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Gewetensbezwaarden
en sociale verdediging
Wanneer U dit artikel gewetensbezwaarden tijdens hun bur-

leest is het Projekt So- gerdie~s~ een opleiding in sociale
ciale Verdediging reeds verdediging .zoud.en kun?en volgen.

. - . . . Een totaal nteuw Idee dat ingaat tegen
ee!1 week beeindigd. Eind apnl de neutraliserings-tatetiek die erin be-
haalde het projekt de nationale staat :gewetensbezwaarden aan het.
pers naar aanleiding van een werk te zetten, elk apart, in de socio-
perskonferentie. Wij hadden U kulturele of verzorgingssektor.
graag wat meer achtergrond- Vandaar ook dat de inrichtende
informatie gegeven. Daarenbo- groep stelt dat de deelname an het

. ven hadden we een kort telefoon- projekt voor gewetensbezwaarden een
gesprekje met één van de deel- vanzelfsprekenheid is. Wel dient erbij
nemers aan de training. Ook verm.eld te.worden dat het projekt (de
hiervan krijgt U een verslagje. . training) ZIch ruet tot ~en alleen richt.

In de samenleving zijn er ook nog
andere mensen (de grote groep vrou-
wen b.v.) die een even grote rol spelen
in een op sociale verdediging gerichte
maatschappij.

In een paar artikels in deze VETO-
jaargang hebt U theoretische informa-
tie kunnen vinden over Sociale Verde-
diging als alternatief voor militaire

Indertijd schetsten we ook al dat de
theorievorming rond Sociale Verdedi-
ging op een dood spoor zat door een
gebrek aan (financiën voor) onder-
zoekers, en vooral door een gebrek aan
praktische kennis en hanteerbaar on-
derzoeksmateriaal. Vandaar dat een
aantal mensen in Vlaanderen, en ook
in het buitenland, zijn gaan ijveren om
sociale verdediging in praktijk te
brengen, en de geweldloze weerbaar-
heid (één van de basiselementen) in te
oefenen. Het mag niet verwonderlijk
zijn dat juist bij een groep gewetens-
bezwaarden deze nood het hoogst was.
Zij kiezen immers bewust om niet mee
te draaien in het militaire systeem,
maar anderzijds kunnen ze tot op
heden maar weinig werken aan alter-
natieven. De start van dit projekt had
dan ook tot doel te bekomen dat I

kunnen geven dat gewetensbezwaar-
den in het algemeen een welbepaalde
diensttijd' mogen besteden aan het
volgen van opleidingen geweldloze
weerbaarheid en sociale verdediging?
3. Is het mogelijk om in samenwer-
king met de ondertekende parlements-
leden zo nodig te komen tot een
wijziging in die zin van de wetten en
reglementen in verband met het sta-
tuut van gewetensbezwaarden ?'''-

Na lang aandringen heeft de minis-
ter de parlementsleden (en hen alleen)
daarover gesproken. In zijn antwoord
(mondeling!) verwees hij naar een
ontwerp-K.B. betreffendede opleiding
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Aan de nieuwe
kringbesturen

Schrijf nu al op in je agenda: voor
een goeie start van je k ring in het
volgende akademiejaar : een aan-
rader ...
De vormingsdriedaagse van de

Algemene Studentenraad gaat door
op ma. 26, di. 27 en woensdag 28
september in de Bron (Kessel-Lo).
Meer informatie over de sport-,
sociale-, kultuur-, onderwijs- en
andere tema's die aan bod zullen
komen vind je in de volgende VETO

van gewetensbezwaarden. Binnen dit
ontwerp iser naast een opleiding i.v.m.
het statuut alleen maar een opleiding
mogelijk-egericht op de specifieke
taakomschrijving binnen de teweek-
stellende organisatie. De gewetens-
bezwaarden moeten volgens de minis-
ter bij hun leest blijven (de verzor-

. gings- of socio-kulturele sektor). De
training in sociale weerbaarheid werd
door de minister 'anti-militaristische
indoktrinatie' genoemd. Wel stond hij
toe aan de parlementsleden dat ze
opmerkingen formuleren op het ont-
werp K.B.

Ondanks dit negatief advies gingen
de gewetensbezwaarden Chris Steen-
wegen uit Eeklo en Piet Var. Kerck-
hoven uit Hasselt toch door. Ze
hebben dan ook de opleiding gevolgd,
en zijn daaropenlijk voor uitgekomen.
Getuige hiervan zijn de perskonferen-
tie waarop zij aanwezig waren en hun
brief aan de minister. 'Indien U toch
een andere mening zou zijn toege-

daan, en u mij wil vervolgen omwille
van mijn geweten en de daad die
daaruit volgt, denk ik toch dat mijn
verantwoordelijkheidsgevoel voor de-
ze samenleving opweegt tegenover het
slaafs en onderdanig volgen van
wetten en regelingen ver van het volk
genomen', schrijft Piet. Daarmee zegt
hij meteen dat hij de gevolgen van zijn'
onwettige daad wil dragen. Chris
schrijft o.a.: 'Ik wil er nogmaals op
wijzen dat ik mijn dienst niet stopzet,
maar de volgende drie weken als
integraal deel van mijn dienst zie
(n.v.d.r. er waren bij de perskonferen-
tie al twee weken voorbij). Naderhand
zal ik mijn dienst gewoon verderzet-
ten.' Het gaat dus duidelijk niet om
twee nieuwe totaalweigeraars, maar
om gewetensbezwaarden die als ver-
lengstuk van hun dienstweigering vin-
den dat ze - gewetensvol - de
geboden opleiding moeten volgen.

(vervolg op p. 4)

Stille aktie van Vrouwen tegen Verkrachting

Fiere Margriet begraven ...

Eeen tijdje geleden werden
in Leuven verschillende
vrouwen - waaronder

vrouwen van het Huis voor
Mishandelde Vrouwen - ver-
kracht. Georga niseerd verzet.te-
getl' de vrouwensolidántëtt ? De
woede van het vluchthuis was
groot: er werd kwistig gekalkt
op straten en muren - "Kas-
treer ze !". De vrouwen die zich
opnieuw onder de naam Vrou-
wen Tegen Verkrachting vere-
nigd hadden, verklaarden dat er
nog meer akties zouden volgen.

We zijn nu mei. Onlangs was ik in het
Vrouwenhuis en vertelden ze me dat
maandag 9 mei er een aktie zou
plaatshebben. "We gaan handtekenin-
gen afgeven aan de burgemeester.
Allemaal in het zwart - het wo relteen
rouwstoet; we gaan Fiere Margriet
begraven!" De publiciteit voor de
aktie bleek te zijn beperkt tot monde-
ling doorgeven van de informatie. Half
acht vertrek aan de Barrikade (Schrijn-
makersstraat ).
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gebeurde werkelijk niet meer dan
overhandigen van de bundel, want zo
stond het ook in de omzendbrief voor
de vrouwen: "; de aktie moet in alle
stilte gebeuren. We willen niet ingaan
op provokaties, we gaan géén diskus-
sies aan." Terwijl de gemeenteraads-
leden één 'vOOTéén bmneudrupten.
flessen Spa op tafel werden gezet, en
men mekaar met glimlachjes en han-
den schudden begroette, zaten zij
daar. .. waardig, onbeweeglijk wach-
ten, zwarte vrouwen die de eerste vier
rijen bezetten. Je krijgt de stellige
indruk dat geen van de aanwezigen
aan de andere kant van de zaal op de
hoogte is van wat de vrouwen hier
komen doen. En het is dan ook zo
gebeurd, nog voor het stil is geworden,
en de raad begon, is iemand van de
eerste nj naar voor gegaan en heet! de
ruim 650 handtekeningen aan de Heer,
Sprockeels afgegeven. ('Vansina is'
ziek' - 'nog steeds?').
. De vrouwen zijn dan ook in alle
stilte uit de zaal verdwenen als iemand,
een vrouwelijk gemeenteraadslid, naar
voor komt en aan de (opgelucht)
lachende agenten vraagt 'zijn ze al
weg 1'. Ze gaat zelfs door, de trappen
af, om te zien of ze ze nog kan inhalen.

Beneden staat een rouwstoet klaar'
om te vertrekken... Het begint te
waaien. Grootste stilte onder deze
doordeweekse withemel : de vrouwen
staan twee aan twee, de kist vooraan.
Ze beginnen in de handen te klappen,
een traag ritme. De Muntstraat door
en een paar spotlacherige Italiaanse
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ogen gewetensIJezw_aaraen het Projekt ~o~ia!e Verdediging volgen? Dixit ; Terwijl beneden aan de trapjes van het
Nothomb met een uitgestreken gezicht: Njet', Stadhuis een vijftal vrouwen bij de
defensie. Het gaat - om het nog even I D d' k d '.' (reuze-) doodskist bleven de wacht
ko rt voor de geest te roepen _ om een e wet en t er an ers over houden, was de rest naar de Raadzaal.'
niet-militaire vorm van defensie tegen Een gewetensbezwaarde in burger- Maandelijkse gemeenteraad. Hier zou
(interne en eksterne) agressie, waarbij dienst heeft recht op 15 dagen per- de petitie worden overhandigd. Er
het geweldloze, de participatie van soonlijke vorming. De Burgerdienst
gans de bevolking en de bescherming v<;or.de Jeugd (.overkoepelende o~ga- S2 . ~
van de sociale gegevenheden centraal msaue van gewetensbezwaarden) ncht .
staan. hiertoe kursussen in die voornamelijk

gericht zijn op vredesproblematieken.
Het waarom van een Het projekt nu van de groep rond on D' ...... IDW ...
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was een wetsvoorstel in te dienen
waarbij het aan gewetensbezwaarden
in burgerdienst toegestaan zou worden
de vijf weken durende training te
volgen. Zij deden dit bij monde van
Tij I Declercq (cvr-), Jef Sleeckx (sr ),
Marjet Van Puymbroeck (Agalev),
Nelly Maes (vu), Ignaas Lindemans
(Pax Christi) en Dirk Barrez (lOT).
Hun vraag aan Ch.-F. Nothornb,
minister van Binnenlandse Zaken,
behelsde drie punten:
'I. Zou u voor de opleiding van 20-25
maart en 18apriltot 13mei 1983 willen
toestaan dat er een groep van ongeveer
10gewetensbezwaarden in dienst deel-
nemen? Dit zou eventueel gebeuren
bij wijze van eksperiment dat nadien
zal geëvalueerd worden met het oog op
de twee andere vragen;
2. zou. u ons ee? principieel.akkoord

kelners die in het deurgat komen
staan ... We zijn er. De groep schaart
zich rond de liggende vrouwe -
plechtig wordt het als de houten
zwartbespannen gevaarte over het
beeld gaat.

Iemand leest luidop wat er op het
vlugschrift staat dat aan de enkele.
voorbijgangers van hier tot ginder
werd uitgedeeld. "Het heeft de heren
behaagd tot zich te nemen ... " en dan
de namen van vrouwen, 'Marie-Jose e,
te Leuven, op de Bruul, om 22.00 u.',
enz. - Bloemenkransen zijn meege-
nomen. Ieder gaat een vrouwenteken
(een stickertje) op het grote vrouwen-
teken in 't midden van de inmiddels al
duchtig natgeworden kist leggen ...

Rouwstoet
Als de groep teruggaat langs de
Tiensestraat begint het te regenen. -
'En nu?' vraag ik als de hele groep aan,
de Fonske-oversteek op het Fochplein
net tussen de twee zebrapaden kan-
'Ah - naar de Barrikade zeker, een
pint je pakken!'

Was dit dan alles? Haast geen
publiciteit maken, liever geen mannen
in de aktie willen.bijna vluchten uit die
raadzaal, zwijgend zitten wachten, de
tocht door de stad beperken tot een
blokje-om, niet eens een bordje achter-
laten bij de kist van Fiere Margriet
opdat mensen zouden weten wie er
achter zit.."? Eén van de organisatoren,
zo lijkt me, die de groep met één van de
vlaggen' Nee' wil sluiten, stel ik nog
maar eens de vraag: 'Zijn er nog
andere dingen gepland?'

'Het is de bedoeling dat elke maand
iets gebeurt. Deze aktie is bewust zo
beperkt en bescheiden. Punt is de
overheid niet te provoceren want we
vragen aan hen enkele maatregelen te
treffen. Volgende maand willen we een
tweede aktie doen naar de gemeente-
raad toe. We gaan een plan afgeven
met alle donkere en gevaarlijke plaat-
sen in Leuven. Konkreet wordt hier-
aan het verzoek gekoppeld om voor
een degelijker verlichting te zorgen.
Nog andere akties zijn gericht naar de
overheid toe, met name een konkrete
eisenbundel m.b.t. de opleiding van
politieagenten. '

Als iedereen in de Barrikade is
binnengestapt - krijgen ze een profi-
ciat - 'We hebben ons keurig gedra-
gen!' De tongen komen los. 'Zijt gij
van Veto?' - ik krijg een waarderende
blik.

Het is duidelijk dat deze aktie -
ook in haar mineurstemming - de
vrouwen dichter bij elkaar heeft ge-
bracht. Ik vraag me echter af of dit
mooie gevoel van samenhorigheid niet
ten koste gaat van een streven om een
breder publiek te bereiken. Want daar
is ze nu begraven, Fiere Margriet, een
vrouwen '0' met kruis op haar kist. ..
maar wie van de argeloze voorbijgan- .
gers aan de Muntstraat. weet waar
het hem eigenlijk om te doen is? ~

. M.t
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LEZERSBRIEVEN

Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 20,
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud, wor-
den verbannen naar de doofpot of
de prullenmand. "Naam en adres bij
de redaktie bekend" is een moeilijk
te vinden achterpoortje, onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoe-
ken inleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft...

~t Sociodrama (2)
Of hoe Pol zijn sokken met twee
linkerhanden wilde ophouden.

