
En·u? Spuiten
Jammer maar helaas. Wij kunnen u deze
week niet verwijzen naar onze lezers-
brievenrubriek. Reden hiervoor is het feit dat
studenten blijkbaar geen aanstoot meer
nemen aan wat zij lezen in Veto. Met pijnlijk
gevolg dat wij geen lezersbrieven ont-
vangen. Daarom deze oproep: indien be-
paalde artikels zure oprispingen of woede-
aanvallen veroorzaken, aarzel dan niet en
klim In de pen. Lovende brieven zijn ook
welkom.

Een volle maand in voorarrest: het zal je
maar overkomen. Maar dat is wat er
gebeurde met drie vrouwen die in Leuven
opgepakt werden voor Illegaal spuiten op de
muren. Deze affaire roept heel wat vragen
op, onder andere over het misbruik van
voorarrest. Een ander aspekt Is echter het
misdrijf zelf: is illegaal spuiten inderdaad te
vergelijken met het 'wildplakken' tijdens de
verkiezingen, zoals de verdedigers stellen?
Enkele beschouwingen daarrond op pagina
9.

Kiezen Pasollnl
Goede raad is duur, maar wij bieden ze
gratis aan. Op de achterpagina vind je een
groot aantal tips in verband met kringver-
kiezingen die deze maand ookjouw fakulteit
zullen aandoen. Als de preses die u verkiest
achteraf een notoire dronkelap en machts-
wellusteling blijkt te zijn, kom dan niet
zeuren dat we u niet verwittigd hebben.

U kent hem waarschijnlijk van films als
Decamerone. Minder bekend is dat hij voor
hij met filmen begon al een hele reputatie
opgebouwd had als kontroversieel dichter
en romancier. Volgende week gaat het over
zijn filmen. Pasolini als kommunist, homo-
seksueel en Friulisch dichter op pagina 8.
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SDI en Centraal-Amerika

Vredesweek 1986
Misschien is de vredes-

week van dit jaar (24-
28 februari) niet onop-

gemerkt voorbijgegaan. Voor-
beschouwingen waren er niet in
Veto, door omstandigheden.
Wel zijn er nu een groot aantal
nabeschouwingen, die je elders
in deze Veto vindt, rond de
centrale tema's.

Lauryssens: ..Deze tema's zijn bepaald
vanuit de evaluatie van de vredesweek
.van '85. Geweldloze weerbaarheid
kwam er vanuit de vaststelling dat dit
bij studenten populair is, gezien het
sukses van basisgroepen en basis-
trainingen daarrond. De konkrete
inkleuring van dat tema is Centraal-
Amerika geworden: vandaar de aan-
dacht voor' "Getuigen voor de vrede"
(een Vlaamse pastorale missie, die van
26 januari tot 16 februari in de vs was
om daar op vele nivo's te praten over
Centraal-Amerika, BB) en "Marcha
por La Paz .....
..De aktualiteit bepaalde dat we

SDI gekozen hebben om een aantal
basiselementen aan te bieden rond
SDI die kunnen aanzetten tot onder-
-PM}(,nl,h.e\rj«~'Mn ...,,,-,,,,,,," -~_ ..~
tema voorzien rond ontwikkelings-
hulp en groene revolutie maar dat
hebben we laten vallen. Twee was al
genoeg.»
Veto: Is er dit jaar niet wat weinig
reklame gemaakt?
Lauryssens: ..Nee, hét'ënige wat we dit
jaar niet gedaan hebben, waren de
pamfletten. Alleen Veto bleef in ge-
breke. Bovendien is de opkomst zeker -
niet slecht (60 aanwezigen op de
SDI-talkshow, 70 op het Centraal-
Amerika debat van Ekonomika-vre-
desweek, BB). T.O.V. '82-'83 hadden we
immers al de verwachting ingekalku-
leerd dat er minder interesse zou zijn.
Er zijn namelijk niet meer de grote'
steravonden met Frank Barnaby ot
Bernard Benson, toen de grote Aula
stampvol zat."

AI sinds een paar jaar is de internatio-
nale Universitaire Vredesdag van
I maart in Leuven uitgegroeid tot een
hele week met centrale aktiviteiten
waarvan het tema bepaald wordt door
de werkgroep vredesaktie, zelf een

T

Naast die centrale tema's is er echter
ook ruimte voor fakultaire initiatieven
om vanuit de eigen discipline een
willekeurig tema te belichten. Dat kan
gaan over ontspanningspolitiek (Poli-
tika), vredesopvoeding (Pedagogie) en
het belang van filosofie voor de
vrede(sbeweging). Daarnaast waren er
aktiviteiten in Wis- en Natuurkunde,
Theologie en Ekonomie. Belangrijke
afwezige in dit lijstje is L & W.

---~----~-_ .. ,--

NIET IEDEREEN IS GELUKKIG. Omdat de Elfstedentocht (zie p. 10) moest en zou doorgang vinden. werden de
binnenwateren in Friesland met opzet bevroren gehouden. IJsbrekers mochten niet uitrukken om voor een vrije
doorvaart te zorgen. 10miljoen TV-kijkers en een miljoen toeschouwers zul/en dit niet zo erg gevonden hebben. Maar
de heren en dames binnenschippers waren er veel minder over te spreken. Om aan hun ongenoegen uiting te geven.
richtten.zij naar aloude Hollandse protestgewoonte ten ijstentenkamp op. (foto Veto)

Film- en videofestival tVrouwen van overal'

Over heksen en polygamie Tema's
Het Strategisch-Defensie Initiatief
(SDI of Star Wars) en geweldloze
weerbaarheid waren de centrale tema's
van 1986. Aan Annemie Lauryssens,
voorzitster werkgroep vredesaktie,
vroegen we hoe men bij die tema's
gekomen is.Onze universiteit wordt wel eens verweten een ivoren toren te

zijn. Wereldvreemd, niet geëngageerd. Studenten vergaren
hier kennis, studenten en proffen doen aan weten-

schappelijk onderzoek en sommigen voelen zich zelfs geroepen om
te specialiseren. Een specialist is dan iemand die over een bepaald
iets al/es weet, een vakspecialist of een vakidioot zoals u zelf
verkiest. Maar wat bestudeert men hier eigenlijk, wat onderzoeken
onze universitairen en door wie wordt dat bepaald? Kritikasters
beweren wel eens dat de akademische materies te abstrakt zijn,
gericht op eigenbelang of industrieel belang, maar niet gericht op het
belang van de bevolking.
Nochtans, er zijn nog positieve geluiden. Het initiatief van

'vrouwen van overal' is er zo één. Hier zette een werkgroep van
sociale pedagogiek zijn schouders onder een tema dat op zijn minst
de helft van onze bevolking aanbelangt met name het vrouwelijk
deel van de bevolking, en hopelijk blijft het daar niet bij.
We gingen ons licht opsteken bij Goedele Schuerman en Luc

Degrande van de projektgroep Fienemanie uit sociale pedagogiek.

konden wij dat doen door de pro-
blematiek van emancipatie bespreek-
baar te maken aan de hand van film
en/of video. En emancipatie zien we
dan ruimer dan alleen vrouwen-
emancipatie. Ook de mannenernanci- ,
patie willen we bespreekbaar maken of
onderzoeken.»
«En tenslotte hebben we al vaak

moeten vaststellen dat film-nabespre-
kingen niet erg uitgewerkt zijn. Van-
daar ook het idee van het werken met
en vooral ook het nabespreken van
films.»
..We moesten ons dus allereerst gaan

inwerken in de problematiek, infor-
matie doornemen en een bibliografie
opstellen. Bovendien moesten wij de te
volgen werkwijze, de metodiek - in
casu de vormende waarde van een
videovoorsteUing - onderzoeken.»
Veto: Heel konkreet nu. hoe ging dat in
zijn werk?
Luk: «Naast de teoretische benadering
van ons tema moést de projektgroep
ook praktisch-organisatorisch de han-
den uit de mouwen steken, en dat is
letterlijk dan. Er komt heel wat bij

