt cinema te
brengen met bijvoorbeeld "Mourir à tue-
tëte" en "Deutschland 8leiche Mutter"
van Helma Simders. (En die twee zijn
zonder twijfel aanraders, n.v.d.r.)

Martine draai~ een aantal jaren in de startkapitaal van Cinemien ,ekreaen, dat
D.A.F.-molen mee, orpniseerde 'Vrou- is "het geduld van de vrouwen is de
wen in de film' een drie-tal filmfestivals macht der mannen" van Olristina Perin-
en constateerde JCdurendè al die tijd een cioli, een aespeel4e dokumentaire over
schrijnend gebrek aan feministische films vrouwenmishandelin, en binnenkort, in I
in BeJgi~, dit in het alternatieve net september, hopen we daar noa "Donna"
uiteraard (16 mm, weet je wei). Voor de aan toe te kunnen voegen, een film van
festivals moest namelük telkens opnieuw Yvonne Scholten over het ontstaan en de
beroep ,edaan worden op het buiten- huidige situatje van het Italiaanse femi-
land. Vandaar dus de idee om fdml rond nisme. Een zeer boeiend geheel met
feministische themata aan te kopellen dit uitstekende portretten van vrouwen' die
niet alleen om vrouwenhuizen en andere aktief geweest zijn in de ~rschiUende
groeperingen in de toekomst de romps- stromingen binnen de Italiaanse vrou-
lomp van aaavragen in het buitenland te wenbewegina. Vorig jaar hebben we ook
besparen, niet alleen uit interesse voor die ene film ("Het geduld van de
het medium film op zichllelf, maar ook vrouwen .;" ) zo'n twiritig keer verhuurd,
om precies dit medium te gaan gebruiken wat niet zo veel is, maar als je begint,
in de vrouwenbevrijdingsbeweging. In moet je je vooral bekend maken, he. We
oktober '80 werden de eerste kontakten verhuurden dan ook vooral binnen de
aelead en in februari '81 was het zover t ça .: vrouwenbeweging zelf aan vlucht- en
y est, on I'appelle Metis. (Deze naam . vrouwenhuizen. Maar de laatste tijd gaat
werd ontleend aan de oudste Griekse het steeds beter ,lanazamerhand is er een
mythologie waarin Metis staat voor het evolutie naar jeugdklubs, scholen en zo.
kreatieve principe, de vrouwelijke intelli- Nu proberen we ook om die in de meer
gentie die AL geschapen heeft via traditionele vrouwengroepen zoals KA V
. parthenogenesis (of voor de eenvoudiger kristelijk middenstandsverbond .... te
-onder ons: zonder mannelijke partner». gaan vertonen. Dit jaar hadden we al 18
De bedoeling was dus niet alleen een verhuringen, watdushelémaal niet slecht

di$tributienet te gaan vormen voor
Belgi~ maar ook om via film aan
feministisch vormingswerk te gaan sleu-
telen. Geen van de vrouwen had op dat
ogenblik echter voldoende geld om iets
dergelijks 'uit de grond te stampen. Maar
wie- gluurde daar met tu1Ie hand over de
grens, was dat niet de Nederlandse
zustermaatschappij (inemien die iets
gelijkaardigs al zo'n zeven jaar voor de
Nederlandse gemeenschap aan het ver-
zorgen is? Zij pC Melis als startkapitaal \
de film "het JCduld van de vrouw is de
macht der mannen" en daarmee kon het
hele zaakje dan dermitief aan het rollen
.888n.

Medl: Het is zo dat voor films bepaalde
markten bestaan. Op festivals vertonen
producenten hun films aan publiek en
distributeurs, wals wij eigenlijk zijn. Uit
dat aanbod kan je dan een keuze maken
om achteraf te gaan marchanderen.
Maar wij zijn nog veel te klein om zo iets
te doen. De meeste informatie word) ons
doorgespeeld door Onemien, in die zin
dat we na de internationale konferentie

~ to. V. iJ ui bo ;"'11 dlJt'- van mei '81 een internationaal distri-
.e • oor e t uw IIQ" J-' en. butienetwerk opgericht hebben, en One-
tlelftt moeten er een aanlal films e" later mien die wat meer Beid heeft en zeer goed
1IItlilcht oo~ video a,,!,g~kocht worde». thuis is op die markt lieeft ons alle
!fet k.rltmum doorbij IS dot het om belangrijke berichten door. Het is de
'feml1UJtisc~ films' moet gaa". Wat bedoeling dat zij in de toekomst voor hun
verstaa" jullie daaronder? .nieuwe films ook de distributierechten .
Medl: Ja, kijk, er is een hele tijd sprake '. aankopen voor Nederlandstalig en even-
geweest van vrouwenfilms en dat was . tueel zelfs Frans~ig Belgi~, zodanig dat
eiaenlijk een heel moeilijk te handbaven wiJ die films kunnen overkopen als de tijd
definitie omdat dat, simpel gelteld, elke en het geld er is. Dan zijn de kosten
ftlm is die door vrouwen aemaakt wordt, :·:natuurlijk gedrukt, M: de kopie is al
wat niet noodzakelijk impliceert dat die . 'ondertiteld, de rechten zijn at één keer
film ook een feministische thematiek betaald en wij betalen dus gewoon een
aanraakt. Daarenboven was er in de totaalsom aan Onemien. .
jaren '77 en '78 een enorme recuperatie
van die ftllDl door HoUywood. denken
we maar aan 'JuJia' en 'Tbc Tûmina
Point'. Ook dat werd allemaal 'vrouwen-
film' JCnoemd. En daartegen is realrtie
pkomen van vrouwen die duidelijk
politiek met fdm bezi, wamt. Dan
hebben _ maar gekozen voor de term
'feminiltilChe ftlm'. Dat ia niet iets dat all
een bepnzin, moet opaevat worden,
maar weleer all een opentrekken, in die
zin dat we daaronder een zo aroót
moaefijke varieteit w:ntaan, zo_I naar
inhoud all naar vorm. FeminiltilChe
fiIIDI zijn Voor OOI dan fdml waarbij de
einclrealiIttie in bandeb van vrouwen lip
en waarvan de inhoud thema 'I aansnijdt
uit de, vrouwenbeweainl : abortus, vrou-
_narbeid, rolpatroon, ... om maar
enkele upekten te noemen. Met daar-
DUIt ook een aantal andere problemen,
zoaJa kemeneraie büvoorbeeld, vanuit
feminiitDcb iltandpunt bekeken. Die
dillFn komen er zeker ook bij. Het moet
-rkeJijk zo ruim lQOIJelijk oJllCVlt
~rden:

Verder is DUIt de inhoud ook de YOrm
belanpijk. Wij ltCunen vrou_ndie inde
film naar een nieuwe rtlmtaa1 op mek
pan. Als een rdm aan die laiteria
beantwoordt, ia dat dUi voor Onl een
feministilc:be ftlm.

Over de vraag "Reilt en zeilt Metis? 'Ze
ja, waarom 7" hadden we dus een
gezellige babbel. Metis, haar woorden
zijn nog een beetje Warm en kijk ze staan
al in Veto. .

2 kopen,
1betalen

Veto: Tot_toe bestaat Mt pak/cet dus uit
twejfbtu. ..
MetIa: Ja, 'de eente hebben _ dUi all

••••
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Op hun pik getrapt
Veto: Op }tIJlle filmvoorstelll"ge" %ijlt
e"kel "'Ouwt" welkom. Zoals we 1tQ

uitgebreide poUbrg bevestigd rage". voe-
len vele ma""tIt zich llierdoor I" hllll kruis
geschopt e" niet ZO'" kie'" bettje. Aa" de
1IIIIk~ kant ko" Ik me ook voorstelie" dot
zelfs vraUWtltdit te radikaal vinden tIt dus a.:===============-weg bl/jvt1t. .Wat Is de rede" WUI deu
exluslel VrDuwtlljke onderotUjes?

Meda: (daverend aelach) God, dat is on
al zo vaak aevraa,d dat' we eigenlijk een
beetje beu zijn om op die vraaa te
antwoorden. Maar ,oed, hier pan we
dan. Het is dus niet zo dat wij per
definitie bij alles wat we oraaniaeren
mannen weren, dat is enkel het ,eva!
voor ooze feministische filmcyclus want
daarnaast vertonen we ook fdml, in
samenwerJrina met vrou_naroepen zo-
all "Vrouwen Teaen Verkrachting" die,
_I pmenad zijn. Maar deze C)'e1U1 is
eipnlijk vanuit een bepaalde optiek,
.. tart. Yie wilden namelijk op fdm-
pied brellFn _t de vrouwenhuµ.en
zijn, een soort vormingsavonden in-
richten dus, of om het eena didaktisch
moralistisch te zeisen, aan ftlmop- .
opvoedina doen door via het medium
film bij een poep vrouwen een bewust-
makinpproces op aan, te brengen rond
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. DYKES AND POOFfERS
(1979)

I wat er met de aroep vrouwen die elk van
de wrtonin,en meemaakt, ,ebeurt. Je
kan duidelijk napan welke initiatiewn
er uit voortkomen, hoe dat &roeit, hoe er
veIXhillende geapn:kJtechnieken uitae-
werkt worden' enz. Uit ervarin, bij
D.A.F. weet ik dat een ,emenad publiek
veel minder makkelijk loskomt. Vrou-
wen n:a,en:n wker emotioneel terwijl
maMen dikwijls in uitvoeri,e betogen
belanden en als dat niet ,ebeurt, ontstaat
er wel een soort scheldpartij tussen
vrouwen en mannen. Dat leek ons zo'n
energieverspilling. .

• Veto: De"k je "iet dot je daar e"kel een
; soort in-crowd mee bereikt die er eige"lljk
I 0/ alles over weet, maar het "u ook "og
, eens opfilm wil zie" 7
Med.: Nee helemaal niet. De 'in-crowd'
zoals je ze,t zien we zelfs nauwelijks of
nooit. In Leuven zit je wel in een
moeilijke situatie bë, dat is een studen-
tenstad met daarbuiten de gemeente
waar het grootste deel van de bevolking
woont. Het is wel onze hoofdbedoeling
om die vrouwen te krijgen die het
vrouwenhuis niet zo lemakkelijk binnen-
laan maar wel eens naar een film komen
kijken. Nu moet ik eerlijk zeilen dat we
daar niet helemaal in geslaagd zijn, er zijn
heel wat studenten bij ons publiek, maar
wel studenten die dank zij de film naar
het vrouwenhuis lelaan zijn of die binne
hun fakulteit iets georganiseerd hebben.
We zitten natuurlijk met het probleem
'dat onze films in een auditorium lopen,
dat zal wel een bepaalde drempelvrees te
weeg brengen, want hoe krijg je vrouwen

lWaÁrin IJJ naàr hun film. zullen komen' kommerc:ieel _rkt maar ioch duideliJk
lkijken in deze dominante heteroeexuele Iop de betere film mikt. Om in Gent dus
Imaatlehappij. Miuchien durven ze zo ook niet weJFdruItt te worden in de
meer naar buiten treden. We willen ze tnarJinaliteit van een auditorium hebben
'hiermee .teun en fterbeid ,ewn. lwe de 'Skop' vutaekn:,en. .
Vito: Op basis wm _Ike /criteria hebbe" InAntwerpen ÎI de ~ituatie ook zo datje
juHle die films gekoz 7 een aanlA:' alternatieven hebt V?Or de

CII aewone bioskopen. Het 'Filmbws' WIlS
Meda: In de aan,ban: produkten komt jnol vrij voor die periode, vandaar. In
het tema van de lesbische vrouw heel \Leuven heb je eilenlijk pn alternatief.
weini,aanbod,enalsdatdanalhetaeval Vroeler had je bioskopen zoals Rex en

Meda! Moeilijk, we hebben pn lublÏ- is, pat het mCClU1 om een aantal Lovanium en dan, daarnaast, als een
stereotypen. Die wilden we ten allen soort alteOllltief, de Studio 's. Nu de helft

I
dies, alle werk wordt door vrijwillipten prijze vermijden en we zijn dan ook pan van de zalen echter ter ziele aepan is,
,edaan, we hebben ook te weini, ,zoeken naar alternatieve produkties en ~ft de Rex een deel van de program-
,medewerbten, zodat de propaganda _ !wel de duidelijk politiek-lesbilChe ftlms lmatie overgenomen en ook de Studio is

I
,niet echt ,rondig kan gevoerd- worden. :die ,emaakt zijn sinds de tweede feminis- veel lematiader geworden. Bovendien
, We zitten dus wel in een el'B penibele tische lolf, voornamelijk in Amerika en weet ik niet of u de heer RasteUi kent,
I situatie. Duitsland. Uit die periode, die loopt van maar ik denk niet - met mijn ervaringen

'75 tot nu hebben we dan een vijftal films vanuit het verleden=-« dat die er zo op uit
uitgekozen. Ook op deze voorstelliolen is om lesbische filmdagen in zijn studio's'
zullen zeker leen mannen toelelaten zijn te laten doorgaan, 'zeker als je bedenkt
en dat niet alleen om voorvermelde dat die dan. ook nog enkel voor vrouwen
redenen, maar ook om voyeurisme te zouden zijn.
vermijden. Daarenboven konden we die
bepaalde films enkel van Cinemien
krijgen onder die voorwaarde, namelijk
:.dat de voorstellingen enkel voor vrouwen
, toegankelijk zouden zijn, maar we staan
~er uiteraard volledig ach ter.

Veto: I" Antwerpe" e" Gent gaa" deze
lesbische filmdage" door i" een zeer
degelijke i"frastruktuur. vaor Antwerpen
is dot het 'Filmhuis' en i" Gent de 'Skop'.
Voor Liuve" blijkt dot do" opeens
Auditorium Vesalius te zij". Ee" groot
kontrast zou ik zo zegge".
,Meds: Hier heb je wel een totaal andere
filmsituatie dan in Gent en in Antwer-
pen. In Gent heb je de 'Skop' die wel

jra .
Idie anden al mbemjk näar de ftlm paO
ook no, een auditorium binnen .. We
hebben werkelijk alles af,ezocbt maar er
niets anders. Het zou best kunnen dat _
het vanaf vol,end jaar bUiten Leuven
doen en dat we onze reklame meer pan
richten naar de vrouw daar en niet zo zeer
op Itudenten.