Sinds vele jaren leeft binnen ons
univérsitaire tempeltje een dwarskij-
ker, Politika genaamd. Aktief in de
strijd voor de demokratisering aan de
Unief, nauw verbonden met verschei-
dene 'alternatieve' stemmen, een wan-
kele koorddanser op het strakke touw,
een links arena overspannend. Helaas,
het touw brak door ... Politika verviel
in een stuurloosheid, watde apathie en
de geloofwaardigheid sterk in de hand

· werkte. Feiten hoeven niet meer
aangehaald, deze kwamen reeds ter
sprake in een vorig artikel: de 'trage-
die van Pol en Soc' (Koen Verboven,
Veto nr 28). Wij volgen de auteur waar
hij schrijft dat de huidige toestand een
ware malaise is, en dat er een gezonde
inzet. nodig is om de kruiwagen te
helpen duwen. Toch willen we enkele
bedenkingen kwijt, die Koen wellicht
over het hoofd zag.

Inderdaad, Koen, er zijn reeds 4'
vergaderingen geweest waarop heel
wat holle woorden verkocht werden.
Hierop werd niets konkreets voorop-
geteld ? Of toch? Laten we even enkele
feiten op een rijtje zetten. Na een 2de
vergadering (een eerste 'open' verga-

· dering) stond de ganse struktuur op
punt. Het zou een ploeg worden die
open stond voor elke inbreng, die zou
vertrekken vanuit de konkrete noden
van de student, zonder te vervallen in
een hoogdravend politizeren. Bleek nu
dat deze dernokratische struktuur niet
meteen naar de zin was van een zekere
(MLB-)kem met Koen V. als mario-
net. Stel je voor... een open ploeg
zonder duidelijk politieke inslag, een
ASR-vertegenwoordiging die door ie-
dereen werd verkozen (zodat ook dit
MLB-monopolie aangetast werd), een
ploeg die nog geloofde in een gemeen-
schappelijk engagement in Soc. We-
tenschappen. Neen, zoiets was werke-
lijk te grof en Koen begon aan een
vervaarlijke egotrip. Hij zou een ploeg
opstellen rondom een drietal vrij vage
programmapunten (ieder herinnert
zich nog de blunder-pamfletten die de
campus welig fleurden), een fout die
we al eens eerder gemerkt hebben.
Resultaat: 3 geïnteresseerden. Voor-
lopig einde van deze egotrip?

Een aantal mensen met een gezonde
idealistische kijk op het gebeuren
beslisten anders. Vooreerst rou de
problematiek van de ploegvorming,
wegens tijd- en informatiegebrek, ver-
schoven worden naar oktober. Dit laat
toe de meest dringende problemen
~erst aan te pakken. Nu wordt reeds
volop gewerkt aan een tweede zit-
permanentie, een eksameninfo voor
eerste kan (heel binnenkort) en aan de
eerste kan-opvang voor volgend jaar.
Ook de ASR-functies worden terug
opgenomen, met dien verstande dat
deze functies slechts voorlopig waar-
genomen worden endat in oktober pas
de ware vertegenwoordigers zullen
verkozen worden. Soit.

Dit weze een eerste aanzet tot een
ploeg die niet terugvalt in wezenloos
gekrekeel, maar die gelooft in een
gezond engagement (moeilijk in links-
rechts uit te tekenen, maar wel
'zienderogen averechts'). Koen, we
begrijpen je frustratie. Inderdaad het
Politika zoals het zich nu aftekent is
niet meer een extreemlinks monopolie,
maar het wil een inzet zijn naar een
rechtstreekse belangenbehartiging
voor de studenten, en daar zijn heel
wat mensen voor nodig. Of zoals die
Pol die zijn Sokken zelf wilde breien,
maar die zijn rooie wol opgebruikt zag
voor hij aan de hiel begon. Diep in de
kast ontdekte hij nog een klad geel, een
grote groene bol en enkele franjes wit
en zwart. Hij breide alles dooreen en
nu sokt hij vol goeie moed naar
oktober 1983.

Moraal van deze tragedie: wij
geloven dat er volgend jaar heel wat
kan gebeuren, maar dan is het hoofd-
zakelijk dat ieder Pol zijn steken moet
oprapen om 'de Sok af te breien. Als
ieder zich blijft verbergen achter een
kritisch apatheia zonder echt te willen
meebouwen, dan blijft Politika als een
ei zonder dooier. Tot op een volgende
bijeenkomst (meer nieuws volgt ad
valvas).
Jan Sabbe, Marcel Cornelis, Moni-
que Van Eyken, Hilde' Van Int-
houdt, Dirk Thys, Sofie Grouwels,
Koen Torfs, Hilde Scheers, Miet
Vanbeckevoort, Hilde Segers, Hilde
Dankaerts, Chris Hoornaert, Mar-
tine Hermans, Sam Desmedt.

Ook VRG stort
subsidie terug!

Geachte redactie,
Mogen wij nogmaals uw rubriek
teisteren. De VRG-vergadering van 18
april 1983. heeft besloten heeft om de
700 fr.niet aan te nemen die Kringraad
uit zijn begroting meent te kunnen
afstaan voor ons VRG-voorberei-
dingsweek-end. Nochtans zouden wij
volgens de KR-subsidiecriteria recht
moeten hebben op honderden fran-
ken meer. Daar komt nog bij dat we
slechts éénmaal gebruik van deze
subsidiemogelijkheid door de Kring-
raad, daar waar de KR-criteria 4X
subsidies voor kringweekends doen
beloven. Deze geldelijke toezegging na
onze subsidieaanvraag - na véééle
maanden zoals het een bureaucratie
(of beter: burok rasie) past - ervaar-
den we dan ook als "met een kluitje in
het riet gestuurd worden".

Mensen die zich inzetten voor de
kringwerking, moeten volgens ons
daar niet voor betaald worden, maar
dat hun kosten zouden vergoed wor-
den met gemeenschapsgelden, lijkt ons
niet meer dan redelijk. Zulk eeen
belachelijk laag bedrag uitkeren voor
de deelname aan een voorbereidings-
weekend, lijkt dan eens meer te
bevestigen dat voor de ASR de
kringwerking weinig waarde heeft.

Kringraad, hou uw 700 fr. maar,en
gebruik ze om de administratiekosten
voor het ontwikkelen van nieuwe
subsidiecriteria te dekken ...

Tony Groven
vice-prezes VRG

Guy Verlinden
VRG-prezes 82-83
namens het VRG.

Antwoord van
Kringraad

Het VRG vroeg in 1982 inderdaad
slechts één keer subsidie aan, endat was
al/één voor het bedoelde weekend -
andere kringen vragen voor veel meer
aktiviteiten subsidie en krijgen die ook:
Kringraad keerde in 1982 voor een
totaal van 250000 fr. subsidies uit. Die
kringen zien de kriteria helemaal niet
als-een hinderpaal om soms ettelijke
tienduizenden franken per jaar' te
krijgen. Je moet ze natuurlijk wel
vragen. Maar goed, die ene VRG-
aanvraag klopte volledig en de Financi-
ele Kommissie van de Kringraad keurde
dan ook het aangevraagde maximum-
bedrag van 2000 fr. goed (lees het
verslag van de FK van 29.11.1982; dit
verslag werd aan de leden van de
Algemene Vergadering van de Kring-
raad uitgedeeld op de vergagering van
9.12. 1982 - dus ook aan Tony - en
goedgekeurd. Op 17 december keerden
wij de subsidies uit - de 2000fr. voor
het VRG maakten wij echter over aan
het ASR-sekretariaat, omdat het VRG
daar nog een ferme schuld had open-
Slaan.
Op 25.2.83 keurde d~ A V van KR de

verdeling van de sekretariaatsschijf
1983 goed. Hierin was 1186fr. begrepen
voor het VRG als grote kring (de kleine
kringen krijgen meer): Op dtr bedrag
moesten wij - helaas - weer 360 fr.
afhouden die het VRG ons nog schuldig
was als deelname in de kosten van haar
deelnemers aan de ASR-vormingsdrie-
daagse in september 1982; een overzicht
van die kosten en van de bedragen die
elke fakulteitskring ervoor schuldig
was, werd aan de AV van KR overge-
maakt op de vergadering van 22.10.82.
Op de A V zelf is er daarna nog een paar
keer aan herinnerd. Verder moesten we
ook nog 120 fr. afhouden die het VRG
sinds maart 1982 aan Sociale Raad
schuldig was voor .stencilwerk. De

ke bevindingen één zaak en het
gebruiken van die bevindingen een
andere, die buiten die wetenschap ligt.
Dat rechts dit laatste weleens doet,
kan niet ontkend worden. Een samen-
vatting van en antwoord op de reaktie
van links zou ik niet beter kunnen
verwoorden dan Frans de Waal het
deed (Vakbl. Biol. 13,59 (1979), 207):

'Niet alleen van boven, vanaf het
voetstuk (de Kristelijke kerk n.v.d.r.),
maar ook van links waait een storm
tegen sociobiologie. Deze aanvallers
kunnen we normatieven noemen. We-
tenschappelijke resultaten worden
door hen beoordeeld aan de hand van
maatschappelijke normen en zij zul-
len, bijvoorbeeld, vinden dat het
streven naar gelijkheid tussen man en
vrouw niet gediend is met het onder-

In de VETOvan 13 mei schrijft L.V. in zoek waarin aangetoond wordt, dat
zijn artikel Nieu ••' rechts en de toleran- mannen meer politieke en vrouwen
tiedrempel de etologie en sociobiologie meer beschermende samenwerkings-
met een grove borstel naar rechts te vormen kiezen en die suggereren dat
willen keren (hierbij uitgaande van een dit nog aapachtige trekken zijn ook.
foute definitie van etologie. Dit is niet Hun eerste reaktie zal zijn: 'Dit mag
'de wetenschap' die vanuit de studie niet waar zijn' en hun tweede: 'Het is
van bv. de dierenwereld konklusies een gevaarlijk reactionair standpunt dat
trekt m.b.!. de wereld der mensen', een bedreiging vormt voor de bevrijding
maar wel 'het onderzoek van het van de vroulI". Zij gaan er daarbij
gedrag van mens en dier in hun vanuit dat feiten en standpunten
natuurlijke omgeving'. En etologen nauwelijks onderscheidbaar zijn en
weten maar al te goed dat gedragingen dat kennis van zaken gevaarlijk is
tussen verwante dieren sterk kunnen wanneer de zaken niet met de nage-
verschillen en dus zeker nrssen mens en streefde doelen kloppen. Ze willen
dier). alleen horen wat ze al wisten en zijn

Nu is het doen van wetenscha ppelij- liever geëngageerd dan geïnformeerd.

(ADVERTENTIE) ••••••••••••••••••••••••

overschrijving van 706 fr, die wij op 30
maart uitvoerden (één maand na de AV-
beslissing) was dus niet de langver-
wachte subsidie voor het VRG-weekend,
maar. wel (wat nog overschoot van) de
sekretariaatsschijf. Dit al/es is bekend'
aan de leden van de A V die hun
verslagen lezen, Edoch, als het VRG er
bij het terugstorten van haar subsidie
rekening mee wil houden, dat het dus om
2000 fr. gaat en niet om 700, dan willen
wij er wel zand over gooien.

Namens de KR-boekhouding,
Luc Baltussen

Nieuw rechts, oud
links en etologie

AUDIO

Toch is hel waarschijnlijk zo dat
ingrijpende maatschappelijke wijzi-
gingen gedoemd zijn te mislukken
zolang we het bestaan van zoiets als
een 'menselijke natuur' ontkennen en
verwachten dat de maatschappij zich
in willekeurig welke vorm zal laten
kneden. Kennis van onze erfenis uit
het verleden, zoals Kropotkin het
noemt, is alleen gevaarlijk in handen
van degenen die onze minder kneed-
bare trekken bejubelen als 'goed want
natuurlijk' ... Ombuiging van natuur-
wetten hoeft geen rampzalige gevolgen
te hebben en kan wenselijk zijn, maar
vereist natuurlijk wel extra inspannin-
gen.

De normatieven wekken soms de
indruk dat ze denken een raket de
lucht in te krijgen door eenvoudig de
zwaartekracht te ontkennen, terwijl de
overwinning van deze natuurwet ver-
eist datje haar erkent en er alles van af
weet:

Cis

Medewerkers aan VETO-29: Wil-
fried Allaerts. Luc Baltussen, Filiep Canfijn,
Mieke Cantineaux, Communicatie Wetenschap-
pen, Francis de Groot, Peter de Jonge, Louis de
Meuter, Jan Aamend, Polieke Fotozet. Guido
Janssens, Bert Hens, Rezaul Kabir, lneke
Leemans, Oikonde, Annemarie Oostemoff', Pol
& Sokkers, Bart Ramakers, Sportraad, Pieter
T' Jonck, lsabelle Vandenbergen, Leo Vander
Aa, Wivina Vander Steen, Jos Vandikkelen, Luc
Vanheerentals, J.H. Verbanck, Koen Verboven,
Wim Yerhejst, Ingeborg Verplancke, VRG,
Werkgroep Eksamens. 0
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11111tellill newton
De grootste verdienste van Alfred
Hitchcock, de korpulente filmspu-
wer, is wellicht zijn onbewuste
kreatie van het adjektief 'H itch-
cockiaans'. AI bestaat er geen
eksakte definitie van dat bijvoeglijk
naamwoord, toch krijgt alles wat
morbied geurt, obsessioneel oogt
of makaber voelt het etiket opge-
kleefd.
'Hurno' probeerde vorige week,

met het zoveelste aangekochte
artikel, de mytevorming, op zich al
een Hitchcockiaans begrip, rond
Hitch-voor-de-vrienden wat verse
stoom in te blazen. 'Eten, sex en
kippevel', daarmee waren de her-
sen- en andere kwabben van de
filmregisseur bezig. Zo zou hij een
technikus, die omwille van een
weddenschap een ganse nacht
gekluisterd aan de kamera in ...de
studio zou blijven, een fles cognac
als boop in bange uren gegeven
hebben. Een leuke attentie, vond
men, op "het ekstrawerkend lak-
seerrniddel na, dat met' het edele
Franse vocht vermengd was.
Hitchcockiaans. -

• I, i.-" 1.,. 'l. "",' ,\ ,. ",~..., .

mijn eerste levensjaren altijd onder
mijn bed voor het slapengaan om
stoute meneren in de ogen te zien.
Ik spring zonder polstok 5,90 meter
hoog als in een donkere kamer een
deur dichtslaat door een over-
dreven zucht van binnengewan-
delde wind. Ik verdenk elke straat-
hond van dolheid als hij maar even
zijn tanden laat blinken onder een
verlichtingspaal. Ik loop een halve
cirkel om als ik een duif met
autobandenmotief op mijn weg
ontmoet. H itchcockiaans.