_ kijken bij de organisatie van zo'n
Veto: Een filmfestival organiseren. niet festival. Van het reserveren van zalen,
direkt de normale gang van onderwijs of video-apparatuur, het uitnodigen van
onderzoek in onze Belgische universi- mensen, geschikt voor het leiden van
taire wereld. Is die manier van werken "filmnabesprekingen, enz... het uit-
wel wetenschappelijk verantwoord? nodigen van de pers, het maken van
Luk: «De projektgroep heeft twee folders en affiches, het zoeken naar'
doelen voor ogen: enerzijds wil Be- organisaties die met ons projekt wil-
vrijdingsfilms de dokumentaire reeks den meewerken en mee ondersteu-
promoten en dat is dus een belangrijk nen.»
deel van ons werk. Deze reeks pro- «Die praktische organisatie is voor
moten in funktie van een sterkere ons eigenlijk zeer leerrijk geweest. We
belangstelling bij de doelgroep. An- vinden het trouwens één van de
derzijds wilden wij ook inhoudelijk belangrijkste taken als sociaal peda-
gaan werken met de reeks. Konkreet goog te lereri zoeken naar de 'juiste

wel weken naar de meest geschikte
metode. En dit leer je enerzijds door je
ervaring, anderzijds door andere be-
geleiders te observeren, door anderen
bezig te zien.»
«Een metode zoeken is wals zoeken

naar een goed receptenboek. Zelfs met
een goed recept moet je als kok nog
altijd kijken dat het gerecht niet
aanbrandt. Zoeken naar metodieken is
ook een proces dat groeit. Je moet zelf
leren omgaan met die metodieken, je
moet leren omgaan met mensen; met
die bepaalde metodes ... Een metodiek
kan je een houvast geven maar je moet
op de k..mkrete situatie blijven in-
spelen.»
Veto: Vanwaar die interesse voor eman-
cipatie? Is .dat niet wat voorbij ge-
streefd?
Goedeie: «Enerzijds was erbij ons een
stuk nieuwsgierigheid. Veel mensen
praten vaak over emancipatie, wij
trouwens ook, maar als je goed luistert
weten we er niet zo veel van. Ander-
zijds is er zeker ook het facet van de
mannenemancipatie, waar wc wilden
aan werken.»
«De vraag ook hoe mannen iets

kunnen veranderen aan zichzelf, hoe
we de 'typisch mannelijke en vrouwe-
lijke rolpatronen' kunnen doorbreken.
Kunnen mannen en vrouwen niet
gewoon samenwerken aan dat emanci-
patieproces 7"
Veto: We kunnen een onderscheid
maken tussen individuele emancipatie

ftI'YeI& op p.l'

persoon op de juiste plaats', leren
zoeken naar begeleidend materiaal,
waarnaar je de mensen kan verwijzen
wanneer ze nog meer informatie willen
rond een bepaalde tematiek, leren
zoeken naar geschikte promotiekana-
Jen, enz... Je kan alleen maar een
aanzet geven, stimulansen aanbieden
aan de mensen. Meer kunnen en willen
wij niet doen. Het emancipatieproces
bijv. moeten de mensen zelf door-
maken. Wij moeten dus leren be-
geleiden, in plaats van leiden.»

Metode
Veto: Het zoeken naar metodieken voor
een nabespreking lijken mij nogal
belangrijk. Kan je daar wat meer over
vertellen?
Luk: «Een goeie film vraagt ook een
evenwaardige nabespreking. Vele be-
geleiders schieten op dat vlak nogal
eens tekort zodat veelal de oor-
spronkelijke bedoelingen van de ver-
toning de mist ingaan»
«Je moet voor een nabespreking

rekening houden met zeer verschillen-
de faktoren: bijvoorbeeld de grootte
van de groep, de leeftijd van de mensen
waarmee je werkt, is het een homogene
groep of een heterogene groep, is het
tema toegankelijk of eerder taboe
enz... Je moet ook rekening houden
met de ruimte waarin je moet werken
en de tijd die beschikbaar is...»
«Dé metode zal je allicht nooit

vinden omdat dit van teveel wisselende
faktoren afhankelijk is. Maar je kan

van de vrouw in de uiteenlopende
,kultuurgemeenschappen. Wij, van on-
ze kant, wilden werken rond emanci-
patie, zowel vrouwen- als mannen-
emancipatie>

Veto: Projektonderwijs. een zeldzaam-
heid aan de unief. Ik ben een leek op het
vlak. Vertel eens?
Luk: «Wel, in pedagogie moet je na
2de kan een keuze maken welke
richting je uitgaat. Wij hebben ge-
kozen voor sociale pedagogiek en
binnen deze richting wordt er projekt-
werk georganiseerd. Wij hebben dus
binnen sociale pedagogiek gekozen
voor een projekt dat vanuit Be-
vrijdingsfilms werd voorgesteld.»
«Het voorstel van Bevrijdingsfilms

was het volgende: 'Een mini-film-
festival organiseren rond de dokumen-
taire reeks 'Frauen der Welt' van de
kineaste Marie-Claude DefTarge. Deze
reeks is een weergave van haar kijk op
de situatie van de vrouw in de wereld.
Het is ook een kultuurhistorische en
sociologische duiding van de positie

Filmfestival
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krijgen van meer kansen. Het opeisen
van tijd, ook voor mezelf, om als man
te kunnen werken en leven in een
gezin. Iets waar veel mannen nu geen
recht op hebben.»
Veto: In jullie benadering van het tema
emancipatie mis ik toch wel een stuk het
maatschappelijk-politiek aspekt dat er-
aan verbonden is. Individuele emanci-
patie is nodig maar moet vroeg of laat
ook geïntegreerd worden in de maat-
schappij, in je leefwereld, in zijn sociale
en ekonomische kontekst.
Luk: «Ja dat hebben we misschien wel
wat verwaarloosd. Misschien gewoon
wegens tijdgebrek, of gewoon ver-
geten.»
Veto: Er gebeurt dus aan onze unief toch
maatschappij-betrokken onderzoek?
Goedeie: ..Je moet dat toch relati-
veren. Kijk, wij werken hier nu een
gans jaar aan dit projekt. Je steekt
daar veel tijd en energie in. Je leert er
enorm veel mee. Maar op het einde van
het jaar moet je nog zoveel kursussen
blokken. En dan is plots die ervaring
van het projektwerk niet meer van tel.
In de puntenverdeling zie je dat het
projektwerk ook niet echt naar waarde
wordt geschat. De teoretische kennis,
het louter reproduceren, wordt nog
steeds belangrijker geacht.»
Veto: Ons - onderwijs dringend aan
emancipatie toe?
Goedele en Luk: «Zo zou je het kunnen
omschrijven, ja,»

Geen respekt voor heilige koeien
Van 8 tot 14maart gaat er in Leuven een film- en videofestival door rond
het tema 'vrouwen van overal'. Hier worden voornamelijk dokumen-
taire films getoond van de kineasten Gordian Troelleren Marie-Claude
Leffarge. Voor velen in België misschien nog onbekende namen. De
dood van Deffarge in '84, tengevolge van een hartaanval doorkruiste de
plannen van het tweetal. Het unieke filmmateriaal dat in de loop der
jaren door haar en Troeller werd gerealiseerd, verdient meer dan een
vage bekendheid bij insiders. Een aanloop daartoe werd gezet toen twee
dokumentaires van hen deze zomer door Panorama op de BRT werden
uitgezonden, namelijk: 'Veelwijverij maakt vrij' en 'De heilige koeien
van de vooruitgang'. Maar daar mag het niet bij blijven. We laten hen
daarom zelf nog even aan het woord:
"Geen respekt voor heilige koeien is de meest geschikte titel, lijkt me, om
ons joernalistiek en filmisch werk te benoemen. We verwierven in de tien
jaar als verslaggevers bij Stern en in de daaropvolgende tien jaar als
filmmakers bij Radio Bremen bekendheid bij het tijdschrift- en
televisiepubliek als geëngageerde, vaak lastige en kritische auteurs."

"In 1974 begonnen we daar aan een 2l-delige reeks die, volgens de
toenmalige perskritieken. 'een mijlpaal in de diskussie over de
ontwikkelingspolitiek' was. We hebben een jarenlange ervaring wat
betreft betrekkingen met de Derde Wereld. Wij waren getuige van de
kulturele en wetenschappelijke ontaarding, veroorzaakt door de
koloniale machten. We hebben landen bezocht die geen onder-
ontwikkeling en armoede gekend hebben, zolang ze zich buiten het
ekonomisch wereldsysteem konden houden (Jemen en Oman). We
konden vaststellen dat onderontwikkeling pas begint als de ekonomie·
van een land op de behoeften van een machtiger handelspartner gericht
wordt. Onze ervaring is dat het Westers etnocentrisme en het blinde
geloof in de 'vooruitgang', het begrijpen van andere kulturen onmogelijk
maken, en verantwoordelijk zijn voor de ekonomische, kulturele en
politieke chaos in de Derde Wereld-landen."