Veto: Kunne" jullie het jbrImcieel hoofd
bove" wate" houde" 7 .

Lesbisch?
Hos, naar de bios.

I
.Veto: Volge"de week maaNlag, di"sdog
en waensdag (29/3 - 31/3) organisere"
jullie i" SQme"~rki,,g met het FWH
(Federatie Werkgroepe" Homofilie) ee"
lesbisch filmfestival dot zowel i" Ge"t,
A"twerpe" all Leuve" loopt. Hoe dat zo 7
Med.: Het FWH vroeg of we dit mee
wilden organiseren omdat ze niet betutte-
lend wil4en overkomen telenover de
vrouwen. Daarenboven hadden zij accn
zicht op wat er zoal op de markt was aan
films over lesbische relaties. Voor ons is
bet natuurlijk ook een mooie kans op
publiciteit, hoewel dat natuurlijk niet
.alleen meegespeeld beeft. Wij vinden het
zeer belangrijk dat wij voor lesbische
vrouwen een ruimte kunnen kreeéren

Waar beiaards thuis zijn
Met E Pericoloso Sporgersi had Kultuurraad de bedoeling
studenten te doen nadenken over "Wat is Kunst 7" door hen te
konfronteren met een aantal buitennissige fenomenen.
De vraag zelf hebben ze niet kunnen beantwoorden, maar binne
de redaktie bleek hun initiatief heel wat controverse uit te lokken.
Twee redakteurs schrijven.

EEN FILM VAN
GEORGES lAUTNER

DIALOGEN
MICHEL AUDIARD

JEAN OESAILLY
IROBERT HOSSEIN I

JEAN • lOUIS RICHARD

[iiiN~~lêoJiEl _---lEXCBX.SroB ..
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Gegniffel en gelach voor iedereen, Veto

I
incluis, die van deze gelegenbeid gebruik
maakt om het bandje stop te zetten, de
lamme vingers voorzichtil van de mikro-
foon af te vouwen en de beurse billen die.
bij lebrek aan stoelen, een urenlange
aanraking met de grond doorstaan
hebben, van de vloer af te lichten.
Laten we hopen dat 'this was everything
you always wanted to koow about Mltis,
but never dared to ask". Metis, haar
woorden zijn nog altijd een beetje warm
, of daar komt alweer een feministische
film. Want kijk, ze haalt adem, ze leeft.

Emmy Desmet

.E Pericoloso Sporgersi I Alle goeie dingen in het leven Tussen half elf en half ëën. Slimme kerel,
zijn "free". Alle goeie dingen die Joris ~ I:aet, weet dat ~e ~uzi~k
komen langzaam. Tachtig frank tegenwoordig I~. een d~ straatje. ZIt,

d ., . weet dat elk tIJdsstadium haar eigen
?fh<;>n erdtwintig frank heten ze 'avant-garde' moet kunnen presenteren.
je dinsdagavond betalen om te Valt trouwens goed aeld uit te slaan.
komen 'luisteren' (7) naar een Over een maandje pat ie naar Tokio.
I creatie van Joris De Laet, voor I~~rd~, ~mmile momenten kon. je
beiaard en synthesiser, synthesi- z n f!lunek enkel met Oosterse ~ystlek

. (da k . kliik associëren. Om het maar met lets teser en tape, plano t orun lj kunnen associëren.
instrument) en tape. Ellebogen- N . K· de . t... ee, serieus nu. un je muzie ... van
werk op klavier, u weet wel. Joris De Laetomschrijven?Wel.eerlijk,
Op een morgen toen ie 't niet meer zag ik vind er geen woorden voor. Ilc denk

. .. . zitten, zich van de chaos in de wereld enkel aan oorlog, chaos geweld (veel
Op intitiatief van Kultuutraad "Het was leuk", zal je me horen zeggen, overdonderd wetend, zich moeizaam in geweld), drama, tragiek, soms, en dan
werd dinsdagavond in het kader maar toch deze bedenking: mag het zijn kleren hijsend, heeft Joris De Laet weer straatgeluiden om half vier in een
van de tweedaagse "E Pericoloso vo~gendjaar eens Bach zijn? Heb ik nu een stuk geschreven, Een wereldkreatie New Yorkse achterbuurt, schepen- die
'Sporgersi" een beiaard-synthe- buiten gehangen? I ging het door zijn zieke kop. Tussen de lo~n aan de kade van ~tw~rpen, enz.
. d . eerste kop koffie van half elf en het Gierende autobanden DIISSChlen.
sizer-tape-en-an ere-mstrumen- middagmaal w Alma 11 h ft· k le
ten-concert georganiseerd. Een T.V.C.15 .. neeleen ~ Let'sbecleara!ldshort:alsdiemodeme. . .. ; no__tl_tl_es~ge_maak_t. · v~e~n~o~~~op~pa~g~i:na~/1
nieuwigheidje voor de snobs, een
interessant experiment voor de
kenners en de leek.

Joril De Laet, of beter: zijn computer,
opende met "Parametrische Scènes";
Spielerei met Fripp-achtige klanken ge-
baseerd op verkeersgeluiden, De theorie-
vorming rond deze niet erg toegankelijke
muziek (?)zal ik u besparen. (cfr. Veto nr.
24) "113" bestond uit twee afzonderlijke
gekomponeerde delen, één op' piano en
ëën op tape, die samengesmolten werden
tot een derde geheel. Een hevig gestien-
lerende pianist met niet het minste
respekt voor zijn piaoo en Joris De Laet
staalden er toch in een harmonisch, op
elkaar inaespeeld samenspel van klanken
te realiseren. Nummer 3 in de rij:
"Parametrisch voor Beiaard". De
"Parametrisch voor Beiaard". De bei-
aardier van de Sint-Pietenkerk speelde
op de Sint-Pietenkerk en via Radio
Scorpio (dank U) werd zijn muziek
overgeseind naar het Stuc. Daar werd
dan het beiaardspel door Joris De Laet
op tape gezet en door de computer
omgezet in klanken. Dank zij een prima
coördinatie en timinlleek dit het sterkste
Ituk dat hij bracht (maar welke nonnen
moeten hiervoor gehanteerd worden 1)

Mertens

Wa MertHI ft Soft Verdict brachten
een combinatie van kommerciële kOlt
OCCI "pop") en minimale muziek. De
eerste nummers werden samen met de
beiaard gespeeld wat enige techniek en
kunlt van de spelen en "dirigent"
Mertens vereiste om hun occasionele
collep niet voorbij te hollen. Toch
goed l Wat Soft Verdict voor de rest
brac.l!t zonder beiaardier leek allemaal zo
op elkaar dat het zelfs op dat vlak zeer
dicht bij Minimal Art aanleunde; Soft
Verdict bracht Soft Roc~ met deels
akoestische (piano, harp), deels elek-
trilChe (bas, viool, synthesizer, sax en
percussie) instrumenten. •

Van vrijdag 26 maart tot donderdag 1 april
Alle dagen
vert. 13.30
film 13AS
Louis De Funès La !lOUpe aax clloux

alle dagen
vert. IS.3S en 19.4S
ftlm IS.SO en 20.00
Sylvia Kristel in Lady OIatterley's Lever
Engels gesproken

alle dagen
vert. 17.40 en 2l.SO
film 17.SS en 22.00
J.P. Belmonde Le proressloaael

alle dagen
vert. 24.00
film 24.10
Three women

LOUIS DE FUNES
JEAN CARMET
JACQUES

g:"""I_~Itmd", 3
AJ(9rOUWt1û
IJ WOMI:.Nj Shl'lley Oltmll
Sissy Spaak

}tmice Rltll'

.~.
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I

[
di, te hebben. En de demokratie is een
diktatuur van de meerderheid geworden.

De meerderheidsstandpunten van van-daa, zijn meestal verrassingsposities : in
het wilde weg wordeil voorstellen op de
.verpderin, zelf losgelaten en stem-
mingen geforceerd. Liever vandaag,
want morgen zijn ze er misschien tegen.
De diskussies worden enkel op de
vergadering zelf gevoerd en nooit rustig
voorbereid 'in een publieke opinie'. Veto
wprdt slechts zelden gebruikt om deze
diskussie voor het grote publiek te
brengen. Wie een vergadering overslaat,
stelt de volgende keer gegarandeerd vast
dat hij gezien is. De gekste tribulaties en
manipulaties worden goedgepraat door
te verwijzen naar een meerderheid. Wij
,hebben daarbij de volgende bedenkin-
gen:

leden van de AV moeten zijn. Zij staanl
dan mee in voor 'een meer kontinue
werltin,. Zij moeten er bijvoorbeeld
prant voor staan, dat niet om de twee
jaar alle diskussies weer van de grond af
aan opnieuw moeten gevoerd worden.
Zij moeten weten dat bepaalde disltussies
drie jaar eerder ook al eens gevoerd zijn,
en moetelJ dan kort samen vatten welke
argumenten er toen meespeelden. .
2. Een breder perspektief: door persoon-
lijk in kontakt te treden met mensen van
de verschillende kringen, krijgt de vrij-
gestelde een meer genuanceerde kijk op'
de dingen, dan de studenten uit een
bepaalde studierichting kunnen hebben.
Dat is ëën van de redenen warom hij een
belangrijk aandeel kan hebben in een
betere kommunikatie tussen de kringen:
in zekere zin kan hij 'tolk' spelen.

3. Meer tijd ~n de gemiddelde AV-er.
Alle leden van de AV zijn ook werkzaam
in hun fakulteitskring. De 'vrijgestelde
werkt alleen maar voor zijn Raad.
Daardoor krijgt hij de gelegenheid een
aantal dingen te doen, die de AV-ers in
principe ook zelf zouden kunnen doen,
maar waar ze gewoon niet aan toe
komen: verslag van de vergadering,
grondig studiewerk ter voorbejeiding
van de agenda en de standpuntbepaling,
achteraf het uitformuleren van het stand-
punt, het legsen van uiteenlopende
kontakten e.d.m, .

.1

Meer vertrouwen en'
minder formalisme.

/'

Het personeel van de ASR IS al langer dan vandaag voorwerp van
diskussie. Volgens heel wat kringen en studenten is de invloed van
de betaalde krachten op werking en besluitvorming van de
Algemene Studenten Raad te groot. Wij zullen in dit artikel
betogen, dat de taktiek die door de kringen wordt voorgesteld om
aan het euvel te verhelpen, averechts werkt. M> genieten de
vrijgestelden vaak niet genoeg vertrouwen om in een rustige sfeer
gezond werk te kunnen doen. 'Taakomschrijvingen' en andere '
pogingen om aan dit gebrek aan vertrouwen een mouw te passen,
door meer kontrolemogelijkheden in te bouwen, zijn vijgen na
pasen en missen hun effekt: u halen niets uit dan rancune en nog .
meer wantrouwen.

Wij verzetten ons dus tegen de voor-
stellen om een taakomschrijvin, in
extenso voor vrijgestelden op te stellen,
Wat ftl kan, is een intentionele taak-
omschrijving: een soort algemene deon-
tologie die zou expliciteren welke werk-
stijl de AV van haar vrijgestelden
verwacht, maar die niet de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de vrijgestel-
den ontkent, wat betreft de konltrete
uitvoering van de opdrachten van de AV.
(Wat wij verderop schrijven - cf. "De
vrijgestelden als emanatie van de AV" -
kan gelezen worden als een aanzz:t voor
zo'n deontologie), Het blijft natuurlijk
altijd aan de Ay om te oordelen of een
vrijgestelde zich aan de elementaire
deontologische regels houdt. Maar men
zou op de AV's toch moeten beseffen dat
het vooral op aankomt het juiste perso-
neel te kiezen. De AV's moeten mensen
kiezz:ndie zij vertrouwen. Wij kunnen de
indruk niet van ons afzetten, dat de
verkiezingen de laatste tijd veel te
nonchalant gebeuren. Dit in schril kon-
trast met de skrupules waarmee achteraf
gepoogd wordt de i{aderhaast gebaklten
potjes te breken.

I.Ofwel wordt er nog gediskussieerd, In
dat geval werkt de verrassingsmethode
de overmacht in de hand van de meest
aktieve figuren in de organisatie: zij die
instaan voor de koördinatie en de
dagelijkse werking. Wij juichen het toe
dat er tegenwoordig méér dan een paar
jaar geleden, ook studenten bereid zijn
heel wat tijd ;n verantwoordelijkheden
op te nemen m de centrale organen van
de ASR. Maar de taak van deze mensen
wordt bijna onuitvoerbaar, als zij voor de
zwaardere dossiers niet kunnen 'terug-
vallen' op een 'publieke opinie' die
minstens de lijnen bepaalt waarbinnen zij
zich kunnen bewegen. Dat vrijgestelden
en studenten die verschillende vergade-
ringen (moeten) kumuleren, daardoor
wat meer invloed krijgen op hun AV's, is
normaal (zolang de kumul natuurlijk niet
ontaardt in machtswellust). Door slechte
voorbereiding en verrassingseffekten kan
dat overwicht wel onnatuurlijk sterk
worden.
2. Ofwel wordt er niet meer gediskus-
sieerd, Nogal wat afgevaardigden zijn
hun taak III'n beperken tot het over-
maken van het kringstandpunt. Het
wordt tijd, dat we ook de kringen eens
een veég uit pan geven. Een goede
werking van bijv. Sociale Raad kan
alleen gegarandeerd worden, als de
kringen Sora ook belangrijk vinden en er
hun energie aan willen besteden. Nu lijkt
het er sterk op, dat een aantal kringen
alleen nog hun mannetje sturen als de
agenda voorspelt dat er 'iets gaat
gebeuren'. Op die manier krijsen we op
de vergadering afgevaardigden die slecht
zijn voorbereid en niet aan de diskussie
wensen deel te nemen, enerzijds uit schrik
om in de zak gezet te worden, en
anderzijds omdat ze van hun kring tocb
al een duidelijk (meestal afwijzend)
mandaat hebben meegekregen (Het on-
gewoon groot aantal onthoudingen op
Sociale Raad, als er over ernstige dossiers
gestemd wordt, illustreert de opvatting
van de afgevaardigden: "Hierover heeft
mijn kring nog niet gestemd, dus kan ik
ook geen standpunt innemen.") Hieraan
gekoppeld stellen we de onwil vast om
nog solidair te zijn met het standpunt van
de meerderheid. Wij zullen de autonomie
van de kringen zeker niet in vraag stellen,
maar een zeker saamhorigheidsgevoel
binnen een organisatie zou toch geen
kwaad kunnen. Als de autonome EG-
lidstaten zich van geen enkele EG-
beslissing iets zouden aantrekken, kun-
nen we Europa wel vergeten. Als het dus
echt de moeite waard is om als studenten
van Leuven op te treden .:.

