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Erkenning vrije verenigingen
Van alle vergaderingen van

de FKK verloopt de .er-
kenningsvergadering tra-

ditioneel zeker het woeligst.
Daar wordt immers in één klap
beslist over het al of niet subsidi-
eren van een vereniginggeduren-
de een heel jaar. Het moet gezegd
dat de eerste zitting van de editie
1984 er alvast heel wat kalmer
uitzag dan zijn voorgangers. De
stilte voor de storm? Niettemin
kon men er getuige zijn van
harde diskussie en kordate be-
slissingen.

ningsprocedure loopt maar één keer op 19 januari. Toch kon men reeds
per jaar (in januari), en elke organisa- voor vijftien verenigingen een advies
tie die het komende jaar geld wil zien, naar de ASR-stuurgroep toe formule-I
moet die procedure doorlopen. De ren. Sommige verenigingen hebben
FKK gaat immers van de nogal zich een stevige reputatie opgebouwd
realistische vaststelling uit, dat in een en konden zonder diskussie unaniem
studentenorganisatie veel kan veran- goedgekeurd worden. Dat was o.a. het
deren op eenjaartijd. Daarom moeten geval voor de Christen-Demokratische
ook de reeds vroeger erkende vereni- Studenten, voor de Agalev-studenten,
gingen zich elk jaar opnieuw laten voor de Europakring, de Interfakul-
erkennen. En daarbij gelden dezelfde taire Kring en de Kring voor Interna-
regels als voor de nieuwe kandidaten. tionale Betrekkingen.

De FKK ressorteert onder de ver- Ook enkele nieuwkomers kwamen
antwoordelijkheld van de ASR, maar er zonder noemenswaardige moeilijk-
valt helemaal buiten de ASR-werking. heden door. De International Law
De FKK-vergadering bestaat uit één Students' Association, de Leuvense
temgerechtigd lid per erkende vrije . Fiskale Kring en het Nicaraguakorni-

vereniging, en de ASR(-stuurgroep) tee moesten wel aantonen dat hun
laat in de praktijk de beslissingen over werking die van fakulteitskringen
aan de vrije verenigingen zelf. Ze overstijgt, resp. onafhankelijk is van
houdt alleen diskreet een oogje in het andere komitees. Uit de samenstelling
zeil. van ILSA en LFK bleek echter dat zij

geenszins in een bepaalde fakulteit
gestopt kunnen worden. Het Nicara-
guakomitee legde een reeks aktivitei-
ten voor waaruit duidelijk een andere
werking naar voor kwam dan die van

Prostitutie in Leuven: "Mogen bordeel houden in de Ravenstrate ..."
(foto DdC)

De Financiële Kontrole Kommissie
(FKK) regelt de subsidiëring van de
zogenaamde 'vrije verenigingen': on-
afhankelijke studentenorganisaties die
zich bezig houden met het (uiteenlo-
pende) gedachtengoed van de studen-
tenbeweging. Een organisatie die van
die subsidies wil genieten, moet wel
eerst door de FKKerkend worden; niet

Prostitutie in Leuven
Op donderdag 12 Januari jl. kon de

FKK-vergadering (de erkende vereni-
gingen van 1983) zièh buigen over de
erkenningsdossiers voor 1984. Niet
minder dan 28 lagen er op tafel. Die

wijl men er in Parijs over klaagde dat
de vrouwen op de Champs-Elisées
wandelden gekleed "de gazes transpa-
rantes et de; même-sans vêtement
aucun", noteerde een Leuvens kro-
nijkschrijver "de ontsichtende naekt-
heden van de vrouw persoonen van
allen slag en conditiëen zijn voor alle
eerbaere menschen onverdraaglijk ge-
worden".

Het aantal echtbreuken, onwettige
kinderen en vondelingen was uitzon-
derlijk hoog. Zelfs oudere vrouwen
verlieten het echtelijk dak om met hun
minnaar samen te wonen. De sociale
economische toestand van Leuven en
zijn bewoners was beklagenswaard .•
Jongelieden werden opgeroepen voor
de dienstplicht, vaklieden werden door
de Franse overheerser meegevoerd.
Men kan zich gemakkelijk indenken
wat er met vrouw en kinderen gebeur-
de: honger, bedelarij en prostitutie.

De oorlogsverminkten die in het
Pauluskollege waren gelogeerd speel-
den een belangrijke rol in deze bande-
loosheid. Deze verminkten hadden
heel Europa afgereisd en beschouwden
Leuven als een soort bezette stad. Ze
maakten zich schuldig aan diefstal,
afpersing ... De lichtekooien met wie ze
samenleefden, verkochten de voor-
werpen die ze op hun rroftochten
hadden meegenomen op de markt.

Pelckmans, een vroege voorloper
van L. de Lentdecker, vermeld ander-
zijds dat de invalieden hun eten
verkopen "voor bier en brandewijn te

(vervolg op p. 7)

Wie de middeleeuwen ziet
als een tijd vol met
religieuze extase, met

religieuzen braaf biddend Ifi hun
cel, boeren hard werkend en
God vrezend, beeft het mis.
Alleszins in Leuven toch. Leu-
ven was in de 14<eeuw bekend
om zijn lakenhal, zijn prestigieu-
ze universiteit, maar ook om zijn
bordelen. Alleen de unief heeft
de geschiedenis overleefd. Reden
voor ons om ook eens te kijken
naar het andere stukje Leuven
van vroeger: de bordelen.

Nicaraguakomitee werden unaniem
goedgekeurd. Bij ILSA stemde nie-
mand tegen maar noteerde men wel
veel onthoudingen.

Inhoud?
Energo had het lastiger, omdat ver-
schillende verenigingen Energo be-
schouwden als een werkgroep van de
Nationalistische Studenten Vereniging.
De belangrijkste aktiviteit van Energo
was inderdaad een debat i.S.m. de NSV.
Axel Vandeputte verdedigde zijn Ener-
go-dossier echter met overtuiging. Zo
bleek dat Energo toch al wat meer op
zijn aktief had dan de avond met NSV
over kernenergie en dat ook effektief
(dus niet alleen in de doelstellingen)
andere energievormen onder de aan-
dacht worden gebracht. Luk Van-
heerentals (Radikale Kriminologen)
vond dat de eenzijdige benadering van
kernenergie (alleen prof. De Meester)

. in strijd was met Energo's officieel
doel verschillende alternatieven voor
energie in het licht te brengen. Maar
anderen replikeerden prompt dat E-
nergo zelf moet weten waar zij aksen-
ten willen leggen en dat Vanheerentals
ook generaal Close niet uitnodigt als
hijiets over de NATOorganiseert. Jean
de Béthune (CDS)bleefverveeld met de
samenwerking van Energo met' het
'vorig jaar uitdrukkelijk geweigerde
NSV. Axel Vandeputte antwoordde-
daarop verontschul- digend met de
bedenking dat hij als 'schacht' in
Leuven nog niet zoveel zicht had
gehad op de politieke situatie hier.'
Uiteindelijk onthield de helft van de
vergadering zich bij de stemming,
maar van de anderen stemde er maar
één tegen.

Het zwaartepunt van de diskussie
donderdag lag zeker bij de Nationalis-
tische Studenten Vereniging - de
enige vereniging waarvan ASR zelf
vorig jaar ook het dossier bekeek. De
ASR volgde toen het negatief advies
van de FKK, na een grondige diskussie
in de raden en de fakulteitskringen.
Het uitgesproken racistische karakter
van deze organisatie wordt zelfs door
de meeste voorstanders van hun
erkenning (zoals bvb. Charel Rens van
het Universitaire Gele Kruis) volmon-
dig toegegeven. De diskussie spitste
zich dan ook .eerder toe op de
erkenningskriteria en de manier waar-

Charles Rens (Universitaire Gele Kruis) in het ziekenhuis: de grote afwezige. ( I 3). vervo g op p.

Sedert de tweede helft van tie 13<eeuw
groeide Leuven uit tot een belangrijke
handelsplaats waar heel wat kooplie-
den vertoefden. In zulk een mensen-
agglomeraat bloeide de prostitutie.

Het eerste bekende arrest in Leuven
i.v.rn. prostitutie dateert van 1395.
Deze reglementering beoogde de loka-
lisatie van het verschijnsel: ..... mogen
bordeel houden in de Ravenstrate oft
de Vleemynckstrate en inden Borne-
beeck" In 1457 voegde men hier aan
toe: "ende nergens bij kloestere oft
andere eerbaer gebeuhren".

Onder het ancien régime werd
prostitutie als een bestaand kwaad
geduld. Onder het Frans regime ont-
popte het zich tot een scherp sociaal
probleem.
Na de val van Robespiere volgde een
periode van zedenverwildering. Ter-

Erkende vrije verenigingen 1983
en kandidaten voor 1984

In 1983 waren voor de FKK de volgende verenigingen erkend (een -
duidt de verenigingen aan die ook voor 1984 een nieuw erkennings-

dossier indienden):
Agalev-studenten", Christen-Demokratische Studenten (CDS)·, Ichtus=,
Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV)·, Kring voor
Internationale Betrekkingen (KIB)·, Leuvens EI Salvador Komitee
(LESK)·, . Liberaal Vlaamse Studenten Vereniging, Marxistisch-
Leninistische- Beweging (MLB)·, Palestinakomitee, Protea-studenten-
vereniging", Radikale Krirninologen", Roze Drempel, Universitaire
Gele Kruis (UGK)·, University Action" , Vereniging voor de Verenigde
Naties (VVN)·, Wetswinkel", Anti-Imperialistische Bond(AIB)·, Euro-
pakring=, InterFakultaire Kring (IFK)·, Socialistische Jonge Wacht
(SJw)·, Volksunie-longeren-KUL (VUJO-KUL)·, Werkgroep Derde
Wereld (WDW)·. .

Nieuwe erkenningsdossiers lagen voor van: Anti-Abortus-komitee
(AAK), Energo-studentenwerkgroep "energie, International Law stu-
dents' Association (ILSA), Leuvense Fiskale Kring (LFK), Nicaragua-
komitee, Nationalistische Studenten Vereniging (NSV), Taal Aktie
Komitee-KUL (TAK-KUL), Vereniging van Vlaamse Studenten (vvs), ~
Wereldwinkel.
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OP zaterdag 14 en zondag 15 januari
ging de Kultuurraad-stuurgroep door.

Een open vergadering, waar de Stuc-
werking onder de loupe genomen wordt.
De aanwezigen evalueren niet alleen, maar
plannen in de eerste plaats. Planning, niet
als konkreet gegeven, maar onder de vorm
van globale beleidsopties. Anders gezegd:
hoe, voor d~ student, een kulturele sektor
uitbouwen aan deze universiteit?
Op de Kultuurraad-stuurgroep van drie

jaar geleden werden teater-dans-video als
de drie peilers van de werking geponeerd.'
De ideale ultbouw zou op deonoerverde-e.
ling tonen (pfoqramrnatie) - Teren (werk-
groepen) - maken (produktie) gebaseerd
worden. Jaarlijks worden deze doelstellin-
gen geherformuleerd.
Dit jaar twee verassingen. Alhoewel.
Eerstens de evolutie in de teaterwerking.

't Stuc gaat méér eigen produktles maken.
Een bevestiging van de trilogie tonen -
leren - maken. In het beste geval betekent
dit een verdere diepgang voor artiest,
kursist én publiek.
Tweedens, een teleurstelling. Voor de eer-

ste keer in zijn geschiedenisrTlOet rfStuc zijn
eigen beperktheden toegeven, .ztch terug-
'trekken, Het viel reeds langer in de lijn van

REDAKTIONEEL
de verwachtingen: de peiler video blijkt
niet haalbaar. Niet zozeer omdat dit
medium nog jong en ten lande onbekend
is, wel omdat er niet genoeg personeel,
lnfrastruktuur en financieën waren om
deze recente kunstuiting op een zinnige
manier tot een volwaardig werkingsonder-
deel uit te bouwen. Een bittere pil,
waarvan de smaak hoogstens schijnbaar
wordt verzacht door de uitbouw van dat
analoge medium, via de te verwachten
oprichting van een filmhuis in samenwer-
king· met De Andere Film en Filmm.
O,Qkde verhoopte dansproduktie is niet

voor morgen. Er ootbreekt een artist in
residence, die tot het waarmaken van een
professionele danswerking in staat moet
zijn, naar analogie met Paul Peyskens in
de teaterwerking. En wat meer is: de
middelen ontbreken om die artist te
begeleiden. .
De gehele videowerkinq en de danspro-

duktie zijn in wezen gesneuvelden van het
jaren aanslepende Leitmotiv van 't Stuc.
Hoe kan een kulturele sektor uitgebouwd
worden ·zonder zekerheid op personeel,
infrastrûktuur en financiën? De sociale
sektor, fROmen~el de grootste financier,
stagneert. De Stad Leuven.heeft al te

weinig interesse voor een meer diepgaan-
de kultuurwerking. Het Ministerie voor
Kultuur is vooralsnog niet geneigd dien-
aangaande positieve initiatieven te nemen.
De K.U.Leuven ondersteunt slechts met
mate. En last but not least staat 't Stuc,
samen met de hele alternatieve kultuur in
België, sinds de afbouw van de BTK-
projekten aan de rand ... van wat?
Een diskussie over inhoudelijke beleids-

lijnen met dergelijke kontekst in het
achterhoofd is alles behalve zinloos. Maar
de would-be werkelijkheid van de ideale
planning en de realiteit van de financiële
problemen staan soms in schril kontrast,
de stuurgroepdiskussie krijgt, weeral, een
wrange bijsmaak.
Daarenboven: een tweede Leitmotiv.
Reeds jaren eksisteren individuen die de

grondbeginselen van 't Stuc in vraag
willen stellen. An sich een positief feno-
meen, ware het niet dat één en ander, als
een stuurgroep met plattitudes overspoeld
wordt, een meer diepgaande diskussie in
de weg staat. Een limiet wordt overschre-
den op het moment dat sommigen niet
meer zien dat het enige wat 't Stuc de
student kan bieden kwaliteit is, géén
kwantiteit of diversiteit. De enige mogelijk-

....

heid kwaliteit en diepgang te bereiken is
immers specialisatie, wat, binnen een
STudenten Centrum, lijnrecht staat tegen-
over populisme. Alle beschikbare midde-
len dienen ter beschikking te staan van
kulturele terreinen waar de geïnteresseer-
de student iets aan heeft. In 't Stuc wordt
dit jaar niet gebatikt, en ook niet gepot-
tenbakt. Dat zou een aanfluiting zijn van
het Leuvense publiek, een grove onder-
schatting van zijn mogelijkheden.
Wil Kultuurraadl't Stuc een brede dis-

kussie over zijn werking voeren, zou het
de politieke moed moeten opbrengen om
op voorhand, ekspliciet, komaf te maken
met klein ideologisch terrorisme dat diep-
gaande refleksie over een werking in de
weg staat.
Maar een dergelijke act ten voordele van

een to the point konsultatie van het
publiek zou voor velen waarschijnlijk niet
demokratisch heten. 0 tempora 0 mores.
Of hoe een kunstmatig gesuperponeerde
formalistische open-voor-ieder-demokratie
het aansnijden van de echte problemen op
het achterplan kan schuiven.
De Kultuurraad-Stuurgroep

aan een herformulering toe.