Het meest H itchcockiaanse feit
van de week kreeg dat epiteton
echter niet. Een Franse meneer, die

En lederhosenland beleefde nog van fabriek naar fabriek reist en
meer van dat. Vijf mensen werden met zijn rationele spa menselijke
aangevallen door een uil. Dat puinhopen bouwt, kwam vertellen
vleugeldier voelde zich onderbro- dat 8000 Waalse arbeiders binnen-
ken,. in zijn broedjob, en pikte kort op straat staan. Als die metal-
voorbijgangers een gézicht, dat lo's vogels zouden worden, dan
veel weg heeft van de Oude Markt kunnen wij volqend jaar een mees-
anno nu. Hitchcockiaans. terlijke remake van 'The Birds', in

Ik schrijf er misschien luchtig het Hitchcockiaanse dekor van
over, maar liefhebber van zulke verlaten gieterijen, duistere srne-
toestanden heb ik mezelf nooit·· derijen; monotönè -steqerr en Ver-
mogen noemen. Ik keek tijäens vallen huizen:' ". " ,

\. __ ..,_ _--- .. -_ - _ ~--_.-..--- ~ _ ; ..__ ..~

Het BRT-nieuws, zondagmiddag
13 uur, goochelde ook met het
adjektief. 'Er waren Hitchcockiaan-
se dingen gebeurd in het Duitse
Beieren.' (De analoge fysionomie
van F.J. Strauss is binnen ons
bestek een Hitchcockiaans toeval.)
Een imkerwasdood gestoken door
zijn tienduizend bijen. Die zaten in
volle paarperiode en per abuis,
door over zijn voeten te vallen, had
de bijen hotel ier de sociale aktivi-
teiten verstoord. Het lichaam van
de man zal men nu als reuzen-
bloemkooi kunnen verkopen op de
vroegmarkt. Hitchcockiaans, _.
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Medebeheer, inspraak,
sociale en kulturele stu-
dentenvoorzieningen.

Geen onbekenden in de reeks
'Vlaamse Uniefs'. Over de in-
houd en de reële betekenis zullen
we het nu niet hebben, de
eindeloze diskussie beu, maar"
'wel over het prilste begin:
studentenbeweging van de jaren ')
'60. Dit artikel, oorspronkelijk ~
een inleiding op een studie over -,
deze studentenbeweging, situeert _.
dit fenomeen in zijn globale kon- <, ,

tekst. Een kontekst die voor alle <,

Vlaamse uniefs gold, gesym
seerd werd in '1968', en een stu
voorgeschiedenis vormt van wa
nu in de universitaire
leeft.
'Wie ist es eigent/ich geworden?'
de Duitse historicus Karl Lamp- .. -....r.~:~·~.~.:s~,-~~~-.
recht getrouw. ,,,,'~~~9'1i5ii-' ~":r __

196_8: een
zichzelf waarmakende voorspelling?

ben. Het verval van deze verenigingen tie schiep een politiek en kultureel
in de jaren '60 associeerde Hagendijk klimaat waarin protestbewegingen-
met de vertegenwoordiging van de ruime kansen gekregen. Deze bewegin-!
lager maatschappelijke klassen in de 0 gen hadden niet zozeer te maken met
studentenpopulatie. De demokratise- 'l'I'mreriële of ~ociaI.e ?elangen, dan ~el
ringspolitiek bracht studenten naar de met Ideeën die strijdig met de gevesng-
universiteit die, los van de traditionele ' de denkpatronen en machtsverhou-
studentenmores en kollektief van de dingen waren. Zij manifesteer~n zich
overheid afhankelijk, een grote vrij- vooral bij jongeren en intellektuelen
. heid genoten en voor nieuwe ideeën die het best van de bestaande situatie
open stonden. Deze studenten keerden afstand konden nemen. De jongeren
zich af van de traditionele standen- hadden het gevoel dat de ouderen
universiteit en haar corpora, en orga- gefaald hadden én verweten hen macht
niseerden zich in een' nieuw type en aanzien onevenredig te verdelen.
studentenbeweging. Deze beweging .. .
evolueerde van een' sociaal engage- Gezag werd verw~:pen. en ZIJ eisten
ment naar een politiek aktivisme, en hun verantwoordelijkheid op.

was de specifieke vorm waarmee de Het is in deze kontekst dat de
student bij de jeugd oppositie van de internationale studentenkontestatie te
jaren '60 aansloot. begrijpen is. Statera, die dit fenomeen

, ". De plotse opstandigheid van de bestudeerde, weerlegde de oude hypo-
Een meuwe SOCIOlogische jongeren in dit decennium werd alge- these van een generatiekonflikt (Feu-

visie op de jeugd . me~.n verklaard do?r. een maatschap- er) of een nieuwe vor~ van ~~assen-
. d pelijke en morele krisis van de Wester- strijd (Marcuse Touraine), HIJ zocht

De nieuwe ged r~gspatron.endva? se demokratische, geïndustrialiseerde het gemeenscha~pelijk element van de
studenten en e Jongeren In e Jare - '1 t h .. D za k·· bewezi
'68 trokken alom de aandacht. Vooral maatschappelijke veranderingen in de . we vaartsm~~ se appij. e o.or. a, diverse nationale studenten ewe.gm-
h Ih t dika I karakter . dl' d k n van deze krisis werd op velerlei ruvo s gen in een onvrede met de gevestigde
et massaa en e ra I a. . omnnge~ e s~~en evrng en e. 0 - ezocht. Hagendijk wees op de rol van . k I I .. et

van de subkultuur en de ann-auton=, krete Universitaire kontekst die het ~ . t t' I dét nte die proble- SOCiale, u .ture e situatie en .m.
taire beweging was voor velen een ontstaan van deze beweging bepaal- e ~n emiagel~~~~p::ar voren bracht vormen vahn mtoiliekranthie en autorueit.
verrassin Gedurende de jaren '50 den me m e Gemeensc appe IJ In un streven was

g:. '.. .. . . waardoor het beeld van de Westerse ook de ophemeling van de participe-
had men immers-de Indruk gekregen Deze nieuwe optimistische VISIe op de morele integriteit aangetast werd d d krati d I ti an
dat de jeugd redelijk goed in de jeugd heeft de overschatting van het (dekolonisatie Vietnam imperiirlism~ rden e emo hralled:n e ~eva ua e v

I' .. d De I' d kontestati " e gemeensc aps imensie.samen evmg geintegreer was: studentenaandee In e ontestane- en racisme). Rosenmayr beklemtoon- .
jeugdsociol()gen waren d~arom niet op beweging in de hand gewerkt. De de het sekulariseringsproces van de Zo ontstond een utopische vernieu- EbI
een. dergelijke opst.andlgheld voo~- student vormde sa~en ~et de andere, jongere generatie dat met een kultuur- wingsdrang die de plotselinge uitbar-. .. en a ans
bereid en waren geneigd de kontestalle eksperimentele, aktivistische en pro- overdracht en een kultuurvernieuwing sting rond '68 kan verklaren. De door- Dit verschijnsel roept de vraag op na",
van de jaren '60 te overscha tten. Pas testerende groepen een ava.n.t-garde gepaard ging. Ook de ontzuilingsidee snee-student van de jaren '70. wordt het al dan niet blijvend karakter van de
~eel later ~ou Stater~ stell~n dat de die de Jeugd In ha~r kritiek ?P en de dekonfessionalisering hadden echter gekenmerkt door ber~stmg :.de v~ran.dermgen dl~ de studentenbewe-
Jeugdapathie ~an ?e Jaren 50. e~ ,de be~taande maatschappijstrukturen in- gelijkaardige effekten. De toename ~topie .was uiteengevallen In kleine gmg In de Jaren 60 doormaakte, en
Jeugdrevolte tien Jaar later uit een- spireerde. Het optreden van de student aan welvaart verkeer en kommunika- ideologische groepen. (vervolg op p. 4)
~llieh~rati~~~w~k~m~, ~rd ~hm~oc~n ~a.~~ ~~==~~'~~=~~~~;;~~;=~=;~~=~~~ _
nl. de vervreemding van de jongeren in maatschappelijke positie en de inter- Stad bekertinales .
de geïndustrialiseerde maatscha~pij. nationale parallellen al vlugekstra in, In 0r ra J " .

Het gevolg van de vloedgoll aan de verf gezet. DI! studenten, 'van r d ,
publikaties over de probleemjeugd oudsher een elitaire groep, kregen de D ·t
(nozems) en de eksklusieve groepen nieuwe even elitaire status van voer- e mOel e waar
met een eigen subkultuur (provo's, trekkers en wereldverbeteraars. De
kaboute~s, hippies, druggebrui~ers, meirevolutie van '68 te Parijs s~mb<: •.
hel ludiek protest en het politiek liseerde hun historische, revolutionai-

ivism$l) was een nieu w~ socioJo- re opdra chr en kreëerde een euforische "
,~'t:er._Qe,JC~ In toestand die zich ml(Rifesteerde,in de> ,
voorheen; toen het toen verschenen studies over het

kend jeugdgedrag' fund~menteel studentenprotest.
negatief ervaren werd, werd dit gedrag Hoewel de studentenbeweging gedu-
positief in relatie tot de veranderende rende de jaren '70 een totaal andere en
maatschappij gebracht. Het werd een onvoorziene richting in sloeg, bleef dit
faktor van het vernieuwingsproces, optimisme nog een geruime tijd door-
een signaal voor veranderende ver- werken. Zelfs tien jaar na '68 koos
houdin~en en een ele~en.t binnen het Brentjes impliciet voor de positieve
interaktie proces dat Zich In de samen- benadering van de jeugd als vernieu-
leving afspeel.de. .. .. wingsfaktor, hoewel de toepasbaar-
Deze posineve VISIe was een van ~e heid van deze teorie op de jeugd van

benaderingswijzen van de Jeugd die 1978 in gebreke bleef.
Brentjens .in zijn sociologische studie De studentenbeweging
onderscheidde. De student onder- "60
scheidt zich van de andere jongeren, van de jaren
niet alleen door zijn sociale positie Het verval van de traditionele gezellig-
gekenmerkt door een grote vrijheid en heidsverenigingen in de jaren '60 werd
weinig kontrole of verantwoordelijk- door hem geassocieerd met de groeien-
heid, maar ook door zijn ruimere de vertegenwoordiging van de lager
mogelijkheden om in 'fresh contact' maa tschappelijke klassen in.de ~tuden-
met heden en verleden te komen. Deze Hagendijk onderzocht de Invloed
beide elementen bevorderen het ont- van strukturele maatschappelijke ver-
staan van een eigen maatschappijvisie anderingen op de student; aanleiding
die aan de basis van de studenten- daartoe was het inzicht datdetraditio-
beweging van de jaren '60 lag. Maar nele gezelligheidsverenigingen de-kon-

o het waren in de eerste plaats de testatiejaren bleken overleefd te heb-.

ISOL:
elections postponed
Dear member,

We were surprised as weil as
disappointed to see that not a single
group could be formed by the
members to participate in the elec-
tion of ISOL Executive Committee
for the academie year 1983-1984.
This has led to our decision to
postpone the elect ion for the time-
being.
We thought that the participation

of our members in al most all
activities we organised and the
existence of different national/mul-
tinational groups under ISO L struc-
ture would be suificient to generate
the required awareness. But now we
see, those were nnt sufficient.
What could be the reason? We
think among others:
a) members are busy with their
studies, and especially now, before
the final examinations, they don't
want to spend time for non-acade-
mic purposes;
b) rnere- participarion in acitivities
does not ereare enough awareness to

enable them to stand for election ;
c) members didn't have sufficient
gatherings to know each other weil
so as to term a group;
d) the national delegates' cfforts to
generate the needed consciousness
about ISOL among the members of
their groups were not adequate; or
e) members are totally satisfied with
the way the present committee is
performi ng its function (?)

Whatever could be the reasons, the
present Committee wants to hold
election so that a new group can
come forward with new ideals and
plans. We would like to see another
elected group running ISOL, and
you can be sure that it will be a
challenging and responsible task.
Once the next academie year starts.
the election will be arranged. So
those of you who are interested CaP.
now start Iooking for partners.

Rezaul Kabir
Secretary

Annemarie Oosterhoff
President

inds jaren heeft de Sport-
raad zowel kompetitie-als
bekertornooi georgani-

seerd. Maar vorig jaar bleven de
verschillende kompetitiematchen
niet gevrijwaard van forfaits.
Om hieraan te verhelpen werd
besloten om nog enkel beker-
kompetitie, met rechtstreekse
uitschakeling, in te richten.

Met hoge verwachtingen en slecht
weer gestart in het begin tweede
semester, stelden we vast dat de
forfaitziekte niet uitgeroeid was. Ook
de finales werden niergespaard van 2
forfaits en dan nog wel van de kring die
op sportief gebied toonaangevend zou
moeten zijn: Apolloon. Hierdoor
mochten de meisjes van het Regentaat,
die N.B. voor deze woensdagnamid-
dag vrij hadden gekregen, ontgoo-
cheld huiswaarts keren.