Ons standpunt is: diskussieloos stokken
in de wielen steken maakt echt demokra-
tisch werken onmogelijk, ook als het
'namens de kring' gebeurt.
Kan hier nog iets in de plaats komen? Is
een deontologie voor de vrijgestelde nog
mogelijk? Spannend vervolg in volgende
Veto: de vrijgestelde als kompromis-
katalysator I

Inderdaad, wij stellen vast dat de
dagelijkse werking in de ASR desastreuze
vormen heeft aangenomen. De ASR is
het toneel geworden van de strijd om de
macht tussen 'studenten' die denken dat
het wel een wee van de studentenbewe-
ging van hun persoonlijke bemoeienissen
afhangt, en elk gevoel voor proporties
hebben .verloren. De machtsstri~ leidt
ons ten eerste tot immobiliteit - omdat
er voor de interessante dingen al niet
meer zo veel tijd overblijft - en ten
tweede tot een werksfeer waarin je nog
slechts kunt walsen. Studenten die iets
nuttigs willen doen, en aan bescheiden
idealen willen werken, wacht slechts
ontmoediging. In de ASR is alleen nog
plaats voor wereldverbeteraars.

Béide aspekten, de immobiliteit en de
walgelijke sfeer, willen wij terugvoeren
om hetzelfde probleem: het verdwijnen
van het wantrouwen op alle fronten.
Tegenwoordig bekijkt men problemen
niet meer op hun voor's en bun tegen's, I. J)é taákomschrijving is bedoeld om de
op argumenten, of op hun intrinsieke mogelijke kontrole 'objektiever' te ma-
betekenis. Neen, men diskussieert over ken: na kan men alleen zeggen: ik vind
de bevoegdheid van anderen om over het (of liever mijn kring vindt) dat deze
probleem te praten, of over historische vrijgestelde dat en dat niet had mogen
elementen ("Kun.nen we met vroegere doen. Met de taakomschrijving in ex-
verslagen aanto~en dat over dit pro- tenso .wil men precies allemaal opsom-
bleem eigenlijk al beslist is en dt de men wat een vrijgestdde wel en niet mag
procedure die we volgen onFwettiJd doen, zodaniS dat achteraf geen enkele
is T" ... Enzovoort). De diskussie draai. diskussie over het optreden van de
alleen nog om procedures, reglementen, vrijgestelde nodig is. Men kan dan
bevoegdheden, representativiteit, stem- I 'objekt ief" va~tstenen of de vrijgestelde
recht, demokratie. Demokratie is in de zich al dan niet aan de omschrijving heeft
studentenwereld niet meer een middel gehouden.
om op de meest konstuktieve manier '. ...
gemeenschappelijke idealen na te streven ":'elnu, ?,let deze ",ythe van obJekt~v"eII
en problemen aan te pakken, Demokra- ~lIen WIJkomaf m~k~n. ?m te beginnen
tie is tot een obsessie verworden. De IS een ~komschnJVlng ID extenso on-
vraag of iets wel demokratisch is, staat menselijk. Iedereen ~eeft recht op het
alleen nog in funktie van het beknotten ~~age~ van persoo~hJke verant.~~rde-
van de invloed van andersdenkenden die lijkheid, ookeen vrijgestelde. WIJvinden
men niet vertrouwt. Demokratie is het absoluut ongeoor~?of~, dat men zou
verkracht tot iets formalistisch (waar- pr~beren de persoo~liJke inbreng van de
over verder meer) dat dient om iedereen _ vnjgestelde ove_rbodlgte maken, door op
de mond te snoeren in het kader van een voorhand precies af te bakenen wa\.ze
algemeen wantrouw;n. In die omstandig- zouden mogen' doen, en vooral: n~et
heden kun je inderdaad niet meer doen. Ongeoorloofd d~~ I1lII;Ilrdatlsm~t

rken . alles: een taakomschrijving ID extenso IS
we . ook onmogelijk, De konkrete praktijk
Wel andere dingen: wie tegenwoordig van dag tot dag kun je niet anticiperen. Je
met mensen 'uit het miljeu' gaat eten .kan kunt niet voorkomen dat de vrijgestelden
er wel zeker van zijn dat er ovef: hem toch voortdurend eigenhandig beslis-
smalend wordt geroddeld, als hij even singen zullen moeten nemen, en hun
naar het toilet gaat. Wie hier werkt, voelt persoonlijke opinies laten meespelen,
permanent de dreigende vinger van het zodat de AV achteraf altijd nog verdeeld
ontslag boven zijn hoofd - meestal de lean oordelen over de vraag of wat
vinger van mensen die precies hetzelfde vrijgestelde X toen en toen heeft gedaan,
werk doen maar door omstandigheden wel binnen zijn bevoegdheden lag.
minder kwetsbaar zijn. Praten over 'C 4'-
formulieren is voor sommige typen de
gewoonste zaak van de wereld geworden.
Steeds meer wil men het personeel
vastzetten op minutieuze taakomschrij-
vingen en allerlei vernederde kontrole-
middelen : hand- en voetboeien voor de
vrijgestelden, in de ijdele en naïeve hoop
daardoor steun op objektleve grond te
vinden, als het moment daar is om zz:
eruit te gooien. In omstandigheden waar
je 'als vrijgestelde geen dag meer Zeker
bent van je werk en waar mensen hun tijd
slechts lijken te gebruiken om mekaar
voor rotte vis uit te schelden is de
immobiliteit zelfs een walgelijke aange-
legenheid geworden.

A. Het vrijgestelden-
probleem.

1. Formalistische tech-
nieken. Snorkel

De vrijgestelde, zoals wij die hier voor-
stellen, is iets heel anders dan een
teehuikus. Hij bereidt niet slechts be-
paalde dossiers voor vanuit een bepaald
technisch apekt (bv. juridisch of boek-
houdkundig). Neen de vrijgestelde doet
precies wat de studenten zélf zouden
doen, als ze niet zoveel zouden studeren.
Hij is a.h.'f. een natuurlijk verlengstuk
van de AV, waardoor de . AV haar
grenzen in tijd en ruimte kan verleggen.
Hij is de snorkel, de verlengde luchtpijp
van de AV, waardoor deze onder water
kan blijven zwemmen en toch adem-
halen. De vrijgestelde heeft met zijn
studiewerk uiteraard invloed op de AV
en dat moet hij ook hebben. Het zou
mooi studiewerk zijn, als de AV dat
systematisch naast zich neerzou leggen.
Het wordt dus duidelijk dat - vooral op
Kringraad en Sociale Raad - de vrij-
gestelde een tamelijk politiek geladen
funktie heeft. Vrijgestelde zijn is niet
zomaar een beroep. Het is tegelijk ook
een mandaat. Des te groter de verant-
woordelijkheid van de studenten, als zij
hun vrijgestelde kiezen. Zij moeten

\ ervoor zorgen dat hun vrijgestelden
mensen zijn die hun studiewerk en
verslaggeving zullen doen in dezelfde lijn
als zij dat zelf zouden doen: mensen met
wiens denktrant zij zich vertrouwd
voelen.

De meest konkrete technieken waarmee
men het 'vrijgesteldenprobleem ' wil op-
lossen, zijn I. een taakomschrijving (in
extenso) en 2. het opmaken van de
personeelsbehoefte, om a priori uit te
maken hoeveel personeel er eigenlijk
nodig is om 'de' behoefte te dekken.

-,

2. Het opmaken van de personeels-
behoefte is een nog veel delikater kwestie.

Alleen nog plaats voor
wereldverbeteraars

In de strikte zin, kun je zo'n abstrakte
personeelsbehoefte enkel opstellen, als je
het uit te voercm werk erg precies kan
omschrijven. Dat kan voor een boek-
houding, maar niet voor vrijgestelden:
aan vrijgestelden is er alleen behoefte in
de brede zin van het woord: dé behoefte
om ervoor te zorgen dat de-organisatie
optimaal kan draaien. Maar daarmee
kun je geen 'personeelsbehoefte' op-
stellen. Je kunt wel voorspellen dat geen
enkele AV het intensief studiewerk van
vijf vrijgestelden zou kunnen verwerken.
Maar zover zijn we nog lang niet, zeker
als men ophoudt méér te eisen van een
vrijgestelde dan billijk is (cf. infra).
'Bespaarders moeten zich goedrealiseren
dat ze (bijna) overal de werking aan-
tasten, als ze het vrijgesteldenbestand
afbouwen, al dan niet op grond van een
overgedefinieerde taakomschrijving.

Aan de andere kant kan een breed
geformuleerde personeelsbehoefte leiden
naar een ongeremde personeelsaangroei.
Om alles te realiseren waarvan we nu
dromen, is nog veel meer personeel
nodig. Dat is evident: elke organisatie
maakt zich voorstellingen van wat er
achter de horizon ligt. We merken
trouwens dat de ASR nu al, zoals elke
burokratie, wat lijdt aan automatische
uitbreiding: iedereen voelt wat de be-
hoefte is om mensen onder zich te weten,
om de meest vervelende klusjes te kunnen
delegeren en om te kommanderen.
Inspirerend hiervoor werkt de houding
tegenover BTK-ers, vrijgestelden, jobis-
ten, boekhoudster, vanwege bepaalde
student-direkteurs (een nieuwe klasse).

B. Demokratie als
vergaderingsspook.

1. 'De diktatuur van de
meerdêrheid.
Voor we nagaan welke implikaties deze
opvatting over vrijgestelden heeft i.v.m.
de deontologie van de vrijgestelden,
moeten we nog ingaan op een tweede
formalistisch front: dat van de verga-
deringen zelf. Men leze er de teksten van
jaarverslagen en zo maar op na :waar het
'm om gaat in de AV's, is meerderheden,
Demokratie is geïdentificeerd geraakt
met meerderheidsstandpunten. Wij zui-
len niet betwisten dat de meerderheid een
essentieel element is in een demokra-
tische werking. Maar door zich op dit
ene element blind te staren, lijkt het
meerderheidssysteem wel mooi
verkracht: fatsoen en gezond verstand
denkt men bij het bepalen van die
meerderheidsstandpunten niet meer no-

"Y-"'"

Het lijkt ons duidelijk, hoe gevaarlijk het
is, om toch te proberen zo'n taak-
omschrijving te maken: inderdaad, alles
wat de AV heeft gepland, moet uitge-
voerd worden in de weken tussen de'
AV's. De buro's en de vrijgestelden zien
zich dan geplaatst voor talloze andere
besliSsingen. Sommige erg praktisch,
andere al meer principieel. Vandaag de
dag kun je als vrijgestelde vaak geen stap .. . .
meer verzetten zonder dat je wordt Dus: weg met die formalistische defini-
gesommeerd te ~chten op de goed- ties en taakom~.hrijvingen! I.p.v .. te
keuring van de AV. Domheid en hypo- bepalen wat ~e vnJ~~stelde alle~aal met
krisie lopen hier hand in hand: een ~g doen, ~Ien WIJee~.~eer inhoude-
dagelijkse werking kim je niet door een hJke en positieve omschrijving ~~venvan
veertiendaagse AV laten doen. Wie toch wat een AV globaal van een vnjgestelde
in die illusie volhardt, kan slechts twee mag verwachten. We vragen ons daarbijh
dingen bereiken: fu1Verlamt de werking af!. wat er zo bijzonders is .aan e.en
(alles wordt stilgezz:tom te wachten op de vrijgestelde, en wat hem onderscheidt

Wij gaan nu wat dieper in de politieke AV. En die AV ItAnop een paar uur tijd van de studenten op de AV's. Meteen zal
houding die onder de gebeurtenissen .natuurlijk niet al die beslissingen nemen, ~Iijken, dat onze analyse een pleid~i
aktief is, nl. de op wantrouwen geba- zodat ze ui.teindelij)t niét meer genomen inhoudt voor het behoud vn het vnj-
seerde formalistische interpretatie van worden) én hij maakt een instrument gesteldensysteem.
e~ demo~ratisch ideaal. Dit formalisme ~ee ~en altijd ~lkc vrijgestelde kan Wij denken, dat de AV's mensen moeten
SItueert ZIch ruw geschetst op twee . buitengooien. Vermits geen enkele taak- lcie'zn waarvan ze kunnen verwachten
fronten: eerst en vooral op de manier omschrijving een waterdichte handl~- dat ze' zullen werken en denken in het
waarop me~ de vrijgestelden als ~rso- ding kan. zijn, kan ~. taakomschriJving verlengde van de AV: in onze ogen moet
~I aa.n wil pakken, maar ook In de alleen dlens~en beWIjzen aan minder de vrijgestdde de emmanentie van de
diskusslC- en de vergadergewoonten van edele bedoelingen. . Algemene Vergàdering zijn. Immers, van
de AV's. een vrijgestelde kunnen drie specifieke
j . • dingen verwacht worden:

Obtectieve kontrole een mythe I. Een geheugen, dat verder teruggaat
'J ' dan dat van de andere AV-leden.

________ -----..;,..--..;..------------- ... Vrijgestelden zouden in principe oud>

2. Onze stelling:' de
vrijgestelde als
e1lUllUltie' van de AV.

Tekst en muziek
Frank Uyttendaele
en Luc Baltussen

Formalisme



Frans Smeets
V~r verdere 1informatie over Onkruit, en de
volaende abies rond totaalweÏJeren, un je
~ terec:ht op 016/2' 8963. Voor eventuele
.teun: 230-0044662-62.