LEZERSBRIEVEN

Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 2 D,
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...

De personeels-
kwestie van
Kultuurraad
M.b.t. de kwestie van' het half-time
personeelslid voor de kringwerking in
kultuurraad zou ik graag op het
volgende willen wijzen. De beslissing
die door de AV van Kultuurraad eind
vorig akademiejaar getroffen werd,
om niet langer iemand vrij te stellen
binnen het personeel voor de begelei-
ding van de AVen de coördinatie van
de kringwerking, is niet zomaar in het
luchtledige genomen. Integendeel, zij
steunde op vier jaar ervaring terzake.
Reeds vanaf het derde werkingsjaar
van 't Stuc was I personeelslid half-
time vrijgesteld voor die funktie. Later
is dit opgevoerd tot twee half-times
plus een zaaltechnieker. De balans van
vier jaar pogingen om meer te doen
dan een begeleiding op beheersmatig
vlak, was uiteindelijk negatief. Wie er
de verslagen van 4 jaar kultuurraad
AV op naleest, zal merken hoezeer de
diskussie terzake zichzelf herhaalde en
steeds verviel in dezelfde algemeen-
heden: 'coördinatie, stimuleren van de
werking in de kringen' enz ...
De AV is in die jaren nooit in staat
geweest om haar doelstellingen betref-
fende een gecoördineerd
kultuurbeleid in de kringen enigszins
konkreet te formuleren. Alle initia-
tieven die in die vier jaar terzake
werden genomen, moeten uiteindelijk
negatief geëvalueerd worden. Ofwel
hadden ze uiteindelijk niets met de
kringen en vaak zelfs niets met de
kultuurafgevaardigden te maken, of-
wel liepen ze stuk op het gebrek aan
financiële draagkracht en de te grote
onderlinge verschillen tussen de krin-
gen. Een voorbeeld. Er werden in die
vier jaar herhaaldelijk gezamenlijke
projekten opgezet door de AV-Ieden
(zogenaamde centrale projekten). Uit-
eindelijk kwam de verantwoordelijk-
heid voor de uitwerking altijd terecht
op de rug van de vrijgestelden en een
paar vrijwilligers die vaak niks met de

kringen te maken hadden. Er werden
kursussen ingelegd voor de kringen,
waar meestal zelfs geen mensen naar-
toe kwamen. Wat voor zin heeft het
'dan zo'n kursussen te organiseren?
Een poging .om tussen de kringkafés
een soort van circuit' voor café-
chantants op te zetten, stootte op een
totaal gebrek aan interesse bij de
kringen en moest dus afgevoerd wor-
(jen. Zo kan ik nog wel even verder
gaan. Na vier jaar dit circus te hebben
meegemaakt, had ik erdan ook ge,noeg
van. Eind vorig akademiejaar, toen
bleek dat er binnen de centrale'
werking niet voldoende personeel was,
heb ik dan ook voorgesteld om de
funktie van vrijgestelde voor kring-
werking 'gewoon af te schafTen. Op
bepaalde momenten moet je priori-
teiten leggen en een werking die na vier
jaar zichzelf niet bewezen heeft, kan
, nooit prioritair zijn. Uiteindelijk heeft
de toenmalige AV hiermee ingestemd
op voorwaarde dat I personeelslid zich
nog/1I4 time zou bezig houden met
praktisch werk voor de AV (verslagen,
financiële kommissie) en dat de drie
beleidsverantwoordelijken om beurt
naar de AV zouden komen. Dit laatste
punt is heel belangrijk. Het is de enige
.mogelijkheid voor de AV om voeling

te houden met het beleid van 't Stuc.
Door het aanstellen van I vrijgestelde
die zich als enige met de AV bezig-
houdt, was dit laatste vooral het
laatste jaar een probleem geworden.
Kortom, als sociale raad en kringraad
nu van hun neus zitten re maken,
weten ze gewoon niet waarover ze
praten.
Ik zeg niet dat er binnen kultuur-
raad/'t Stuc geen problemen zijn. Die
lijn er wel degelijk. Alleen zien de
mensen van kringraad en sociale raad
die niet. Wat nog maar eens bewijst,
dat zij niet de mensen zijn, die het
beleid van 't Stuc moeten cvalueren. Er
is met name het probleem van de
controle op en de evaluatie van het
personeel. Maar het verleden heeft
uitgewezen dat een vrijgestelde die de
AV begeleidt hiervoor geen oplossing
is.

Goedele De Keersmaeker
- oud-afgevaardigde voor Politika

in Kultuurraad
- oud-vrijgestelde voor Kultuur-

werking in de kringen.
P.S. Zo iemand het lef heeft Marcel
Meeus te ontslagen, ga ik aktie voeren!

HTP
Het ik-tijdperk in de kunst: een reaktie
op het meest relevante teatergebeuren
van 1983.
Het Stuc programmeert deze maand

drie ekstra voorstellingen van Scènes!
Sprookjes door HTP. Een niet onver-
wachte, maar wel onterechte en lelt';
gevaarlijke beslissing.
Een vorige produktie van 1111'.

Torquato Tasso, legde reeds een grote
nadruk op de vormelijke aspektcri van
de voorstelling (bv. het integrale
spelen van de niet altijd even boeiende
tekst). Deze lijn wordt hier konse-
kwent doorgetrokken. Ze ver zelfs dat
Scènes/Sprookjes van elke inhoud
ontdaan is en enkel de vorm overblijft.
Een gebeuren dat zich louter op het
estetisch vlak beweegt, is natuurlijk
behalve voor de makers zelf. enkel
relevant voor de minieme Incrowd die
teaterestetiek tot één van de belang-
rijkste levenswaarden verheven heeft.
Ondanks de soms vrij hallucinante
scènes blijven de andere toeschouwers

De redaktie

dan ook op hun honger zitten.
Laat ons duidelijk lijn: WIJ bepleiten

hier geenszins een terugkeer naar het
polit iek-pa rnflet tai r vorm ings- 'tea ter'
van een decennium geleden. Ook de
drollen van KVS, kNS en konvoorten
zijn vanzelfsprekend niet de rninste
aandacht waard. Dat het echter anders
kan, hebben in november nog Maat-
schappij Discordia en Radeis overtui-
gend aangetoond.
Of teatermakers als Jan Dccoric

met hun ik-tendens in het teater
vooroplopen dan wel achterhinken bij
de rest van de maatschappij kan een
punt van diskussie zijn: dat dele
têndens zowel binnen de kunst al!
daarbuiten verwerpelijk i" niet.

Peter Grallcr
Bern Martcns

REISVRAGEN ? 1 ADRES
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Veto's wedstrijd, luchtig als verse slagroom
De Veto, niet luchtig ge-

noeg! Een veel gehoorde
bedenking (o.a. op Kring-
raad). Daar moet dan ook iets
aan veranderen. In deze tijd
van krisis en andere verloe-
deringen willen ook wij ons
steentje bijdragen en een
lichtpunt voor morgen zijn.

De Alma tast weer duchtig in de
portemonnee van de student en zet
zelfs een regelrechte aanval in op
het bekende frietmaniefenomeen
in Leuven. Differentiatie in de
prijzen én als klapstuk een puree-
schotel (waar geen gratis supple-
ment voor kan bijgehaald worden).
Je zou voor minder opje moeder
roepen.
Blijkbaar heeft de diëtist van

ALMA gewacht tot Jan Lambin (van
de Postiljon, het toeristisch maga-
zine van BRT I) met pensioen ging
zodat hij van die richting al geen
tegenwind kan verwachten. He-
laas, in De Standaard verklaarde
deze laatste dat hij zich nu volledig
kon toeleggen op de studie van de
friet. Als Jan nog nooit zou ge-
hoord hebben van de streekge-
rechten van het Leuvense kunnen
wij hem suggereren dat zijn lie-

velingsgerecht altijd en in alle
kom bi naties vertegenwoordigd is
(of beter: wàs) in onze massa-
spijshuizen.
Gelukkig zijn er nog enkele

snoodaards die in plaats van puree
friet op hun bord willen en de
pureevoorraad is ook rap uitgeput
zodat de laatkomers deze koers-
wijziging wellicht nog niet gemerkt
hebben.

Maar nu TERZAKE (zie achter-
pagina), wat ons blad betreft. De
VUM (Vlaamse Uitgeversmaat-
schappij) is nu zeker hopeloos te
laat als zij een nieuwe krant willen
uitbrengen op kleiner formaat. Een
gekuiste Bild-Zeitung? vragen die
stouterds van De Nieuwe zich af.
De Schandaard of Het Niksblad ?
suggereert De Zwijger. Onze
nieuwe aanpak neemt hen echter
alle wind uit de zeilen. Ten eerste
hebben wij al een kleiner formaat
dan de 'serieuze' kranten, ten
tweede moeten wij niet gekuist
worden (onze schandaalpers start
deze week reeds met een - zij het
eerder brààf - prostitutieartikel)
en ten derde en laatste hebben wij
deze week een echte wedstrIjd
ingelast. Deze konkurrentie zal
bladen als Family en andere gelief-
koosde studentenlektuur fataal

worden.
De vraag is zeer eenvoudig en

geldt alleen voor onze abonnees
(we denken ook aan uw eigen zak,
nietwaar). Als je bij het uitkleden
van uw Veto deze week de verpak-
king reeds weggegooid hebt duikel
dan onverwijld in uw vuilnisbak
tussen de krabsla en de eier-
schalen en vis die weer op. Indien
die (de verpakking, natuurlijk) wat
vuil is geworden gelieve dan eerst
te wassen en te strijken.
Vervolgens steekt u het exem-

plaarl in een briefomslag die je
adresseert op naam van Veto (en
met het bekende adres dat ook in
de kolofon - wat is dat voor een
beest - op de voorpagina kan
gevonden worden). DaarbIj steek
je de Juiste antwoorden op de
vragen dIe gesteld worden In de
column van P. Janssens (achter-
pagina). Je likt het boeltje dicht,
plakt een postzegel op de enve-
loppe en gooit die in de postbus, of
beter: bezorg hem zelf. De dQodlijn

voor onze wedstrijd is maandag
23/1/'84 om 12.00 uur. Het moet
dus snel gebeuren want de prijs-
trekking heeft reeds maandag op
een speciaal daartoe belegde bij-
eenkomst plaats.
Als eerste prijs hebben we een

dubbel rond zwart ding met een gat
. in 't midden van de genaamde
Boudewijn de Groot. De tweede
prijs zijn twee vrijkaarten voor het
concert dat genoemde artiest op
dInsdag 24 januari in de Manhattan
geeft. Zoals je ziet kunnen we de
winnaars niet meer verwittigen in
de volgende Veto. Daarom zullen
we ons beste beentje voorzetten en
een poging doen om de uitslag te
laten meedelen op RadIo Scorpio
op maandagavond om 19.00 uur.

De prijzen kunnen afgehaald
worden op 't Stuc, eerste ver-
dieping, redaktiesekretariaat Veto.
Wij danken de firma SpIraal voor
haar bereidwillige medewerking en
kon Domen nu maar eens komen ...

Wegens ziekte van Onder van Getekende géén
Steen in de Kikkerpoel deze week. Hoe dan
ook, volgende week vindt u de Knuppel terug
in het Hoenderhok.
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Studenten
De algemene regel is dus dat het
gewone verblijf niet verandert door
een tijdelijke afwezigheid. In zo'n
geval (bv. een reis) blijf je gewoon
ingeschreven in de oorspronkelijke
gemeente. Ten opzichte van studenten
is er een vermoeden ingebouwd dat zij
slechts tijdelijk afwezig zijn op hun
gewone verblijfplaats.

het gemeentehuis of geen getekend
formulier meegeven, en wanneer zij
daarenboven niet binnen de 14 dagen
reageren op een formulier gestuurd
door de oorspronkelijke gemeente.