"Tijdens ons werk kwamen we tot de konklusie dat alle
onderdrukkings- en uitbuitingsmechanismen uiteindelijk één gemeen-
schappelijk vertrekpunt hebben: de patriarchale ordening en het daaruit
voortvloeiende recht van de sterkste."

Voor meer konkrete informatie zoals waar en wanneer u die mms kan
bekijken kan je terecht in Veto's agenda.

Muzikanten gevraagd
Mijn naam is ..
en ik ben te kontakteren op het volgend adres:

Mijn kring of vereniging is: ..
Met een groepje van personen zouden wij graag het (de)
volgende genre(s) spelen: .

op de volgende instrumenten: ....

en als het mogelijk is liefst op de volgende plaats: .

(af te geven aan je kultuurverantwoordelijke of op 't stuc: bij
Nikol Wellens of Rita Valkeneers op de 2de verdieping)

Vlooien
Onze redaktie ontving een merkwaar-
dige persmededeling van Filip Mar-
tens namens het presidium van KVHV-
Leuven, waarvan wij de tekst graag in
extenso weergeven:
"Het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond Leuven vraagt zich af
waarom het ANZ (Algemeen Neder-
lands Zangfeest) niet gereageerd heeft
op het publieke misbruik van de door
haar gekozen slogan voor het komen-
de zangfeest.

Onder het motto 't is mijn volk blijf
eraf en geen vreemden tot heersers in 't
land organiseert de Nationalistische
Studenten Vereniging (NSV) op don-
derdag 27 februari 1986 een hoofd-
zakelijk anti-gastarbeiders betoging.
Wij kunnen alleen maar betreuren dat
de slogan van het zangfeest op derge-
lijke manier misbruikt wordt.

We willen er echter ook op wijzen
dat de gekozen slogan voor dubbel-
zinnige interpretatie vatbaar is en
zeker niet aansluit bij de leefwereld en
het politiek taalgebruik bij jongeren.

Dit archaïsch woordgebruik is in
tegenstelling met de wil om de Vlaam-
se Beweging te verjongen en nieuwe
impulsen te geven.

Enkele opmerkingen toch: het is
mooi dat het- KVHV zich distantieert
van de fascistoïde kampanjes van het
NSV. Tegelijk zit er iets bijzonder
eigenaardig in deze distantiëring: het
KVHV stelt de organisatoren van het
ANZ voor als een stel kerstekinderen

. die ongelukkigerwijze een dubbelzin-
nige slogan hebben gekozen. Dat is
eigenlijk om te gieren: sinds jaar en
dag is er heibel op het ANZwegens het
zingen van het Zuidafrikaans volks-
lied. Jarenlang zijn geuniforrneerde
bendes daar bijzonder welkom ge-
weest. En in het meest recente nummer
van het ANZ-tijdschrift (1114, p. 5)
sleurt niemand minder dan Davids-
fonds-voorzitter Clem De Ridder el
een Cyriel Verschaeve bij om het tema
Geen vreemden als heersers in 't land te
verduidelijken: "Omdat het lied van
gedachten krachten maakt is elk
Vlaams-Nationaal Zangfeest vanouds
én zingen én belijden." Wat Verschae-
ve met dat belijden bedoelde hebben
honderden Vlaamse jongens aan het
Oostfront mogen ondervinden.

Wat krijg je ook alweer alsje met de
hond slaapt? Precies. 0
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Vrouwen van overal
venola v.. p. 1

en maatschappelijke emancipatie. Is dal
geen bredere en eventueel boeiender
invalshoek?
Goedeie: «Beide facetten zijn allicht
belangrijk. Maar bij ons trekt de
individuele emancipatie toch de mees-
te aandacht.»
Luk: «Wij willen mensen, individuen
- en ook onszelf - bepaalde tema's
aanbieden, een aanzet geven tot be-
wustmaking. We kunnen dan alleen
maar hopen dat ze daarna tot daad-
werkelijke akties over gaan, hiermee
bedoel ik dat ze daadwerkelijk iets
gaan doen om bijv. het emancipatie-
proces bij zichzelfen in de maatschap-
pij op gang te brengen.»

«Wij willen in ieder geval geen
missionaris spelen die zijn boodschap
kost wat kost wil doorgeven.»

..De mannen van sociale pedagogiek
zijn, denk ik, ook niet de doorsnee
mannen. Ze zijn al voor een deel
geëmancipeerd, dat maakt het mak-
kelijker.»
Veto: ???
Goedeie: «De ideeën voor de projekt-
groep zijn met ons vijven bijeen
gebracht, iedereen had zijn/haar eigen
inbreng. Het idee om te werken rond
mannenemancipatie is een voorstel
van de mannen uit de projektgroep en
ik vond dat erg positief. Spijtig dat er
nog niet veel rond gebeurd is. Het is
ook wel een moeilijk tema. Vaak wordt
emancipatie door mannen, door de
maatschappij als bedreigend aange-
voeld. Het wordt gezien als een soort
inlevering. Je moet een deel macht
opgeven. In het huishouden werken,
de vaat doen wordt maatschappelijk
immers niet zo hoog aangeslagen. Die
stap naar beneden toe kunnen mannen
nog wel zetten. Maar vrouwen die uit
werken gaan, of ook kaderfunkties
gaan bekleden, dat is al wat anders.
Mannen kunnen zich dan bedreigd
voelen. Een soort verlies van terri-
torium.»
Luk: ..Persoonlijk voel ik dat niet aan
als een bedreiging. Integendeel, voor
mij betekent emancipatie juist een
verruiming van mijn leefwereld. Het

een ~aarheid als een koe

minimale prijzen
maximale kwaliteit

en meteen
ACCO-AANDEEL EXTRA·VOORDEEL

Eén vrouw,
vier mannen

Veto: Goedeie, jij bent de enige vrouw
. tussen vier mannen in deze projekt-
groep. Geen moeilijkheden gehad?
Goedeie: ..Nee, ik zeg zo al niet veel,en
als ik dan al iets zeg zijn de jongens
waarschijnlijk blij dat ik wat feedback
geef, of wat bijstusr.»

TIENSESTRAAT 134·136 - 3000 LEUVEN
Tel. : 016/233520
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IJzig bier bij vriesweer

Ter gelegenheid van het
honderdjarige bestaan van
het Vlaamse Rechts-

genootschap (VRG) werden tal
van aktiviteiten georganiseerd.
Meest in het oog springend was
uiteraard de wereldrekordpo-
ging.

Donderdag 27 februari om 14u.
Ondanks het gure weer kreeg het
VRG toch vele belangstellenden warm
voor een trip naar de autovrije Oude
Markt. Opzet van het hele gebeuren
was tweeduizend studenten na elkaar
een adfundum te laten plegen, om alzo
een plaatsje in het Guiness book of
Records te bemachtigen. Het vorige
officieuze rekord stond op naam van
een vijfhonderdtal Noorderburen.
Een lokale brouwerij sprong als

sponsor mee het vat in teneinde ook
een wereldreputatie op te bouwen. Het
speciaal bedrukte geschenkglas met
VRG logo én de inhoud werd dan ook
door haar verstrekt. Voor de buiten-
wereld werd het klichee van de

student-zuipschuit nog maar eens
bevestigd in het jaar van het bier.
Als "prominent" werd burgemees-

ter Van Sina gevraagd de eerste pint te
ledigen. Zich bewust van de belang-
stelling aarzelde hij niet zijn stad
alsook zijn industrie op te hemelen.
Zijn meer dan zwakke bierdrinkers-
kapaciteit verdient nochtans een eer-
volle vermelding.
Gerechtsdeurwaarder Vanheukelen

observeerde 170I zwelgende studen ten
tussen 14.33 en 17.37u. Hoewel geen
2000 bierliefhebbers, toch voldoende
om het gegeerde te verwerven. Een
sukses voor het VRG, ondanks de
noodzakelijke stop van de poging
wegens een glazentekort. Tachtig be-
wakers slaagden er immers niet in de
glasvoorraad afdoende te beschermen
tegen niet deelnemende soevenirja-
gers.
Het VRGhaalde haar slag toch thuis.

Een heus rekord én werlr voor de
geneesheren ...