Martin Van..Kerrebroeck
. ~.... I .."

een begrip .
Viijdagmiddag, 19maart 1982, een gedenkwaardige dag in tal yan opzichten. Vanachter een raam 'r
begluren argwanende BOB'ers de tientallen jongeren die zicll verdringen op de trappen van het '
Leuvense Gerechtshof. 'Armmaar proper' speelt zich de ziel uit het lijf, en een belgische vlag wordt,
-aan flarden gescheurd. Als Martin verschijnt naast Lode Vao'Outrive zwelt het applaus. "Geen man,
geen vrouw, geen cent voor het leger !", Onkruit Nederland is ook present en spontaan vormt zich
een betoging, richtiltaJ Lei. "De staat, dààr zit bet kwaad." Een marketentster knikt aarzelend
'instemmend, en de zon 'breekt door. . " .
Veto had daags nadien een gesprek met de drie tot nog toe gekende totaalweigeraars (1) : Martin Van
Kerrebroeck, Peter yAA!toutte (zie interview in Veto nr. 12bis) en Koen Nyssen, die thans in '
Nederland verblijft. We ~en met het proceC;
Rechter Ror De Cooman leek Îliet van komen J'CtUiIen ow:r fdOlOfllCbe opvat-
zijn _tuk pracbt toen RCdI om 9 uur ÛDJCn".
zijn zittinpaal __ voJaatroomd met
meer dan 150 vooral jcuadiac nieuws-
8Îmgen. ~w:nmin keek bij op bij bet
berhaaldelijk lekraak van walltie-talltiCl,
de vcrbindinJ tUIICn de aanwezise 'dien-
den met hun hoofdlt_rticr.

tcacn militarilcrina. en bij staaft zulks
met enkele RlUltaten van recente en-
q~ (Lc Soir) waaruit blijkt dat meer
dan 2/3 der ondefVI1UlSde jonaeren zicb

A1voRDI hierever een bcslissinS te uitspreekt tiJCD de diensplicbt en voor de kunnen worden illlellet tegen de burscn LIDO, alwaar een meeting werd ICOrp-
nemen, bCIluit.Rehter De Cooman tocb afscbaffm, van bet Ie,er. binnen de eigen territoriale pnllen. ni_rd met w:rscbillende van de getui,en
enkele vragen te stellen aan sociolooS en Ve~cr w:rwijst Van Ou~w: naar heli (.Jcf Ulburp, Jean Fabre, Lco Apostel en
criminolOOI prof. l:ode Van Outrive. wetsontwerp Gramme-CIosc (de 13n. 16 april totaalweileraar Koen Nysscn). \Velens
, Volgens Van Outrive kunnenÄn oqrlop- 'Nato-wet') ~rdoor ook in vredestijd plaatsgebRk kunnen we hier niet verder
· tijd ,ewetcDlbezwaarden inderdaad wor- de staat van beleS kan worden afgekon- de w:rdcdiJÏna wil nu ook Jef U1burp op ingaan. Ook ons gcspRk met de drie
den opgeroepen om bepaalde diensten te di,d (Iescrocfeninscn in die zin werden laten getuigen, doch bet O.M. blijft zicb - totaalweigeraars is voor een vol,ende
verrichten in bet leger, Rechter De onlanp' DO' in Turnhout gehouden), en uitdrukkelijk verzetten tegen het ver- keer, Sorry.
Cooman is daar niet:iO lleker van (sic), naar artikel zoveel van de Wet op de horen van andere getui,en. Hierop
maar gaat er verder niet op in. Van Rijkswacbt dat bet een rijkswacht- schorst De Cooman de zitting tot 16
Outrive bearijpt Martin's houdinS dan kommandant van een distrikt toelaat april, datum waarop bij tussenvonnis zal

, ook "als een daad van oppositie tegen de persoonlijk bet leger op te vorderen met worden bepaald of de andere sctuijen
·:.be_pening en bet leger als instituut". bet OOI op deopenbare ordehandhaving. nog zullen worden gehoord.

IntUIIC treeks k rt tie· . Van Outrive ziet· hierin 'êen alscmene Het leger dient dus niet enkel als _pen Na de rechtszitting betoogden ca. ,300
· badd n'8 om

t
s doe over

t
b n, tendens onder de jongeren die zich VCfZJet tegen de buitenlandse vijand, ook zou bet mensen van het Gerechtshof na&f zaal ' 'Noten

en socRpBnocRnme un ' I." '
fysieke présence de toepng tot de ( ) In vonae V~to (or: 23) WIlS aprake van.. .. "Elk d 1· · "zo'n:reventaltotaalwel,eraan", Qtpnderopenbare terechtZ1tting onm~gebJ~ ge- . betrokkenen beatrijdt. Feit is echter dat
~kt (2), zogezesd omdat bienenin er everoor e lng IS een totn"ltoeenkelde,enoemdedriezic:hpublie-
.lfs voor hen gccn plaats meer. _.. Dat '. . • kelijk als totaalweiaeraar hebben bekend-

ni~t de PandocRn docb enkel de rechter veroordeling van de demokrati e" aemaakt.
zoIets kan bevelen (? een bomvoUe zaal ") "'-_ la h Ir_~. si de ?) ti k bii , \ VlUA; ven IFver over et proces :re ,
_ .ge oten URn on 0 te IJ een ; " zoela eerde d werd be i1ïkt d dat
stiUc diender een schampere repliek: ga 1Ic weet dat de rechtbank zich afvraagt waarom iJc &CCnburgerdienst miljard Bf uitgegeven aan bewapening en oorlogstuig. Dat zijn cijfers de r aezea 't d ~oo: J loor rd

'1d I de bli k .. de be kid b" d Iaa I'" ons toePlIl ot e uttlDgzaa wedat maar aan de rechter vertellen WI Gen. mmers pu e e opllUe en wetten met tre ng tot waar IJons verstand, t staan onze gevoe ens, met meer biJ kunnen. . rd W ba rei ral
. lel"rdienst zijn in die-mate geëvolueerd dat je het leger niet zonder _ _ ~welae .' . e lee en 001 v~ . op

meer inmoet. • 11> had het daarnet over de kriminele daden van de staat. Met grote infonnabe .mt tie tweede hand (toebchbnaen
Je kan een burgerdienst in sociale en andere instellingen van openbaar Itrots en bravour wordt een nieuwe wapenleverlna aan een diktatoriaal door. ~rtin, kranten~nlaaen en de pers-
nut vervullen. Dus: wat is bet probleem 7 . lregime aanaekondi~d. De werkelijke ~isdadigen, _ _penfabrlk.anteD, mededelin, van Onkruit).
Dikwijls wordt daar nog de argumentatie bijgevoegd dat we door bet ~neraals worden ~Je~ veroordee~~. ~J t~n op bet pied-ilc ...taI'c:.va~
totaalweigeren rechtstreeks naar' een beroepsleger gaan en dat dat ,:"en~n ~et aanuen : De .vormllitanlenng va~ .de.maatachap!l'J mt
beroepsleger nog-veel sterker van de bevolking vervreemd is dan het IZlch ook ID het opdnngenge karakter van militaae- berdenldnaen,
dienstplichtenleger. lparades en wapenshows. (...~ . . ....
1Ic ga niet akkoord met deze laatste opvatting. Zeker, een beroepsleger lDaerentegen wordt elke ID&mfestab,ev~r vrede argwanend gewelaerd
is een bende huurmoordenaars, maar mij gaat het niet om al dan niet .of hoogstens met reserves en hopen nJkswachters getolereerd.
dienstplicht maar om al dan niet militarisme. Ik verzet mij dus
evenzeer tegen dat beroepsleger als tegen die dienstplicht. Dat
bewijzen de akties die ik in het verleden tegen het militarisme gevoerd
heb, en waarvan de gerechtelijke vervolgingen waal'Schijnlijk ook in-
het dossier van deze zitting terug te vinden zijn. Over het militárisme
en de vermilitarisering ga ik later uitgebreider praten.
1Ic heb politieke bezwaren tegen burgerdienst. Burgerdienst kent enkel
reden van bestaan omwille van legerdienst. Het was de bedoeling als
eerste stap in de richting van een vredevolle samenleving. De 'inbreuk'
die de belgtese staat aan zijn eigen wetten gedaan beeft, namelijk het
invoeren van de gekoördineerde wetten voor gewetensbezwaarden zijn
overigens pas tot stand gekomen nadat velen de I""l'ngenis zijn
ingegaan. De staat heeft dus afbreuk gedaan aan zijn wetten om enkele
anderdenkenden te kanaliseren in een nieuwe vorm van .plicht.
Namelijk de vervangende dienst als gewetensbezwaarde. .
1Ic gebruik opzettelijk de term 'inbreuk' omdat de belgiese staat
dezelfde term gebruikt- in een verklaring over de wet op gewetens-
bezwaarden in belgie gestuurd aan sekretaris-generaal van de
verenigde naties, afdeling rechten van de mens (5/111981). Daarin
stelt de belgiese regering dat llurgerdienst geen recht is maar een-
'inbreuk in het voordeel van de gewetensbezwaarde'.
(...) .
.lIc maak me dus geen illusies rond het antimilitarisme van gewetens-
bezwaarden in dienst. -
f.ntimilitaristen die aktie voeren binnen hun burgerdienst worden op
"elke manier tegengewerkt, door het ministerie van binnenlandse zaken
in de persoon van de arrondissementskommissaris. Dit uit zich in
· 'konstante kontrole', dus elke dag een telefoontje of je wel aanwezig
-bent, dreigementen en tuchtstraffen. .
'Laat de getuiaenis VIto peter van koutte, die 12 maand burgefllienst
gedaan beeft, en door de advokaat zal gelezen worden, voor zich:relf
·spreken. Zijn besluit: "Een regime als bet onze dat alleen uit is op het
versterken van de !nacht van enkele kleine belangengroepen, is het niet
waard dat ik er nog een poot voor verzet. Dit systeem beeft het recht
• niet meer om mijn, dieDiten op te eisen." '
Burgerdienst wil het idee scheppen van socia1e hulp, een 'idee van
demokratische welwillendheid vanuit de staat. Maar de wet op de
aewetCDlbezwaarden verraad zich:relf. Deze Wet stelt dat de 'gehoor-
zaamheid bet fundament is van de aewetensbezwaarde' en dal 'de
minister van binBenlandse' zaken de aewetensbezwaarde in dienst
j)oudt tot hij zijD opleidina voltooid acht'.
~ ltaat wil dus vooral, ',ehoorzame buraen', die' hen en hOun
kriminck daden &CCnIItrobreed in de weg leggen.
Hierbij wil iJc de woordtn van een russiJch dissident citeren, vladimir
boekovsky die :regt: ''wij hebben een arote waarheid ontdekt, namelijk.
dat het niet aeweer niet de tanks,
niet de atoombom zijn die de
QIacbt voortbrenaen en mam.
Macht onutaat ui de &Cd_heid

. van de men. doordat hifaanvaardt
te aehoorzamen." .
Machtigen weten wellce de Icracht
van de gehoorzaamheid kan zijn.
Als men mij, in de gevanaenis
stopt, dan is dit niet om mij in bun
systeem te doen geloven, maar ean'
mijn onderwerping af te dwingen,
,of op zijn minJt een kompromis.
Burgerdienst. is een systeem om
mensen monddood te maken'. Je
unje eiaen geweten sussen omdat .
je zelf geen wapen in de hand bebt.
Je kan de illusie maken' dat je'in,
tijd van oorlog niet n.aar het front
moet. De illusie, jawel, want in
oorloptijd bestaan geen wetten
meer. Het is niet ongepast om hiet
over oorlog te praten. De bewa- .
pellÏni ia in alle winditrekell van
deze aardbo!"'!rmate aan de pl!g
dat de IfC1Isvan de waanzin allan,
overschreden is. Elk uur van de
dag en QIIchtwordt meer dan twee

Het duurde nog' _t eer Martin Van
Ker.brocck, voor de korrcktionele
rechtbank Fdaavaard wcseDi de wcige-
rina "( ) deel te nemen aan een bevolen
diens ( )" (zie kader), effektief op de
beltlaa,denbank had plaatsgenomen.
Dat k_m omdat men hem in een

. belendende pn, aan de Verkccrde deur
had te _cbten gezet.

.... c ,

Voorlopig hielden we ons onledig met bet
bediskussiëren van ~rtin's 'Verklaring'
(Zie kader) die werd rondgedeeld, de
mini-fanfaR 'Arm maar proper' lokte
alsmaar meer nieuwsgierigen het ge-
reehtshof binnen, en een Brusselse pun- ,
ker eiste luidkeels in het Frans zijn
grondwettelijke rechten op,

BOB-staat
BlnDcn-m onderwerpt Rehter De Cao-
man Martin aan een uitvoeri, verhoor
(2). Waarom hij in '77 zijn statuut van
gewctènsbezwaarde beeft aangevraagd,
en waarom hij in 1980 nog om uitstel
· hééft verzocht, Martin antwoorden dat
hij biermee tijd wilde winnen om bet
proces voor te bereiden. De Cooman
gaat dan wat uitvoeriger in op de
perskonferentie die Martin in bet Brus-
selse. IPC beeft gegeven in november '80,
en ~rin hij stelde dat bij ondergedoken
leefde, omdat hij vreesde ieder moment

o te worden opgepakt door de BOB. De
Ceoman ; "U zijt bet die de psychose van
de 'BOB-staat lanceert." Martin verwijst
dan naar gewetensbezwaarde Wittevron-
gel, <!ie indertijd zijn burgerdienst onder-
brak en zijn aricw:n wou toclichten op
een penko~:Rntie. Onder de ogen van e
· talri~ oPSCkomen pers werd bij door de
BOB ter plekke opgeleid ...

Medisch onderzoek
Ei,enlijk wordt Martin vervolgd ,omdat
hij weiscrde gegevoIa te scw:n aan de
oproeping voor een genccskundi, onder-
zoek op 16 oktober 1980 (ccn w:rplicht
mcdiJdl onderzoek voor elite ,CWCtcDl-
~) te öndcrpan Diw:rscbijnin,
'WOOJ' de Raad voor GcWetensbezwsRn,
en \'Mr de cft'ekticw: indicnstueding als
FwetcDlbezwaarde bij de Civiele Be-
ICberminl, bij een w:rzor8ÎlJIIÏDlteUin,
of bij ccn socio-ltultUrcle ÏDltellilll).