Als de ouders toch echt zouden
weigeren, kan je toch nog verandering
verkrijgen door toch een aanvraag in
te dienen bij de nieuwe gemeente, met
melding van de weigering der ouders.
Dat gemeentebestuur is dan verplicht
naar de Minister van Binnenlandse
Zaken te schrijven om een onderzoek
aan te vragen.

De minister laat dan een ambtenaar
de veranderde verblijfplaats vaststel-
len. Daarna geeft hij de vroegere
gemeente opdracht de persoon in
kwestie uit te schrijven en de nieuwe
gemeente om hem in te schrijven.

(kriterium 6). In die optiek vallen
racisme en fascisme sowieso al buiten
de 'maatschappelijke bewustwording'
en voldoet het NSV dus niet aan de
gestelde voorwaarden.

De laatste twee visies liggen natuur-
lijk dicht bij mekaar: ze beschouwen
allebei racisme en fascisme als onfat-
soenlijk en niet te subsidiëren. Jean de
Béthune : "We kunnen NSV niet ver-
bieden haar mening te uiten. Maar
daarom moeten wij dat nog niet zelf
financieel gaan steunen." De Christen-
Demokraten vulden dit standpunt
echter met klem aan: voor hen is de
revolutionaire ideologie van de Marx-
istisch-Leninistische Beweging even
totalitair en anti-demokratisch als die
van NSV. Zij eisten dan ook van
iedereen die tegen NSV en voor MLB
zou stemmen een duidelijke verant-
woording. (Bij de stemming over MLB
bleek CDS met haar standpunt wel
alleen te staan.) Paul-Emrnanuel

Een truukje om je te domiciliëren in Leuven: je verklaart 'zonder beroep' te zijn ... Als student word je
namelijk niet met open armen ontvangen bij de dienst bevolking in Leuvën. (foto DdC)

Casier (Vereniging voor de Verenigde
Naties) vond dat NSVniet voldeed aan
het kriterium van openheid. "Ik geloof
niet dat een vreemdeling, een zwarte
bvb., die de Belgische nationaliteit
heeft aangenomen, maar zijn fysieke
integriteit als buitenlander heeft be-
waard, zonder risiko's naar bijeen-
komsten van de NSV kan gaan." De
NSV-vertegenwoordigers, Jurgen Ce-
der en Eric Arckens, vroegen zich
daarbij af wat een zwarte op hun
vergaderingen zou komen zoeken.
"Wij kunnen ons wel indenken dat zo
iemand nationalistisch is, maar hij kan
toch moeilijk Vlaming zijn." Verschil-
lende mensen dachten dat. een zwarte
die hier is opgegroeid zich ook wil
kunnen beschouwen als lid van de
gemeenschap, dus als Vlaming. NSV:
"Hij kan misschien denken dat hij
Vlaming is, maar voor ons kan dat
toch niet hoor." Op de vraag van de
Roze Drempel, wat zij dachten van

Om in aanmerking te komen ...

Niet iedereen kan zomaar aanspraak maken op erkenning als vrije -
vereniging. Organisaties die niét aan de volgende voorwaarden

beantwoorden, komen niet in aanmerking. Over hel statuur van die
voorwaarden wordt wel druk gediskussieerd. Het onderscheid tussen
'noodzakelijke' en 'voldoende' voorwaarJen wordt hier erg belangrijk.
I. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan;
2. Zij moet een aktief karakter hebben. dus zeff initiatieven- nemen;
3. Zij moet naar buiten uit aktief zijn, d w.z. dat zowel leden als niet-
leden toegang moeten hebben tot de meeste aktiviteiten;
4. Zij mag niet het statuut hebben van een raad of een fakulteitskring;
5. Zij moet als groep uitgebouwd zijn, d.W.Z. dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens een kontaktadres ; .
6. De vereniging moet tot doel hebben bij te dragen tot de
maatschappelijke bewustwording van de studenten, met uitsluiting van
louter kulturele en sportverenigingen of gezelligheidsklubs;
7. Een nieuwe vereniging kan slechts na één jaar werking als zodanig
erkend worden;
8. Deze erkenning geschiedt door het algemeen overkoepelend
studentenorgaan. 0

oonplaatsverandering: de juridische kant
wegens de nabijheid van de arbeids-
plaats ...

Minderjarigen
Minderjarigen kunnen hun adminis-
tratieve verblijfplaats veranderen,
maar niet hun wettelijke woonplaats
(die blijft bij hun wettelijke beheerder).

Dit betekent toch dat je in de
administratieve verblijfplaats mag
stemmen, recht krijgt op het OCMW...
Als zij ontvoogd zijn (door middel van
een rechtsprocedure of gewoon door
het huwelijk) vallen zij weer onder de
categorie van de meerderjarigen.

Zolang dit niet het geval is, hebben
zij voor het veranderen van hun
verblijfplaats de toestemming van hun
ouders nodig. Dit kan soms stil-
zwijgend gebeuren. Dit is het geval
wanneer de ouders niet meegaan naar

omstandigheden.
Zo vormen getrouwde studenten in

ieder geval een nieuw gezin, een aparte
entiteit dus. Hiervoor moet een ver-
blijfplaats bestaan. Evident zou dit de
plaats moeten zijn waar de betrokken
personen samenleven.

Maar ook een niet-getrouwde stu-
dent kan een gezin apart vormen. De
enige voorwaarde is dat hij kan

.. aantonen zijn werkelijk hoofdverblijf
Als gevolg daarvan kunnen ZIJdus te hebben in ·Leuven. Dit is bijvoor-

doorgaans niet ingeschreven worden' beeld het geval wanneer hij nauwelijks
in de gemeente waar zij studeren. Het naar huis gaat en wanneer men een
ministeriële rondschrijven past dit toe zeef beperkt eigen inkomen heeft.
op de leerlingen van kostscholen en Maar ook als hij geen inkomen heeft
onderwijsinrichtingen van alle aard... en (dit is immers geen wettelijke voor-I
doorgaans alle jongeren die studeren waarde), maar toch onafhankelijk is
op een andere plaats dan die waar het van thuis. Uiteraard zou dit betekenen
gezin waartoe zij behoren is gevestigd. dat hij dan ten laste komt van de

Dit vermoeden zou echter weerlegd OCMW.
moeten kunnen worden door feitelijke

De Leuvense stad heeft van het
vermoeden een absoluut heilig iets
gemaakt. Gehuwde studenten worden
met heel wat moeilijkheden gekon-
fronteerd, zelfs als één van hen al
afgestudeerd is. Het predikaat student
is voldoende om elke inschrijving te
weigeren.

Zelfs als men zou kunnen bewijzen
op eigen inkomsten te kunnen leven.

Duidelijk gaat men hierbij veel
verder dan de minister kan bedoeld
hebben. Over de achtergronden bij dit
alles, kan men meer vernemen in een
artikel volgende week. Maar er is in elk
geval ook juridische troost voor de
student die zich in Leuven wil vestigen.

Wanneer van stadszijde officieel.
verklaard wordt (zie Veto van vorige
week) dat er helemaal geen studenten
gevestigd zijn in Leuven dan is dit glad
mis. Het volstaat gewoon niet te
vermelden dat je 'student' bent, maar
te zeggen dat je 'zonder beroep' is om
wel zijn woonplaats te kunnen over-
brengen.

Meerdere personen maakten reeds
gebruik van deze 'truk' en ook
b-epaalde personen op het stadhuis
maakten er ons attent op. Een reden te
meer om de uitgebreide interpretatie
van het vermoeden onzinnig te vinden.
Want wie het meest durft liegen, komt
er hier het best vanaf.

T. B.

Erkenning van de vrije verenigingen
(vervolg van p. 1)

op men daarmee moet omspringen.
Grosso modo kunnen we de standpun-
ten, gehoord op de FKk van vorige
week donderdag, in drie groepen
verdelen. Een eerste groep vindt dat <Ie
erkenningskriteria "voldoende voor-
waarden" zijn voor erkenning: dat ze
formeel en minimalistisch moeten
geïnterpreteerd worden. In deze optiek
wil kriterium 6 (cf. kader) alleen
gezelligheidsklubs en sportverenigin-
gen uitsluiten. Het NSV voldoet dan
aan alle voorwaarden en moet dus
erkend worden. Dit standpunt werd
het meest uitvoerig verwoord door
Guido Verhaegen (KVHV): "Anders
zet men de deur open voor politieke
willekeur, en dan gaat de FKKkapot."

Voor een tweede groep zijn de
kriteria alleen 'noodzakelijke voor-
waarden'. Je moet er zeker aan
voldoen, maar dat is op zich nog niet
voldoende om erkend te worden. Dit
hoeft voor deze groep geen achter-
poortje naar willekeur te zijn. Regel-
matig verwijst deze groep naar regels
en wetten (Rechten van de Mens, Wet
tegen het racisme) die uiteraard niet
zijn opgenomen in de kriteria, omdat
ze voorondersteld worden voor iedere
burger. Het blijft voor deze groep een
gezonde praktijk, dat de FKK alle
organisaties van links tot rechts erkent
als ze aan de voorwaarden voldoen,
maar dat impliceert nog niet dat men
ook subsidies moet gaan geven aan
groepen die alle regels van het politiek
en het ethisch fatsoen met de voeten
treden.

Een derde groep brengt uiteindelijk
hetzelfde standpunt naar voor, maar
verdedigt het door het vooronderstel-
de politiek-etisch fatsoen te beschou-
wen als een onderdeel van de vereiste
'maatschappelijke bewustwording'

'seksuele permissiviteit", antwoord-
den de NSV-ers: "Voor ons is hetero-
seksualiteit normaal, en homoseksua-
liteit dus abnormaal. Wij hebben daar
niets tegen, maar wi] vinden niet dat er
reklame voor gemaakt moet worden."
Dit was niet in strijd met de vrije
meningsuiting: "U kunt vinden dat
homoseksualiteit normaal is, dan mo-
gen wij toch stellen dat wij dat
abnormaal vinden!" Zes verenigingen
stemden voor de erkenning van de
NSV, dertien stemden tegen.

Over Protea was men korter, omdat
de principiële houding t.o.v. de krite-
ria niet opnieuw moest behandeld
worden. Daarom ging men meteen in
op de houding van de Protea-studen-
ten tegenover het apartheidsbewind,
Die houding werd door de Christen-
Demokraten 'paternalistisch' en door
de werkgroep Derde Wereld 'kolonia-
listisch' genoemd. Acht organisaties
stemden voor, tien tegen.

Voor de Marxistisch-Leninistische
Beweging werd het standpunt van
'politiek fatsoen (demokratie)' alleen
relevant geacht door de Christen-
Demokraten. Dit waren de enige
tegenstemmers.

Opvallend op deze vergadering was
de afwezigheid van Charles - De
Sjarel - Rens, de vertegenwoordiger
van het Universitaire Gele Kruis; die
was namelijk in de loop van de nacht
ziek geworden en overgebracht naar
het ziekenhuis Gasthuisberg. Hij
sprak ondertussen al de overtuiging uit
dat hij volggende week present zou
zijn.

Donderdag 19 januari gaat men
inderdaad door met de erkenningen.
Aan de beurt komen o.a. nog de
Radikale Kriminologen, de Vereni-
ging van Vlaamse Studenten, het Taal
Aktie Komitee.

oals iedereen een naam
heeft, zo heeft iedereen
ook een juridische woon-

aats. Dit is niet zomaar een
itelijk gegeven, namelijk waar
'en op een bepaald ogenblik
bont. Juridisch is de woon-
aats die plaats waar iemand
in hoofdverblijf heeft. Er
rdt dan vermoed dat de
trokkene op die plaats zijn

echten en plichten' uitoefent.
angezien dit dus in zekere mate
n juridische fiktie is, kan
and onder bepaalde voor-

'aarden zijn woonplaats ver-
deren. Dit wordt ook wel eens
micilie overbrengen genoemd.
oe zit dat nu voor studenten en
elke problemen rijzen er in
uven?

et Burgerlijk Wetboek heeft het in
n artikelen 102 en volgende over de

oonplaats. Die wordt gedefinieerd
~ de plaats waar men zijn hoofd-
rblijf heeft. De niet-ontvoogde min-
rjarige heeft zijn hoofdverblijf in
incipe bij zijn wettelijke beheerder.
concreto komt dit erop neer dat je

Ij je geboorte ingeschreven wordt in
gemeente waar je moeder woont.

et kan echter voorkomen dat je wil
rhuizen (of men nu al dan niet
eerderjarig is). Je kan dan ook
ficieel je woonplaats laten veran-
ren (met enige restrikties voor
inderjarigen). Voorwaarde blijft al-

Ijd dat de nieuwe woonplaats ook het
oofdverblijf is. En het hoofdverblijf
ordt gedefinieerd als de plaats waar
en het centrum van zijn belangen
eert. Dit hoeft daarom nog niet per

de plaats te zijn waar je meestal
'erblijft, hoewel dit natuurlijk een
'elangrijke indikatie vormt. Als ie-
and doorgaans meer tijd doorbrengt

~ zijn weekendverblijf]e betekent dat
~ niet dat hij daarom zijn hoofd-

Ierblijf daa r heeft.