•
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"Dirk Van Duyse Sinds WC's in geheel Leuven stukspringen kennen de openbare toiletten op de Oude Markt een
Geert Coene rekordopkomst. (foto Veto)

Alweer!
VTK vergaderde

gevolgen). Gezien de geschatte kosten
van 75000 fr werd er geopperd dat er
beter een "goedkoper" persoon zou
uitgenodigd worden die evengoed op
de hoogte zou zijn. Bovendien moest
de "tegenpartij" ook aan het woord
gelaten worden.

Germania
Een heel tijdje geleden zijn de schach-
ten van VTK tijdens hun doop "bin-
nengevallen" op de dOOp-TD van
Germania. Dit hield in dat een
honderdtal personen binnengedron-
en zijnin zaal Broadway.zonder de.
normale inkom te betalen. Germania
nam dit niet en vroeg schadevergoe-
ding. Vanuit VTK werd er dan voor-
gesteld om twee vaten te geven: één in
de fakbar van L & W, één in die van
VTK. Vermits de fakbar van L & W
financieel geen bindingen heeft met
Germania, heeft het geven van een vat
geen enkel positief effekt op de kas van
Germania.
Gerrnania vroeg nog steeds een

schadevergoeding van 4000 fr (voor
ongeveer 100 "binnengedrongenen").
De TK-raad vond dat VTK toch heeft
bijgedragen aan de sfeer op die TD, eri
dat Germania toch profijt deed dank-
zij de winst op de drank. Daarom werd
er gesteld dat VTK zo genereus is om
twee vaten te geven, één in de fakbar
van L & W, en het tweede in de eigen
fakbar, gelegen aan VTK. De bal is
hiermee teruggespeeld aan Germania.

Het volgende diskussiepunt was Kul-
tuurraad. Samen met het referendum
over ASR-KrULvan een tijdje terûg was
er ook gepeild naar de interesse voor
Stuc-Kultuurraadwerking. Helaas wa-
ren de resultaten daarvan nog niet
bekend. Het bestaan zelf van Kultuur-
raad werd niet in vraag gesteld, ook
niet de doelstelling dat Kultuurraad
voor die organisatie moet zorgen die
de kringen niet kunnen organiseren.
Uit de diskussie achteraf bleek dat

VTK vier puntjes naar voor kon
schuiven als zijnde opbouwende kri-
tiek. Er zou meer studentgericht
moeten gewerkt worden; er zou meer
aan vorming moeten gedaan worden,
vooral voor kandidatuurstudenten;
het zou er minder elitair aan toe
moeten gaan; en nieuw bloed in de
struktuur zou ook geapprecieerd wor-
den.

Onderwijswerking
De nieuwbakken onderwijswerkgroep
van VTK stond ook op de agenda. Er
blijkt heel wat aan de hand te zijn in
verband met de tekenzittingen. Som-
mige departementen hebben hierover
alternatieven geformuleerd. In de
stemming na een verhitte diskussie
bleek dat de studenten op de TK-raad
ongeveer allemaal voorstander waren
van een multidisciplinair ontwerp in
plaats van het aanleren van computer-
programma's.
Nog een probleemgeval is de reis-

week. De proffen geven een week geen

les, en de studenten kunnen dan op reis
gaan (met inbegrip van enkele bedrijfs-
bezoeken). Het blijkt echter dat een
meerderheid thuis blijft en dat ligt de
proffen en de mensen, die ~ meegaan
zwaar op de maag. Een enquete zal
meer licht in de duisternis moeten
brengen.
Na de oekendrnakmg van de resul-

taten van het (geflopte) referendum
werd er overgegaan tot het bepalen
van het verkiezingsreglement voor dit
jaar. De meerderheid vond dat het
reglement open moest staan voor het
fenomeen "lolploegen" ; dit zijn men-
sen die opkomen voor de verkiezingen
om leute te maken, zonder het gevaar
om verkozen te worden. Deze 101-
ploegen die vroeger dikwijls voor de
sfeer op het verkiezingsdebat zegden,
evenals de serieuze ploegen, krijgen
voor hun loltrapperij of hun kam-
P&1PC'2S00fr van VTK.
Na de varia toog iedereen vermoeid

kot-waarts, Vermoeid door de lange
duur van de vergadering. Als bepaalde
mensen zouden inzien dat meer ver-
gaderingen een verlichting zou be-
tekenen van de agenda, en de jaar-
verantwoordelijken hierdoor meer de
indruk krijgen dat zij werkelijk mee
kunnen beslissen wat VTKnaar buiten
uit verkondigt, dan zouden de ver-
gaderingen korter en interessanter
worden.

Bruno Peeters

Voulez-vous
danser?
MEDICA - De typische danspartijen
rond het middernachtelijke uur uit
"the gay nineties" kennen tot groot
vermaak van de geneeskundestuden-
ten een levendige revival onder de
charmante leiding van Cathérine, Me-
dica's kultuurverantwoordelijke. Ze is
niet alleen bijzonder knap in het
uitdokteren van de verrukkelijkste
kosmetische preparaten, maar deze
kunstzinnig aangelegde dame geeft
ook blijk van een grote originaliteit bij
de organisatie van een diskreet bal
masqué.
De rustige muziek van wals, tango,
quickstep en foxtrot zal temidden van
een fraai versierde zaal vervloeien tot
een orgie van waxine-lichtjes en zil-
veren theeserviezen. De jonge dames,
keurig gechaperonneerd, kunnen zich
er tegoed doen aan kersenbonbons,
geroosterde zoute amandelen, gevulde
schuimpjes en passende likeuren. De
heren die hun Spartaanse levenswijze
eventjes terzijde zetten realiseren zich
nu ook dat ze met elkaar van het goede
der aarde mogen genieten. De beko-
ring van een mooi blaadje tabak en van
de goudbruine broeders die armagnac
en cognac toch zijn, temmen feilloos
de al te wakkere geest en weten de
goede uren te rekken. Kortom een-
ieder die zijn fors embonpoint of zijn
geweldige boezem met een fraai gebor-:
duurd kledingsstuk kan verdoezelen
wordt vriendelijk uitzenodigd op Me-
dica's bal masqué op vrijdag 7 maart
om 21.00 uur in de hall van Gasthuis-
berg (Onderwijs en Navorsing).

Dirk Poelaert

,..

De Vlaamse Technische
Kring (VTK), de fakul-
teitskring van de burger-

lijk ingenieursstudenten, re spek-
teert zichzelf. Als zij iets doet, wil
zij dat goed doen. Dit jaar wordt
er gestreefd naar een drievuldig-
heid: drie algemene vergade-
ringen, drie TD's en vanaf maan-
dag 3 maart drie externe TK-
raden. Dit zijn de uitgebreide
presidiumvergaderingen, be-
,&taande uit alle jaarverantwo
delijken en het presidium (cfr.
Inspraak van de basis, Veto nr.
8). Als VTK het nodig vindt om
zo weinig frekwent te verga-
deren, dan moeten er wel interes-
sante zaken besproken worden.

De opkomst van deze heugelijke
bijeenkomst was eigenlijk vrij groot.
Zeker gezien de manier van aankon-
digen. De uitnodigingen voor de
jaarverantwoordelijken (met daarin de
agenda) werden pas donderdag 27
februari gepost. In de editie van
maandag 3 maart van het wekelijks
informatieblaadje bakske stond er
niets te lezen over het doorgaan van de
externe TK-raad. In feite zijn dit
evenwel open vergaderingen waar
iedereen binnen mag. Maar zijn de
vergaderingen met weinig aanwezigen
niet de meest efficiënte? Kwestie van
hoe minder zielen, hoe meer vreugd.

Zuid-Afrika
Eerste diskussiepunt: bespreking van
de raden. De vertegenwoordiger van
kringraad vroeg op de eerste plaats
aandacht voor de akties rond de
regeringsmaatregelen. Wonder boven
wonder bleek VTKakkoord te kunnen
gaan met de platformtekst van het
Nationaal Aktie Komitee (NAK). Als
steun aan het regionaal aktie komitee
(en aan de organisatoren van de
. schattenjacht) werd een bijdrage van
500 fr gedaan.
Op de tweede plaats werd er

nogmaals de aandacht gevraagd, maar
dan voor de Zuid-Afrika problema-
tiek. Vanuit de ASR is er gevraagd in
welke mate de kringen willen bij-
dragen voor het uitnodigen van de
Zuid-Afrikaanse (zwarte) bisschop
Mkatshwa (cfr. Demoeizamewegnaar
het medebeheer,Veto 18).
De kring van de studenten van de

aanvullende licentie informatika
(DALI) had VTK gevraagd een brief
naar professor Snoeys, dekaan van de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen,
mee te ondertekenen. In deze brief zou
er aangedrongen worden dat hij dan
op zijn beurt op Akademische Raad
zou aandringen op het uitnodigen
door de KULvan bisschop Mkatshwa.
De externe TK-raad van VTKachtte dit
niet nodig. Het was evenmin nodig dat
de studenten die persoon zouden
uitnodigen (met bijhorende financiële

RvS-begroting
Op de agenda van de

vergadering van de
Raad voor Studenten-

voorzieningen (RVS) vorige vrij-
dag stond naast het bepalen van
een standpunt ten aanzien van de
regeringsmaatregelen ook de
verdeling van 'de toelagen voor
studentenorganisaties centraal.
De vergadering kende een ge-
animeerd en bijwijlen heftig
verloop.