Deze valse noot niet te na ge-
sproken, bereikten de finales een hoog
peil met een klimaks naar het einde
toe. Om 14.30 u. trapte dekaan Pinnoy
van W & L de bal af, op een zo goed als
onbespeelbaar gemaakt hoofdterrein,
voor de voetbalfinale KLlD-PSYCHO.Dat
Klio over een onklopbaar team be-
schikte bewezen zij reeds in de voor-
ronden met uitslagen als 9-0 en 12-0.
Ook Psycho was geen maat voor Klio
want ze besloten Je eerste finale met
een stand 9-2. Beide herenploegen
werden op elegante wijze afgelost door
de meisjes van Ter Bank en Regentaat.
Regentaat won, net zoals alle finales
waaraan ze deelnamen, met 3-0.
Nochtans bleken beide teams ruim-
schoots tevreden.

Binnen in de sporthal waren onder-
tussen de finales tafeltennis gestart. Bij
de heren beheerste Wina de effect-
slagen beter dan Ter Bank en behaalde
dan ook verdiend de beker met 4-1.
Indien de meisjes van eoos er een ander
wedstrijdschema op na hadden ge-'
houden, hadden zij de titel van vorig
jaar kunnen verlengen. Regentaat won
echter nipt met 3-2. Ter Bank, dat kon
rekenen op de lengte en de ervaring
van spelers uit de Universitaire Ploeg,
zegevierde met duidelijke 71-51 cijfers
n de basketfinale heren tegen Peda-
.gogie. Op het derde terrein vond een
zerbeten strijd plaats aan het volley-
balnet. Ter Bank behaalde de eerste set
gemakkelijk met 15-7, maar kon de

koncentratie niet opbrengen om de
inspanningen te verlengen tot het
einde van de tweedeseten verloor deze
dan nog met 14-16. Regentaat met
meer kompetitie-ervaring in haar ran-
gen rijfde dan gemakkelijk de derde
beslissende set binnen (5-15). .

Kansloos

De jaren '70
Deze evolutie werd door Janssen voor
de Nederlandse studenten beweging
bevestigd. In een vergelijking tussen de
'6O-er en de '70-er jaren konstateerde
hij dat de beweging haar internationa-
le samenhang; haar autonomie als
revolutionaire stroming en haar mas-
sale aanhang verloren had. Over de
student anno 1978 schreef hij het
volgende:
"De studenten van nu vormen geen
aparte beweging meer, maar worden
steeds meel' 'gewone' jongeren met alle
problemen waarmee die in deze tijd
worstelen. Zij delen met hen de dreiging
van de werkloosheid die op hen afgewen-
teld wordt en de machteloosheid ten
atinzien van een technokratische samen-
leving. Zij delen ook met hen de
'.gevoelens van zinloosheid en moede-
loosheid, die daarmee gepaard gaan.
Het gaat niet meer om de problematiek
van een elitaire jeugd. die de 'mensheid
in gevaar ziet. maar om die van een
West-Europese jeugd als geheel, die
haar eigen toekomst in gevaar ziet
komen."

Ook in de zich herstelde traditionele
gezelligheidsverenigingen van de jaren
'70 was het superioriteitsgevoel ver-
dwenen. Hagendijk meende dat van
een identifikatie met de universiteit of
met een heersende elite zoals vroeger,
nog weinig sprake was. De belangrijk-

t ste funktie van deze verenigingen werd
de sociale integratie. Het herstel van
I dit traditioneel geïnspireerde studen-
tenleven betekende dus nog niet een
automatische terugkeer naar de oude

: situatie.

kelijk de baas te kunnen (15-9). Wina
ging echter niet tenonder in het geroep
van de Medica-supporters en ze kon-
den een verloren situatie van 7-13, .
door efficiënt op teslagen en hard naast
het hoge Medica-blok te smashen,
rechtzetten tot 13-13. Een engecon-
centreerde Medica-ploeg, gekweld
door een slechte receptie, gaf dan de
tweede set uit handen (13-15). De
gedeelde I-I tussenstand tilde de
wedstrijd op tot een algemeen span-
nend en hoog niveau. Medica herpakte
zich en liep uit tot 11-4, ondanks de
goede orgamsatie van Wina. Een reeks
van laagscherende opslagen vanuit het
Wina-kamp ontwrichtte helemaal de
Medica-receptie. Een time-out van-
wege deze laatste remde de terugkeer.

Ondertussen maa kten we weer kennis
met het fenomeen Appoloon. Een
uitleg zal er wel bestaan om niet deel te
nemen aan de damestinales handbal en
basketbal, maar toch beda nkt voor
jullie voorbeeld van sportiviteit'. Toen
de supporters van Ter Bank en
Regentaat reeds tevreden huiswaarts
keerden, begonnen de twee span-
nendste finales van de namiddag.'.
Pedagogie, enigszins vermoeid van de
vooraf gespeelde halve finale handbal Tijdelijk echter, want de precies
tegen VTK, vertrok als zijnde kansloos smashende Wina-aanval dwong zelfs
tegen de suksesploeg van Medica. de eerste matchbal af. Een dubieuze
Medica leek dan ook zonder pro- smash bal van Medica had de over-

bie men op weg naar de zege. De winning van Wina kunnen betekenen,
doelman en de schutters van Peda- ware er niet de oneensgezindheid
gogie beslisten er anders over en bogen geweest tussen beide scheidsrechters
een 13-9 stand om in 13-13 en sloten de die leidde tot een nieuwe opslag. De
officiële speeltijd af met 15-15. Aldus Wina-ploeg was hierdoor niet aan-
waren verlengingen van 2 maal 5 geslagen en bleef erg geconcentreerd
minuten noodzakelijk. Hierin moest spelen. De stand slingerde zich van 15-
de defensie van Pedagogie toch be- 15 over 16-15, 16-17, 18-17 tot uitein-
zwijken met een eindstand van 20-16 delijk Medica een kleine opening-in het
. tot gevolg. De laatste finale, dames Wina-blok vond en de beker won met
volleybal, was niet de minste. Na reeds 2-1. Een heerlijk einde van de hoog-
twee jaar na elkaar, tijdens het staande sportieve finales.
Internationale Sporttornooi in Til- Hiermee besloot Sportraad ook
burg, de finale gewonnen te hebben, haar aktiviteiten voor 1982-'83. Sport-
bereikten de Medica-meisjes nu ook de raad mag terugblikken op een goed
Sport raadfinale. werkingsjaar. Waren de A V's niet
Op papier kon hen dus niets altijd even boeiend, de sportmanifes-

overkomen, zeker omdat ze enkele taties waren goed georganiseerd, met
speelsters uit deeerste nationale in hun veel volk en dus een groot succes. Wat
rangen telden. In de eerste set bleken wil je nog meer!!! 0
zij dan ook de Wina-speelsters gemak- 'Kan het nu echt niet anders?

Tabel

Overmacht

Uitslagen bekerfinales Sportraad

Klio - Psychologie
Regentaat - Ter Bank
Wina - Ter Bank
Eoos - Regentaat
Ter Bank - Regentaat
Medica - Wina
Pedagogie - Medica
Regentaat - Appoloon
Ter Bank - Pedagogie
Regentaat - Appoloon

9-2
3-0
4-1
2-3
2- t '
2-1 "

20-16'"
20- 0 (forfait)
71-51
20- 0 (forfait)

Voetbal Heren
Dames

Tafeltennis Heren
Dames

Volleybal Heren
Dames

Handbal Heren
Dames

Basketbal Heren
Dames

, IS-7 14-i6 >IS
,. IS-9: 13-IS: 19-17
••• 15-IS,' na verlenging: 20-16. .f~1"
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noodzaak: deel 3:ASR: onontkoombaar doolhof of praktische
Naast het representatieve aspekt is er namelijk
ook een stimulerende rol, een stuk 'syndikale'
\lI~rking, een belangenverdediging. deASRisméér
dim' een stemmachine, de ASRis geen parlement
of praatbarak, men tracht er efficiënt te werken.
Blijft daarnaast natuurlijk de vertegenwoordigen-
de faktor, de ASRis geen aktiekomitee.

Dit houdt wel het voortdurende risiko in dat
het gedachtengoed en de werking van de ASR
gealiëneerd geraakt van haar basis, nl. de
studenten in de kringen. Daarom wordt er
inderdaad voortdurend naar terugkoppeling
gestreefd, naar het doorgeven van informatie.
Een kring als Germania stelt dat nogal scherp:
de ASRmoet zich niet voortdurend zorgen maken
om de representativiteit, als de werking maar in
het belang van de studenten is. Als de werking
van de ASRkorrekt verloopt, kan niemand de xsa
iets verwijten. Je kunt de studenten ook niet
dwingen om zich te interesseren voor de
universitaire problematiek. Philip Clerick van
MLBgaat nog verder: het zou pas betuttelend zijn
als de ASRde pretentie zou hebben iedereen te
vertegenwoordigen; er moet steeds naar méér

kontakt met de studenten gestreefd worden,
maar dat kan niet zover gaan dat het de
(dagelijkse) werking verlamt.

Organigramologie
Ekonomika heeft het echter zo niet begrepen.
Volgens hun neemt de ASR onverantwoorde
stellingnamen in: dexsa moet net als de kringen
a-politiek blijven. de ASR neemt teveel die
'voortrekkersrol' in, met als gevolg afwijzing en
desinteresse bij de studenten. Bovendien wil de
ASR niet echt met de Akademische Overheid
praten, er wordt teveel het konklikt-model
gehanteerd in de plaats van naar open dialoog
met de protTen te streven. Clerick replikeert
hierop met de vaststelling dat de Akademische
Overheid dikwijls gewoon niet wil praten met de
studenten (zoals de rektor, Piet De Somer, ooit
zei : 'Eén vingerknip van mij en gijlie ligt hier zo
buiten !'). Paul-Emrnanuel Casier (VVN)vindt dat
de Akademische Overheid de studenten vaak
tegen elkaa r in het harnas wil jagen: 'Divide et
impera' (verdeel en heers). Prof. Sabbe daaren-
tegen vindt dat de studentenvertegenwoordigers
niet voldoende als individuen optreden, onvol-
doende autonoom denken, teveel in de lijn van
wat de ASR (als abstrakt achtergrondgegeven)
hen 'dikteert'. In de ASRvindt men het nu net
primordiaal dat vertegenwoordigers niet zomaar
hun eigen mening gaan verkondigen, maar
vertegenwoordigers zijn, dit is de mening van hun
achterban vertolken.

Voor Bart De Moor (vrx-preses) is de ASReen
organisatie, een geheel van vertegenwoordigers,
dat iets abstrakts al1evert, nl. een mengeling van
standpunten. Zoiets kan zeer gekompliceerd
worden, zodat er inderdaad een aliënatie
tegenover de studenten ontstaat, maar dat is
onvermijdelijk. De problematiek ligt nu eenmaal
niet zo eenvoudig als op kringvlak, waar je met
konkretere, 'dichter bij ons bed liggende'
problemen te maken krijgt.

De ASR-mensen benadrukken dat een andere
struktuur niet automatisch een betere werking
garandeert. Als we naar andere centra met
rechtstreekse verkiezingen kijken, zoals b.v.
Gent, zien we eerder het tegendeel. Ook Politika
vindt dat de ASRverder moet werken als zijnde de
minst slechte oplossing voor het probleem en dat
de bestaande struktuur met de verzamelde
ervaring en dokumentatie niet zomaar wegge-
gooid kan worden zoals het kind met, het
badwater. ,.' >

Er zijn er zelfs die met de bloempjes gooien.
Jan Bauwens b.V. vindt dat de studenten de best
georganiseerde geleding van de KUL vormen.
Prof. Roosens zei zelfs dat, in zekere zin, de
studenten de enig echt georganiseerde geleding
vormen, de enige geleding die erin slaagt de
versnippering in fakulteiten en de geografische
verspreiding te overbruggen.

Als slot klinkt dit niet zo slecht. Misschien is de
ASRdat ook niet.

Tot zover al de meningen die wij aanhoord
hebben. Misschien zijn er nog wel andere. Die
zouden we dan ook graag vernemen. Hopelijk is
het voor jou nu allemaal wat duidelijker
geworden. En wie weet, misschien werk je
volgend jaar wel mee in je kring of in de ASR?

Louis De Meuter, i.S.m.
Jos Vandikkelen,

Ineke Leemans,
J.H. Verbanck.

studenten te vertegenwoordigen, omdat de
kringen op een andere manier heterogeen zijn
dan de individuele studenten. Maar daar is dan
weer niets aan te doen, want dat is ook de
struktuur van de unief die is opgedeeld in aparte
fakulteiten. Ook zij zagen geen andere, betere
vertegen woordigingsbasis; ze zagen enkel de
zwakte van de huidige struktuur.

Sommige vrije verenigingen vinden dat de xsa
niet genoeg moeite doet om terug te koppelen
naar de studenten: De ASRwil volgens hun niet
iedereen vertegenwoordigen, slechts haar eigen
macht konsolideren. Als er gestreefd zou worden
naar een echte ingevulde vertegenwoordiging,
dan zou die machtsbasis ineenschrompelen,
hetgeen.dus vermeden moet worden. Een aantal
mensen werkzaam in de ASR stelden hier
volgende opmerkingen tegenover. Zij deelden de
bezorgdheid van een aantal kritici om een
korrekt demokratische struktuur, maar wezen
ook op het belang van de werking van dexsa. De
ASRstaat voor een zeker gedachtengoed rond
demokratisering van het onderwijs en daarrond
wordt een inhoudelijke werking opgebouwd,

A SR en demokratie ... een thema dat
regelmatig terugkomt in het Leu-
vense studentenwereldje. Regel-

matig staan groepen of individuen op die
vinden dat de struktuur van de ASR
verwarrend en onoverzichtelijk is. Een
aantal belanghebbende individuen of
groepen zouden rond de ASR een mist-
gordijn optrekken om zelfmachtsposities
te kunnen behouden of veroveren, om
hun (partij)politieke opinies aan de
-onwetende studenten op te dringen langs
die struktuur. Een derde aflevering van
ons om.het mysterie te ontsluieren/ont-
luisteren.

Wààr\~nelt nu juist het schoentje? Vertegen-
woordigers van de ASRworden door de kringen
afgevaardigd naar de ASR-raden. De vertegen-
woordigers naar de unief toe (Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS) en Akademische
Raad (AR»worden op hun beurt verkozen in de
Raden. Met andere woorden: er is geen
rechtstreekse verkiezing één persoon/één stem.
In de plaats daarvan worden alle Leuvense
fakulteitskringen als gelijkwaardig beschouwd,
of ze nu 13 leden tellen of ~Ol.