Woonplaatsverandering
at zijn nu de technische voor-

aarden om de woonplaats te kunnen
eranderen ? Hiervoor is het nodig een
ngifte te doen op het gemeentehuis

aar men tot dan ingeschreven is.
aar wordt dan een certifikaat van
erblijfsverandering opgesteld.
Dit wordt in dubbel exemplaar

pgezonden aan de gemeente van
ieuwe vestiging. Daar moet .je je
innen de 15 dagen melden. Op basis
an het aangekomen certifikaat wordt
dan ingeschreven. Het certifikaat is

p juridisch vlak een bewijs van het
oornemen om zijn hoofdverblijf te
ijzigen. Soms zal dit voornemen ook
it de omstandigheden afgeleid wor-
en.
Dit kan gebeuren wanneer bij de

enjarige volkstelling een persoon de
cto verhuisd blijkt te zijn, zonder
iervan melding gemaakt te hebben.
aar dit is duidelijk een uitzondering

p de regel.
In het gewone geval wordt er op één

an twee certifikaten op de rugzijde
elding gemaakt van de nieuwe
schrijving. Dit wordt dan terug-
estuurd naar de oorspronkelijke ge-
eente, waar betrokkene uit het
evolkingsregister geschrapt wordt.
Nu is het natuurlijk ook niet

lIemaal zo eenvoudig. Want de
verheid van de nieuwe gemeente zal
ooraleeer in te schrijven doorgaans
latrekken of men werkelijk zijn ver-
'lijf heeft op het nieuwe adres.
Zo kan er bijvoorbeeld op dat adres

langebeid worden en gekeken of je
oonst gemeubeld is. Bij minder-dan-
-jarigen is het onderzoek door de

olitie vaak grondiger. Daar wordt
ms nagegaan met wie men woont en
'at de woonsituatie is. Bij dit alles zegt
e omzendbrief van 19 maart 1981 dat
n verblijf slechts als gewone hoofd-

erblijfplaats (en dus woonplaats) kan
oorgaan als het het verenigings-
ntrum van het 'gezin' is, of de plaats
aar een persoon, die op zichzelf een
ezin vormt, alleenstaand leeft.
Dit is volgens dezelfde omzendbrief

e plaats waar het volledige gezin (of
e persoon) elk jaar het langst zonder
nderbreking vertoeft, onder meer

L.B.
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aar aanleiding van het Een andere vraag is of wij zelf wel zo'n
twintigjarig bestaan van propere lei hebben als algemee~. be-
Amnesty International weerd wordt. Zo wordt politieke

werd de auteur van dit werk _ deviantie tot op zekere h.oogte getole-
. . reerd In het Westen. SOCiale deviantie

toen .nog direkteur van de Bntse is echter een ander paar mouwen. Wie
afdeling-gevraagd een beoorde- niet meekan in onze kompetitieve
ling te schrijven over de organi- .. maatschappij, valt uit de boot en
satie. _ Ondertussen 'Werd Des- c wordt.als gek ofkrimineel bestempeld.
mond echter ontslagen en het Verder worden de mensen gedefi-
boek dat nu voo rl i t heeft dan nieerd .in funktie .van wat ze doen. Als

g . men mets doet, IS men ook niemand
ook een heel ander.: wending (p.114). Het werkloosheidsprobleem
gekregen. Gedeeltelijk behan- wordt op die manier ook een mensen-
del t het - zonder rank une even- rechtenprobleem. Voor onlusten zoals
wel-de kritiek op Amnesty, die in Brixton heeft men echter o~er
maar meer nog is het een het algemeen geen oog, een verwijt dat
beschouwing over een Westerse ook aan veel derde wereld-werkgrrn:-

. pen kan gemaakt worden. Het IS
benadenng van men.senr~~hte.n mogelijk, dat er minder onderdruk-

n. Veel van die kritiek IS king is in' het Westen-de auteur laat
elders gegeven. De waarde dat in het 'midden-wel is het zo dat het

het werk is daralles rl-og eens er atstandetijkcr aan toe gaat, zoals
ooi op een rijtje wordt gezet! alles eigenlijk achter een 'cleane'

façade zit. Denken we maar aan de
netjes weggestopte dreiging van de
'druk op de knop'.
Wel belangrijk blijkt de betrokken-

heid op politieke devianten in andere
landen. Daarbij wordt dan vaak -en
dikwijls onterecht-als belangrijkste
streven het in vrijheid stellen van deze
mensen beoogd. Ook Arnnesty, als
apolitieke organisatie, zit in datzelfde
straatje. In sommige individuele geval-
len kan dat het beste zijn. De bredere
politieke implikatie hiervan wordt
echter over het hoofd gezien. Meer-
maals valt dan ook te konstateren dat
na invrijhcidssteliing dele mensen de
strijd onmiddellijk weer opnemen.
Wat enkel reukties van onbegrip met
zich brengt bij diegenden die voor
zijn/haar vrijheid hebben geijverd.
Eenzelfde reaktie hebben die mensen
dan bij uitspraken zoals die van
Roland Juhu.ecu voormalig uktivist in
de autonome vredesbeweging uit de
DDR. Nadat hij gearresteerd was
"wegens subversieve aktiviteiten tij-
dens een -herdenking van de bombar-
dementen op Jena tijdens \\(0 11",
diende hij een aanvraag in om het land
te mogen verlaten. Wat hem toe-
gestaan werd. Een beslissing waar hij
nu spijt vaJn heeft. In het Westen is hij
zijn politieke zeggingskracht kwijt (Dl
GROEN I AMSTLRDAMMlR,26.10.83).

Liberaal

auteur stelt dat er vaak uitgegaan
van ons eigen respekt voor

senrechten om bet rokken te lijn
de schendingen door anderen. Dit

bij hem enkele bedenkingen op.
n eerste wordt daarbij meestal wel

dat het vooral westerse
waren die de deklaratie van de

ten van de mens 'uitgevonden'
Een deklaratie die aanleiding

gegeven tot de huidige mensen-
tenindustrie waar iedereen zich op
of andere manier wel in kan
nnen. Carter Was er indertijd al
begaan en Ronny voelt meer met
'onderdrukte' Polen, Een pittig
il kan de lezer niet onthouden

: de preambule van deze ver-
laring is een rechtstreekse inbreng

van Zuid-Afrika, een land dat
al (we schrijven 1948) 'niet de

nschu/d zelf was.
De geest van die verklaring blijkt
rigens niet zo 'universeel' te lijn als
titel wel laat vermoeden. Dat
re landen, die pas later onafhan-

kelijkheid verwierven, ze ook' onder-'
hrijven doet niet veel terzake. Wel
belang zijn de verschillende inter-
tiemogelijkheden en de ~sterse

uitgangspositie van deze verklaring.
Hoofdkenmerk van dele laatste is dat

meeste aandacht gaat naar de
rechten, het menszijn zelf wordt als
sekundair beschouwd. Hierover ver- Onder 'liberaal' wordt door Desmond

niet het traditioneel gegroeide begrip

verstaan, al leunt het er sterk bij aan.
De kern van dit ideeëngoed is

gelegen in het recht op persoonlijke
vrijheid. Een persoonlijke vrijheid die
een rechtvaardiging moet vormen
voor het bestaan van elites. Door deze
persoonlijke vrijheid moet het name-
lijk mogelijk zijn dat mensen met meer
kapaciteiten deze ook kunnen ver-
wezenlijken. Op die manier wordt
enkel een verantwoording gezocht
voor de bestaande toestand; privileges
voor enkelen. Egoïsme wordt dus
wettelijk gemaakt. Dat hierdoor de
persoonlijke vrijheid aan velen ont-
zegd blijft, wordt genegeerd.
Hier rijst dan traditioneel het dilem-

ma tussen de keuze voor een vrije maar
ongelijke maatschappij of een gelijke
maar onvrije. Een dilemma dat er voor
Desmond geen is. Het verwijzen naar
landen uit het Oostblok is hierbij een
geliefkoosde bezigheid. Eenzelfde eli-
tair denken speelt hier mee. De andere
staten zijn nog niet zo ver geëvolueerd
als wij, maar als ze goed hun best doen
en braaf luisteren zullen ze er .ook wel
komen. Als voornaamste oorzaak
voor zul ke redeneringen kan de rigidi-
teit van konservatisme en liberalisme
ingeroepen worden. Enerzijds lijn
dele richtingen gekant tegen verande-
ringen -ook de mens is in hun ogen
veelal onveranderlijk -. ander lijds
wordt er a priori van uit gegaan dat als
er dan toch een verandering kan
doorgevoerd worden, Ie gelijklopend
moet 'zijn met onze eigen evolutie. De
laatste redenering is op zich reeds
absurd daa r ons systeem gebouw d is
op een meerwaarde tegenover andere
landen. Als die andere landen dezelfde
evolutie moeten doorlopen. ten koste
van wie moet die dan verlopen')
Alle alternatieven zijn dan ook reeds

aanwelig in de bestaande politieke
stelsels. Dele lijn evenmin van onder-
drukking vri] te pleiten. Wat vergeten
wordt is dat dele andere, zowel al> ons
eigen systeem van ergens afkomstig is.
m.a.w. dat verandering wèl mogelijk
is, ook bij ons nog. De uitgangspositie
blijkt dus onjuist.

Amnesty
Deze Westerse arrogantie komt ook in
de aktics van Amnesty naar boven. Zo
beschrijft de auteur zijn ervaringen
met de brieven die hij als gewetens-
gevangene in Zuid-Afrika kreeg. Dik-
wijls had hij de neiging om deze

brieven te beantwoorden en hierin
nam hij 'de verdediging van het land
op zich. Dit feit op zich zegt natuurlijk
niets over de organisatie zelf, wel over
de briefschrijvers.
Wanneer Amnesty echter een meer

elitaire benadering voorstaat-een
naam met een titel erbij maken meer
indruk op een regering - komt zij in
hetzelfde liberale straatje terecht. De
speciale kommissies die naar verschil-
lende landen gestuurd worden lijden
aan hetzelfde euvel. Ook hier wordt
eerder naar kwaliteit dan naar kwanti-
teit gekeken. Deskundige, 'vriend of
vijand, zou Illich zich afvragen.
Een ander zwak punt bij Amnesty

en andere mensenrechtenorganisaties
is het verwarren van het recht op vrije
meningsuiting met mensenrechten, en
het geweld aandoen of ontkennen van
individuele rechten met cnderdruk-
king. Zo wordt nogal eens iemand die
gewoon van de straat opgepakt wordt
gepromoveerd tot gewetensgevange-
ne. Waar het wel om draait in zo'n
geval is de humaniteit van het indi-
vidu.
Dat Amnesty niet zo 'links' is als

algemeen gedacht wordt blijkt 0010. uit
cijfermateriaal dat her en der in het
boek verspreid staat. Er moet trou-
wens op geweven worden dat het
vanuit een apolitieke houding niet
mogelijk is om een 'linkse' organisatie
te lijn. hoc graag sommige mensen dat
ook zouden willen geloven. Zo worden
relatief meer mensen uit het Oostblok
gesteund en, weerom. vanuit een
'middlc clas-,' opvatting. Dat Ruv-
sischc intcltcktuclcn bv. zware han-
denarbeid moeten verrichten is voor
velen erger dan de gelijkaardige werk-
omstandigheden van zwarte mijn-
werkers.
De belangrijkste k ritlek blijft hoe

dan ook dat het Westerse indiv idua-
listischc mensbeeld 0\ ergenomen
wordt. en verheven tot het absolute.
Hieruit blijkt dan ook de beperktheid
van een apolitieke benadering van de
mensenrechten. Toch is de balans niet
volledig negatief. "Working Ior Am-
nest). of tor any apolitical humart
right organisation. should serve a., a
110\ itiutc, not as a lire-long protcssiou'
(p.63). AI., bewustmaker. of katali ..a-
tör l(l je wil. speelt ze een belangrijke
rol. Nier meer. maar ook niets minder
en daar ligt de echte waarde van
Arnncsty. Wanneer men enkel blijft bij
het feitenmateriaal en het verspreiden
ervan komen de negatieve kanten
ervan aan de oppervlakte. Feiten op
zich zijn niets en krijgen pas hun volle
betekenis tegenover een maatschap-
pelijke achtergrond. Door een over-
dosis aan alleenstaande feiten kan men
echter de indruk opdoen dat er niets
verandert. En apatie is ook niet
onmiddellijk de doelstelling van Am-
nesty. DDN

Cosmas Desmond en Zuid-Afrika

De auteur van "Persecution East and West" verbleef jarenlang in
Zuid-Afrika waar hij op een niet zo prettige manier kennis

maakte met het regime. In het boek komt dit land dan ook geregeld
ter sprake. Vanuit die achtergrond is het interessant na te gaan hoe hij
de situatie daar ziet, al geeft hijzelfmeteen grif toe dat dit een boek op
zich zou vergen. C)
Oversimplificerend kan men stellen, dat indien het goud en de

diamant meer aan de oppervlakte zouden gelegen hebben, er minder
onderdrukking zou geweest zijn. De zwarten bleken namelijk
goedkope werkkrachten. Door taks te innen op de hutten werd de
behoefte aan geld geïnduceerd, geld dat ze enkel in de mijnen konden
verdienen. Tot dan toe hadden de zwarten in hun eigen onderhoud
voorzien door jacht en landbouw. Deze evolutie zette zich steeds
verder door en resulteerde ondermeer in een grote trek naar de steden
waar dezwarten door allerhande wetten (o.a. de bekende pasjeswet)
in aparte ghetto's werden gedwongen.
In essentie is de huidige toestand voor de schrijver een gevolg van

; een kapitalistische benadering. Deze konklusie heeft dan ook zekere
~"olgen voor de benadering van het probleem.

must admit that it did not become clear to me until I
;·.Y~nnnA banging my head against the brick wall erected by

ideology and recognized the futility oftrying to
South Africans to see the error of their