Dat er regeringsmaatregelen op komst
zijn die studenten en jongeren in het
algemeen verder in de afgrond duwen,
zal de aandachtige lezer(es) wellicht
bekend zijn. Reeds de vorige verga-
dering werd door de studentendelega-
tie gevraagd aan de RvS om over het
eisenplatform van het nationaal aktie-
komitee (zie Veto vorige week) een
standpunt in te nemen. Dit leek hen
logisch daar RvSbelast is met het beleid
van de sociale sektor aan de KUL en
alsdusdanig direkt gekonfronteerd
wordt met o.a. de blokkering van de
sociale toelagen.

Malaise
Maar (vooral) de akademische fraktie
van de RVS dacht er anders over. Ze
beweerden dat het platform nogal
verdedigend is opgesteld en dat de
maatregelen nog niet konkreet uit-
gevoerd zijn. Bovendien wezen ze erop
dat het platform te konkreet was en in
te negatieve bewoordingen geformu-
leerd zou zijn.
Is dit niet eerder een alibi dan een

gefundeerd argument om geen stand-
punt te moeten innemen? De studen-
tendelegatie vreest van wel. U merkt
het wellicht al, tot een stemming over
het platform kwam het niet en er werd
voorgesteld om een tekst op te stellen
waarin erop gewezen zou worden 'dat
de regering bekommerd moet zijn om
de toekomst van de jeugd'. De studen-
ten hadden de indruk dat voorzitter
Masschelein ten allen prijze wilde
vermijden dat RVS met een duidelijk
standpunt naar buiten zou treden.
Het is de zoveelste eksponent van de

recente malaise rond het innemen van
standpunten, die als een kankergezwel
zowat alle geledingen van de unief
aantast: de studenten vergaderen ein-
deloos om te beslissen of een bepaald
probleem nu al dan niet studenten
aanbelangt en of ze daarover dan al
dan niet een standpunt mogen over
innemen; de rektor dumpt, handig
maar niet onopgemerkt, de Zuid-
Afrika problematiek in een kommissie
en prof. Masschelein stuurt de RVS
voorzichtig in de richting van een
beleefde opmerking in plaats van een
standpunt in te nemen. Schrik om de
rektor voor te zijn?
Ook de verdeling van de toelagen aan
studentenorganisaties (ASR-KrUl)
stond op de agenda. Op de ver-
zoeningsvergadering werd overeen ge-
komen om de nieuwe koepel te starten

op I september en dus voor de eerste
8 maanden van het burgerlijk jaar
dient het geld tussen ASR en KrUL
verdeeld te worden. De voorzitter stelt
voor om het budget voor studenten-
organisaties niet voor 8 maanden,
maar voor 6 maanden vast te leggen:
hij zag het als een middel om druk uit
te oefenen op de aanslepende ver-
zoening. Dit voorstel werd aanvaard:
het gaat over een bedrag van 6 miljoen
die verdeeld moet worden over kul-
tuurraad, sportraad, ASR (kringraad,
sociale raad, veto) en KrUL. Voor de
afsplitsing KrUl-ASR bestond er een
verdeelsleutel van de subsidies binnen
ASR. Ook dit jaar zou die voor
kultuurraad en sportraad gehand-
haafd blijven.

Nikske werking
Van ASR-zijde werd er op de raad

sterk op gehamerd dat KrUL geen
subsidies zou ontvangen, eenvoudig-
weg omdat ze geen werking hebben.
Van sociale werking bij de KrUL heeft
ASR niets gemerkt. Dit wordt ronduit
toegegeven door de KrUL (sic) maar
naar eigen zeggen beschikken ze wel
over een onderwijswerking: de repetito-
raten in ekonomie en hun komputers.
Vanuit ASR-zijde wordt daarop ge-
replikeerd dat dit hoegenaamd geen
onderwijswerking is: wanneer er te-
korten worden vastgesteld in het
universitair onderwijs, in dit geval te
weinig monitoraten en te weinig
komputers, dan moet de studenten-
beweging dat niet zelf organiseren (ze
heeft daarvoor niet 'de nodige mid-
delen), maar de situatie aanklagen en
aktie voeren. Aangezien KrUL dus
nikske werking heeft, moeten ze ook
geen subsidies ontvangen voor Faze,
daar dit op geen werking steunt.
Nagenoeg de volledige RVS heeft

felle kritiek op de organisatie van de
repetitoraten voor KrUL: daarvoor
mogen geen sociale gelden aangewend
worden en het is in tegenstelling met
een vroeger gemaakte afspraak. Iede-
reen is wel akkoord om KrUL geen.
subsidies te geven voor sociale wer-
king, maar vinden toch dat ze subsi-
dies moeten krijgen voor onderwijs-
werking en Faze. De ASR studenten-
delegatie begrijpt deze houding geens-
zins en protesteert fel: zowel de
personeelstraktie als de proffen heb-
ben felle kritiek op KrULs onderwijs-
werking en toch krijgen ze er subsidies
voor! De beschikbare gelden voor
onderwijswerking en studentenpers,
de grote twistpunten, worden verdeeld
als volgt: ASR 3/4 en KrUL 1/4.
De vergadermoeheid zal er wellicht

toe bijgedragen hebben dat deze
laatste stemming wat overhaast diende
te gebeuren: in de sfeer van 'dan zijn
we er vanaf in plaats van grondig naar
de argumenten van de verschillende
partijen te luisteren. De ASR-afge-
vaardigden beklagen er zich over dat
ze daar werkelijk op tafel moeten
bonken, vooraleer er geluisterd wordt.
En als ze dan luisteren, dan trekken ze
niet de voor de hand liggende kon-
klusies. Marc Sys



nen van produktie - en dus inkomen
- uit de landbouw. Bijvoorbeeld: het
onkruid dat vroeger doór de boer
weggeschofTeld werd, wordt nu bij
Bayer in Antwerpen vernietigd in'
chemische reaktoren.
Het herleiden van het probleem tot

een aantal ekonomische basisgegevens
(een geringe prijselasticiteit voor land-
bouwprodukten, de onvermijdelijk-
heid van verschuivingen bij een andere
dan de evenwichtsprijs, een oververza-
digde wereldmarkt) is echter wel een
interessante intellektuele bezigheid,
maar het brengt ons nog geen stap
dichter bij een oplossing. Hier schoot
professor Boddez dan ook schromelijk
tekort. Of was hij niet in een oplossing
geïnteresseerd? Hoe dan ook, de
weerslag op de ekonomie als onze
markt plots overspoeld zou worden
door granen en vlees aan wereldmarkt-
prijzen rou ook niet onverdeeld posi-
tief te noemen zijn, dunkt me.
Na het innemen van de standpunten

was er gelegenbeid voor het publiek
om vragen te stellen, met de bedoeling
een diskussie uit te lokken. Dat
mislukte schromelijk: de heren kenden
elkaar veel te goed en bleven zorgvul-
dig uit elkaars vaarwater, voor zover
ze het al oneens waren. Wel werden er
een paar technische zaken toegelicht.
Zo bijvoorbeeld dook al onmiddel-

lijk de 'omgekeerde vraagkurve' op.
Dit is de basis voor een geliefkoosd
argument van de landbouworganisa-
ties: als de prijzen dalen. zou de boer
zijn produktie verhogen om zijn
inkomen te behouden; als de prijzen
stijgen verhqogt de produktie natuur-
lijk ook, dus kunnen de prijzen best
stijgen want dat hebben de boeren toch
nog het liefst. Een dergelijk mechanis-
me is in de praktijk nooit vastgesteld,
en is ook onlogisch (waarom zou de
boer niet voor een hoge prijs willen
produceren wat hij voor minder wél
voortbrengt). De vraag werd dan ook
weggehoond - vooral door professor
Boddez, die er zelfs voor aan het bord
ging staan.
Een produktiebeperking per hek-