IVOREN TOREN
OF

",",

DUIVENKOT?
Getrapt of niet?

Een aantal studenten in Leuven, georganiseerd
in vrije verenigingen als KVHV.LVSV.... vinden dit
getrapte systeem verkeerd en ondemokratisch.
Ze willen rechtstreekse verkiezingen. Er zijn
tévéél trapjes in de ASR.

De- ÀSRreageert hierop door te stellen dat je
dan losse individuen verkiest, die geen strukture-
Ie band hebben met de studenten. Nadat ze
verkozen zijn, kunnen ze hun termijn rustig
uitzitten zonder zich op welke wijze ook te
moeten verantwoorden tegenover hun kiezers. In
deze situatie is het gevaar voor partijpolitiek en
persoonlijk karrièrisme groot. En er is zo al
genoeg verzuiling in dit landje.

Men vindt bijvoorbeeld ook dat de Stuurgroep
niet goed kan werken en dat er een ander orgaan
zou moeten zijn dat het échte gezicht van de xss
zou vormen, tegenover de studenten én tegen-
over de Akademische Overheid. In dat orgaan
zouden Qan de problemen opgelost kunnen
worden die niettot het specifieke domein van één
van de raden behoren.

De oorspronkelijk idee van een 'praesessen-
parlement' wordt door een aantal vroegere
aanhangers nu verworpen, ook al omdat dit tot
een te grote vergaderlast voor de kringvoerzit-
ters' zou leiden. Maar cos speelt wel met de idee
van een 'uitgebreide kringraad' waar naast de
kringen ook de vrije verenigingen rechtstreekse
vertegenwoordigers zouden hebben. Ook Jan
Bauwens vond een 'beter gezicht' voor de ASR
nodig dan de Stuurgroep van nu, die met een
beperkt aantal mensen een aantal technische
materies moet afhandelen. Niemand heeft even-
wel een uitgewerkte 'blauwdruk' voor een betere
struktuur voor de ASR,die 100% demokratie zou
kunnen waarborgen.

PIET DE SOMER TEGEN STUDENTENAFGEVAARDIGDEN :

Mèèr 'dan ACV en ABVV
In Politika vindt men dat de kring geen goerle
basis is om de heterogene opinies van de

PROFFEN EN STUDENTEN: DIALOOG- OF KONFLIKTMODEL ?

demokratisch samengesteld, voerden
deze radikale en maatschappijkriti-
sche akties, die niet zelden invloed op
het beleid uitoefenden. Hun macht
wordt echterdoorde toenemende k'tisis
bedreigd.

waarde te schatten en hun grote
invloed op het gebeurde te illustreren.

, Wivina Van del' Steen

zwaarden die deelnamen, kon hij geen
verder nieuws meedelen. De BOD noch
de arrondissementskommissaris had
zich laten horen. Meteen een zeer
interessant precedent, dus. Of Chris en
Piet alsnog vervolgt zullen worden, zal
bij het ter perse gaan van deze VETO
allicht geweten zijn. Ten laatste woens-
dag jl. zou er een bericht van sanktie
moeten geweest zijn. Luc wist ook nog
te vertellen dat er nog drie andere
gewetensbezwaarden een gedeelte van
de training meegemaakt hebben. Deze
laatsten in klandestiniteit weliswaar.
Zij zijn dan ook, omdat het risiko te
groot werd, niet tot het einde meege-
gaan. Van de 20 beginners raakten er
uiteindelijk 14 wel aan de eindrneet.

blokverband (vier aaneengesloten we-
ken) opgevat (van 20 april tot 13mei).

Daarna volgt het meer individuele
gedeelte dat in verloop erg soepel
wordt gehouden. Het kan zich over
enkele weken, zoniet maanden, uit-
spreiden. Er komen zeker drie elemen-
ten in aan bod: ten eerste toetsen en
aanpassen van de trainingservaringen
aan de realiteit van terug thuis zijn met
mensen die het basisprogramma niet
hebben meegemaakt (wat al een beetje
gebeurde op de recente betoging te
Florennes). Ten tweede, verwerken en
erin betrekken van persoonlijke erva-
ring i.v.m, "konfliktoplossing onder-
tussen opgedaan (soort van stage),
daarom de formule van regelmatige,
korte samenkomsten gespreid in de
tijd. En ten derde verder gaan in de
gekozen richting b.v. trainersoplei-
ding, aktietraining, kleinschaligheid
op ekonomisch vlak, buitenlandse
kontakten ...

Mei '68
Een zichzelf waarmakende

voorspelling?
De impakt van deze jaren op de
mentaliteitsgeschiedenis weersoieaelt
zich in de desillusie, de kritiek op de
nieuwe studentengeneratie en de nos-
talgie die biJ de voortrekkers van de
kontestatiebeweging gedurende de ja-
ren '70 de boventoon kregen. Stereo-
typen als 'de kater van '68', 'stilte op de
kampus', en 'baarde mei '68 een
verloren generatie?' liegen er niet om.
Nochtans was de restauratie groten-
deels enkel een logische afkoeling van
een overhitte periode. Mei '68 was een
symbool geworden, een beeld van
vernieuwing, verandering en 'demo-
kratie dat onrealistisch was, maar dat
door het geloof dat er aan gehecht
werd een zeker waarheidsgehalte ge-
kregen had. De jaren daarop werd dit
foutief beeld gekonfronteerd met een
evenzo foutief beeld van herstel van de
oude verhoudingen. Deze beelden
hebben de strijd geabstraheerd en
hebben talrijke myten en misvattingen
mogelijk gemaakt.

Een studie over de studentenbe-
weging van de jaren '60 was een
bijdrage om die ideeën, die niet
onmiddelijk uit de feiten af te leiden
zijn, maar toch zeer reëel waren. naar'

(vêryolg van p. 3)

naar de afweging van de strukturele
ontwikkelingen en de tijdsgebonden
omstandigheden die haar veroorzaak-
ten. Ook de eigenlijke betekenis van de
studentenkontestatie wordt ter sprake
gebracht.

Op het eerste zicht lijken weinig van
de oorspronkelijke objektieven gerea-
liseerd. Maatschappelijke strukturen
zijn nauwelijks veranderd en de verzui-
ling van politieke, sociale en kulturele
organisaties heeft zich gehandhaafd.
Een hergroepering van de progressieve
krachten kwam er niet, noch de 'grote
demokratisering' van het politiek le-
ven of de omkering van de machts-
verhoudingen op sociaal-ekonomisch
vlak. De inspraak aan de universiteit
bleef beperkt en de kontestatie zelf
verzandde.

Toch waren er enkele elementen die
het karakter van een blijvende ver-
worvenheid kregen. Zij situeren zich
vooral op het vlak van de mentaliteit,
zoals de aftakeling van het hiërar-
chisch autoritair gezag en de openheid
tegenover vernieuwing, gepaard met
een 'mentale ontzuiling'. Ook de
talrijke aktie groepen die aan de basis
werkzaam bleven, waren hét resultaat
van '1968'. Doorgaans pluralistisch en

Gewetensbezwaarden
en
Sociale Verdediging.
(vervolg van de voorpagina)
De opleiding wordt onderverdeeld in
twee grote delen: een basisprogramma
en ruimte voor een individuele toepas-
sing en verwerking. Het basisprogram-
ma bestaat uit een startweek die
voornamelijk een kennismaking met
mekaar en de ideeën rond geweldloze
weerbaarheid en sociale verdediging
inhoudt om vandaaruit het verdere
programma gestalte te geven. De
deelnemers zelf bepalen wat ze willen
aanpakken. Dat kan o.a. zijn: omgaan
met eigen en andermans agressie,
situatiespelen rond sociale 'verdedi-
ging, vredesopvoeding. studie van
historische voorbeelden, theorievor-
ming rond geweldloze konfliktoplos-
sing, ... (Deze eerste week is voor de
eerste maal doorgegaan van 20 tot 25
maart.) Het intensieve deel uit het
basisprogramma volgt enkele weken
na de start week , zodat in deotussentijd
ruimte is voor konkrete afspraken en
planning, De eerste opleiding die
vorige week ten einde liep, werd in

Tot slot delen we nog mee dat van 4/7
tot 8/7 en van 14/11 tot 18/11 twee los
van elkaar staande trainingen in
geweldloze weerbaarheid georgani-
seerd worden. Het betreft hier veel
beperktere trainingen dan de boven
geschetste. Voor wanneer een tweede,
grote training voorzien is, is voorals-
nog niet geweten. Meer informatie 'kan
je krijgen bij BDJ, Van Elewijckstr. 3S
in Elsene; of bij het Projekt Sociale
Verdediging, Liersesteenweg 16 te
Mechelen.

Hoe het ervaren werd
We vroegen Luc De Rooms, die aan de
training deelnam, naarde evolutie van
het gebeuren. Volgens hem valt er nog
heel wat te verbeteren aan de organi-
satie zelf. Zowel de voorbereiding als
de wijze waarop het georganiseerd
werd, vond hij ontoereikend. De
voorbereiding zou veel intenser moe-
ten gebeuren, en de organisatie in een
blok van vier weken moet zeker
herzien worden. Zijn globale indruk
was er dan ook een van vermoeidheid.

Wat betreft de twee gewetensbe-

Jos Vandikkelen



Uit: Y. lANSEN, Het nu/perspektief,
Kritak, 1983 (tekening Herman Ver-
meyen)

konstanten in Lessings werk, niet
alleen in haar Space Fiction, maar ook
in voorafgaande, meer realistische
werken. Ook in dit boek is deze
problematiek voortdurend tastbaar,
soms zelfs ekspliciet vooruitgescho-
ven. Doeg immers, de ik-verteller,
wordt un zijn mooie wereld gerukt
waar niemand' zich vragen stelt over
hoe en wat, juist vanuit die vanzelf-
sprekendheid dat het al eeuwen zo was
geweest.
Door de langzame bevriezing ver-

andert echter hun hele levenswijze.
Alle oude zekerheden en verantwoor-
delijkheden vallen weg en nu is de
vraag naar en de twijfel over de eigen
identiteit en de zin van het bestaan aan
de orde. Inderdaad een diep-filosofi-
sche vraag die evenwel niet op een dito
manier beantwoord wordt. Lessings
analyse van de 'wie ben ik '-vraag van
Doeg bestaat uit verschillendeelemen-
ten : speelse en tegelijk verwarde
konversatie, taalgebruik dat uit de
nukleaire fysika stamt en natuur-
beelden. De auteur toont de minuskule
kleinheid van het individu tegenover
de ruimte, het kosmologische bestel.
Ook Doeg beseft dat en heeft daar
begrijperlijkerwijze enige moeite mee.
Wie is immers zo zelfonthecht dat
hij/zij zichzelf niet als centrum van
gedachten en gevoelens geplaatst ziet?
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Pessimisme over identiteitsverlies?

Lessing en Space Fiction
Doris Lessing breidt de romanwereld
uit tot een interplanetair stelsel waar-
op vele soorten 'mensheid' leven. Dit
inkludeert een grote verscheidenheid
aan kultuur- en maatschappijvormen.
Daarmee wil ze echter geen klassifika-
tie aanbrengen in de mensheid, maar
ze wil integendeel aantonen dat alle
vcrschillen in wezen tot een gelijkheid
kunnen worden herleid. Verandert
niet de bevolking van Planeet 8 tot een
ander volk dan wat ze eerst waren?
Hun huid is niet meer bruin, rnaa r
geel; hun slanke, lcninge gestalten
worden dorre stramme nguren met
een vette huid. ZI.! kenden geen
misdaad, geen moord, geen wreed-
heid. Als het ijs komt, begaan ze
moorden en worden misdadig. De
taken die de bevolking vervulde,
zonder nadenken, vallen weg en ze
moeten nieuwe, vreemde en onaange-
name aktiviteitcn verrichten, waar-
door ze over zichzelf gaan nadenken
en tot een ander mens- en wereldbeeld
komen. Dit ook is een studie van de
ruimtelijkheid. Space en niet Science
Fierion dus.

Fabel of mythe?
Grof geschetst bevat het gebeuren de
volgende verhaalelementen : Planeet 8
is een idyllische planeet met eèn
begenadigde klimatologische positie.
In de gebieden waar de bevolking van
Planeet II woont, is er nooit sneew of
ijs. ZI.! hebben voedseloverschotten, er
heerst geen hebzucht of wreedheid.

Tot het plots begint te sneeuwen,
steeds met kortere tussenpauzen. De
bevolking verneemt van de agenten
van Canopus (het overheer lijke en
wijze centrum van het universum) dat
hun planeet langzaam maar zeker zal
bevriezen. De bevolking bereidt zich
voor op een moeilijke periode en
wacht geduldig tot Canopus zijn
belofte, hen te evakueren naar Rohan-
da (Shikasta , de aarde), zal nakomen.
Wat Cartopus evenwel niet kon

voorzien, gebeurt. Ook op de planeet
Rohanda ontstaan er klimatologische
moeilijkheden. Voorlopig zijn de be-
woners van Planeet 8 verplicht op hun
ijskoude planeet te blijven vechten
tegen sneeuwen ijs. Johor, één van de
vertegenwoordigers van Canopus,
blijft op Planeet 8 om de bevolking in
hun strijd te begeleiden. Uiteindelijk
wordt hij voor de hele bevoking de
leidsman naar de dood.
Deze gebeurtenissen worden door

het oog van Doeg (Doris Lessing?)
gezien: hij is een Vertegenwoordiger
van de Vertegenwoordigers van Cano-
pus (sic. Metafoor voor het Goede, hel
Levenbrengende Principe). Doeg ver-
telt hoe alles verandert onder invloed
van het Onontkoombare. Het geheel
lijkt wel een fabel, of misschien wel een
parabel, een mythe ook. Doris Lessing
laat in het verhaal immers de oer-
krachten werken: Canopus, het Goe-
de en de hogere machten die strijd
voeren in de oneindige kosmos.