~\~\~~!.~~~~~~f1lists, they are not in error.» (p. 123)
\\@:i~1ilèf:S~~Ç.":weer op de zwakheid van de feiten. Op zich zijn

interpretatie maakt ze handelbaar. Een
\\\\'.P.Üb.@~~Mïüil,~~f~*-\~isVervliet voorstelt in Veto 14 heeft dan

enkel hun eigen aanhang
\\\\tl.9.gm~äls~\9.~.i#.nA~~ij\\~~j@.~!\Lyan hun zaak. De groeps-

zoals deze wijzen
en dan hebben

De onvoorstelbare
uitgang van de
logie heeft het Big

ther veel gemakkelijker
om zijn onderhorigen in he
te houden, Reeds zijn
apparaten beschikbaar die
de registratie van de trilli
van de vensterruiten, de
ken, die in een kamer wo
gevoerd, kunnen opnemen,
5/1/84) Op dit ogenblik
men wellicht geen schrik
hebben dat iemand in de
lijke betekenis van het
telefoongesprekken zit
luisteren'. Daar zijn op
ogenblik immers kompute
temen voor, die autom
bepaalde stemmen
op die manier voor een schi
zorgen, inzake belangrij
van gesprekken (niet bv
bakker, de beenhouwer, de
kende klok, enz ... ). De
ter stuurt de telefoongesp
dan door naar magnet
schrijfeenheden en meerk
bandopnemers. Aldus ku
een aantal lijnen automa
worden uitgeschreven. (
tesman 2/1980)

Het openen van de post is ook
verouderde voorstelling van
Men beschikt over apparaten
tekst van een brief op een
kunnen projekteren, zonder
brief hoeft te worden geopend.
apparaten in België operario
en hoever de technologie op
punten al gevorderd is, lullen
leer weinigen weten. CyrilIe
KUL-kriminoloog, schreef
"Nog steeds is niet officieel
welke operationele informatie
cies door de rijkswacht wordt
zameld en eventueel autornuti
werkt. Nog steeds is er geen
onafhankelijke instantie die het
rnatiesysteem van de rijkswacht
troleert en waarbij burgers
kunnen vragen over daadwer
gegevens die de rijkswacht m
over hen bijhoudt." (DNM,
Volgens Pol Geerts van De
zijn er op dit ogenblik naar
12000 databanken in geb
België, al dan niet gekompu
"Het meest bekend is missch
rijkswachtkomputer en de

De rijkswachtkomputer: naar
individuen geen informatie
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ment, de plaats en de middelen)
dankzij een precieze identifikatie van
de verdachten (het aanbrengen van
foto's, het afluisteren van de telefoon,
permanente bewaking)", schrijft Fran-
çois m.b.t. de drugbestrijding in een
rapport. (6)

Ook op .andere facetten inzake
privacy zijn de jongste jaren heel wat
inbreuken vanwege politiediensten
vastgesteld. 'Op dit ogenblik geldt bij
gebrek aan een Belgische wetgeving
terzake artikel 8 van de Europese
Konventie tot bescherming van de
rechten van de mens. "Eenieder heeft
het recht op eerbiediging van zijn
privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis
en zijn briefwisseling. Geen inmenging
van enig openbaar gezag is toegestàan
met betrekking tot de uitoefening van
dit recht voorzover bij de wet voorzien

~m::~a

sociale voordelen, maar wat moet men
ondertussen met de slachtoffers? .. AI
die misdadigers, en al diegenen die hen
steun verlenen, of ermee in kontakt
staan, vormen een bedreiging voor uw
veiligheid en uw vrijheden. Ze belan-
den allemaal in onze komputers. Dat
hebben wij nooit verborgen gehou-
den." (I) M.a.w. dienen de komputers
om het land te beveiligen tegen al
diegenen die de universiteit e.d. willen
ondermijnen?

aan kandidaat-officieren van de rijks-
wacht, wordt de informatie verworven
door de gewone brigades en BOB, in de
distrikten als volgt verwerkt. Onder de
hoofding 'potentiële tegenstrevers',
wordt met betrekking individuen een
onderscheid gemaakt tussen specialis-

onderscheid gemaakt tussen 'specia-
listen' en 'verdachten'. In de eerste
rubriek worden militanten van vereni-
gingen ondergebracht. O.m. wordt
aan informatie genoteerd: de belang-
rijkste subversieve aktiviteiten (bv.
vlugschriften verspreid op ... te ... ), het
merk en het inschrijvingsnummer van
zijn voertuig, telefoonnummer, be-
staan van foto, enz ... Bij de 'verdach-
ten' worden de bijzonder aktieve
militanten en uiteraard lokale leiding-
gevende figuren van de geviseerde
'groeperingen' ondergebracht. De in-
formatie over deze personen behelst
o.m.: individuele beschrijving, samen-
stelling van zijn familie, telefoon-
nummer, bestaansmiddelen, personen
met wie hij in betrekking staat;
instellingen die hij bezoekt, foto's
genomen tijdens betogingen, enz ...
Daarnaast wordt ook dossier 'onlus-
ten' bijgehouden. Ekspliciet wordt in
de kursus 'Administratieve politie' van
augustus 1975 gezegd dat de noodzaak
van deze dossiers te maken heeft met
het kunnen onderdrukken van wan-
ordelijkheden. Zo moet gedetailleerde
informatie worden bijgehouden m.b.t.
alle vitale punten. Hieronder worden
begrepen: alle elektriciteitscentrales,
bruggen, sluizen e.d., maar ook alle
private, industriële en handelsinstel-
lingen, die tenminste 50 personen in
dienst hebben. Nog steeds in de kursus
'Administratie politie' staat zo o.m.
(onder het punt 'gewapende tussen-
komsten' m.b.t. vitale punten) het

. volgende (4): "De verdedigingsinstel-
ling moet door hindernissen (o.m.
friese ruiters, prikkeldraad) beschermd
worden op zulke afstand dat de doel-
treffendheid van het vuur verzekerd
is ... de lijn van waaraf het vuur moet
geopend worden, moet gekenci zijn en
in het terrein gematerialiseerd ... "

aar de publieke opinie toe blijft de
rijkswacht echter volhouden dat er
11l.Q..t~de individuen geen informati
opgestapeld wordt m.b.!. de 'openbare
orde' ... Wat i.d.v. te denken van de
uitspraak van kolonel Vangeender-
huisen. die als uittredend bevelhebber
van de rijkswacht Henegouwen-Na-
men het volgende wist te vertellen:
"Terwijl de universiteiten, het leger en
de kerk voortdurend aan ondermij-
ningswerk blootstaan, blijven gerecht
en gevangenissen ook niet langer
gespaard. Er wordt vlotweg gepraat
over het probleem der gevangenissen,
over de levensomstandigheden der
gedetineerden ... Gedetineerden slaan
aan het muiten, eisen en bekomen ook

fiches van de gerechterlijke politie.
Maar ook in andere overheidsdiensten
bestaan databanken. Om dan nog te
zwijgen van de gegevens die door
banken, kredietinstellingen en andere
pnve-organismen worden opgesla-
gen." (DM, 16/3/83) De komputers
van het Rijksregister, in België sedert
1964 opgezet, hebben een' centrale
plaats binnen al die databanken. "Hier
wordt voor elke inwoner van België, de
naam, het adres en de woonplaats
bijgehouden plus een verwijzing naar
alle bestanden waarin gegevens over
de persoon in kwestie zijn opgenomen.
Hiermee is de feitelijke basis gelegd,
om 'zonodig' alle verschillende bestan-
den aan elkaar te koppelen." (BPA,
206) In dit Rijksregister zijn de
gegevens van 8800000 inwoners en
bovendien nog van 180000 rechtsper-
sonen opgenomen. In het totaal zijn
175 miljoen inlichtingen verzameld
binnen het Rijksregister. Per maand
komen er zo een miljoen gegevens bij,
en dit o.m. vanwege 490 gemeenten die
aangestoten zijn op het register. (')
Volgens de gegevens van de rijkswacht
zaten in haar komputer in 1980
300 000 personen. Als dit cijfer even
zwaar onderschat is als de aantallen
demonstranten dic de rijkswacht bij
een betoging steeds opgeeft, komen we
ongeveer aan één miljoen personen.
Nog steeds volgens de rijkswacht werd
de komputer in 1980 niet minder dan
5,5 mijoen keer geraadpleegd. Volgens
het Humo-dossier over de Rijkswacht,
dat in 1983 gepubliceerd werd, houdt
de rijkswacht informatie bij over o.m.
bedreiging in het algemeen, insubordi-
natie en opstand, inwendige en uitwen-
dige veiligheid van de staat, verraad en
bespieding, zeden in het algemeen,
enz ... In de mikro-fiches B van de
gerechterlijke politie zitten items als
'onstabiliteit op het werk" aggressieve
gedragingen', enz... Veel van die
vergrijpen zijn vatbaar voor uiterst
subjektieve interpretatie.

Wie aan het werk is en dergelijke
arbeidskaart niet kan tonen, is dus een
zwartwerker. Welke informatie zal
nog op die arbeidskaart geplaatst
worden, ... onzichtbaar voor de werk-
nemer?

Ten aanzien van informatie over
personen gestokkeerd in databanken,
wordt gevreesd dat de machthebbers
een potentieel machtsmiddel in han-
den krijgen om de bevolking te
beheersen. Een klassiek voorbeeld
betreft het opsluiten van meer dan
200 000 Japanners, woonachtig in de
VS, nadat Japan de vs-basis van Pearl
Harbour in 1942 had aangevallen.
Deze massale oppakking was enkel
mogelijk door de stokkage van infor-
matie over personen. De jongste jaren
is er veel beroering geweest m.b.!. het
bijhouden van fiches over syndikale
delegees in bedrijven. Volgens de
voormalige minister van Justitie, Van-
els lande zetten die fiches enkel een
aantal identiteitsgegevens op een rijtje,
die nuttig zijn om ten tijde van sociale
beroering met hen kontakt op te
nemen, om 'de situatie beter te
beheersen'. In de bekende film 'Op-
mars der Stillen' verklaart Garot,
voormalige hoofdredakteur van het
linkse weekblad Pour , echter dat de
rijkswacht er een kwalitatieve selektie
op nahoudt. O.m. met betrekking tot
de mobiliseringskracht van de syndi-
kale delegees onder de arbeiders. De
senaatskommissie Wijninckx die in
1981 gedurende enkele maanden aller-
lei betrokken ordehandhavers onder-
vroeg. over de inforrnatiegaring door
politiediensten stootte veelal op een
muur van stilzwijgen. In een besluit
m.b.t. de werking van deze onder-
zocksk ornmissie stelt Jan Cappelle:
"Welke groeperingen. welke druk-
kingsgroepen volgt de rijkswacht nu?
Welke leden worden in België be-
schouwd ar~ terroristische organisa-
ties? Welke leden van welke groeperin-
gen worden gevolgd? Welke worden
geficheerd? Wat -wordt erover be-
waard? Welke- zijn de middelen die
hiervoor worden ingezet en welke
bronnen worden gebruikt om ge-
gevens bij elkaar te krijgen? Hoe
worden de demokratische rechten bij
het opsporen van gegevens gerespek-
teerd? We weten het niet." e)

Bescherming van privacy
Dat de rijkswacht zich niet veel
aantrekt van de terzake geldende
richtlijnen bewijst het geval Jean
Vrancken uit Tongeren. Vrancken was
in de jaren '70 in zijn hotel getuige
geweest van een provokatie van de
Nationale Drugbrigade van de rijks-

Garot. voormalig hoofdredakteur van Pour. .
wacht (o.l.v. kdt. François !). Op het en in een demokratische samenleving
proces had hij in zijn hoedanigheid van nodig is in het belang van 's lands
getuige fel geprotesteerd tegen deze veiligheid, de openbare veiligheid,
onwettige politiepraktijk. Van dan af enz ... "
ondervond hij heel wat moeilijkheden Minister Gol heeft zeer recent aan
vanwege de rijkswacht. In De Morgen de kamerleden een wetsontwerp over-
van 3/2/1983 staat zo o.m. de fiche, handigd inzake 'bescherming van de
die m.b.t. Vrancken in de rijkswacht- privacy'. Er worden hier echter zoveel
komputer werd gestopt. Volgens de bij uitzonderingen voorzien ten behoeve
de rijkswacht geldende procedure, van rijkswacht en andere politie-
mogen alleen personen geficheerd diensten, het kredietwezen e.d. dat
worden voor de komputer van de vanaf heden vrijwel alles is toege-
rijkswacht, als die ook verhoord staan ...

rden in het kader van een gercchter-L, In deel 2 behandelen we volgende
lijk onderzoek, waarin zij zelf de week dit nieuwe wetsontwerp. Is Gol
verdachte zijn, aldus Walter De Bock. Big Brother?

Het alluisteren van telefoons wordt
tot op heden geregeld door een
cirkulaire uit 1923 die bepaald dat
onderzoeksrechters enkel de toelating
mogen geven bepaalde gegevens van
de gesprekken na te gaan (uur en duur
van het gesprek, frekwentie, opgeroe-
pen nummer) maar niet de inhoud.
Ook deze wettelijke richtlijn is een
lachertje geworden in de praktijk
van ons rechtsysteem. " ... de onmis-
bare elementen te verschaffen voor de
aanhouding (de keuze van het rno-

L.V.

(') Jongsocialisten: 'Verdediging van de
Demokratische rechten en vrijheden'.
Dossier, april 1981, p. 27.

e) J. Capelle, Het labyrint. Het officiële
rapport van de kommissie Wijninckx,
p.203.

C) ibid .• p. 192-196.
(4) ibid., p. 196-199.
Cl MLtI, Alles wat U over de rijkswacht

wou weten ... maarnooit durfde vragen,
1981, p. 12.

(0) dr. ('), p. 179.