tare kan niet wegens de verschillen
tussen de landen. Wat met Nederland
met zijn enorm hoge rnelkprodukties
per hektare? Overigens zou het zeer
moeilijk te kontroleren zijn.
Het grootste deel van de diskussie

kwam echter neer op een herhalen van
de vroeger ingenomen standpunten.
Geen debat in de sterke betekenis van
het woord dus, maar wel een interes-
sante avond, die veel informatie bracht
en een zeer komplekse materie veel
verhelderd zal hebben voor een aan-
dachtig publiek.
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Haast en spoed Is zelden goed I Nou, mat zo'n klIsjee moet Je bIJonze lIJkenhandelaar nIet
afkomen. Je grootmoeder Is nog maar net godvruchtig ontslapen, of onze haastige aasgIer
timmert de prIjzIge kIst al dIcht en duwt ze In zIJn statige corblllard •
.We kunnen hem nIet helemaal ongeliJk geven. Er valt Imme,.. weInIg tiJd te .,erllezen.
Tussen de krokodIlIetranen bIJ de begrafenIs en het gevecht tussen de afgunstige
nabestaanden om de e"en/s rest er nog maar een kleIne tiJdsspanne.

Mei '86 komt
eraan
Hetvalt niet mee om in

1986 jongere te zijn.
Langdurige .werkloos-

heid, wachttijden die om de
haverklap verdubbeld worden,
een miniem dopgeld, verlengde
dienstplicht en meer van dat
fraais. Jongere zijn in '82 en '84
viel ook al niet mee, en toen
waren er de Jongerenmarsen
voor Werk. Dit jaar heet dat Mei
'86, inklusief verwijzing naar het
turbulente maar geitewollen jaar
1968. Mei '86 is een jongeren-
beweging voor werk die grosso
modo bestaat uit dezelfde orga-
nisaties als twee en vier jaar
geleden. Enkel een aantal vak-
bondsorganisaties hebben af-
gehaakt. Teveel partijbinding
waarschijnlijk.
Aktie dus, en wel hierom: het

gaat niet op dat de maatschappij
een hele generatie jongeren in de
kou laat staan, en het dan
onmogelijk maakt een -vmens-
waardig, zelfstandig bestaan op
te bouwen.

Deze. regering wil de wachttijd nog
verdubbelen, en is blijkbaar van
mening dat de jongeren best thuis bij
moeder aan de haard kunnen blijven.
Dat is een zware financiële belasting
voor vele gezinnen, die al flink hebben
-ingeleverd onder Martens V, en nu,
onder Martens VI nog een steekje in de
rug bijkrijgen. Het is ook een psycho-
logische last, omdat het niet prettig is
een hele dag thuis te zitten en te weten
dat je mogelijkheden hebt die je buiten
je eigen wil om niet kan ontplooien.
'at is niet aangenaam voor de jongere
zelf, maar ook niet voor het gezin
waarin hij/zij zit te kniezen.

Geen verlenging
Daarom eist Mei '86 geen verdubbe-
ling maar afschaffing van de wacht-
tijden, en een volwaardige uitkering
van 19000fr per maand. Reken maar
eens na: als je zelfstandig wil wonen en
meer wil dan een bed en wat brood, is
dat het bedrag dat je nodig hebt. Je
loopt, er nog niet ver mee, maar het is
een minimum, een begin. De vraag
stelt zich wie dat dan allemaal moet
gaan betalen. Het antwoord is duide-
lijk. Zelfs de regering geeft toe dat het
tijd wordt dat dè bedrijven gaan
investeren in projekten die arbeids-
plaatsen opleveren, Dat lost het pro-
bleem langs twee zijden op: er zullen
minder uitkeringen moeten uitbetaald
worden, en zo hoeft de totale som van
de uitkeringen niet verhoogd te wor-
den. De verhoogde winsten van de
bedrijven kunnen dan ook ten goede
komen aan de werknemers en aan wie
nu nog werklozen zijn. Tenslotte
hebben zij door hun inleveringen die
winsten mee mogelijk gemaakt.

Ook de dienstplicht moet zogezegd
dringend verlengd worden. Jongeren,
en om hen gaat het hier toch, hebben
daarbij hun vragen. Het is nu al een
periode waarvan velen het nut niet
'inzien, en ze verlengen is nog maar
eens een last op de schouders van die
jongeren die al zo weinig van de staat
te verwachten hebben. Bovendien is er
een grondiger aanpak van het de-
fensiebeleid nodig. Het wordt tijd dat

er terzake een koherent en doordacht
beleid wordt gevoerd. Zonder meer de
dienstplicht verlengen is toch wel een
beetje te kortzichtig.
Dan zijn er de nepstatuten. U kent

ze wel: BTK, OAe, tewerkgestelde
werklozen, Nuttige jobs, veelal, alleen
word je niet vergoed voor wat je daar
doet. Je hebt geen werkzekerheid,enje
wordt sterk benadeeld in de sociale
verzekering. Nepstatuten zijn een
kwaal, en een misbruik van arbeid en
intellekt. AI wie in die nepstatuten
werkt, moet een volwaardige job
krijgen, omdat wat ze doen maat-
schappelijk verantwoord is. Het is
toch niet teveel gevraagd om mensen te
betalen voor wat ze presteren?

Ik (AU) in België
Bovendien worden jonge immigranten
zwaar gediskrimineerd, Zij hebben het.
voordeel geen wachttijd te moeten
uitzitten, maar dat enkel maar omdat
ze toch geen werkloosheidsuitkering
krijgen. Het gaat om jongeren die hier
opgegroeid zijn, en het vaderland van
hun paspoort niet of nauwelijks ken-
nen. Zij horen daar niet, zij zijn
Belgen. Maar ze moeten wel kunnen
bewijzen zes maanden te hebben
gewerkt alvorens ze een uitkering
krijgen. Geef toe, in deze tijden een zo
geod als onmogelijke opdracht. Het
enige werk dat ze kunnen krijgen, is
zwartwerk, waarin ze dan nog eens
uitgebuit worden. Hoe dat allemaal
juist in zijn werk gaat, kan u lezen in
Gans unten (Ik, Ali) van Gunter
WalrafT. Maar zo vallen ze wel, uit
harde ekonomische noodzaak, buiten
het cirkuit van de sociale zekerheid.
Een mistoestand waaraan dringend
iets moet gedaan worden.

Om werk te vinden, heb je een
diploma nodig, en voor een diploma
moet je studeren. Maar ook de
demokratisering van het onderwijs
wordt bedreigd. Coens mag' dan wel
alle latten gelijk leggen, hij legt ze op
een hoogte waar 'enkel de Segei
Bubka 's onder ons nog over kunnen.
Inschrijvingsgelden wordep verhoogd,
sociale toelagen geblokkeerd, één of
andere vorm van Numerus Clausus
ingevoerd, de beurzen worden niet
geïndekseerd, enfin, u kent die maat-
regelen ondertussen al wel.

Harde aktie is dus noodzakelijk, en
Mei '86 organiseert daarom een waar-
schuwingsbetoging op zaterdag 9
maart. Het platform van die betoging
luidt: Gen verlenging van de dienst-
plicht, geen verdubbeling maar af-
schaffing van de wachttijden, vol-
waardig werk voor iedereen, geen
nepstatuten, 19000fr voor iedereen,
gelijke rechten voor migranten en
recht op onderwijs voor iedereen. De
datum nog eens? Negen maart, 12uur-
's middags op het Armeesenplein in
Brussel. Zorg dat je daar bent, en wees
gerust, je zal niet alleen -zijn. Op de
jongste vergadering van sociale raad
werd immers beslist dat de ASR dit
platform en deze betoging steunt.
Hiermee volgde zij de beslissing van
het Nationaal Aktiekomitee van 19
februari op. Voorwaar .een daad van
anti-korpora tisme.
Het is onze taak, en dus ook die

van u, om er nu iets aan te doen, en dat
kan op de waarschuwingsbetoging van
9 maart. Dit is een aktie voor een
volwaardig bestaan anno 1986 voor
een hele generatie jongeren waar u ook
toe behoort.