Individu en Onmetelijkheid
De zoektocht van"het 'Ikje' naar zijn
eigen identiteit en naar zijn plaats in
het ruimtelijk bestel is één van de

Veel poneren,
weinig situeren

"Wat mij boeide is hoe jongeren de
jaren tachtig ervaren. Hun diepere
leefwereld hun motivaties en hun
redenen om te overleven kregen mijn
aandacht. Dit is echter een sterk
persoonlijk en emotioneel gebonden
proces zodat enige systematisering uit
den boze is." (pagina 7).
Als dat inderdaad de bedoeling was,

dan heeft de auteur zichzelf sterk
overschat. Hij poneert enkele types,
maar situeert die nergens. De manier
waarop- hij het doet, is sterk. Hij heeft
een aangename schrijfstijl, zoals ge-
zegd, maar een betere titel ware
geweest '12 jeugdige krisisverhaaltjes'
(sorry, titels zijn nooit mijn sterkste
kant geweest).
AI bij al blijft het een tijdsdokument.

Stukjes leven, gesneden uit de jaren
tachtig en neergegoten in een eerlijke
human-interestbeschrijving. Je kan
het lezen om het krisisbesef levendig te
houden. Dus: doen?

Wim Verhelst
Y. JANSEN, Het nu/perspectief - jon-
geren in de crisis, Kritak, Leuven, 1983,
250 fr.

Kosmos in een notedop
De Vertegenwoordiger voor

Planeet 8 is het vierde
boek in de serie Canopus

in Argos. Archieven. Deze serie
(Shikista, De Huwelijken tussen
de Zones Drie, Vier en Vijf, De
Siriaanse Experimenten) wordt
meestal als Space-Fiction-rom-
melafgedaan Het monopolie van
de realistische roman in onze
hedendaagse literatuur belet de
vele 'literatuur-cri tici blijkbaar
om nog open te staan voor de
kwaliteiten van dit genre an sich "
en voor degene die Doris Lessing ~
eraan toevoegt. c::i

Wat houdt de term Space Fiction
eigenlijk in? Het is alvast niet gelijk te
stellen met Science Fiction, al lijkt de
link wel heel gemakkelijk te maken. Er
is dan ook wel een punt van overeen-
komst, namelijk dat de beide genres
een toekomstbeeld ophangen. Science <,

Fictionis echter veel meer georiënteerd
op technische snufjes en pseudo-
wetenschappelijke stellingen, terwijl
Space Fiction zich niet alleen op de
toekomst maar ook op de ruimlf(inde
breedste betekenis van het woord)
richt, mét diepgang.

Pessimisme

'Het nu/perspektief
Twaalf jeugdige krisisverhaaltjes
'p rivé' van Henk van der

Meyden wordt gretig
verslonden. Xaviera's

'Happy Hooker' mag zichzelf
een bestseller noemen. Het is een
eenvoudige formule:' graai diep
in de ervaringentrommel van je
eigen leven, dring door tot de
kwasi-intieme diepten van an-
deren. Maat zorg vooral da l het
verteerbaar blijft. Dus: dat je
lezerspubliek opgel ucht is omda t
ze zélf niet in de neergepende
intriges zijn verzeild geraakt. Of,
beter nog: stimuleer de grijns-
lach - de lezer(es) herkent
zichzelf.
Het kan ook anders. Je kan pogen een
systerna tiek aanbrengen in de ervarin-
gen van een 'kategorie' mensen, een
stukje leven vooronderzoek ofschrijf-
werk uiÎ de maatschappelijke taart
snijden en dat dan mikroskopisch,
kruimel na kruimel, verorberen.

Het vlotte voyeurisme
De Leuvense uitgeverij Kritak bracht
zeer onlangs een boek uitonderde titel
'Het nulperspectief - jongeren in de
crisis', van de auteur Yves lansen.
Jansen houdt het allesbehalve bij
systematisch of wetenschappelijk re-
ken- en onderzoekswerk. "Het is
eerder de neerslag van uren kletsen en
doorzakken in bruine kroegen om
nadien met een vracht ideeën en
impressies aan het interviewen te
slaan. Urenlang." (pagina 7).
Op die manier komen in het boek II

mensen en één koppel aan het woord;
met daarbij observaties door de au-
teur. Het boek zal gelezen worden,
vermoed ik, om primo de eenvoudige
reden dat het inspeelt op het voyeu-
risme van een publiek en, sekundo,
voor wat de zich jong voelende lezer
betreft: grijnslach.
Het voyeurisme kan je natuurlijk de

schrijver niet verwijten. Wie dergelijk
boek neerpoot, moet a priori beschik-
ken over een 'redelijk' lezerspubliek.
Maar dat geldt ook voor - ik noem
maar iets - 'De andere kant' in
Hu mo. Het boek leest vlot en da 's wél
te danken aan de auteur. Het is
gelardeerd met sfeervolle illustraties
en nodigt uit tot wegzinken in een
knusse zetel, glas wijn bij de hand, 'no
future-music' onder de naald. Maar de
vlotte schrijfstijl maakt de inhoud
tevens onwaarschijnlijk, de auteur
heeft naar mijn gevoel te veel ge-
schaafd aan het taalgebruik van de
geïnterviewden. Daardoor wordt ener-
zijds wellicht de moeilijkheid om
di rekte, dus verward geformuleerde
ervaringen te lezen opgevangen, maar
anderzijds gebeurt dit té veel ten koste
van de authenticiteit van het vertelde.

Zo wist ik b.v. niet dat zovele jonge
mensen 'heisa' hebben met hun ou-
ders.

Geen meisjes in
bruine kroegen?

Een ander minpunt aan het boek isdat
er wél een systematiek in steekt.
Jansen beschrijft nl. het doemdenken
zoals het in .àjll-kraam past. Het kan
toeval zijn, maar juist Charles - die
het verst is gevorderd kwa doods-
kultivering, fin-de-siècle en dies meer
- mag het laatste hoofdstuk inkleuren
met zijn ervaringen. En zo stap je het
boek uit met onvermijdelijk Charles in
je achterhoofd en onderbuik - Cha r-
les als het orgelpunt van de II anderen
én van 'des auteurs ideeën'.
Dertien jonge mensen op een rijtje,

in de jaren '80.13 jongeren, waaronder
slechts twee vrouwen? 'Jongeren inde
crisis?' Ofwel zitten er minder meisjes
in de bruine kroegen, ofwel durf-
de/kon de a uteur hen niet interviewen.
Het is een duidelijke tekortkoming in
het boek. Dat blijkt trouwens eens te
meer uit de dualistische emotie-ver-
stand-redeneringen die in het werk
naar voor komen. Over verstand
gesproken: alle aan bod komende
jongeren kunnen zich bewonderens-
waardig goed uitdrukken. Ze hebben
dan ook allemaal minstens enkele
ja ren studie achter de rug. Het boek
was vollediger geweest, als Jansen er
ook jongeren had in betrokken die
reeds vanaf hun veertiende werken (of,
realistischer, doppen).

Doegs bewustzijn van zijn 'kleinheid'
verwordt evenwel niet tot een gevoels-
matige of intellektuele afwijzing van
het individu op zich. Integendeel, elk
individu draagt op zijn beperkt terrein
een verantwoordelijkheid met zich
mee voor alles wat hij is, denkt en doet.
Een niet zo geringe last. Deze beschrij-
ving van Doegs eksistcntièle zoektocht
is dan ook niet als een stri kte
beschouwing van de identiteitsproble-
matiek van één personageoptevatten,
maar wel als een dringende vraag-
stelling naar het publiek toe. Lessing
propageert in zekere zin het rationeel
over-denken van onze maatschappij-
strukturen, oorlog, geweld en wel meer
van dat leuks.
De vertegenwoordigers van Planeet 8

is geen opgewekt boek. Het verspreidt
een grote kilte en droefheid in de'
atmosfeer. Dat zal wel in het voordeel
spelen van literatuurkritici die Lessing
cen kultuurpessimiste noemen, maar
ben je nu echt pessimistisch als er wel
eens een WO 111 op komst rou zijn of
ben je misschien gewoon maar een
beetje nuchter

Isabelle Vandenbergen

Doris Les ...ing, De Vl'urgeml'oordigrr ''011

Planeet 8. vertuald door J.W. Korthals.
Uilgeverij . Ben Bakker, Amsterdam, 19~3,
455,- Btr. (Oorspronkelijke titel : The MIIl.illg
of lire Represrntotive lor /,10/1(1 X).

ILSE of de absurde ondergang van een strip bart ram akers
Wal voorafging: llse heeft de stripverhalen gevonden waarin de avonturen slaan die haar overkwamen.

1YéE, V~ JE f1LJAR
/YIU .tJFJ../fEIIf [jE1:T../E
setrr rs: !'tfE'T,OFJOCH:
11(8ElY JE Ifl ..E1.c.Ei5)r:
UIlCNJELJ/1f ffEl3 JE
I"E JOCH c,élICK'IDéN.
LtUJT iE aas» UIT-
LEaél1 troR 11(~
LJt.lYD YERfY,./!JN ...
t..EL.IJ6XHOUI.IO 8li'N
se /JE V€RP€RJOO!'t-
LflXlNC, Vtl/'1HET
CEBREX L1iJit /I'I'>PI-
RiJnFVtJ/'I JE VRIEl"tD
BLJRT. LFTI.JE'L: IX

(wordt vervolgd)
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(ADVERTENTIE)

STELLA 'S LOVE STORY
De liefde voor het betere werk, de voortdurende inzet van onze brouwmeesters - die elkaar sedert

meerdere generaties opvolgen in onze brouwzalen - staan borg voor de hoge kwaliteit van Stella. Maar
evenzeer leeft in onze brouwerij de bekommernis om deze kwaliteit in alle omstandigheden te behouden.

Een sprekend voorbeeld is onze kiemvloer-mouterij. Stella Artois is de enige grote brouwerij die
deze aloude werkwijze nog in ere houdt. De kiemvloer-methode - waarbij de gerst in dunne lagen cp de
vloer wordt uitgespreid - is tijdr09end en zéér duur, maar zij verzekert een moutkwaliteit die onmo-
gelijk kan worden geêvenaard met mé~ necente tec·mnieken.

Eveneens uit eerbied voor het eeuwenoude hroowersammacht gebruiken wij in al onze installaties nog
steeds koperen ketels, waarin de Stella in ideale omst~~en wordt gebrouwen.

Kom zelf een kijkje nemen. Dagelijks vinden er brouwerij~oeken plaats.
~e kan individueel aansluiten of - beter - met je club of faculteitskring
een groepsbezoek organiseren. Zo zie je zelf hoe Stella gebrouwen wordt
en je kan meteen het resultaat ~even. Gelnteresseerd? Bel ons

.\'.vooraf even op nr. 016/24.71.11 en vraag Johnny Stevens.

Duik zorgeloos
de vakantie in.

Voor je valiezen en reiskoffers pakt, kom je best eens
langs bij de KB. Het KB-vakantiepakket geeft studenten
immers een stevige garantie voor een zorgeloze vakan-
tie. Zo kan je bij de KB terecht voor vlotte betaalmiddelen
in binnen- en buitenland. Denk maar aan euro travelIers
cheques of vreemde munt. En in eigen land en Frankrijk
heb je met .Bancontact steeds je bankrekening bij de
hand.
Bovendien biedt de KB je reisverzekeringen van VAB of
Travel Assistance die je een uitgebreide dienst- en hulp-
verlening garanderen. .
Loop eeip langs bij de KB. Zo duik je zorgeloos de
vakantie In.

Enkele kantoren in de omgeving van
KU-Leuven
Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10
Naamsestraat 14
Justus lipsiusstraat 20a

Naamsestraat 173
Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo
Naamsesteenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

/' "

.KREDIETBANK
Service begint bij het betere onthaal. • Om je nog beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavond open tot 18.45 u.
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Diskussie en literatuur over politieke' moorden
A mnesty International

hield zaterdag, 16 april,
een aktiedag in Brussel

rond politieke moorden. Na
meerdere lezingen werd daar de
bundel 'roepen om de dag!
Appel au jour' voorgesteld, een
verzameling gedichten en proza-
teksten van nederlandstalige en
franstalige akteurs, die speciaal
voor deze campagne tegen poli-
tieke moorden werd samenge-
steld. Enkele voordrachtkunste-

naars, waaronder Senne Rouf-
faer, lazen er een aantal passages
uit voor. Er werd ook een erg
interessant debat aan gekoppeld
en daarna werd de film 'Les yeux
des oiseaux'van G. Auer(Bevrij-
dingsfilrns) in W(èr~lpJ?re.fllière

... '_'\. _'lIo._..... ~i'..._.f"'_~.A......; ... >~..; .

Sinds haar oprichting in 1961, is
Amnesty International uitgegroeid tot
een wereldwijde organisatie die meer
dan 250000 leden telt in 151 landen.
Het te bereiken doel is de vrijlating van
alle gewetensgevangenen, die geen
geweld hebben gebruikt. Men verzet
zich tegen doodstraf en marteling van
alle gevangenen zonder uitzondering,
en bepleiten eerlijke processen voor
alle politieke gevangenen.

Debat
Tijdens het debat dat hierover met Leo
Neels als moderator gevoerd werd
tussen Paul Thibaud, uiigever van het
tijdschrift Esprit, Jaap Kruithof,
hoogleraar moraal aan de R. U.Gent,
en Joos Koster, deed deze laatste het
relaas van de moord op zijn broer

Koos Koster, de Nederlandse journa-
list die vorig jaar met enkele kollega's
in El Salvador vermoord werd.