'Opmars der stillen'
Men denkt in België aan het invoeren
van een nieuwe identiteitskaart, die in
een komputer kan gestopt worden,
waarna men een hele boel informatie
op het 'telcscherrn' kan doen

op het telcseberm kan doen verschij-
nen, Ook is er steeds geruime tijd
sprake van een soortgelijke arbeids-
kaart. om het zwartwerk beter te
kunnen opsporen. Die arbeidskaart
zou enkel uitgereikt worden aan
diegenen die normaaL ingeschreven
zijn voor het werk dat ze verrichten.

Administratieve politie
Blijkens een kursus 'Openbare Orde,
de inlichting' C) die gedoceerd wordt

Leuvense middenstand ronselt handtekeningen van student

Maandag half een: twee juf Trouwen lopen door Alma I met een
petitielijst. Aan elke tafelvragen ze of iemand de petitielijst wil

ondertekenen. Later blijkt dat deze juffrouwen door de Leuvense
middenstand. met bemiddeling van de jobdienst, aangeworven zijn
om handtekeningen rond te halen. Per handtekening krijgen ze vijf
frank.

Stadsbestuur.
Dat de Leuvense middenstand met een petiti
gelijkgezinden te vinden is haar demokratisch
waarop dit gebeurt laat te wensen over, nl

I. Er wordt door de juf Trouwen
er op het petitiepapier staat.

2. Men krijgt de tijd niet
3. Bij nader vragen

het juist gaat.
Juffrouw: Pardon, mijnheer, hebt u even de tijd om uw hand-

tekening te plaatsen. (Ze geeft een forrnulier.)
Veto: Waarover gaat het?
Juffrouw: Het stadsbestuur wil van vele straten éénrichtingsverkeer

maken, zodat o.a. de studenten moeten omrijden om naar hun kot
te gaan.

Veto: Van wie gaat dit uit?
Juffrouw: Van de 'Leuvense Vereniging Vlotter Verkeer'.
Veto: Kan u een eksemplaar hier laten zodat ik eens kan lezen wat

er op staat?
Juffrouw: Nee, dat gaat niet, want er staat geen verantwoorden

uitgeve.r op en de petities zijn genummerd.

Wat stond er nu op dat petitieformulier?
Aan het college van Burgemeester en Schepenen en de
gemeenteraadsleden,
Een invloedrijk maar eenzijdig werkdocument van
van de Stad Leuven pleit voor het auto-on
stadscentrum.

vervoermiddel van de moderne
Ik wens dan ook:

ublieke opinie volhouden dat er m.b.t.
eld wordt over" openbare orde".
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Het Epigonenteater en de ellende van de middenklasse

Terwijl een man metikuleus
een kip pluimt en slacht in
een spaarzaam verlichte

konstruktie, spelen zich op de
voorgrond een aantal gebeurte-
nissen af die - navrant en
banaal - het voorspel vormen
voor het erna uitbarstende feest.

Een miezerig kereltje zit met zijn
radiootje - sentimentele muziek op
de .zender - te gluren naar een vrouw
die wanhopig .speurt jiaar de op-
komende, sinaasappelhiiid op haar
dijen, en haar kapsel in model probeert
te krijgen. Een andere vrouw ijsbeert
over de scene heen en weer, opgejaagd
door "het steeds snellere ritmische
voetgestamp van een man.die haar van
de zijlijn monstert, en haar uitein-
delijk, wanneer zij uitgeput neerstort,
te grazen neemt. Beide mannen dres-
seren daarna hun vrouwen, die ver-

I geefs proberen zich goed te houden.
De ene door haar niet meer zo slanke
lichaam te rechten, terwijl haar rnan
wreedaardig op haar buik slaai.;' de
andere probeert een vlotte glimlach te'
voorschijn te toveren, maar produ-
ceert niets meer dan opgefokt ge-
giechel. Telkens wanneer zij probeert
te vluchten sleurt een ruwe hand haar
terug. Tot op de duur zij bij elke
vluchtpoging zelf terugkeert, zelfs als
de man al lang weggelopen is, lawaai
gaan maken - werken. De twee
vrouwen vergelijken dan maar hun
armoede: ze pronken met hun borsten.

Hierna worden twee echte paren
gevormd, die zich elk in hun huis
voorbereiden op het feest. Een feest
dat tot elke prijs moet slagen. In een
oververhitte sfeer - zorgvuldig ge-
maskeerd voor de buitenwereld die
enkel het plaatje van het gelukkige
gezin te zien krijgt - bereiden zij
zichzelf en vooral, hun partner, (met
terechtwijzingen, vitterijen) erop voor.
Tot op het laatste moment TV-kijken
en dan snel weg ...

Het feest zelf, na een geforceerd
praatje en ..hysterisch-uitgelaten dan-
sen ontaardt uiteraard snel .in het
verleiden van andermans vrouw, 'met
de gebruikelijke' en niet bijster fraaie
wraakexpeditie van de hoorndrager op
zijn vrouw (niet de andere man, want
die is veel sterker, en het hoort niet te

. vechten op een feest) vandien. De.
'andere vrouw' wordt gecharmeerd.
door de gastheer, terwijl haar eigen
man bekomt van zijn amoureuze

·'eskapade, maar in oeverloze praatjes
ve!4,koetjes en kalfjes probeert zij de

',g~hçur(enissçn te omzeilen.
! ..• '

Sue Ellen met papier maché
Het orgelpunt van de avond is dan
natuurlijk het verorberen van de vers
geslachte kip, met de obligate gesprek-
ken, of liever monologen, over stok-
paardjes en grote maatschappelijke
thema's. het vrouwtjesdier van zoëven
is met behulp van papier achter de
kiezen een opgeblazen Sue Ellen van
Dallas in feministische versie ge-
worden - yeah, I guess euh:.. -, de

hoorndrager een filosoof, de verleider
vreet alles op wat onder zijn handen
komt, terwijl het kneusje - onhoor-
baar onder het tumult dat de anderen
veroorzaken - haar solitaire uiteen-
zetting (pampers en washandjes, de
opvoeding van de kinderen ...) verder-
zet, in gezelschap van de charmante
kippeslachter.

De middenklasse die wanhopig
probeert - ten koste waarvan? - een
beetje waardigheid in zijn leven te
brengen wordt hier te kijk gesteld.
Maar dan wel niet in de vorm van een •

. vrijblijvende boulevard-komedie. De'
verschillende scenes zijn niet (of nau-
welijks) ingebed in een verhaallijn.
Daardoor verliezen ze hun toevallig
karakter: het worden DE kompo-
nenten van DE. huiskamertragedie.
Vertrekkend van _naturalistische ob-
servaties wordt dat sterk in de verf
gezet door de gebeurtenissen van hun
'toevallige aspekten te ontdoen en te
stileren. Dezelfde handelingen worden
vaak na elkaar herhaald waardoor ze
het karakter van onvruchtbare ri-
tuelen krijgen: Een techniek die Jan
Fabre in een andere kontekst al
toegepast heeft, en die op de betere
momenten verwijst (tijdens het dan-
sen) naar wat Maguy Marin ook voor
ogen moet gestaan hebben bij clt
montage van May B., het spektakel
gebaseerd op het werk van Beckett.

De akteurs/regisseurs geven vaak
blijk van een scherp observatie- en
inlevingsvermogen. Dat belet echter
niet dat de voorstelling naar het einde

toe aan kracht inboet. De kracht van in feite een verstikkende konformi-
een aantal scenes wordt al eens teitseis) uit te melken zonder altijd in te
ingewisseld voor een nummertje vrij- gaan op de mogelijke grondslagen van
blijvende anekdotiek, veel plaatjes zijn dit gedrag. Daardoor balanceert deze'
eerder grappig dan indringend. Deze uitvoering net op de rand van goed-
wisselvalligheid in de behandeling van koop vermaak op kosten van 'ces gens-
het materiaal maakt dat de voor- là'. Dat het zover niet komt ligt
stelling een beetje onsamenhangend hieraan dat de voorstelling in haar
overkomt. De neiging was klaarblij- beste momenten toch wel beelden
kelijk ook groot om bekende ele- ,oplevert die heel wat meer zijn dan een
menten (seksueel geweld, emotioneel vrijblijvend statement over een 'ander
onvermogen, intellektueel analfabe- soort mensen'.
tisme en vruchteloze drang naar
erkenning van de 'bescheiden' wensen. Pieter T'Jonck

Epigonen/eo/er: "...niet bijster fraaie wraakekspeditie."

Prostitutie in .Leuven
(vervolg van p. 1)

koopen, want het IS ongelooflijk
hoeveel zatte invaliden langs de straten
lopen" Sommige van deze militairen
kregen de toelating op in de stad te
overnachten ; daar openden ze prosti-
tutiehuizen. "Deux invalides de la
première division, I'un nommé-A.D.,.
l'autre portant Ie soubriquet de Trom-
pette ont loué chacun une maison ... de
ces maisons, ils ont fait des lieux de
débouche et de prostitution".

Soms leefde heel de familie van
ontucht zoals bvb. Moeder D.R. Zij
exploiteerde met beide dochters een
huis van prostitutie, enkele jaren later
opende elk van deze 'dochters een
ontuchthuis.

Groffe maatregelen
Ingevolge een Franse wet van 1790, die
aan de burgemeester het toezicht
toevertrouwde over herbergen, ... ,en
andere openbare aangelegenheden,
bleef de bestrijding van prostitutie tot
in 1912 en louter. administratieve
aangelegenheid.

In 1804 werd door de Leuvense
burgemeester een eerste reglement
opgesteld. Dit kan als volgt worden
samengevat:
- Het gemeentebestuur bepaald
welke huizen toegelaten worden.
- In geval van wanordelijkheden
wordt het huis gesloten.
- Tweemaal per week zal een ge-
zondheidsofficier de prostituées on-
derzoeken.
Dit reglement werd door de Leuvense
bevolking beschouwd als een officiële
erkenning van de orostitutie. Pelck-

mails meldde:' "Wat zullen alle wel-
peynsende inwooners van onze stad
nog al met droefheid moeten aanzien,
onder de autorisatie ende toezicht der
policie onser stad worden drij publieke
hoerhuysen hier opgerigt". Het ge-
meentebestuur had er iets op gevonden
oml die juffrouwen te herkennen: "In
die huysen aanveert sijnde moeten sij
eenen rooden strick op hunne treek-
mutsen draegen". Deze huizen kenden
heel wat succes in het Leuvense.
"Nauwelijks was het gerucht der

t oprichtinge van dit goddeloos huys
bekent, of daer wird al zoodanigh
gevogten dat de nachtwaekers daer
henen geloopen zijnde, zoo wel ge-
trouwde.als ongetrouwde menslieden
daer uytgehaelt hebben en naerden
Bureau der policie gelyt". Deze godde-
loze huizen bevonden zicht in de
"Vaertstraet, Schaepstraet, in de straet
loopende van de Mechelse straete naar
de. Comme van de Vaert". Onze
Leuvense schrijver houdt niet op met
het opnoemen van het onheil dat de
bevolking overvalt door deze vreemde
huizen. "Weduwe Ru, wonende aan de
Tiensche Poort, verhuurde haer huys
aan onbekenden door toedoen van een
notaris". Toen zij vernam dat het voor
prostitutie was en het contract niet
verbroken kon worden stierf zij aan
een beroerte.

Het tegenoffensief
De geestelijkheid preekte continu te-
gen deze huizen, en sloeg iedereen die
er binnen kwam in vervloeking. Maar
het mocht niet baten. De politie had
haar handen vol met het bekeuren van

"In geval van wanordelijkheden wordt het huis gesloten." (Reglement
burgemeester in 1804) (foto l>dC)

handelaars die oude maten en gewich-
ten bleven gebruiken en zo het deci-
maal stelsel saboteerden, zodat weinig
tijd overbleef aan de bestrijding van de
prostitutie. De exploitatie van ander-
mans ontucht was zeer winstgevend,
zodat de ontucht bleef groeien. De
politiecommisarissen Meulemans en r
Vandewegen deden hun beklag bij hun
overste: ..... les prostituées qui don-
nent à la ville de Louvain un aspect
dégoutaru, énervent la jeunesse pré-
sente, empoisonnent les sourees oü la
géneration future van puiser la vie ...
En effet, ce ri'est plus dans 'quelques
maisons que s'enferment celles qui
s'abandonnent à la débouche, elles
sont dissiminées dans tous les quar-
tiers, se rencontrent dans toutes les
rues de la ville oû elles font effronté-
ment parade de leur profession".

In 1807 is er een razzia in de
prostitutiewereld en er worden 76
vrouwen opgepakt waarvan een groot
deel opgesloten wordt in een tuchthuis
in Vilvoorde. Dit was in 1773 door
keizerin Maria- Theresia opgericht.
Maar oook hier was alles niet pluis.
"Le commandant un soir, ayant fait
venir de Bruxelles des filles de joie, y
offert un bal à ses pensionnaires".
Sommige prositituées kwamen hier
echter niet terecht. Zo is er een verhaal
bekend van een vrouw die uit Leuven
werd gezet en door de politie tot aan de
stadspoort werd geleid, maar ze kwam
door een andere poort weer binnen,
verteld een schrijver. De huizen van
ontucht waren een verzamelplaats
voor criminelen. In een procesverbaal
van 1810 lezen we: "Cette femme
reçoit à toute heure du monde chez
elle. Elle débouche les jeu nes garçons
dont plusieurs n'ont même pas quinze
ans". De strijd tegen de prostitutie
werd ook benadeeld door het feit dat
de politie er profijt uit trok. Elk huis
van ontucht moest één geldstuk per
week aan de politiecomissaris betalen.

Het einde
Geleidelijk werden de administratieve
maatregelen tegen prostitutie vervan-
gen door gerechtelijke vervolging we-
gens openbare zedenschennis.