Dirk Van Boxem

Veto werft aan
- onervaren lay outers (m/v)
- onervaren zetters (m/v)
opleiding wordt door
bekwame medewerkers
verstrekt (kosteloos)
Aanmelden op het Veta..
.. ratari'" en vragen naar

Het groenboekdebat
BLK - Op vijfentwintig februari 11.
organiseerde de Landbouwkring een
debat over het Groenboek. In dit
Groenboek geeft de Kommissie van de
EG aan hoe zij het toekomstige
landbouwbeleid ziet. Voor een vijftig-
tal aanwezigen leidde Patrick, de
praeses, Noël Devisch (kabinetchef
van Andriessen, de landbouwkommis-
saris van de EG), Odiel Zwaenepoel
(ekonomisch adviseur van de Bel-
gische Boerenbond) en professor Ge-
rard Boddez (landbouwekonoom
KUL) in.
Noël Devisch begon met te zeggen

dat beide andere panelleden vrienden
van hem waren, een voorbeeld dat
dezen later zouden volgen. Er bleek
trouwens ook uit het verloop van het
debat dat de heren zeker geen vijanden
waren. Noël Devisch stelde dat het
groenboek een poging was om de
huidige - problematische - toestand
van de Europese landbouw te analyse-
ren en tegelijk oplossingen aan te
reiken voor de budgettaire en sociale
moeilijkheden, met de bedoeling een
brede diskussie los te maken.
Volgens hem was iedereen het eens

over de oorzaken van de huidige
krisis: het landbouwbeleid is tot
hiertoe uitgegaan van de achterhaalde
situatie van een Europa dat - vlak na
de laatste wereldoorlog - niet in staat
was in de eigen behoeften te voorzien.
Nu Europa echter een netto-ekspor-
teu.{ van landbouwprodukten gewor-
den is, worden de grondlijnen van dat
beleid (opdrijven van de produktie en
kunstmatig hoog houden van de
prijzen om de boeren te beschermen)
onhoudbaar.
Roerende eensgezindheid ook over

het nut van de familiale bedrijven (die
minder frekwent zijn in de VSA). Dat
de landbouw ook funkties buiten de
produktie heeft wals het beheer van
het landschap, daar ziet evenmin
iemand graten in. De moeilijkheid om
landbouwprodukten te eksporteren
zijn gekend: hoe meer een land
landbouwprodukten invoert, hoe pro-
. blematischer de betaling ervan.
De 'lapmiddelen', namelijk kontin-

gentering, die tot hiertoe in de ergste
probleemsektoren zijn gebruikt, ver-
tonen duidelijk nadelen. Kontingen-
tering bestaat er in het algemeen in de
bedrijven slechts een vaste prijs te
garanderen als hun' produktie die van
een bepaald basisjaar niet over-
schrijdt. Het probleem is nu dat het
politiek onmogelijk blijkt de kontin-
gentering streng genoeg toe te passen,
omdat er een produktie'drang' blijft
bestaan die niet in te tomen is. Een
bedrijf dat op een dergelijke manier in
zijn hoofdproduktie belemmerd
wordt, zal zich immers op iets anders
toeleggen (de produktiekapaciteit
blijft immers bestaan !). Op die manier
komt deze sektor weer onder druk,
zodat ook daar weer kwota's nodig
zijn, enz... Met andere woorden,
. kwota 's zijn besmettelijk. Bovendien is
de administratieve rompslomp, de
bevriezing van de bestaande-slechte-
toestand enz ...
Tussendoor liet Devisch zich ook

Iontvallen dat de biotechnologie zich te
veel toelegt op het vergroten van de

produktie, meer dan op het verwerken
ervan: 'we moeten af van het idee dat
we alles moeten kunnen opeten wat er
op de bedrijven geproduceerd wordt.'
Een analoge trend zet zich door in de
zogenaamde grondloze landbouw:
varkens of kippen die vlees en eieren
produceren met amerikaanse soja,
zonder dat de boer een vierkante
centimeter landbouwgrond nodig
heeft.
De oplossingen die de kommissie nu

in petto heeft - en waar dus bijlange
niet iedereen het mee eens is - zijn,
afhankelijk van de sektor, terug te
brengen tot een aantal hoofdlijnen:
- de prijzen vrijer laten, ze dus laten
zakken om het budget te ontlasten en
de produktie te ontmoedigen
- de kleine bedrijven rechtstreeks steu-
nen - dus niet via de prijzen - om
sociale drama's te voorkomen
- overschakelen naar niet-probleem-
sektoren (bv. schapevlees, hout)
- de kwaliteitseisen opdrijven: de
boeren minder, maar beter laten
produceren
- een uitkoopregeling : oudere boeren
betalen om hen te doen ophouden met
produceren en om te voorkomen dat
ze hun bedrijf overgeven. Hij bleef wel
erg vaag over wat er dan met die grond
moet gebeuren.
Dan nog gaf Devisch toe dat er

problemen zijn: de 500 miljard BF
voorraden die nauwelijks weg te
krijgen zijn, de politieke onwil van de
lidstaten, de psychologische afkeer
van de boeren voor rechtstreekse
steun ...
Odiel Zwaenepoel van de Boeren-

bond kwam na wat holle retoriek dan
toch terzake, maar moest wel toegeven
dat hij ook de oplossing niet in petto
had. Toch beschuldigde hij de EG
ervan niet voldoende de eksport te
steunen en de eigen produktie voor te
trekken. De EG voert nog altijd
plantaardig eiwit. en vet in (soja,
aardnoten ...). Wij zouden dit volgens
hem zelf moeten produceren via onder
andere vitsen en koolzaad. Dit zou wel
erg duur uitvallen, en daarom was
Devisch er eigenlijk tegen. Zwaene-
poel leek voor een groot deel plichts-
bewust het Boerenbondstandpunt af te
dreunen, hoewel hij er zelf als eko-
noom niet al te veel in geloofde. Hoe is
het anders te verklaren dat hij eerst
toegeeft dat op de wereldmarkt de
.vraag niet opgedreven kan ,.worden
door de prijs te laten dalen (de Derde
Wereld kan toch niet betalen) om
onmiddellijk daarna een agressieve
eksportpolitiek te propageren.
Professor Boddez tenslotte ging -

na een totaal niet terzl\_ke doende
maar in dank aanvaarde lofzang op
Floreat - resoluut de teoretisch-
ekonomisphe toer op. Vooreerst hekel-
de hij de mentaliteit binnen de EG, die
protektionisme kennelijk pas verwer-
pelijk vindt als het geld kost. Pariteit
(± gelijkheid) van de inkomens is een
ekonornische vloek: het is juist de
motor van de optimale reallokatie
van de produktiefakteren. Produktivi-
teit beknotten is vernietigen van
welvaart en als zodanig onduldbaar.
Professor Boddez haalde ook nog een
bijkomend probleem aan: het verdwij-

'"

Tuur Ruytjens

P.S.: Velen die niet vertrouwd zijn met
landbouw en haar problematiek zullen
zich afvragen waarom we met die
overschotten de honger niet uit de
wereld helpen. Het probleem is echter
dat juist de dumpingspraktijken van
de westerse landen op de wereld-
voedselmarkt de veelal op landbouw
steunende ekonornieèn van de Derde
Wereldlanden ondermijnen. Het kin
niet vaak genoeg gezegd worden: er is
voedsel genoeg, maar het is slecht
verdeeld. Wat de Derde Wereld nodig
heeft is stijging van de koopkracht.
Daar zouden we trouwens allemaal
wel bij varen.
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Een auditorium in het AV,
vorige week donderdag-
avond. Georges Debunne.

Hij spreekt net niet moeizaam,
de handen net niet zenuwachtig
in en over elkaar wrijvend. Er
was een gestruktureerd betoog,
dat wel, maar voortdurend was
er ook iets meer. Onzegbaar, of
toch bijna, want wie goed luis-
terde, begreep het: de vragen die
zich voor de vakbeweging op-
dringen, zijn levensgroot.

De Europakring had Georges De-
bunne uitgenodigd om over De toe-
komst van het Europees Verbond van
Vakverenigingen (EVV) te praten. Be-
grijp het niet verkeerd. Over die
toekomst als zodanig heeft hij bitter
weinig gezegd. Het gevaar om potsier-
lijk over te komen, is immers nooit ver
weg. Het was eerder een behoedzaam
opmaken van de stand van zaken en
een voorstellen van de mogelijkheden.
Alleszins leken de dagen van het
ABvv-kongres van 1971, waar een
hardere ideologische houding voorop-
gezet werd, zo hemels ver weg ... Een
overzicht.