Getuigen
Het is echter ooit vanaf 16 oktober 1980
dat MartinbClloot totaal"igeRn : bij
wciacrt zowe"-eaer- a~ bUfJCrdiCDIt.

Vandaar dat Martin's advokaat, Meester
Jos D: Mán, de Rcbtbank verzoekt ccn
aantal',etuigen te willen hORn. Immen,
bier moet Rkenin, worden gebouden
met de ~rden die Martin beleeft. "Dit
is geen aUccnstaand feit, maar bet is een
protest tescn het militarisme in de hele
weRld." ED.aan 'moRIe sctuigenisscn' is
cr voor Martin geen SCbRk (zie kader):
Iief.t 8 antimilitaristen ~ronder 4
beltCnde profellORn w:rklaarden zich
ertoe beRid te ,ctuigen ten voordele van
Martin en diens totale anti-militarisme.
Het O.M. echter, bij monde van substi-
tuut ~'T. Cailloux, is bet niet ccns met
bet boren van delle ,etuigen. Voor haar
mact ,de wet worden toegepast. "Als
mensen altijd k,-t.n· 7,IlJCD ow:r demo-
)natie, kan men OflChkandidaat steUen
voor bet ,.rlement." En: "CCD RCbt-
bank is ( ... ) niet de plaats ( ... ) om te

Nato-wet

Duizenden mensen 'in belgié proberen onze rechtsstaat te verbeteren,
een demokratischer demokratie op te bouwen. Het enige antwoord dat
zij krijgen is tegenwerking VD officiële instanties, en een administratief
blok aan hun been.
Deze parlementaire demokratie beeft trouwens geen poot meer op op
te staan. De regering maakt het om volmachten op te eisen, over de
boofden van de bevolking heen. Het parlement heeft het goedgekeurd,
oké, maar uit de reakties van de bevolking de laatste weken kan je wat
anders leren. En onze demokratie beveelt de stakingen te kraken met
.rijkswacht en politie, en het leger oefent op anti-stakingsstrategieën.
Deze legeroefeningen dateren van vorige week en deze weck.
Het is misdadig dat er een rijkswacht bestaat in belgié, die nog slechts
tot enig doel heeft het beveiligen van een belangengroep tegen de
bevolking. De laatste neo-fascistenbetoging in Leuven op donderdag
18 februari jl. weze daar een voorbeeld van.
De rijkswacht heeft kleur bekend tegen ieder die de nco-fascisten
wilden hinderen. .
Dit alles duidt op een verrechtsing van de staat, een staat waarin het
woord demokratie alleen nog een dekmantel is.
Deze regering heeft de mond vol van schande als het gaat over het
verbod 'van de vakbond solidariteit in Polen, en tegelijkertijd maakt
zij het 0'11 de belgische vakbonden en stakers te boycotten en ineen te
laten slaan.

Deze demokratie is een schijndemokratie, als zij het totaalweigeren
niet als logische bouding en daad beschouwt. Deze demokratie
veroordeelt zichiclf door de veroodeling van dienstweigeraars. Haar
geloofwaardigheid wordt tot nul herleid.
Wc hebben niets te verwachten van staat, leger en kapitaal. Er is maar
één oplossing: we moeten het :relfmaken. Vanuit deze gevoelens is een
beweging ontstaan over alle grenzen heen, die zichzelf organiseert en
strijdt tegen verdrukking en voor wat zij vrijheid noemen. 1Ic beschouw
mezelf als lid van deze beweging, zonder knecht, zonder meid en
'zonder meester. .
De prokureur stelt dat ik me "opzettelijk onthouden heb van een
bevolen dienst'. Dat klopt. Ik zal het opnieuw doen als de kans zich
voordoet. Als ik het niet zou doen, dan maak ik me medeschuldig aan
een misdaad die verkrachting noemt. De staat heeft niet het recht
beslag te leggen'op \lDs'lijf, en wat mij betreft, zeker niet op het mijne.
Zelfs niet één daJie. Mijn daad is er één van burgerlijke ongehoor-
zaamheid.

1Ic weet dat de rechtbank alleen maar de wet kan of wil toepassen. 1Ic
weet dat ik in overtre4ing ben met één dezer wetten'. 1Ic daag echter
deze rechtban~ tJ!t Q!!!_ ~ tegen de deon~ogische principes in - een

uitspraak te doen over de misdaden
van de staat en over het totale
dieDitweiaeren als verzet tegen deze
misdaden. Als u zich daarin onbe-
voegd acht, dan is bet uw taak als
melIS om deze bevoegdheid op te
eisen en zodoende de demokratie te
vrijwaren. Zelfs het tribunaal van
Ndrenberg na de tweede wereld-
oorlog ~telde dat de dekmantel
. 'Befehl ist befehl' geen grond ter
verdediging was en niet ter waarde-
vrijheid kon worden aangebracht.i Indien de rechtbank onze eis:wei-
:gert, kan ik slechts besluiten dat het
Ibegrip rechter al even hol klinkt als
het begrip demokratie.
IIk daag tevens de heer prokureur
Iµit om een onderzoek in te stellen
'naar de. ware misdadigeR in dit
jlaód, en een vervolging in te stellen
. tegen, al wie anderen wil onder-
drukken.
Nu dan, d~ze rechtbank zal een
oordeel uitspreken over onze demo-
kratie. Elke veroordeling is eenIveroordeling van de demokratie.
,d Martin Van Kerrebroeck

Wie wordt
waarvoor vervolgd?

Art. 32 van het KB van 20/02/80 • ter
uivoering van de Wet van 3 juni 1964
houdende bet statuut van de scwctens-
bezwaarden luidt als volgt :
"M~t ,evanscnisstrafvan drie maanden
tot drie jaar wordt gestraft de voor de
civiele bescherming of voor taken van
openbaar nut bepaald in artikel 19,
aanscwezen gewetensbezwaarde, die
zich aan zijn verplichtingen heeft ont-
trokken, geweigerd heeft deel te nemen
aan een bevolen dienst of zich opzette-
lijk ontbouden hce,ft die dienst uit te
voeren,
De schuldige kan bovendien tot de
,ontzetting worden veroordeeld overeen-
komstig artikel 33 van bet Wetboek van
Strafrecht. "

Waarom alet voor de KrlJprallll?

Vermits Martin reeds in '77 door de
Raad voor gewetensbezwaren zijn sta-
tuut zas toegekend, en vermits hij nooit
werd opgeroepen naar 't ~ein Kasteel-
tje (vanaf bet ogenblik dat een opgeroe-
pene aldaar bet dokument ondertekent
waardoor bij vanaf dat oSCnblik wordt
onderworpen aan de militaire wetten,
dan kan bet statuut van scwetcns-
bezwaarde slechts worden aan,cvraagd
nà bet vervuUen van de legerdienst ... ),
kan hij niet worden bescbouwd als
'militair in a1ttieve dienst op bet ogen-
blik van bet misdrijf, en is m.a.w. de
strafrechter bevoeld, en niet de Krijp-
raad.
Ook Peter V4Ifltolltte zou niet voor de
Krijpraad kUnnen worden aedaagd:
oktober '81 bpte hij ermee, na 12
maanden bwjcrdienst.

1:-N,...: krIJ ..... ?
Voor Koen Nyssen daarentegen IiJFn
de zaken anden : bij beeft nooit erkende
gewetensbeZWaRn geambiccrd, en wei-
gert zowel bur,er- als legerdienst. Tocn
bij derbal,:e voor 12/02/82 werd oPSe-
roepen voor militaire keurins in het
Klein Kasteeltje, stuurde bij prompt alle
dokumenten terug, met ccn begelei-
dende brief. Naar Nyssen stelt in ccn
pamflet, Rplikccrde binnenlandse za-
zaken dat als hij bet le,er niet inwil,
nocb zicb op de scwetensbezwaren
beroepen zou, hij krachtens de SCkoör-
dineerde dienstplichtwetten als deser-
teur zal worden bebandeld.
Nou,

• in de niet-ofl"dle koOrdinatie van de
wetteksten over het ltatuut van de aeweteos-
bezwaarden, zoalI aehanteerd door BDJ.
vind je de pcitccrde tebt onder artikel 2'
("Zo weiJer je .rdienat", BDJ, 1980. p.
110).



-.

[sf auch in Deutschen Kln~ma 'alles vorbet î

BIechtrommels en,
Brecht-rommel ...
Naar aanleilling van de driedaagse die D.A.F. zopas' gehouden
heeft rond Rainer Werner Fassbinder, Duitslands. troetelkind en
zogenaamd 'genie' (althans, als we de quasi unanieme koncensus I
van de internationale filmpers aanvaarden), leek ons de tijd rijp een
zoveelste overzicht te houden van de geschiedenis WlII de Duitse
Fl(m. Door de grote bekendheid van de 'jonae' Duitse Film
(onderhand ook al 20jaar oud) ligt de klemtoon van deze mini-serie I
(volgende week een tweede deel) niet op het introduceren van
vergeten talent, maar op de vraag of mét het süskses ook de
aftakeling .zijn intrede gemaakt heeft im Heimatland.

........
vrouw. eerlijk en Margaretlul vonHet 'profiel van de

Frotta's Scltllleste",.

Das Obst von
Oberhausen

.......~

Met de opkGmst van bet nationaal-
socialilme en de daarmee Fpurd pan-
de kunstfobie neemt praktilCb al _t
(fiIm)talent bedt in Duitsland de bieZIen,
ric:btina HoUywood: Fritz Lan" Detlef
Sierçk (wrameri~nileerd tot Dou....
Sirlt), Robert Siodmak ... en Jom vón
Stembera, wiena DIr Bla. F..pI (1930)
de FlCbiedenis iqut als requiem voor
Emil Janninp (als Dr. Unrat, voor mij
Un van de ontroerendlte fllmfiauren ooit
neel'JCZletJ, all aJOrieUi debuut voor
MarIene D. en all laatlte booatepunt van
de reilMleutaebe film voor Ianae, Ianae
tijd. Het vmtwIftmt Wl" de Sllbnrslelle
Exprt..uloltiJtuclle - elf Kammersple(flJ1rU
Lr de q{tocllt Wl" de KlllUt.
De 'opdracbtfalms' van l.eni Riefenatahl,
Kart Ritter 0( Veit Harlan (raden in
Goebbell' macbtiF propapnda .. ppa-
raat) belitten _tal niet mUf dan eniF
soclologlsclle releWllttie en duiden aan
boe, niet alleen toto, film licb merlt-
waardi, fJcbibd Ópetelt voor nwaa-
indoIttrinatic. Hoewel een film all l.eni
Riefenatabla TrI.., .. WIIHI (1935)
tocb van een booptaand fIImtccbnilc:b
nivo zou lijn, ia er wellicbt zo ,oed all
niemand die dit kan bevatïa- of
Ioaenatratren, aa.naezien de meate Hui-
fllml tot taboe verklaard lijn, _t ooit
IÛetop een l'UItÎJ aeweten wijlt, en dUi in
de ijawt ftrmtten.

BeD andere, meer pbruitte ...... om
bet bedeD te labD u,t in de tapIocatie
van eeD wrIIdea, dat .t de Duitle
natioaü~ ...

1Cbrapt: .1!:~' Dewij. wanIp JeICIded,
·ftrieert eDOI1D: de dot ..... taire
atijl VIla HildebraDdt (Der ~ se..
(1980», naar VerbOCYCDltheatrale en-
a:enerina van de oorIoperval'Ïnl wn de
doonnee-Duitae famjlie (Sa .. t"'l ' r
(1980». van Syberp kur Janae arotelke
(Der GnaI, 0( ooit HItIH, .... Kanten
(1977) naar Scb.l&lorfl'l aUeaorilcb
rneatel'Werk (DIe ..... _r1 (1979».
Nieuwe produkten all Help Saodera'
.,......, .. , ..... MwIIatr (1981) 0(
Pctenena DIII Boet (1981) bewijZiCDdat
'<40-'''5 Iaua ~n uitaeputte inapiratie-
bron ia.

Fassbinder-stifl grijpt melodramatisch en theatraal terug naar huivering-
wekkende kitch 4 la Dietrich. maar levert alleen ongeloofwaardige
afkooksels. (vb. lJIi Mar/em).