Op 21 augustus -1948 werd de
prostitutie officiëe1 afgeschaft en dit
bracht ook de opheffing mee van alle
gemeentelijke reglementen i.v.m. pros-
titutie.

Bronnen: F.Lox in het Rechtskundig
Weekblad '78-'79.
Leuvense Stadsarchief

K.V.

'Unieke reproduceermethode
Nooit tevoren in de geschiedenis beschikte ~en
over zoveel informatie. De moderne technologie
maakt het mogelijk snel en goedkoop' informatie te
vermenigvuldigen. Pencoprint heeft die trend
gevolgd en voor sneldruk de meest geperfectio-
neerde Xerox-drukmachines in huis gehaald .:
Pencoprint reproduceert nu nóg sneller en voor-
deliger voor u. .

Alle kopieerdrukwerk
Tijdschriften; reisverslagen, facturen, uitnodigin-
gen, cursussen, reclame. Alle kopieerdrukwerk dat
u Pencoprint toevertrouwt voldoet aan de eisen die
u van kwaliteitswerk verwacht: uitstekende punt-
voor-punt weergave, grote verwerkingsmarge,
scherpte, beschrijfbaarheid. Recto-verso levert
geen problemen op en verkleinen al evenmin. Of
drukken op karton of gekleurd papier. Pencoprint .
zorgt verder voor het vergaren, perforeren, nieten,
plakken onder al dan niet bedrukte omslag.

Bliksemsnelle service.
. .' , . .

Geen risico's om-vijf voor twaalf! Penceprint
beschikt over een dubbel mac~epark Xerox
9500, eigen fotozetterii, drukkerij (vijf groepen) en
een moderne boekbinderij. ,ZoDdeitasseápeno-
D~Den met attente service "e~eren zij uw werk.in
een minimum van tijd.

penceprint pvba
-tiensestraat 36

'Leuven .
tel. O.~I22.I.0.39
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Muziek
Het plezier van Wim Mertens
,'A 11 musie eomposed

iA the South of
Franee, april, octo-

ber 1982". Zo staat het op de
hoes van de Soft Verdict mini LP
"Struggle for pleasure petite
musique de chambre" (sic). Paral-
lel met Petite Musique de Nuit.
Dat duurt ook twintig minuten'
maar wordt gewoontegetrouw
op één plaatkant geprest.

23 maart 1982. In het kader van E
Pericoloso Sporgersi-projekt vindt een
dubbel ,beiaardkoncert plaats, met
werk van Joris de Laet en Wim
Mertens met zijn groep Soft Verdict.
De Beiaard speelt op Sint Pieters,
Scorpio zendt de klank naar 't Stuc
waar de instrumenten meespelen. De
kompositie van Wim Mertens is opge-
dragen aan beiaardier Renaat van
Steenwegen. Ze heet 'Struggle for
pleasure',

Wim Menens: wonderboy 0/ maniërist?

"B.D.- Touché'
Het afgelopen jaar ver-

schenen enkele strips die
opgevat waren als een

politieke satire. Een genre dat
traditioneel beter gedijt in kar-
toons-en andere spotprenten, iets
wat Jan met zijn Vijfvoor zes aan
de lijve moest ondervinden. Het
overbekende Pest in 't paleis had
al meer stripverhaal-allures, niet-
temin maken de referenties naar
aparte gebeurtenissen de hoofd-
moot uit. Zo zijn er de staalbeto-
gingen, de konfrontatie-uitzen-
dingen op de BRT, enz.

In bei-ie voornoemde beeldverhalen
waren de hoofdrolspelers nog gemak-
kelijk herkenbaar. Dit is niet het geval
bij Louarn die met fiktieve personages
het verborgen wereldje van de multi-
nationals aanpakt. Hij schreef een
verhaal over een ideale presidents-
kandidaat, die door een nieuwe kom-
puter, bij wijze van reklamestunt
aangeduid werd. Die uitverkorene, een
doodgewone middenstander zal met
zijn onverwachte slogan "Waar is de
poen? - In de zakken van de bazen",
het aardig uit de hand laten lopen. Niet
alleen blijken ekonomisten tegen der-
gelijk simplisme niet opgewassen te
zijn, maar wat nog erger is voor de
multinational, de slogan slaat nog
goed aan bij het gewone volk.
Op tekentechnisch vlak valt geen

estetiek à la Schuiten te bespeuren,
maar een funktionele, karikaturale
uittekening die gaandeweg de eerste
aanblik van een onverzorgde pJaat
verdrijft.

Albumizering
Een pikant detail is dat Louarn de

dikke direkteur nooit frontaal tekent,
zijn spitse neus leende zich fW,rwaar-
schijnlijk niet erg toe. Maar ook de
andere personages kijken je zelden
recht in de ogen aan, behalve Hannes
de kandidaat, alsof hij zelf de lezers
van zijn gelijkwil overtuigen.

Een redelijk gedurfd vertelseltje dat
vier jaar geleden in Robbedoes werd
gepubliceerd, maar Dupuis ging nooit
over tot albumizering (zoals P. Cnop
dat in KNACK pleegt te noemen).
Het oogmerk van grote uitgeverijen

is vooral het reekskopend publiek en
zij spelen liever op bekende namen als
Peyo, Morris, enz. Zij zouden zich in
feite nog het best de risiko's kunnen
veroorloven, die gepaard gaan met de
publikatie van debuterende auteurs. In
praktijk wordt dit vaak overgelaten
aan de kleinere uitgeverijen, die boven-
dien met hogere produktiekosten (o.a.
lagere oplagen) te kampen hebben,
wat de drempel voor de konsument
weer eens verhoogt. Zo moest Clumzy
heel wat rechten (waaronder de verta-
lingsrechten) betalen.
De Bretoense auteur steekt zijn

afkomst overigens niet onder stoelen
of banken: op de slotprent vaart een
reuzetanker, met een olievlek achter
zich, rustig voor een ondergaande zon.
Hoe' romantisch!

P.L.

Malo Louarn, De kandidaat, 48 p.
175 fr. (omslag in vierkleurendruk, bin-
nenwerk witlzwart). Uitgeverij Clumzy.

'~"~,.IJ,
De super-technokrotie verwoord door
een multinational-direkteur: je moet
maar 'dirven'.

In de brochure van het toenmalige E
Pericoloso Sporgersi-projekt, een ma-
nifest van Wim Mertens, 'De kunst
van de verlieflijking (the art of pret-
tyness', Een pleitrede voor een muziek
'tussen entemainment (pop) en kunst-
muziek (art). Pretty music heeft appel
en wil verleiden (... )'. _Vanuit een
emotioneel, niet intellektueel stand- .
punt.
Op Struggle for Pleasure staan 19

minuten eksemplarische voorbeelden.
Sommigen leunen aan bij de repetitie-
ve traditie, sommigen bij iets ECM-
achtig en kosmisch. Zoals 'Close
Cover' (van twee tot twee weet je wel).
AI bij elkaar manieristische muziek

die zijn uiterste best doet je hersens uit
te schakelen en je een zo simplistisch
mogelijk entertainment op te solferen.
Tegen wil en dank krijgt het slacht-
offer een neo-impressionisme in de
maag gesplitst dat Gavin Bryars al
jaren in de vergetelheid heeft gespeeld.
Of een ver-tpop--te neo-rneta-rauziek
die Michael Nyman al belachelijk
genoeg gemaakt heeft.
Bijna elk nummer is op een of ander

eenvoudig melodietje gebaseerd, op
één en dezelfde begeleiding, eoII op de
ganse plaat worden dezelfde geluids-
effekt jes gebezigd. De aandachtige
toehoorder kan op dit afgewerkt
produk t zeker een tweetal verschillen-
de ritmes onderscheiden.
Er Lijn misschien uitzonderingen.

Het titelnummer vertrekt vanuit een
trage piano. het ritme wordt op-
gedreven, de saxofoon zet een tweede
tema in. Als een andere sax meekomt,
wordt er gekontrapunteerd. Kleine
tussenspelen van de piano verdelen een
paar sckties ... die allemaal hetzelfde
zijn. Strofe en refrein, wordt dit niet LO

geavanceerde procédé meestul ge-
noemd.
Salernes gebruikt dezelfde opbouw.

Tourtour en Bresquo moeten het
hebben van de klankeffckrea van d
harp en de sax. Het slot nummer,
'Gentleman of leisure is even over-
bodig als lijn titel.
'Deze nieuwe prettyness gaat niet

over koncepten, gaat niet over juist of
onjuist en heft het waarheidsbegrip
van de oude kunst op' (EPs-brochure).
Toegegeven, het is leuk en bevallig,
maar als je nog bedenkt dat dit
produkt na konsumptie erg lang in het
hoofd blijft tollen wordt het hoog tijd
dat muzieksociologen zich eens op
Soft Verdiet's produkten gaan toe-
leggen.

Snack Alma 1
GasthuIsberg, Pauscoll.

MeIsjescentrum

Snack Alma 11
Alternatief Sedes

G. J.
Soft Verdict, Struggle for Pleasure, Les
Disques du Crépuscule/ Ariola, 1983.

Restaurant
, Alma 11 en 111

ma 23/1 . minestronesoep
verse kippesteak
met jonge wortelen
aardappelen
yoghurt

m inestroriesoep
varkensrib
spinazie in room
aardappelen
fruit

soep van de dag
varkenslapje
snijbonen
aardappelen
yoghurt

portugese rijst

juliennesoep
braadworst
witte kool in room
zilvervliesrijst
fruit

soep van de dag
pizzagierst

met groenten

yoghurt & fruit

dl 24/1 juliennesoep
biefstuk
jagerssaus
zilvervliesrijst
fruit

wo 25/1 bretoense soep bretoense soep
witte en zwarte pensen gehakte steak napolitaanse
appelmoes met prinsessebonen spaghetti
aardappelen aardappelen
yoghurt yoghurt

do 26/1 parmentiersoep parmentiersoep
loze vink pladijs groentenpizza
belle hélène met campussaus
zilvervliesrijst zilvervliesrijst
fruit fruit

'Ir 27/1 solferinosoep solferinosoep
oostendse schnitzel stoofvlees braziliaanse
schorseneren in room op z'n vlaams ... maaltijd
aardappelen aardappelen
fruit yoghurt & fruit

soep van de dag
tyroolse varkensoester

rijst
yoghurt & fruit

soep van de dag
varkensgebraad
rauwkost
aardappelen
yoghurt

soep van de dag
. creolerrijst
met zeevruchten

fruit

Oe door de werkgroep voeding aanbevolen Alma-menu's kunnen, om technische redenen, niet altijd door de
gerants gevolgd worden.
Jullie eten drie maal per dag: zeg dan niet dat voeding je niet interesseert.
Info: Leo Van der Aa, E. Van Evenstraat 2c, 2de verdiep. Tel. 016/229911.

"
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Donderdag 19 januari
Teater 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP in regie van Jan Decorte.
Vlamingenstraat 83. Inkom 140/200. Org. Stuc.
DEBAT 20.00 u. Welke stf8tegleên tegenover het f8c/sme. Org. MLB.
Auditorium Vesalius. Met vertegenwoordigers van de vakbonden en van de
PVDA.

Vrijdag 20 januari
TEATER 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP. Zie dond. 19 januari.

Zaterdag 21 januari .
CAFE CHAN.TAN~2.30 u. B_/~esmet Swl'l_f!.Job .. in 't Stuc. Gratis.

Zondag 22 januari
BETOGING TEGEN RACISME 14.00 u. Aneessensplein Brussel.

Maandag 23 januari
JEUGDFILM 09.15u. De kleine Filip in't Stuc. Inkom 40 (kinderen)/60- org.
Jekino. .
JEUGDFILM 13.15 u. Peter en de vliegende autobus in 't Stuc. inkom 40
(kinderen)/60 - org. Jekino.
FILM 20.30 u. Love's Presentatlon/Sebast/ane (homofilms cyclus). 50/70 in
Aud. Vesalius, org. D.A.F. - Stuc Ls.rn. De Roze Drempel.
DANS 21.00 u. Vier korte. dansen van Marc venRunxt, irTylam mgenstraat 83,
inkom 100/150. _. \.. ._. . ,
~ILM 22.30 u. Gay Washington MarcMLa Race D'Ep (homofilm-cyclus).
50/70, in Aud. Vesalius. Org. D.A.F. - 'Stuc i.s.m. De Roze Drempel.

Dinsdag 24 januari
FILM 20.30 u. Je bent niet alleen (Homofilm-cyclus) 50/70, in Aud. Vesalius.
Org. D.A.F. - Stuc i.s.m. De Roze Drempel.
FILM 22.30 u. Chantd'Amour. Lesang de Poète (homofilm-cyclus). 50/70, in
Aud. Vesalius. Org. DAF. - Stuc i.s.m. De Roze Drempel.
VOORDRACHT. 20.00 u. De Leuvense hoogleraar Vlctor Brants, een
brugfiguur In het sociaal katolicisme (1856-1891), in Fakbar Historische
Kring. Org. Hist Kring.

Woensdag 25 januari
FILM 20.30 u.IXE - Maman (Que Man) met voor- en nabespreking door Lionel
Soukaz (homotllm-cyclus). 50/70, in Aud. Vesalius. Org. QAF. - Stuc i.S.m.
pe Roze Drempel. .
DEBAT 20.30 u. De BRT, Een monopolie? met Hugo Camps, Toon van
Overstraeten, Dirk Verhofstadt, William Van Laeken. Móderator Jos
Bouveroux, in Kleine Aula (M-T college), inkom 20/30. Org. VUJO·KUL.