Koster getuigt van de verbijstering
bij het brutale verlies van een familie-
lid, de ontgoocheling bij de pogingen
een onderzoek te laten uitvoeren en de
schuldigen te vinden. Er ontspint zich
een vinnige diskussie tussen Kruithof
en Thibaud. Kruithof is van mening
dat een moralistische en politieke
benadering van het probleem van
politieke moorden niet volstaat en dat
een socio-ekonomische analyse van
het verschijnsel dient gemaakt te

worden. Terreur dient onderzocht te
worden als een struktureel en empi-
risch gegeven, een middel dat een
staatsvorm aanwendt om zich in stand
te houden. Terreur en repressie wor-
den geïnstutitionaliseerd door het
oprichten van speciaal daartoe be-
stemde eenheden. De rechteloosheid

eliike
. id

geworden, waardoor menselijke ge-
gevens als elementaire rechten, pijn en
leed volstrekt onbelangrijk worden.
Kruithof konstateert dat dit verschijn-
sel in het Westen niet voorkomt. maar
in het Zuiden, in derde-wereldl ...nden
eerder regel dan uitzondering is. Hlj ;
wijt dit aan het feit dat deze landen I

ekonomisch onderontwikkeld zijn,' en
in feite afhankelijk zijn van de Ver-
enigde Staten en Europa.

Het Westen medeplichtig
Deze gruwelen vinden dan ook plaats
met medeweten van het Westen, dit
zijn de centrumstaten die er alle belang
bij hebben dat de staten die zich in de
periferie van het ekonomischgebeuren
bevinden onderontwikkeld blijven.
Om de toevoer van goedkope grond-
stoffen te kunnen verzekeren, en om

kreten EIgefluister ...
Hoe meer ik in deze rubriek aan
Wishfui thin'king doe over de na-
kende' lente, hoe minder er iets van
in huis komt. • Eén van de ge-
volgen is dat er velen lekker
warmpjes naar Bowie zijn vana-
vond en zo goed als geen kat op de
eindddag van 't Stuc is te zien .•
Kura en Stuc, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen.

'hun machtspositie in de wereld te
bewaren, waken zij erover dat derge-
lijke repressieve regimes, die in feite de
belangen van het westers kapitalistisch
systeem verdedigen, stevig in het zadel
blijven. Dit is een partiële verklaring:
gewetensgevangenen en politieke
moorden zijn ook in Oostbloklanden,
~dens het Nazi-regime, kourante
verschijnselen. Hier zijn het niet zozeer
ekonomische motieven als wel poli-
tiek-konserverende faktoren die de
machthebbers ertoe doen overgaan
dergelijke repressiemethodes te ge-
bruiken.

Polen is hier èen mooi voorbeeld
van, het is ook een bewijs van de
enorme afstand die er gaapt tussen het
staatsapparaat en de wil van het volk.
Thibaud brengt in het midden dat
dergelijke verklaringsschemata er wei-
nig toe doen, men wordt voortdurend
met de brutaliteit, met de wreedheid
van de werkelijkheid gekonfronteerd.
Wat nodig is, is een fundamentele
tollerantie, het aanvaarden van de
andere in zijn anderszijn. Voor Kruit-
hof is dit een mooie wens, de geschie-
denis leert immers dat terreur en
moord van overheidswege een aloude
zaak is die niet door idea!isme en
vrome wensen zal verdwijnen. Van-
daar het belang van 'een wereldwijde
organisatie als Amnesty International,
die voortdurend en overal kan getui-
gen van de inbreuken op de mensen-
rechten. Voor het eerst in de geschie-
denis is het mogelijk dergelijke gruwe-
len aan een permanente aanklacht te
onderwerpen. Ook de schrijvers, dich-

. ters kunnen deze funktie vervullen.

Proza en poëzie
Vandaar dat op deze dag de bundel
proza- en poëzieteksten "Roepen om
de dag!Appel au jour" voorgesteld
werd. In samenwerking met de Leu-
vense Schrijversaktie heeft men een
aantal teksten van Nederlands- en
Franstalige Belgische auteurs, telkens
met vertaling, samengebracht. Het is
een boeiend gediversifieerd geheel
geworden, met bekende en minder
bekende namen, met erg goede en iets
minder goede teksten. De ondertoon
die al deze teksten doorloopt is de
verontwaardiging, het afgrijzen voor
zoveel menselijke wreedheid, wat bij
Willy Spillebeen en Gwij Mandelinek
de vorm aanneemt van een metikuleus
schokkende beschrijving van de gru-
welen die de personages aan den lijve
ondervinden, of bij Jacques CrickilIon
en Madeleine Biefnot gebeurt dat in
een meer verhullend taalgebruik dat de
lezer dwingt aandachtiger te lezen en
langer bij de teksten stil te staan.

. Literatuur is er in aanleg op gericht de
gewoontevorming te doorbreken, ver-
starde blikken terug te doen kijken,
uitgeholde woorden hun betekenis
terug te geven. Aldus kan, meer dan
door ander taalgebruik, de onverschil-
ligheid doorbroken worden, de lezer
kan op een pregnanter manier gesensi-
biliseerd worden. De sterk emotionele
toon, de aangrijpende direkte weer-
gave van brute feiten, zoals Willy
Spillebeen dat doet in zijn tekst' De h cl
bestaat', die een fragment is uit een

, ongepubliceerde jeugd roman, dat kan
je na de lektuur niet vrijblijvend vanje
afschuiven.

De onmacht en machteloosheid van
de schrijver die enkel over woorden
om onrecht te bestrijden beschikt,
wordt herhaaldelijk getematiseerd, hij
vraagt zich af ofzijn engagement geen
roepen in de woestijn is. Hij blijft er
zich echter van bewust dat hij niet kan
zwijgen, en dat er ooit naar zijn
woorden zal geluisterd worden. Een
ander terugkerend gegeven is de
verwijzing naar toestanden in ons land
die een zekere gelijkenis vertonen:
vreemdelingenhaat, racisme getuigen
van een gelijkaa rdige intolerantie.
William Cliff voorspelt in zijn gedicht
'(et demain la Belgique)' wat ons onder
een echt repressief regime te wachten
staat.

Ik vermeld tenslotte de langere
proza tekst "L'arni de mon arni" van
Pierre Merrens. een erg knappe weer-
ga ve van de ontgoocheling in het post-
revolutionaire Griekenland, de kater
van de helden, semi-helden en vluch-
telingen die de kolonels hebben ver-
dreven.
'Roepen om de dag! Appel au jour'
Leuvense schrijversaktie in samenwerking met
Amnesiy Inter nationa!. België. 1983, 2YJ blz .•
380 fr.

Jan Flamend

ALMA MENU'S VAN MA~NDAG 24 MEI TOT VRIJDAG 27 MEI

Sedes

GESLOTEN

soep van de dag
rundsgebraad
fijne erwtjes
aardappelen
yoghourt

woe25/5 pompadoursoep
paardenbiefstuk
schorseneren in room
aardappelen
fruit

koolvissteak
saus
aardappelen
fruit

granenschotel
met
gierst

soep van de dag
kruidenballetjes
rauwkost
aardappelen
yoghourt

do 26/5 bonensoep
varkensrib
worteltjes op z'n grieks
zilvervliesrijst
yoghourt

bonensoep
hamburger
rauwkost
aardappelen
yoghourt

groenten-
pizza

soep van de dag
kip
appelmoes
aardappelen
yoghourt met fruit

vr 27/5 soep van de dag
pizza

groen soep
wienerschnitzel
rauwkost
aardappele
yoghourt

groen soep
worsten
bloemkool in room
puree
fruit

kasha-steak
met
champignonsaus

yoghourt met fruit

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LED VAN DER AA Tel. ALMA 229911 • J

_ -- .- .c,. •• • .. ...

blad een ekstra katern gepubli-
ceerd .• Onder de titel Zo krijg ik
Brooke Shields in mijn bed .• Om
die reden werden de schrijvers van
het katern van de unief gegooid .•
Moeten wij nu gaan opletten met
het ekstra VETo-kultuurkatern van
volgende week?

000

Lezersbrief uit Der Spiegel van 9
000 mei '83 .• «Mitarbeiter von SWF 3

Het Vlaamse weekblad Knack heeft entdeckten eine von Julius Caesar
last met de interne coördinatie.. mit seinen Memoiren besprochene
In het nummer van 18 mei hebben Compact-Cassette. Titel Rom auf
ze het op pagina ?2 trubriek De Chromo
week in de wereld) over de 0 0 0

aanhouding van Honrad Kujau in Gezien op teevee. Paui Peyskens,
de 'Hitler-affaire'. • Op pagina 79 huisregisseur van 't Stuc .• In een
van hetzelfde nummer staat dan programma over vakantie .• Peys-
weer een reklame.. Onder de kens suggereerde dat de dames
tekst 'Het dagboek van HitIer' - op reis de onmisbare 'pil' zouden
alléén in Panorama, vanaf nr. 19.. meenemen .• De presentator vond
Geldt het minimum aantal tele- dit onnodig, want als de dames iets
foongesprekken_ van Decroo .d~~ nodig hebben op vakantie, kunnen
niet voor de Interne redektlelil- ze beter de huisarts even op-
nen? 0 0 0 bellen .• Peyskens stelde ook voor
Bewonderenswaardig initiatief van dat men slaaptabletten zou mee-
de redakteurs van een studenten- nemen, om de last te mildere_n van
blad aan de Princeton University in alle-dagen-een-ander-bed. • De
New Jersey (US).. Binnenkort presentator zei dat ekstra middag-
komt aan die universiteit de zeven- dutjes méér zijn aan te bevelen .•
ti,enjarige Brooke Shields stude- Snapt die man dan niets van de
ren •• Als voorbereiding had het nieuwe estetiek? ... .. _- ~ -- "'-.-"- _ _- - _ _ _----------- _- :..-

/
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Donderdag 26 mei
KONCERT• .GO u.8""""'''''0'''''''''''''-'''''·
liIuI O.l.v. E. Saveniera; met werk wan Sta,.".. Debuay,
Grotovaky, Mozart en RIVIer. In de konc:ertzaal Ij8n het
Lemmensinatltuut Herestraat 53, inkOm 120180. PI.....
bespreking 0161233969,

Zaterdag 28 mei
FILM". u.V.,.",....,..oor_, (Whote prognJIM 1),een
produktie van Educatlon fAèdJa. LtNtdon (Ga. 1982); doku-
mentaire over voor en tegen van de nieuwe technologie. In
ABW 'Ons HoiJ'. Vrijdagmarlrt 9, 9000 Gent. (Distr.
Bevrijdingsfilms Leuven).

Maandag 30 mei
FILM20.30u;o."..,."..,d.,.",.,. van DzJga Verlov (USSR.
1929). In Aud. Vesallus. Toegang 60/50. Org. OAF.

~rIjdag' 20 mei
fIIUI • .00 u. s.""'Ip". van, $rah Maldoror (Angola.
,973). In Kult. Centrum Heusden-Zolder. Distr. Bevrijding.-
films Leuven. •
I
FILM 2O.GO u. Hoep. ,., op (Fuera de aqul) van Jorge
$anI/nes iBoliVië, 1973) over de geschiedenis van een
dorpsgemeenschap in het Zuldameriltaanse.Andeagebergte.
Voor een groot deel vemietigd en van zijn grond verjaagd door
ëen mulitnationale mijnbouwonderneming. In jèUgdhuis Mof..
Sluis (distr. Bevrijdingsfilma Leuven).
i •
ALM 20.38 u. Ik ,." "..n kind ".., (FlImkotlekttef RuIm
Zicht) (Nederland 1980). In Plusjkelder. Vestlnglaan 74,261()
Wilrijk (Diett. BevrijdIngSfIlms Leuven)

~AZZ OP STRAAT vanaf 1. u. op het terras. van de
Geer1rijabdij. erg. Jazz-café, n.a.v. Blerfeatlvat
l
'JAZZ 1UDu.1foberI Woolt tw.lfck WIa8fa, De"'"ZaMBo..
:te" • ,... Op het terras aan de Geertruiabdij. Gratis
toegang. (org. Jazz-café. n.a.v. Bierfeesten)
I
Za...." ~1mei
~AZZOP STRAAT vanaf 12.00 u. op het terras van de St
.Geertrulabdij lorg. Jazz-café. n.a.v, Bierfestival)~ . .,....
LIVE JAZZ 1t.OO u. TM V.ndtndtfesat;heSm"'" IN,."".,
MIrc MIlt c.t,... ,Jazz-<;ircle) op het terras aan de
Geertruiabdij. Gratis toegang.

~lIAne 14.00 u. o.lCoIr, kindetteater en 8(\lmatieop het
Burgementer Smetspl&in (tegenover nieuwbouw L&W).
Gratis tI;I8gangI .

OPTREDEN 20.00 u. Jo,." V.",,'nnen op Burgemeester
Smetspieinn. Org. De Appel. Gratis toegang. (n.a.v, Bier-
feesten)

AGENDA
ZOndag 22'met
FILM 1t.OO u. De fIT. _1tOcJMtIM van S. Grouix (Canada.
1978). In Jeugdhuis Flash. OUde Oa&8eIgemaestr, 35,
Waregem. (Distr. Bevrijdingsfilms Leuwn).

LUISTER NAAÄ LEUVEN:
• OP~ 8III1vL1IN_enowwnleuwbouwW aL)
- OPTREDEN 18.00 u. Golden tMlldofM (Eigen prodUktie

van kaf" De Appel)
- ANIMATIE 20.00 u. Peul Ambech Cldcua ,Gratis toegang.

Org. Den Appel, n.a.V.Bierf ... ten)
- AAN HET Tl:RAAS AAN,~ Q:ERTAUIABOIJ
• JAZZ oP STRAAT vanaf 20.00 u. Org.'jazz Café. Tentoonstellingen

ToUt mei Robelf Nelrynclt In Faculty club (10012u.; Zo. 10- .
12u.; Za gestoten) .
Tot 27 met BroUW8lt en dffnlc." met dokumeot8n uit 198 en '
20e eeuw in !<ader van ..Leuven. Bleratad door de eeuwen
hèen". In Generale Bankmaatsch.appij. Naam88Straat 9.

Tot 17 Juni L..,., MIlt Leunn met 15 kunstenaars. In
Kunstgalerij Embryo, Naam.straat 49.