The Swinging Swastika
Momenteel is de jonae Duitse ftlm al

Tocb beschikt Duitsland momenteel De meest uitgebreide en ook de meest
over een ~eer ~ voldoeode boog diffUiie kategorie wordt aevormd doorl---------------
aantal kreatlew re~un om, naait een de zo,enaamde Margi1lalm ofte Outcast-
o~oochen~aar praktlsc:b.belall8 - Ron- films, waar mén drifti, op zoek pat naar
me Pede (Film en TeleVISIe)gewaaat zelfs alles wat zich etnische minderheid
VD 'de eniae ëchte en buitenparlementaire noemt om bun emaAcipatie problema.
oppositie in bet land van Strauss' - ook tiek fdmiscb te ver(ant)woorden. Di1ei- Beste vrienden en buren,
een estetisch booptaand nivo te onder- tantiscbe eenli.i4iaheid ia bier more Zoals ou bijna traditiegetrouw, organise-
kennen in ~un wc:~k.Belangrijbte reden often tban not, van de partij. In ~t geval . ren wij dil ~ alweer een buurtfe~t. ~t
daarvoor lijkt .ouJ de somellwerking WlII van Von Trotta echter met baar Fnuan- maal ~bter 10bet teken van ons V1jfjang
enkele regisserus met Duitslands alter- ceerde en fllmiscb sobee maar effi~nte bestaan, ons eerste lustrum.
natiev« paradepaardjes uit de IiteratInIT analyse van de probkmatiek 'van de Naar ~~Iogie met v~rige jaren, organi-

. (Böll, Graas, ~t,er Handke), wat steeVl!'t vrouw (vb. Sdlweatera (1979) of Krtáa ~ren WIJhet feest ~m Iedereen ~e kans te
Halfslachtig historiekJe • Na de oorlog betert de situatie er niet op: ste~ke scenano s oplevert, ~r .met lIa,n (1978» of bij Werner Schroeter, bled~n met ons hUISen de werking e~n

. • • de films blijwn even doktrinair. maar nu Ialtijd een gen~gzame wtwerlcing: die in Palel'lllO oder WoIIab-a (1979) een kennis te maken en onze voetbaarbeid
Hollyweod, Uitier , in de andere ("Wir baben es nicbt ScblÖDdorfTsKadlerlaa BI_ (1975) re- niet sentimenteel verkleurde vilie geeft met de buurt te behouden en te verbete-

Heimat gewUaat"en "Dawarnicbtszumacben") duceert. ~11s werk, voo~ .door eel} op de pstarbeidersproblematiek, levert ren.
.' richting; films van reJÎllCun die "ont- enorm Idl~~ slot, to~ ~nZljdlge propa- dat deFlijke films op. De vilie van proarammade zie apnda

De eerste boom van de Duitle Film waakten uit een nacbtmerrie". Era lang pnda, tel'WlJIPetroVIC en"..IüI_t Fusbinder op de problematiek van de
situeert zicb net na WO J, als de avant- duurt dat zelfberouw (beste voorbeeld: Da_me (1977) slechts ~t Bö~1sboek op de Turk in modem Duitsland daarentegen
prde bet filmmc:ctium als volwaardige Rotatloll (1949) van Wolfgang Staudte) knie verstaan~rheld bereikt (Alpt -- SeeIe a~ (1973»,. of. bc;t
kunstvorm gebrwkt. N... t bet e~sperl- niet en de Duitse film schijnt zijn roepin, Met enige zin voor overdrijving kun je ondoordachte gel~f 10 de ma~nalltC1t
melltalisme van dada1st Hans Ricb~r, te vinden in bet (bernieuwd)recbts-maar- stellen dat onverstaallbaorlleid - in de. van bet (rockjmuziekwezen (JO AIIah-
. ,:oorlo~r van ~ ~~~e strukturahs- niet-openlijk genre: de Heimatfilm. Een neaatiew zin beet dat dan 'inteDek,tua- adt (1981» en bet. on~enuanceerde
tische Cinema die realiteit opoffert ten film als )[ieder, Mlltter .... Gneral Iisme' - bet tweede bandelsmerlt van de beeld van de grootstadjUDIcie(C'IIrbdue
voorde~e ~n een abstrakte beeldco~- (H. KaütDer _ 1955), eea mengin, van Duitse film (althans de kwalitieve wnie ~) werken tot ..wenen toe tan~en-
fi~ratl~, .1IJn be~ vooral de elupresna- deemoedig terugblik met een fermelervan).uitmaaki. Het gebrek aan p~- . nd. De pnJs van de graPPlpte
nisteIldie IOtemaUonale faam verwerven. portie Blut lUIdBotJe"_'omantiek, spreekt bliebgericbtheid il erg opvà11end.en bet nalenfi~m ~t echter naar Rosa
Dat filma als nu KaIIIIIett der Doltor boekdelen over de manier waarop nieuw recente succes 'van U1ricb Edels QrIa- van Praunbelm, WIensNicllt der H__
CalIpri (Pommer-W'seDC- 1919), Noe- rechts, in een soort Sauerkraut mit tJa_ F. (1981), een fûm die wrkocbt ... De lilpenen, ....... cUe SIt_tIoII
rera.., et. S,..pIiIoIde des, Gra_ Scllwiebel1l-versievan HoUywood het al wordt voor _t hij niet ia, verandert daar la. ~r er lebt bet nivo van de titel
. (Mu,!,~u - 1922) of Fntz Lanp ··te pijnlijk verleden wil Auschwi(t)zen. De niets aan. Meer symptomatiscb blijft méeiteloos baalt.
f~turu~~ Metro,oIIa (~92S) Zlelfsnu meest gebruikte methodeedoch blijft bet bvb. bet in de (Leuvense) mist pan van
DOgveel bIjval ~ten, dit boewel fûm doodZ!iÏj,en, het verleuen van de aan- Volker Scblöndorfrs DIe~ ..
bet mc:est aan slIJ.ta~ ~en .dus ook dacbt naar bvb. de blote billen van Sankt (19~1), boewel deze overigens schitteren-.
DOItaJlle) onderheVI, IS, IS DJCtalleen huli. . de film tocb kon wrltocbt worden als
welbetekenend in wrband ~t het IIoge opvol,er van CannC5- en wereldaubes
nivo van deze fslms, maar WIjlt ook op '. DIe Bledluo..eI.
cin sterk n~klpreuionistiscbe tendena .
bij de jonaeren. Spijtia aenoea IChijnt
deze tendena licb te beperken tot de .
muliekwereld (BaubaUI, New Order, "
TuxedoMoon, :..) en ia de eniae viluele Het Manifest Wlri' OberlJlnue" (1962), mUf ~ oud FOOC, om. als ollvoor- 'Last, least etc. lijn er nOl de regisseurs
p:ndant ervan te vinden in bet video- ondertekeDd door 26 jonge regisseurs, waardelijk alterNltlef of. o~g~~1 .be- die zowel inhoudelijk als vormelijk een
clipwean, waarvan bet nocbtana p1a- wordt doorpanl als start WlIt de NiellWe ~bouwd te worden. De on8lD,lllitelt IS al internationaal stmuJpUlft innemen. De
a;!frend-ad-infinitum karakter de pret Duitse Rim omschreven. Het ia een IJO zo~rre af~bot dat ~lke ~Ieuwe fslm meest bekende en ook de meest interes-
DJCtbederft. proarammatiscbe wrklarina waarbij re- (met ultzondenngen, allicbt) In.een reeds sante onder hen is Wim Weoders. Zijn

gisscun 'als HerzÓg. Klu,e en ScbJöo- meer dan voldoende be.~t ltem.~ filma, bijna alle in samenwerking met de
dorfTde toeruUli. Duitse Film laken en ondergebracbt worden. VIJfkate,orieà1 bekende schrijver ~ter Handke (die :lilf
bun heil willen zoeken in films die schijne!1 te volstaan om een afdoe~de met die UM*bdIp Fra. (1976) een
inapelen op de aktualiteit, die een (links) SynopalS te ~even van de moderne Dwtse boeiend filmprodukt regisseerde),
teaenJCWÎCbtvOrmen wnUl de verrecbt- fûmthematlek. • len owr de frustratie van bet gefnuikte
aio, en de w'rvlakkina van de nieuwe Vooreerst ia er de reed wrmelde recbt-I American dream-ayndroom en leunen
Duitse maatlCbappij. Dat een re"giSlCurtoe-recbt-aan aanWlI op de IIernieuwde alle aan bij bet welbekende 'on tbe road'-
~ Herzo, zicb na·.enkele ja~n van deZie lIerreclltsl"g, _t meestal vrij irriterende thema van de Beats. Zijn ~uvre vertoont
aroepwerklarin, diltancieerde, ,eldt als fllmprodukten oplevert. Hoewel een fslm .wel weinig variatie; met uitzondering
indikatie voor een Ipijti,e evolutie van de all ~ .. Kopt (19n) van Reinbardt dan van LIP..... oyer Water (1979), een
fslm naar de praktilCbe politiek, meeatal Hautr daar een gelukkiae uitzondering wnlag owr de aftakelill8 van lijn
.band in band met w'_'r1oDna van bet op maakt, bouden' wij tocb meer van vriend-cin~t Nick Ray: gedurfd, maar
formele karakter: zy.-art-witdenken(met Herzoaa indirekte, lubtiele, meer fun- ,erg balluclOerend.
~jze gevolaen), zon~~ ~ dieppande ldamentele, bijna' mythische approacb
men.. en maatICbaplJVllle.

Aftocht van de kunS'l: kitch als middel tot massa-Indoktrlnatle.

De twee laatste kategoriem lijn iets
minder gevuld. Regisseurs als Syberberg,
Straub, Moor* en eigenlijk ook Herzog
(voor zover die te katalogeren valt)
bekommeren zich Woral om subversie
via liet Wlrmelemellt, _t ben verzamelt
onder de term 'hermetische filmers'. Op
bet geval Herzo, komen wij volgende
week terug.

Auch Fassbinder
kan es nicht fassen

Over 'filmgenie' Fassbinder kunnen we
kort zijn. We kunnen niet begrijpen
waarom deze regisseur zo'n boge waar-
dering skoort. Zijn theorie over de fslmis
wel boeiend (toepa.ina van Brechts
theatertbeorie, geatyleerd-'theatrale' un-
deractill8 als vervreemdinpprocea en
gebruik van bet melndrama-genre om
inaang bij bet proletariaat te vinden), lijn
films ecbter zelden (DetpaJr (1977) of
Mlltter Ditera (1975» of nooit (de
owriae bonderdeQelf). Gaat bet hier om
een kollektiew wrd_zin, van de inter-
nationale fslmpen 7'

Juist.

M. Eelen

Newroz.
.Op zattrdq 17 .. ~ ) .'1

Tekoser, de Koerdisébe A~ en
studenten,emeenacbap in Belp! orpni-
seert .amen met bet Komitee Voor Hulp
Aan Het Koerdische Volk een feeat, dat
jaailijb door de Koerden, in welke
omatandipden ook, gevierd wordt.

'Newroz' betekent 'de nieuwe daa', linds
meer dan- 2000 jaar de nationale feestda&
voor de Koerden. Daarmee bedoelen lijn
de aantredende lente. Tevens wordt
aanaeknoopt bij 'de legende van Kawa de
Smid die samen met bet volk bet wrede
bewind van de despoot Delulk omver
Wierp. Om de overwinnin, op bet
onrecht te vieren klom het volk op een
boae berg, zong en danste rond een

'I vreugdevuur. Dit symboliseerde in de
Koerdische godsdienst het goede dat bet
kwade overwint.
Dit belangrijke feest voor de Koerden,
ook voor de huidige Koerden, symboli-
seert hun eeuwenoude strijd voor recbt'
en vrijheid. We vinden dit terug in bet
g~oraaniseerde feest waar vrijheidszan-
gers, folkoristische groepen en akteurs,
via zang en toneel de huidige toestand in
Koerdistan behandelen. Tevens wordt
. een korte film over Iraans Koerdistan
gedraaid. Verder treden immigranten-
groepen van ltali~ en Spanje op. De
Koerden die in Belgi~wonen, nodigen U
uit en verwachten U met vriendschap.

Iedereen is dan ook welkom op deze
avond.

Buurtfeest

LE/ERS
BRIEVEN
Kernafval

Beste,
De Belgische overheid, in samenwerking
met Nèderland en Zwitserland, zal dit
jaar opnieuw radioaktief afval dumpen
in de Golf van Biscaje voor de Spaanse
kust.
Seckrt verscheidene jaren wordt tegen
deze dumpingen geprotesteerd door al-
lerlei milieugroepen -vorig jaar poogde
bijvoorbeeld Greenpeace deze transpor-
ten te stoppen door een klacht bij de
Nederlandse Raad van State' Toen ze
tenslotte, met twee maanden vertraging,
tocb plaatsvonden, gingen ze gepaard
met een internationale stroom van pro-
testen, zowcl in Nederland, Spanje,
Portupl als in Bel~. Voor België
wrwijzen we naar de nationale betoging
te BruIF, naar de ludieke akties te
Oostende, naar de protestakties te Zee-
brugge en te Maria-Aalter.
De internationale weerklanIt van het
protest tegen de dumping van radioaktief
afval in ., bad in Belgi~~n belangrijk
gevolg: door de Brugse gemeenteraad
werd unaniem een motie aangenomen,
waarin men vraagt de dumping van
atoomafval niet langer langs de Zeebrug-
se bawn uittevoeren.
De Weatvlaamse actiegroepen voor kern-
stop plannen dit jaar opnieuw een
nationale betoging te BruUe. Deze
betoging zal, afhankclijk van de toelating
van bet stadsbestuur, doorgaan op
zaterdag 29 mei of op zaterdag S juni.
Buiten de nationale betoging, willcn de
Weatvlaamse aktiegroepen voor kern-
stop ook protestakties voeren tijdens de
dukmpinpweek zclf in het ; Zeebrugse
havengebied .•
Met de gebeurtenissen te ZeebruUe in
het achterhoofd, wensen wij dit jaar in
bet bavell8ebied een zo massaal mogelij-
ke aanweliaheid. Dit protest wiUen wij
uiteraard volledig geweldloos houden en
mag er geen enkele konfrontatie aange-
pan worden met de ordestrijdkrachten.

De Wcstvlaamse actiearoepcn
voor kernstop
pla De Cactus

St Amandstraat 13d
8000 BruUe.



','..,. ti:

Memorandum, .[Pax Christir
':i... " .