Donderdag 26 januari
DANS 2t:00 u. VIer korte dansen van Marc Van Runxt Vlamingenstraat·83,
Inkom 100/150.
OPEN PODIUM 20.00 u. in 't Stuc. Org. 38 kan. Geneeskunde.

TENTOONSTELLINGEN
TOT 31 JANUARI Elza Peerenboom in de Onthaalhal van het U.Z St Rafaël,
8.00 tot 20.00 u.
TOT 31 JANUARI Beeldhouwwerken van Ivo Van Dljck, Glasramen en
tekeningen van Monlque Janssen, in Galerij Embryo, Naamsestraat 49.
TOT 3 FEBRUARI Eeuwige lente In T.,alwanin Expozaal van fakulteitsgebouw
L & W, 11 tot 18 u. maandag tot vrijdag (Org. Sinoloqië).

ZOEKERTJES Lezing door
ere-doktor
Bernardin

• Uitzonderlijk aanbod: Geleide be-
zoeken aan Prinses Lydialaan 7 van

. kelder tot Zolder + Edgaar. Niet voor
mensen (?). Van CW gratis kus per
bezoekster. lnl:· VTK extern of erkend: Vanwege de 'Interfakultaire Koördi-
reisburo. PLL7. natiegroep Vredesonderzoek' ontvan-
• Ranking cowboy Tarzan and prince gen we de tijding dat de Amerikaanse
Pacha the Second wish you much love kardinaal J.L. Bernardin, die op 2
and understanding to step with a heart • februari e.k. zal gevierd worden als
of gold and a clear mind into 1984,.. kersverse ere-doktor aan deze univer-
Vibro-mass-age! .. Flash it! siteit, daags voordien een lezing zal
• Ik heb kou. Op 20/ I2 verdween in geven. De lezing draagt dezel~de titel
de Lido nl. mijn donkerblauwe jas, al.s het rapport dat .de Amenka~nse
kakigeel vanbinnen, met dubbele slui- bisschoppen vong 'Jaar nar bu~ten
ting. Adres Leuven: Allaerts R., ?rachten Im.b.1. de ker~bewa~eOlng.
Geldenaaksevest 20. 500 fr. beloning. T.he chal enge of peace. God.s pro-

. .. mise and our response', zo luidt die
• ~e. huur: ruime mooie kamer voor titel, en de lezing vindt plaats op I
mels~es -:-. central~ verwarmmg. - februari om 14 u. in de Grote Aula.
onmldd~IIIJ~ beschikbaar - adres: Bernardin die blijkens de persmede-
Weldadigheidsstraat 41, Leuven; z.w. deling, er rotsvast in gelooft dat de
ter plaatse. verrezen Heer juist in de 'beslissende
• Chris doet al uw typwerk snel, ogenblikken' met ons blijft, zal het
verzorgd en met ervaring (tesissen hebben over de volgende drie punten.
enz.) op een IBM-machine. Tel. na Ten eerste de ontstaansgeschiedenis
18.30 u., 016/563998. van de tekst van de vs-bisschoppen, de
• Nog 1 plaats: Maasmechelen - etische en religieuse fundering van de
Leuven op zondagavond en vrijdag" problematiek van de rechtvaardige
avond. Z.w. Jean-Marie, Weldadig- oorlog. Tenslotte analyseert hij de
heidsstraat 26. Tel. na 19 u. 016 reakties in de kerkelijke en politieke
230105. wereld en bij de publieke opinie. Veto,-
I
1
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ZOEKERTJE: 20 fr.

P. JANSSENS : COLUMN

O.K., U hebt de godganse dag de
mond vol over 1984, telkens U
vanaf nu skripties zal maken of
formulieren invullen wordt U ge-
dwongen 1984 te krabbelen, met
Uw lief of kafee-vrienden hebt U
zich al regelmatig de vraag ge-
steld: "Haalt ... 1984?" Allemaal
goed en wel. Big Brother enzovoort,
Newspeak, dat gamma beheerst U
goed, zo goed dat de volgende zin:
"Daarom eist Big Brother de pers-
vrijheid voor zich op want VRIJHEID
IS KONTROLE" volgens U zeker te
vinden is in 1984, ergens in 'ret
tweede hoofdstuk dacht U...

Mis. Je ziet wat ervan komt. Het
wordt hoog tijd dat er een fatsoen-
Iijke selektie wordt doorgevoerd,
een numerus clausus die een
radikale scheiding aanbrengt tus-
sen de DAN. (Deskundigen Aan-
gaande NineteenEightyFour) en
Ge O.A.N. (Onkundigen Aangaan-
de NineteenEightyFour). Double-
think vanaf vandaag uit den boze,
enkel een D.A.N. heeft recht van
spreken over "1984" (een DAN. is
gemakkelijk herkenbaar aan.", de
Stalin-snor, die uitgedeeld zal wor-
den aan alle D.A.N.'s).

De scheiding tussen kaf en koren
is heel eenvoudig. Vul volgende
multiple-choice test korrekt in,
stuur hem naar VETORWELL,Van

Evensstraat 20, 3000 Leuven en
per kerende post ontvangt U het
D.A.N.-insigne, de snor! Hier gaan
we. ,
1. Hoe luidt de eerste zin van
"1984"?
a) Someone must have been tell-

ing lies about Winston Smith, for
without having done anything
wrong he was arrested one fine
morning

b) It was a bright cold day in
April, and the clocks were strik-
ing thirteen

c) Stately, plump Winston Smith
came from a stairhead, bearing
a bowl of lather on which a mirror
and a razor lay crossed

d) "Winston Smith is not my
lover, he's just a boy who thinks I
am the one"

2. Hoofdpersoon Winston Smith
heeft een panische angst voor
a) duisternis
b) gas
c) kerncentrales
d) ratten
3. Winstbn Smith's (tussen haak-
jes, dat is de hoofdpersoon, wie
nog niet zover geraakt was in het
boek stopt er maar beter mee)
vrouwelijke tegenspeler luistert
naar de naam:
a) Julia
b) Pamela
c) Petra

d) Maggie

4. Wat hoort niet thuis in het
volgend rijtje Newspeak?
a) WAR Is PEACE
b) AUTONOMYIs CONTROL
c) IGNORANCEIs STRENGTH
d) FREEDOM IS SLAVERY

5. Als klassevijand Goldstein op
tv-scherm verschijnt, is het tijd
voor
a)One quarter hate
b) prikaktie
c) Two minutes hate
d) koffiepauze

6. Winston Smith lijdt aan
a) CHRONISCHE bronchitis
b) te hoge bloeddruk
c) een maagzweer
d) cholera

7. In "1984" heet het repressie-
apparaat
a) A.O.P.
b) V.S.O.P.
c) Keepers of the Revolution

(KüR.)
d) The tought police

8. De laatste zin van "1984" luidt:
a) He shook the hand of Big

Brother
b) He killed Big Brother
c) He loved Big Brother
d) He killed Goldstein

Tot in 1985.
P. Janssens

zal ten gepaste tijde nog uitgebreid
terugkomen op deze tekst. laat het
ons voorlopig houden bij de opmer-
merking dat deze tekst in belangrijke
mate afweek van de politiek van
Reagan en co. O.m. vond men dat er
geen situatie denkbaar was, waarbij
iemand op een moreel gerechtvaardig-
de manier een kernoorlog.zou kunnen
beginnen. Ook stelde men zich hoogst
ceptisch t.o.v. het 'beperkte' van een

beperkte kernoorlog. De inleiding zal
gehouden worden door de 'smiling
evergreen' van deze universiteit, Prof.
Leirman.

Westland
New Post

Inzake de Westland New Post, wordt
iedereen die. zich vertrouwd heeft
gemaakt met het dossier, vervuld met
een diep gevoel van onbehagen. Wat
'zijn de achtergronden bij deze recent
ontdekte fascistische organisatie, die
over zeer gespecialiseerde kommando-
eenheden beschikt? Waarom heeft
deze groep diefstallen op haar aktief
van geheime NATO-dokumenten uit de
Belgische generale staf te Evere?
Waarom namen 2 agenten van de
staatsveiligheid, tegen alle' geldende
reglementen in, onder het mom van
infiltratie, leidinggevende posities in
binnen de Westland New Post? Over
de evolutie van ekstreem-rechts in
België (WNP blijkt uit de harde kern
van het als privee-militie verboden
Front de la Jeunesse te bestaan) e.a.
aspekten van de zaak, spreekt Walter
De Bock (joernalist van De Morgen,
die de zaak zeer minutieus gevolgd
heeft) op 25 januari, om 20 u. in
Auditorium Vesalius, op uitnodiging
van de Radikale KriminoJogen. .

VZW
Overspanning

De vzw Overspanning die zegt een
aantal werkgroepen in de kreatief-
artistieke sfeer te overspannen, stelt
vanaf heden een gelijkvloers ter be-
schikking voor mensen of groepen die
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Gebruik onderstaand rooster. I teken pt;; vakje,'l vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d
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met dit soort dingen bezig zijn. Een
gedeelte van het gelijkvloers werd
ingericht als yergader- en tentoon-
stellingsruimte met originele akkomo-
datie. De bestaande samenwerking is
gebaseerd op 'het zoeken naar nieuwe
uitdrukkingsvormen, afficheervormen
en het verwerven van vaardigheid
onder geestesverwanten'. Het atelier
moet een trefpunt worden, een 'kiem
van artistieke uitwisseling en van
zoeken naar gekombineerde uitdruk-
kingsvormen'. Hoe dit verder zal
groeien is evenwel volkomen onvoor-
spelbaar, aldus de vzw. Geïnteres-
seerden dienen zich te wenden tot het
volgende adres:
Diestsevest 283,
3000 Leuven
tel. 016/239465

Kinderkafee
in één van de scoutslokalen aan het
Wezenplein van Heverlee, is sinds
geruime tijd een kinderkafee gehuis-
vest, voor kleuters tussen 1,5 en 3 jaar.
Wie zelf kinderen heeft van die leeftijd,
kan aan het initiatief meedoen, op
voorwaarde dat hij en/of zij bereid is,
minsten één dag in de week, tussen 9 en
16 u., een beurtrol te doen in de
begeleiding van de groep kinderen
(meestal een 8-tal). Tijdens regel-
matige vergaderingen wordt de wer-
king van het kafee door iedereen
besproken. De kosten zijn zeer laag, en
iedereen die meedoet wordt verzekerd.
Geïnteresseerden kunnen voor meer
inlichtingen kontakt opnemen met
Rita (tel 016/480631),
Regien (tel 016/734286) of
Leen (tel. 016/233829).

Universitaire
werkgroep
literatuur

De tweede cyklus van de universitaire
werkgroep literatuur start op donder-
dagavond 26 januari om 20 uur in 't
Stuc, E. Van Evensstraat 2D, eerste
verdieping,en heeft als tema: "Ver-
nieuwende strekkingen in de lite-
ratuur na 1950". De horizon is
internationaal, de klemtoon avant-
garde. Tijdens tien opeenvolgende
donderdagavonden (met uitzondering
van het krokusverlof) zullen worden
behandeld: de evolutie van het proza-
gedicht, teksten van Samuel Beckett,
James Joyce's Ulysses, vormvernieu-
wing bij de Vijftigers, het tema 'femme
fatale' in recente literatuur (Lilith-
motief) e.a.

Dr. Hugo Brems (docent KUL,
poëziekritikus) en Luk De Vos (assis-
tent UIA, hoofdredakteur Restant)
verlenen hun medewerking. De deel-

nemers worden uitgenodigd zelf een
projekt te' ontwikkelen omtrent een
auteur of strekking na 1950. Overigens
blijft het tweede gedeelte van elke
avond yoorbehouden voor diskussie
en presentatie van eigen werk!

Deelname in de onkosten bedraagt
I 200 fr. voor de hele cyklus. Liefst
inschrijven vooraf, via H. Devroe,
Kapucijnevoer 67/15, Leuven.

p.e.s.
Ontmoetings-
groeigroep

Het Psychoterapeutisch Centrum voor
Studenten (P.C.S.) richt een ontmoe-
tingsgroeigroep in voor studenten.

De deelnemers kunnen in de groep:
- spreken over eigen ervaringen,
zowel uit hun persoonlijke leefwereld
als betreffende hun onderlinge felaties.
- meeleven met en ingaan op wat
anderen anderen over zichzelf mee-
delen.
- hun indrukken weergeven over
anderen.
- te horen krijgen hoe ze door
anderen gezien worden.
- ervaring opdoen met en oefenen
van een aantal sociale vaardigheden.

De groep start eind januari en komt
één keer per week samen, gedurende
tien weken. De bijeenkomsten duren
telkens twee uur en zullen vermoede-
lijk doorgaan op woensdagnamiddag
van 14 tot 16 u. of van 15 tot 17 u.,
ofwel op dinsdag in de vooravond van
17 tot 19 u.

Studenten die graag willen deel-
nemen aan deze ontmoetingsgroei-
groep kunnen kontakt opnemen met
het sekretariaat van het P.C.S., waar
een afspraak gemaakt kan worden met
één van de begeleiders van de groep.
KUL-Studentenvoorzieningen
Psychoterapeutisch Centrum
voor Studenten
Naamsestraat 63,
3000 Leuven
Tel. 016/237271.

Diploma's
studentenmaraton

klaar
De studentenmaraton van november
jl. heeft nog een staartje. Wie daar
heelhuids de meet haalde, heeft name-
lijk recht op een heus diploma.
Sportraad-ASR deelde zopas mee dat
1ie diploma's klaar zijn en liggen te
wachten op hun fiere eigenaar. Je kunt
ervoor terecht bij Chris Meulijzer, op
het Sportsekretariaat (nieuw gebouw
.op het Sportkot) tijdens min of meer
normale kantooruren.