MaMel.1 23 mei
LUISTER NAAR LEUVEN
- OP 8uRGIIIl!urtR lMI1'8ItwN (tegenover WaL)
• ANIMATIE 14.00 u.D• ....,.toomltn,.,.
• OPTREDEN20.00 u.Pa._" Gratis lOeg809. Org.

ApPIJI.
• OP HET TERRAS AAN ~ Gl:ERTAUIABOIJ
- JAZZ OP- STRAAT vanaf 21.00 u.
• UV! JAZZ 21.00 u. TMdeepc,...cIc/eUulta (Dixieland).

Gratis toegang. Org. Jazz-Café. iReda~/e: Ingeborg Verplancke
klasse: aan banden te leggen. Deze
strategie bestaat er in een internationa-
le herstrukturering van de produktie
door te voeren, waarin o.a. fabrieken
met een grote strijdvaardigheid over-
geplaatst worden naar de zgn. lage-
loonlanden. Op politiek vlak wordt er
een Nieuwe Inrernationale Militaire
Orde uitgebouwd. die aanstuurt op
een derde wereldoorlog. Op nationaal
vlak worden de bedrijven volgens het
japanse model omgevormd. waarbij
een kleine kern arbeiders in het
bedrijfsleven geïntegreerd wordt. en
een grote groep arbeiders (meestal
immigranten, vrouwen en jongeren)
als fleksibele arbeidskrachten kunnen
ingezet of uitgestoten worden, en in
een secondair arbeidscircuit een bij-
komende bron van inkomsten vinden.

De disciplinering wordt ook tot buiten
de fabriek uitgebreid, door de sociale
uitkeringen drastisch te beperken,
teneinde de jonge werklozen tot arbeid
te dwingen. die laag of zelfs niet
betaald wordt. De meest geviseerde
kategorieën zijn de mannen en de
vrouwen die op de voorpost stonden in
de sociale strijd van het begin van de

en Jan Vercammen.
,Het programma luidt als volgt:

IO~OO u.: welkom & lezing door
Marcel Coole, medestichter van Kla-
verendrie.
10.30 u.: lezing door E. Van Itter-
beek.
11.00 u.: wandeling in en om Vlier-
beek door DF en Heemk. Kring
Vlierbeek.
12.30 u.: Brabantse koffietafel (in het
paveljoen van het provinciaal domein
te Kessel-Lo).
14.00 u.: openlucht teken- en schil-
derateiier m.m.v. Kunstkring 't Ven-
sterke (doorlopend tot 17.00 u.)
15.00 u.: poëziereading door de aan-
wezige dichters die puhl iceerden in
Klaver(en)drie.
16.00 u.: poëzieprogramma met ge-
dichten uit Klaver{en)drie o.l.v. Jos
Stroobants.
I7.00 u.: sluiting door Marcel Coole
en gelegenheid tot napraten.

Het inschrijvingsgeld. vooraf te
betalen. voor de ganse dag (middag-
maal inbegrepen) bedraagt 350 fr.
Voor het namiddagprogramma be-
taalt men 50 fr. Inlichtingen en inschrij-
vingen: LS.A.lEuropese Poëziebiblio-
theek, Blijde Inkomststraat 9. 3000
Leuven. Tel.: 016/235351.

70er jaren; de jongeren, de vrouwen;
de gastarbeiders, De Nieuwe Interna-
tionale Militaire Orde voelt zich 'Lh
kwetsbaar dat ze de hele maatschappij
omvormt tot een totalitaire staat.

Het kapitalistisch projekt om de
strijd van de fabrieksarbeiders lam te
leggen. heeft niet kunnen verhinderen
dat er 'nieuwe sociale bewegingen'
ontstaan zijn. die gericht is op een
revolutionering van het alledaagse
leven, waarbij deze tijd verdedigd
wordt tegen de kolonisatiepogingen
van het kapitaal.

Het centrale probleem van strijd
bestaat erin om uitgaande van de
sociale basis van deze nieuwe weiale
bewegingen, de organisatorische uit-
drukkingsvorm te vinden die de 'een-
heid in de autonomie' waarborgt en de
revolutionaire perspektieven van de
strijd veilig stelt. De brochure is de
tweede uitgave in de serie' Berichten uit
de autonomie'. Ze telt 60dichtbedrukte
bladzijden. en kan bestelt worden door
storting van 50 fr. plus 15 fr. verzen-
dingskosten op rek. nr. 431-0066661-
89 t.n.v. Johny Lenaerts, Dagobert-
straat 54, 3000 Leuven.

Persbericht Klaverendrie
"Sociale strijdbewegingen en kapitalis-
tische ontwikkeling" door Roger Ja-
cobs. Berichten uit de autonomie nr. 2.
Bijlage.

Deze brochure wil de diskussie overde
'nieuwe sociale bewegingen' - anti-
militarisme, feminisme, ekologie (m.n. I

anti-kernenergie), stadsstrijd (m.n.
krakers) en anti-imperialisme- ineen
anti-kapitalistisch verzet plaatsen. Zij
doen dit tegen de achtergrond van de
recente ontwikkelingen van de kapi-
talistische produktiewijze. die beschre-
ven worden vanuit het perspektiefvan
de 'arbeidersbeweging'. Zo wordt de
krisis van de keynesiaanse planstaat
verklaard vanuit de revolte tegen de
fabrieksarbeid, die op het einde van de
60cr jaren en begin 70er jaren tot uiting
kwam in de opeenvolgende stakings-
golven, het grote ziekteverzuim, het
langzaamaan-werken, enz. De zgn.
'krisis' van het kapitalisme die erop
volgde, is volgens de auteur een'
aanvalsstrategie van het kapitaal om
de strijdvaardigheid van de arbeiders-

In 1937 starten Marcel Coole, Johan
Daisne en Luc van Brabant het
tweemaandelijks schrift voor poëzie
'klaverendrie', in 1943 gewijzigd in
'klaverdrie' en van toen af met Pierre
H. Dubois ter vervanging van Marcel
Coole. die medewerker bleef. Het
nummer 6 van de 10e jaargang I

(gedateeerd juli 1947 - januari 1948)
heette 'afscheidsnommer',

In 1983 is het dus 35 jaar geleden dat
Klaverdrie definitief ophield te be-
Slaan. Ter gelegenheid daarvan richt
de Leuvense Schrijversaktie i.s.m. Da-
vidsfonds Vlierbeek , de provinciale
instanties, kunstkring 't Vensterke en
de Academie voor de 3de leeftijd een
poëziedag in op zaterdag 28 mei e.k. in
de Abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo
(Leuven). Daarbij wordt o.m. terugge-
keken op funktie en betekenis van
Klaver(en)drie en lezen een aantal
vroegere medewerkers van het blad
voor uit hun poëzie.

Volgende dichters zegden reeds hun
aanwezigheid toe: Marcel Coole, L.
Th. Lehman, Frank Meyland, Prosper
Desmet, Erik Van Ruysbeek, Pierre H.
Dubois, A.K. Rouiers, Julia Tulkens

jonge koöperatieve groepen in West-
Europa. In het laatste deel wordt
aangetoond dat het offensieve aspekt,
van de nieu we zeltbeherende beweging
enkel tot zijn recht kan komen in een
pluralistische veelkleurige beweging
waarin ekologisten, feministen,
krakers. pacifisten. strijdsyndikalis-
ten. anarchisten ... elkaar aanvullen en
versterken.
Berlijn een illusie verder is het

jongste tema nummer van Tegen-
stroom. Over meer dan 50 blz. worden
via interviews en eigen beschouwingen
analyses gepleegd over aktuele
toestanden in West-Berlijn. De
samenstellers zijn o.m. te rade gegaan
bij SABINE KRIEGER (Netzwerk),
senator RAINER EsCHE, Turkse
immigranten. DANA (Alternative
Liste), JoSEPH HUBER (teoretikus),
krakers, UBE (Fabrik Kommune). Het
temanummer kost 100 fr.

Adres: LO.C.. Kuringersteenweg
35, 3500 "Hasselt.

Internationale informatie
Het centrum voor kommunikatiewe-
tenschappen van de K.U.Leuven or-
ganiseert op vrijdag 27 mei van 14 tot
18 uur. in de Kleine Aula van het
Maria- Theresia-kollege (St-Michiels-
straat) te Leuven. een kollokwium
over 'Internationale Informatie' i.S.m.
Derde Wereld Kommunikatie Stich-
ting.

Voorzitter van het kollokwium is
Maurits Coppieters (voorzitter van het
Nationaal Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking). Dr. Cees J. Ha-

"melink (Institute of Social Studies -
Den Haag) zalspreken over 'Interna-
tionale Informatie: een bijdrage tot
onmondigheid'. Dit is tevens het
thema van het daaropvolgende panel-
gesprek. Daaraan wordt deelgenomen
door de joernalisten H. Carnps (B. V.

L.), L. Meerts (G. V. A.). H.Muys (De
St.). F. Van Erps (D. N. G.), W. Van
Laeken (BRT-Panorama). F. Verleyei,
(Knack), R. Doom (RUG-Derde We-
reldcentrum) en Prof. L. Boone en
Prof. J. Servaes (KUL-Centrum voor
Komm uni katiewetenschappen).

Inlichtingen en inschrijvingen: Cen-
trum voor kornmunikatiewet., E. Van
Evenstraat 2a te 3000 Leuven. Tel.,
016/221070.

Publikaties
I.O.C. .

• Gratis: kookstel met 2 pitten (Bu-
taangas) Ravenstraat 72 of Metsijs-
plein 13.

ZOEKER TJES
Het 1.0.c. (Internationaal ontmoe-
tingscentrum) noemt zichzelf een
keten in een internationaal netwerk
van mensen en initiatieven die streven
naar zelfbeheer. De lijst van eigen
publikaties rond dit thema loopt
reeds tot boven de 20 uitgaves. Recent
zijn daar nog twee aan toegevoegd.

Anders werken. Een leesboek0ver
zelfbeherende arbeidsvormen in Europa
telt 283 pagina's en kost 350 fr. Het
boek bevat vier delen. Analyses van
A.GoRz, J.HUBER, GALTUNGduidende
zeltb"el1\:erbeweging in het ee rste deel.
Vervolgens worden de praktische
problemen van koöpêratieven
geschetst. en in een derde deel wordt de
,~tand van zaken opgemaakt van de

• Gemengde gang op cité (Arenberg-
Heverlee) zoekt 1 meisje om gemeen-
schap te vormen - samen koken eneten
- verschil. facult. - zich wenden tot
Gang 1 blok 1 Groenveldlaan 1

• 46 ongebruikte hangmappen met
zijdelingse etiketten te koop: 1000 fr.
Diestsevest 53 (drie-en-vijftig) bij
Smets. I. Na 20.00 U.

• jo~ koppel zoekt huisje in Leuven:
alle tips welkom. Huren vanat septem-
ber. Kontakt vanaf 19.00 u. Tel.
02173 1116

• Gezocht: Huis (5 à 7 pers.) te
Leuven vanaf sept-okt. Liefst in goed.
st. (Succesvolle tip = I bak bier) Roei
vd. Wijgaert Parkstr. 202 of Joost
Romanus Lerkeveld Waversebaan 220
Heverlee.• Het vluchthuis VZW Vrouwen tegen

Mishandeling zoekt vrijwilligsters 'Voor
nu Tel. 20 1273 • Chris doet al uw typwerk vooral

snel. verzorgd en met veel ervaring
(IBM-C met # lettertypes) tel tot 12.00
en na I~.OO uur 016/563998 (+ WE)
- Kom halen en brengen indien
nodig.

• Te koop elke dag vers geplukte
aardbeien. Te bekomen van eigen
kweek bij Buerinckx Baan Leuven-
Diest 119 te Sint-Joris-Winge.

Kartoonwedstrijd eksamens
Bart Hens - tweede prijs

• Te koop: Ford Granada prima
staat. Prijs o.t.k. Guido Gezellelaan
42. Heverlee, Ma-vrij 17.20 u .• zat.
voorm. 10-11 U.

• Handig voor praktische elektro
tech nische klusjes bij eerlij ke lokale
radio. Inlichtingen: Scorpio-sekreta-
ris postbus 44 Leuven.

Protestmars
anti-raket

Wij, enkele vrouwen van het Vrou-
wenhuis Leuven. waren op de voor-
vereidende vergadering te Hasselt op
25 april.

De volgende punten werden daar
reeds afgesproken: "
I) Wij proberen de overnachting in
Leuven te organiseren met medewer-
king van enkele basisgroepen.
2) Overnachting wil zeggen: een
warm avondmaal voorzien. slaap-
ruimte. ontbijt, en lunchpakket.
3) Vervoer van de bagage naar Zaven-
tem.
4) Eventueel enkele animatie m~e-
lijkheden uitwerken. -c

Op 28 mei is er terug een vergade-
ring te Hasselt op 14.00 U. in het
Doppa-Atelier.

Wij hadden graag echter op voor-
hand een aantal konkrete en prakti-
sche afspraken gemaakt, o.a. kunnen
we rekenen op de steun van Jullie
organisatie?

Daarom vergaderen wij op Dinsdag
24 mei om 20.30 U. te Elker-lek, Blijde
Inkomststraat 115, te Leuven. Wij
hebben zoveel mogelijk basisorgani-
saties aangeschreven, o.a.: vrouwen-
organisaties. VAKA, Elker-iek ....

Wij hopen op een stuk daadwerke-
lijke medewerking van jullie.

V riendelijke groetjes.

De vrouwenbeweging van Dortmund
(Duitsland) organiseert een vredes-
rnarch, Dortmund - Brussel van 9 juli
tot 6 augustus voor vrouwen. kinderen
en mannen.

Het gaat om een protestvoetmars
tegen de installatie van kernraketten in
West-Europa.

De 4de augustus is de etaw.e
Aarschot-Leuven. om 's anderendaags
hier, in Leuven naar Zaventem te
vertrekken. D.w.z. dat we de' vierde
augustus hier in Leuven moeten zor-
gen voor 200 à 500 overnachtings-
plaatsen.
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Lieve Van Hove
Brabaconnestraat 106

3000 Leuven