Op Goede Vrijdal, 9 april e.k., orpnÏleert
de ReJionale Werkaroep van Pax Christi
Vlaanderen, zoal. in vele andeR VIaamIC verwil, WlII ptl,w, 7 I 'ek t" dan bli:l" ik tie
.teden ook reedI venchilleode jaren de . - . _ muza moe DJD, . !I" ver
FWOOIIte is, een stille optocht door de 1tCed. ietS met ~ ~tJC struktuur, lekker o~ts. MUZIek moet DOl
straten van Leuven .. Deze ltille optocht even.~1 ~rmOlUe m ~ struktuur, een SOmi tot m bet venelende toe.
pat door onder bet motto 'ChristUI wordt beetJC aoae voodaten, enz. te make_n Zeer fijn was bet wanneer de aab de viool
nOJ Iteeds ackruisigd'. Met dit thema wil ~bben. Zoals dat ~ m~ment met die aan bet woord liet, of wanneer de harp
men aanduiden dat in de buidiJC wereld pIAno en tape dat er tacluidvanbrekeod bet VlD de viool overnam. Tot echte
OOI zeer veel mensen lijden ooder onrecht- .... ~ ~ren was en, ~.m~nt ~P, solo'l kon bet· echter niet worden,
vaardiJheid en JCweld, en dat velen er, de plAD1It een IOOrtpliJke ~ liet (iaarvoor klonk de lyntbeaiJer volJCDI mi
zoals OIristUl, er op een wrede manier het horen (met elleboaenwerk.) Geef DllJ.dan .teeds te luid. Pu voor het laatste

unive.nitair h~ onderwijl. Deze bruJ- leven bij inschieten. OtriStUI lijden gaat ;ar Bach~ Even~1 op lyD~r. 'nummer ~rd de harp meer volume
fUDCtle moet drinlCnd lerealileerd wor- nOl lteeds door, de dag van vandaag, in ,e ~ I tenmlDIte OOI wat tijd m Ineven.
den b t lii..._ Ie di z n web.. '. . e ~.,n en sterven van ve n, e GesJaaad . t de harp rb" te
_ in bet kader van diezelfde integra'tie JCkonfronteerd worden met uitbuiting en Over het tweede deel, beiaard en groep Ibetrekke e~ ::'viool zo~ I:s.t
van bet hOlCr onderwijs moet ook ~n JC~Id. ~rom ~oJCn we de ~ Soft Vmlkt, ~.n ik .wel iets zeaaen. Het voor ·het n'fïn~' -meer echt-muzikale
aociaal beleid tot ltand komen. Studeo- Vnjdag met louter Den als een bercMnlcing WIl opmerkelijk beter. Er waren de rk ti'de ~ d
ten die in analoac omatandiaheden van het verleden, maar vooral als een ldauieke inatrumenten, viool, harp, pia_ we ~ DI e .nummen.
studeren, moeten volatrekt &dijk behan- aansporing tot solidareteit met de ver- 00 (in ~n stuk maar), dan ~ bul, drum IAnden hadden, meen ik, die hummen
deld worden. Vanuit bet beJinaeI van de kten van deze tijd. en de aakaofoon. Er waren enkele' zich verloren in louter ritme en &duid.
verdelende rechtvaardiJheid moeten de Deze stille optocbt is voor iedereen nummen met de beiaard, enkele met de
beschikbare sociale IClden herverdeeld toegankelijk, en men vertrekt om 13 uur syntbeaiser. Wat mij opviel WIl bet
worden. De univeniteiten dienen tot een p de Oude Markt te Leuven waarna men lteviae VlD het ritme. Er :rat eenheid in M.e.
nieuwe selectieve aanweoding VlD de . h door de straten zal begeven. De tocht bet SllDCOIpel. Goeie stukken, rou 'Ic
sociale lelden bewolen te worden en alle I afgewisseld worden met enele bezin- zeaaen. Het accent lag wel Op" ritme
misbruiken dienen uitJCSloten te worden. .ngsmomenten. _ uitbouwen, met de verschillende Instru-
- de COS pleiten voor nieuwe samen- .. menten teaclijkertijd. Een eenvoudilC
werkinpvormen tuisen alle tewerkstel-' melodie (amper vier noten) werd steeds
lingskansen naar toekomstige universi- opnieuw herbaaId en, je raadt het al,

teitsstudenten in het secundair onderwijs I

mOJClijk te maken.

3. De COS pleiten voor een ernstige
evaluatie van de inspraak mogelijkheden
in de beleidsorgancn van de universiteit.
In dit verband betreuren de COS dat de
universiteit teveel een ivoren toren is
gebleven. De zgn. buitenwacht (politieke
partijen, patroons en vakbond) in de
beheersorganen is er niet in geslaagd
daadwerkelijk deel te nemen aan het
universitair beleid. Dat geldt ook voor de
studenten.
De universiteit moet verder opengetrok-
ken worden en evolueren naar een echte
open institutie. Er moet doorzichtigheid
komen inzake het vervullen van de
opdrachten (onderwijs en onderzoek) en
het geheel moet getoets worden op de
maatschappelijke betekenis en relevan-
tie.

aan: de, minister
van onderwijs

In de aktualiteit VlD de aanJCkon4iJde
beapuinaen in bet universitair onder-
wijs, vraaen de Chrilten-demOkratisebe
ItudentenplOCJCD, drinacod aandacht
voor betJCCO volat:

I. De COS-pJoeaen vinden het billijk dat
ook het univenitair onderwij. dient in te
leveren. Dit MIJ echter de kwaliteit van
bet onderwijl niet aantalten. IntCJCDdeeI
de COS menen dat deze kwaliteit nog
gevoelig verhoogd kan worden.

Daarom eisen de COS :
- dat de universiteiten zelf ook een
streDac selectieve en rationele be~
tinppolitiek zouden volgen. Elke uitgave
dient in vraag lCIlelt te worden en
getoetst op haar nuttiJheidawaarde, m.n.
hoe zij ertoe bijdraagt de opleiding van
de studenten beter te realiseren.
Gebouwen en infrastructuur moet ratio-
neler aangewend worden door groter
samenwerlcing zowel tussen wetenschap-
pelijke eenheden binnen de universiteit
als tussen de universiteiten voor de dun
bevolkte studierichtingen.
- De COS menen dat drastische bespa-
ringen mogelijk zijn door:
a) een radicale aanpak van de cumul.
b) een nieuwe taakomscbrijving voor
professoren i.p.v. de zinloos geworden S
uren-omschrijving voor een voltijdse
opdracht.
c) een contingentering van de hoogste
graden in het professoren korps. In dit
opzicht onderschrijven de COS het
standpunt van Minister Daniël COENS
waarbij dient afgestapt te worden van een
"Mexicaanse-t«!ger" structuur. Vooral
een voldoende aanwezigheid van goed
gekwalificeerd wetenschappelijk perso-
neel voor beJCleidinptaken is VIID vitaaJ
belang.
d) een einde te stellen an dubbele of extra
wedde voor professoren in de acade-
mische ziekenhuizen,
e) een daadwerkelijke interuniversitaire
samenwerking. Deze samenwerking is
tot op heden teveel een papieren samen-
werking gebleven, die eigenlijk alleen
maar geld heeft gekost.

2. De COS beklemtonen dat de nood-
zakelijke besparingspolitiek geen einde
mag stellen aan de dernokratisering,
- de COS betreuren dat de democrati-
sering tot op heden teveel beperkt bleef
tot het wagewijd openstellen van de
toegangspoort, waardoor de universi-
teiten hun financiële middelen weliswaar
gevoelig zagen verhogen; maar zich te
weinig bekommerden om de studenten
die wegens falen de veel grotere uitgangs-
deur vroegtijdig diende te passeren.
- de COS verwerpen elke vorm van
numerus clausus, vestigingswet of ver-
lenging van de studieduur. Deze maat-
regelen zijn gebaseerd op een statisch
maatschappijbeeld en dienen alleen eng-
corporatistische belangen.
- de COS betreuren dat veelal onder het
mom van de academische vrijheid geen
ernstige interuniversitaire-gesprekken tot
stand komen omtrent een functionele
aanpassing, een harmonisering en een
afstemming op' werkelijke studiebelas-
tmg van de ondewijsprogramma's
- de COS pleiten voor een creditstelsel
binnen het gehele hoger onderwijs met
een wederzijds valorisatie-mogelijkheid
van vakken in het universitair en niet-

4. De .cOS benadrukken nog steeds de
Vlaamse achtentand in bet nationaal
aandeel van bet wetenschappelijke
zoek en onderwijs.
Zij benadrukken dat hieraan een einde
moet gesteld worden en waarderen in dit
opzicht de inspanningen van Onderwijs
Minister Daniël COENS. Alle financiële
ongelijkheden moeten weggewerkt wor-
den en er moet verhinderd worden dat in
het Waalse landsgedeelte de beschikbare
fînanciële middelen steeds overschreden
worden.

Bovenstaand memorandum werd op het
CVP-congres van 13-14 maart jongst-
leden door de voorzitters van de respek-
tievelijke studentenploegen aan de minis-
ster overhandigd. De Christen-Demo-
cratische Studenten van Leuven stuurden
tevens een exemplaar naar de acade-
mische overheid.

Binnenkort komt de heer Frcddy Op-
somer, kabinetsattaché bij de minister
van onderwijs Daniël Coens het memo-
randum met de Christen-Democratische
Studenten bespreken. Iedereen, ook de
niet-leden zijn daarop uitgenodigd. Pre-
cieze datum en tijdstip zullen later ad
valvas en zo mogelijk via Veto bekend
gemaakt worden.

Johan Aerts
Voorzitter

Kopiëren bij Sociale Raad:

1.5 ! Goedkoop

kreten agefluister ...
Words, words, words. 0 Je zult er
maar bij wezen, op de ASR-raden 0

Kun je nog 'es lachen. 0 Zo zei opde
ASR-stuurgroep van 19 maart een
krlngraad-vrijgestelde dat het eigen-
lijk toch minder Interessant Is voor
studenten dat de Veto-studledag op
een zaterdag. zou vallen 0 Waarop
zijn kollega vrijgestelde replikeerde :
"Hoor Ik dat goed? Wij houden onze
studiedagen toch ook op zaterdag ..•

Kerk, drugs en reklame 0 In Zurlch
(Zwitserland, zoals je wel weet) Is
men van plan om het Autonoom
Jongerencentrum te slopen 0 De In-
richters, katholieke en protestantse
kerk (de autonome oecumene) I.s.m.

een plaatselijke stichting hadden de
zaak niet meer In handen. 0 En
schonken het centrum terug aan de
stad 0 Die ontdekte er zowaar een
opvang voor heroïneverslaafden 0

Dat liep de spuitgaten uit en het
stadsbestuur nam de gekende beslis-
sing 0 Van drugs gesproken: in
Puurs werd de grootste drugvangst
aller tijden van België gemaakt 0 2,6
ton hasj, verborgen in verpakking van
dlepvriesgarn~len 0 Ik ben zostoont
als een garnaal, zongen Koot en Bie
indertijd 0 And now for something
completely different 0 Ook die rek-
lame gezien van het enige TV-blad
dat geen reklame nodig heeft? 0

Maar er wel voor 80% mee gevuld
Is... • •

I

~ Pericoloso Spotgerst

Iwaar beiaards thuis zijn

WOIIJij zll/ iets IcwiJt over /tet celltrale
projekt Mil Killtwrraad' De redaktie
WQclrtjollW illzeNlillgell met spa1lllillf af!

AtscheLdsFeest
"Den ouW'e ALMA 11

\

RODE PEPERSAUS
Of ALMA- MATER.
~a.\)~.

.SALAD ~ar'
korst

-re/WORDT SMULLEN iN ALl1AI:
SNACK AlMA 1, PAUSCOllEGE', GAST-
HUISBERG , MEISJESCENTRUM •

RESTAURANT AlMA 1,2 en 3.

MAl Biefstuk tip : melknage-
29/3 Princessebonen in tom.saus recht

Gek. aardappelen

DI I Gehakte steak tip : melknage-
30/3 Spt'Uitjes recht

Gek. aardappelen

WOl Kotelet tip : nagerecht
31/3 Schorseneren i.r. naar keuze

Gek. aardappelen

Varkensgepraad
Spruiten
Gek. aardappelen

tip : melknagerr.-'

Gehakte steak
Rauwkost
Gek. aardappelen

tip : meLknage r ect,

tip : nagerecht naar
keuze

tip : melknagerecht

Varkensspiering
Schorseneren in room
Puree

DO Kip tip : melknage- I Stoofvlees
1/4 Appelmoes recht Groenten

Gek. aardappelen .Puree

VR Kippensteak tip : nagerecht Kalfsbrood
2/4 Bloemkool in room naar keuze met abr~kozen

Gek. aardappelen ENKEL 's MIDDAGS Kroketten

SNACK AlMA 2 ALTERNATIEF • SEDES.

tip : fruit- en mp1.1~1
nagerecht

MA r Veg~drische 1 j
29/3 Nasl Goreng

Hoofdbestanddelen: rijst-ui-
prei-selder-noten-ei-chapati-
mosterdsaus

tip : melknagerecht

ENKEL 's MIDDAGS

toscaanse Gehakte
steak
Gek.aardappelen

Dl IMacaro~i met
30/3 gro~nten

Ratjetoe

WOl Gerst met
31/3 nootjes

DO ILoempia' s
1/4

VA IHaversteak
2/4 Soyasla

Hoofdbestanddelen: rijst-ui-
tarwehoorntjes-aubergine-wor-
telen-tomaten-bergwijn-erwten

Varkensgebraad
Snijbonen •
Gek. aardappelen

tip : melknagerecht

ENKEL 's AVONDS

China rijstHoofdbestanddelen : gerst-kaas
pinda's-amandelen-ui-boontjes-
raapselder

tip :fruitnagerecht

ENKEl. 's AVONDS

wienerschnitzel
Rauwkost
Gek. aardappelen

Hoofdbestanddelen: rijst-deeg
soyabonen-zoet zure saus

tip : melknagerecht

ENKEL 's AVONDS

Koolvis
Argenteuil
Gek. àardappelen

tip : melknagerecht

ENKEL 's MIDDAGS
Hoofdbestanddelen : havervlok-
ken-gierstvlokken-prei-selder-
ui- ei-rij st-rauwkost

De aangeduide tips zijn een aanvulling om het menu nutritioneel volledig te maken.
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Agenda
,

Redaktie: Ingeborg Verplancke
IWoensdq 31 maart

DANS 21.31 •• F_ door AJme..Thcreu De Keersmaeker. op muziek van Steve
Reich - in 't Stuc. inpn, lWl00 fr.

U,EJNI[UNST lt."•.GIbIt-, .......... ,.." door Jini Bruseur en Letivens
Muziekboeksken o.l.v. Jos Stroobantl
St.-Antoniuszaal. Schreurswlt

LEZING lt."•....., •• IIIIM.,,_. 61IIk ptIIIrob door Duprez. met dia's
In Auditorium van het ColIJCrvatoriuin

DEMONSTRATIE 1.... tot 17." L ~-mwtle kut_,,.,.,,,., in het kader
van de postuniversitaire Icssencyclus kantoorautomatisatle
In de Museumzaal van de uniwrsiteitahal. Naamsestr. 22 Toeaan, gratis,
Meer info: 016/228654 (org, Ekonomika)

Zaterdag 17 maart

NEWROZ 19." ,. X«NUell Nle.w)tlll' met zangers, film: folklore. Koerdisch
buffet.... •
In Zaal Oaridse. parlcin, Madoutoren. Leuvensestwg, 24. 1030 Brussel

BUURTFEEST ... 1....... 5-}11rl,H"'" P_"eI44 met voorstelling Passage,
free podium. benefietoptreden, bal populaire .
zie ook .rtlkel

Zondag 18 maart

'BUURTFEEST .... r 1".00 •• 5-jf1rl,6e""•• _ PII •• ,e 144 met voorstelling
Passage. sprookjes, volksspelen. muzikale animatie ....
zie ook .rtikel

--'
Maandag 19 maart

FILM 10.30 .. De opnllll4 van Peter Lilienthal
In Aud. Vcs., 60/50 (org. Stuc)

TENTOONSTELLING tot 1.pril FOttlUlrtHIlSUIIût, "VIlIl Sc_cllt tot Clt/" van
het projekt "Mijnwerkersgeschiedenis"
Op 5de verd. L en W. Blijde Inkomststr. 21 (org, Verontruste Historici)

Dinsdag 30 maart

DEBAT 10.30 •• ~ IItHNIZIIIIk _ .lIIt
In 't Stuc. Gratis Toegang. (Org. Stuc)

CONCERT 10.30 •• KlIIuIek CtHf«"
In Grote Aull (Org. VTK)

CONCERT 10.30 •• KH' TM•• "" MIQÎCIU (Anto) 0.1.v. K. Cooremans, met werk
van Lassus
Fak. Lelt. en Wijsb., 50 fr.

NEW WAVE UlIlmog e.· Alty ClIDke én een fuif
In Lido, ing. 4O/SO (org. Politika)

LEZING met cIIa'.lt.3l •.U".,_ ..••wrt•• lIt e.0'" tie "'ijlt met als sprekers
F, Vanhinsberg. A. Doorslaer, A. Lintena/ met theoretische inleiding over OrtJI
Hlsttwy en llIIbatrlik A,clleoIogk
In MSI (Sencie) lokaal 00.27 (Org. Verontruste Historici)

ROCI( lt .• L lMMtIII Wa",""t 10
In Lido. 22O/1SO fr. (<>ra. Stuc)
DANS 11.31 ••Fil.door Anne- Theresa de Keersmaeker, op muziek van Steve Reich
In Stuc. lSO/100 fr. (or" Stuc)

FUIF-HAPPENING _t a. 11." •• Mdlà Ne••.. We... en om 11." L

exclusieve opvoering van John Case's _rk: I_"_" LatI~ <I
In Lido
FUIF 11.00 •• ~,*lI}IIrl, te"... _ liet u......II_ee.".".
In Homocentrum "De Roze Drempel" (Maria-TheRmstr. 20)

~FO 1...... III/o_d___w 0..,. HIII'UII KUL-buitenllnd
In Vllamse Leergangen. Boekhandelstr. 9

OP DE LAATSTEN VAN MAART EN DEI'\I EERSTEN VAN APRIL ZENDT MEN
DE ZOnEN WAAR MEN WIL

Donderdag 1 april

LITERATUUR lt." u. AVtJIftIrou G116rk1 GlIre", Mil"": nr JlIIJo CO""ZII' door
Stefaan van den Bremt (Auteur van "Mijn verbeelding is jouw slaaf niet". over
Latijns-Amerikaanse literatuur)
In Wijsb. en Lelt .• 8lte verd, (Org. Wereldwinkel)

TEATER 10.00 u.M«." IItlljk. i•• BesU van Dario Fo, door Brialmontteater
In Vlaamse Leergange .. Boekhandelstr. 9. Ingang lSO/120 VVK in Owri, M.-Th.
Straat 36

LEZING 10.00 u. A/~rrtllde .. c.Mtlellnr lIt E.ropll door Eric Vandenabbeele
In Stuc (lste verd.) Org, La Ceeilia, Leuvens Anarchistisch Kollektief

DANS 10.30 u. FIlIC zie woensdag 31 maart

FEEST VIIIkIeen in De Valk (org. VRG) zie kader

FUIF 11.00 u. New w... FIIII
In Atelier. Koning Albertlaan 48

Vrijdag 1april

SUPER-A.V. 10.00 u. ASR-lye""",e",e"e "'111.",,' olie' It.tllllt ~II rol, !lQ1I
Ilrij,esUltlell (zie ook artikel op p. 8)
In Milkbar Alma 1I

Zaterdag 3 april~~~~~----~.
DAG VAN DE ANARCHIE VANAF 10.00 uur

Zondag 4 april

DAG VAN DE ANARCHIE y.... r 10.00 u.
In en rond Stuc, ingang 100 fr. Org. La Cecilia, Leuvens Anarchistisch Kollektief

Medewerkers: Ingeborg Verplancke, Marc Hendrickx May Van
Boxel, Polleke, Mieke Cantineaux, De Steppe, Luk Bierens, Dirk
De Naegel, Pieter T'Jonck, J.H. (Verbanck), Leo· Paesen, Wim
"Kreten" Verhelst, Frans Smeets, Filiep Canfijn, Tom Van-
pleemput, Soelaiman, Peter De Jonge, Rudy Ceugpens, Eric Van

Haeren, Luc Vanderhaeghen, Wilfried Allaerts, Jef Schildermans,
Relinde Baeten, Guido.Janssens, Marc Lens, Jan Deltour. En
hopelijk zijn we nu niemand vergeten.
Voor de aandachtige en leergierige lezer: het totale aantal aanslagen voor deze
twaalf bladzijden tellende Veto bedraagt om en bij de tweehonderddduizend

Z 0 E K E R T JES. We zoekn voor 1981 adressen' van
vrijkomende (8emeenschaps)huizen in
het centrum. Stuur maar naar Hilde
Neyens, V. Decosterstr, 47-49. Leuven.

Kamer te buur. Naamsestr. 163. vrij vanaf
april. Huurprijs 2100 fr. -Bevragen:
Parkstr. 14 te Leuven.

Gezocht: makrobloten enlof vegetariërs
om samen in 1982-'83 in een gemeen-
schapshuis op kot te gaan. Geïnteresseer-
den kunnen terecht op tel. 016/223319.
Vragen naar.Geert.

Te koop: zo goed als nieuw, 6-snarige
gitaar-banjo (prijs: 5000 fr.)
Johan De Clus, VaarlStr. 19 (achterhuis)

Te koop: Bromfiets Honda Dax-in zeer
goede staat •. evenals "integraal"-helm.
Prijs resp. 5000 fr. en 1000 fr. Tel.
600291

Gen'lId: licentiaat biologie of aan-
verwante richting. die als gewetensbe-
zwaarde wenst te werken in een labo
klinische neurofysiologie. Tel. 220891
na 20 uur

IamerQe in gemeenschapshuis te huur.
Vrij vanaf april. Huurprijs 1200 fr.
Ruime gemeenschappelijke ruimten.
Toffe mensen. ZW Parkstr, 14 Leuven.

S p"teIl te koop. UlO fr.lstuk: Renais- . Na het beëindigen van uw studies zult u
sanee, F.irport Convention. Ruu Bal- wellicht een leidende functie in de maat-
lard, Yvonne EUiman. Gary Peterson, schappij gaan bekleden.
Ook onbekende goden aan 50 frank. Weet u echter iets af van de arbeiders die
M. Heirman, Ravenstr. 72 . !u zult te leiden hebben •.van de zieken die

u zult te genezen hebben. van allen die u in
Zoek opllder newlett-Pacbrd 2S reken- de uitoefening van uw beroep raad ofhulp
machine (input SO.(,() Hz 5 Va ~utput.~O zult moeten verstrekken?
V - 8 W max) aan schappelijke prus. De meesten van u zullen warschijnlijk
Roels Steven. Leopoldstr. 21. Of óp nr. ontkennend op deze vraag moeten ant-
016/222412. woorden'

Te koop: allerlei boeken aan spotprijzen. ~ d!e leemte op .te vullen, s~lt de
O.a. SF-boekjes. eneyclopedies, boeken ~Jksdlenst v~r Arbeldsvoorvoo~en.m~.
over Otina. over schilderkunst. sprook- m ~menwerlcin~ "_le~ het. Universitair
jesboeken, enz. ZW Pol Bijnens Parkstr, Comité voor Solidariteit, u In de gelegen-
14 te Leuven • heid een sociale st0f!e te doorlopen.

. waarbij u dezelfde arbeids- en loonkosten
~teIIIbe_arde gevraagd voo~ toe- seniet als de arbeiders.
ZICht computergestuurde taaloefeningen (min. 18 jaartmin, duur van de stage- 4
vanaf oktober '82. Lidlt informaticus of '_ken) •
JCrmaniat. Fac. Lelt. en Wijsb .• Blijde Intekenlijst te bekomen op ASR-secreto-
Inkom.tltr. 21. Kamer 00.05 riaat.

Sociale stage
Studenten,

Studentinnen'

POLITIKA PRESENTS
new wave

Unimog -,

Aily Choice
Op dinsdag 30 maart in de Lido om 20.00 u.

40/50, daarna fuif! ! !

VIERDE VALKFEEST VRG
Op zaterdag 1april in "De Valk"
.

- .
Programma
16.00 u. begin voetbalcompetitie
18.00 u. officiële opening van het Valkfeest
19.30 u. volksdansgroep en touwtrekken
19.00 u. Valkcorrida (stratenloop van 3800 m)

. opening van de diverse standjes
, 21.00 u. Pianorecital en film

21.3Q u. Optreden B. Herman and tbe Fifties
23.00 u. T.D.
-
~

J. Prévert
'Prêvert gaf de voorkeur aan het spontane
schandaal dat hij liefst alleen ~roorzaak-
te. Toegegeven, 't ware. altijd de anderen
die begonnen. DIe niet beleefd geweest
waren. En dia. verweet hij ze. Ze verdien-
den een lesje. Een lesje in beleefdheid.'
(Raymond Queneau).
De Gentse groep Teater Poezien komt op
29 maart in 't stuc te Leuven niet Préwrtl
schandaaltjes. _I z'n grapjes overdoen,
Jacques Prévert (1900-1977) is de Franse
dichter die met zijn eerste poëziebundel
'Parolcs' oplagen boven de honderdui-
zend bereikt. De idee dat surrealisme en
absurdisme enkel door een elite kan
worden genoten. pat voor een anti-
intellectuele als Prévert niet op. Precies
omwille van zijn enorme populariteit
besloot Teater Poezien een 'spektakel'
(tekstspektakel) rond hem te bouwen. Het
Gentse poëzieteater wil met haar produk-
ties immers bewijzen dat poëzie geen
elitekunst is maar integendeel 'zegbaar,
voelbaar. toonbaar • is voor iedereen.
Dames. Juffrouwen, Heren en Jantje zag
zijn vader hangen zijn 'tekstakels 'waarin
Teater Poézien met (poëtische) teksten een
visueel geè'ngageerd spektakel maakt voor
jongere en volwassene. Prévert is minder
expleciet geëngageerd. maar even teatraal
gevisualiseerd. Het principe 'werken met
teksten' wordt hier door Teater Poezien
tot het uiterste doorgevoerd. Jackie Tum-
mers, regisseur van dit programma. plaat-
ste de gedichten (uit he :t hele eeuvre van
Prévert) in situatie me~ kontekst zodat
we een harmonieus portret krijgen van
Prévert. Carmen Jonckheere, Marleen
Maes en Pol Coddie 'zeggen. zingen.
spelen en mimeren voornamelijk knots-
gekke: teksten met enkele lyrische rustige
momenten tussendoor.
AI degene die nog een braaf beeld van een
dichter hebben. moeten naar Prévert.
. Het kredo van dit programma is 'Prévert
nam niks au sérieux'. Inde ridikulizerende
handelingen. rekwisieten, kosturnes wordt
de ironie, humor en bijtende satire van
Prévert ver-beeld. Préverts on-literaire.
dagelijkse poëzietaal wordt door een
entoesiaste, overtuigende zegging illustra-
tie van Préverts wilde levensstijl.
De enkele bedenkingen m verband met de
interpretatie van sommige gedichten weer-
houden me niet om je Prévert toch aan te
raden. Je ziet letters levend worden én je
krijgt een lesje in beleefdheid:'Heel de
wereld moet beleefd zijn tegen de wereld
want anders komen er oorlogen ... epide-
mieën aardbevingen stortzeeën geweer-
schoten ... En dikke stoute rode mieren die
's nachts tijdens je slaap je tenen komen
opvreten sluit de aanhalingstekens. ('Je
moet heel beleefd zijn' - J. Prévert,
vertaling Son Tybers).

greet pluymers

Vierde Wereld
De Vierde Wereld groepeert sinds 25 jaar
de armste, meest uiteenlopende mensen Uit
de samenleving (het vubproletariaat l op
lokaal, nationaal en interna nonaal vlak
Het hoofddoel van dcvc beweging bestaat
erin dele mensen ,tCI11 te, geven, hen de
middelen te geven ornoch te organiseren
Dan pa, kunncn Le als volwaardige
partner in de samenleving optreden en
opkomen voor hun rechten. Hun rechten,
dat zijn in de eerste plaats de menscnrech-
ten: recht op inspraak, recht op arbeid. op
onderwijs, op gezinsleven.
De vierde wereld-beweging voert srnds
vorig jaar een campagne mbt mensen-
rechten die op 15mei ", in Vorst Nauonaal
bekroond wordt met een grootse interna-
tionale murufevtatie.
Wij loeken organisaucs en particulieren
die willen bijdragen tot het welslagen van
dit gebeuren:
-Wij zoeken vooreerst gastgezinnen om
Vierde Wereldgezinnen en medestanders
van de Beweging te kunnen overnachten
van vrijdag 14 tot zaterdag 15 mei en/of
van zaterdag 15 mei tot zondag 16 mei.
Wij willen hier een: serieus appél doen op
gemeenschapshuizen .
-Verder is financiële en materiële hulp ook
steeds welkom,
Ook uw aanwezcgheid op deze dag wordt
zeer gewaardeerd. Het gaat immers met
om een 'feestelijk onderonsje' maar om
een interpellatie van de ganse samenle- '
ving en een stap naar ontvoogding van de
Vierde Wereld.
Kontakten en inlichtingen' Gino Derneu-
lemeester, Dekenstraat 32, Leuven (23 82
18 na 16 uur) of Nationaal Sekretariaat
ATD-Vierde Wereld (Steven Mullens),
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. (021
649 1647)
Woensdag 31 maart een' informatiea-
vond over die kampagne. In het parochie-
centrum Jan Stastraat 2 3000 Leuven.
(20.30)