Euröv~
Na een inleidend woord van prof.
Blanpain, begon Debunne met: "Het
EVV bestààt", en dat is al heel wat.
Want het EVVwas aanvankelijk socia-
listisch. Pas na grote diskussie werden
in 74 ook de kristelijke en kommunis-
tische vakbonden toegelaten. Tegen-
woordig is het EVVvertegenwoordigd
in heel demokratisch West-Europa,
dus ook in .niet-EG-Ianden. Debunne
zelf is eerst ondervoorzitter geweest
van het EVV, daarna voorzitter.
Een tweede idee was meer Europa, of

geen Europa meer. Trouwens, nu al
werden belangrijke zaken over de
Europese hoofden heen bedisseld,
zoals vrede en ontwapening. Maar ook
hier weer geen verstoppertje achter
grote retoriek: niet alle vakbonden
zijn niet even Europa-minded. De
politieke houdingen t.a.v. de EG in de
verschillende landen beïnvloedt de
nationale vakbonden. Zo bijvoorbeeld
~kt . bet Britse 'TUC zich niet
duidelijk uit voor een politiek verenigd
Europa. Wel is eréénzelfde, Europees,
sociaal-ekonomisch programma bin-
nen het Europees vakverbond.
In '84 nodigde het EVValle Europese

regeringen en patronaten uit om in
Straatsburg te diskussiëren over een
programma. "Enkel de Britse regering
was niet aanwezig." Hoe dan ook,
over doelstellingen bleken alle partijen
het eens: grotere groei, technologische
vernieuwing, werkloosheidsbestrij-

informatie, het al of niet bezitten van
de technologische kennis, ja zelfs het
onderscheid tussen degenen die een
plaats bemachtigden in het systeem (de
werkenden), en degenen die uit de boot
vielen (de werklozen).
De vakbeweging blijft niet bij de

pakken zitten. "De diskussie is volop
aan de gang" is een zinnetje dat ik vaak
hoorde, die avond. En vooral - zoals
altijd trouwens - hoe meer men
vastgeroeste principes en veronder-
stellingen in vraag durft te stellen, hoe
gezonder de diskussie.

Jozef Vangelder

Vakbeweging en toekomst
Met de rug tegen de muur

ding. De standpunten liggen uiteen
wat betreft de middelen. De vak-
bonden willen ekonomische herop-
leving door overheidsinvesteringen,
het patronaat door privé-investerin-
gen. De regeringen blijven intussen
klagen over hun beperkte budgettaire
mogelijkheden, wat dacht je.

Ruggegraat
Debunne is niet bepaald de man om
grote gevoelsgeladenheid weg te ge-
ven. Maar het was er toch aan te zien
dat nu het terrein oneffener werd. De
zinnen geraakten wat moeilijker ge-
formuleerd, wrijvende handen en ge-
kruiste armen wisselden elkaar sneller
af.
Ik haatte dan ook de formele sfeer

waarin zo'n avond nu eenmaal moet
verlopen. Want datgene waar het écht
om gaat, kan niet in een typische
voordrachttaal vervat worden.
"In ieder land wordt de vakbond

meer en meer met de rug tegen de muur
geduwd." Door de grote werkloosheid
zijn de patroons immers opnieuw de
~~erkste partij geworden: de voorraad
werkloze arbeit:ki] w~ruit het patro-
naat maar hoeft te putten, is over-
vloedig, wat voor de vakbonden niet
bepaald een komfortabele positie is
om eisen te stellen.
"Men denkt dat men de ruggegraat

van de vakbonden kan breken." Het
enige middel daartegen is solidariteit,
onder alle Europese vakbonden. Die
solidariteit organiseren, is niet ge-
makkelijk. "Een arbeider leeft in zijn
eigen fabriek, in zijn eigen regio. Hij
spreekt nog altijd een lokale, hoog-
stens een nationale taal. Hem dan
wijsmaken dat de toekomst in Euro-
pese solidariteit ligt.; De leiders van
het EVVzijn er zich dus van bewust dat
ze samen moeten ageren. Anders
ontstaat een anarchistische toestand
waar het patronaat enkel nog wil
negotiëren op het vlak van de onder-
neming."

Volledige vrijheid
Overigens gaan de vakbonden ak-
koord met de grote vrije EEG-markt,
akkoord met de technologische in-
novatie, enz. Enkel willen ze hierin
sociale normen vastleggen, in de vorm
van een Europese richtlijn, of een
Europees kader-cao. Het heet dan
echter dat de eisen van de vakbonden
elke evolutie stilleggen. Maar je kunt
het ook andersom zien: gesterkt door
de werkloosheid, zijn het de patroons

die telkens de volledige vrijheid willen.
Is dàt misschien dan wel toegelaten?
Noteren we nog dat er onder het

patronaat zeker mensen zijn van goede
wil, "maar degenen die de vakbond
willen vernietigen zijn nog altijd in de
meerderheid. "

De konfrontatie
De vragen dan. Zo was er ondermeer
de kwestie arbeidstijdvermindering: al
of niet behoud van loon? Als er
verdeling van de arbeidstijd door-
gevoerd wordt rnét nieuwe aanwer-
vingen, dan is Debunne bereid om
over loonsvermindering te praten.
Hoe zat het met de klassenstrijd, de

konfrontatie: nog altijd een vaste
doelstelling? Debunne's antwoord
keerde de vraag ietwat om: niemand in
het EVVwil volledig integreren in het
kapitalistische systeem, er is nog steeds
een zekere mate van konfrontatie. Wel
is de ene hierin harder dan de andere.
Zo leeft in Duitsland de idee van
"Mitbestimmung", in België spreekt
men al eerder van "kontrole door de
arbeiders", enz. Globaal gezien be-
staat er nog steeds een konfikmeel
systeem, maar toch wil men tot een
konsensus komen met het patronaat
om een sterk, verenigd Europa moge-
lijk te maken, zodat een dam op-
geworpen wordt tegen de invloed van
de grote machtsblokken in de wereld.

Buigen
Tot hier dan. De diskussie had
misschien tot het merg moeten gaan,
wie zal het zeggen. Zo zijn er de
toenemende automatisering (denk aan
de Londense drukkers) en de grote
werkloosheid, die beide de slagkracht
van de vakbond verwateren. Het leven
dat meer en meer een risikokarakter
krijgt; de krisis en de neo-liberale golf
die een sfeer van onzekerheid, haast
van angst verspreiden, een soort van
"redde wie zich redden kan". Dit tasi
ongetwijfeld de vakbondssolidariteit
en -aanhang aan. Moet er nog zand
zijn?
Moet het systeem veranderen, of

moet de vakbond veranderen 'lOf nog:
moet de vakbond het systeem bestrij-
den, of wordt de vakbond door het
systeem ingehaald? Wie van beide
moet dus buigen?

De diskussie
Alleszins zal een vakbond een grond
van bestaan blijven hebben. Want
waar mensen zijn, is er onderdrukking,

Premier in Leuven
Het Belgisch
buitenlands beleid
OP uitnodiging van de

Kring voor Internatio-
nale Betrekkingen hield

premier Martens in Leuven een
lezing over het buitenlands be-
leid van België.
Vooreerst wees hij erop dat België naar
militair-politieke invloed gemeten een
klein land is en dat het steeds
moeilijker wordt een onafhankelijke
koers te varen, nu internationale
betrekkingen wereldwijd worden. Die
betrekkingen hebben zich gekenmerkt
door steeds groter wordende cirkels,
die Martens illustreerde door de rol
van België aan te tonen in allerlei
samenwerkingsverbanden (EGKS, EG,
NAVO ... ). Uit die verbanden lichtte hij
er twee: de EG en onze buitenlandse
veiligheid.
Veel nieuws kregen we echter niet te

horen: voor wie de aktualiteit volgt,
waren vele punten een herhaling van
regeringsverklaringen of een uiteen-
zetten van recente ontwikkelingen. Zo
had Martens het o.m. over de belang-
rijke Europese akte, die het oude
Europese verdrag moet aktualiseren.
"De akte van Luxemburg heeft niet de
verwachtingen ingelost, toch heeft ze
haar belang, ook al voert ze geen
grondige wijzigingen door. Die wijzi-
gingen zijn immers ook niet mini-
maal".

Ook bij het buitenlands defensiebeleid
niets nieuws: onze politiek daar blijft
steunen op de oude Harmei-doktrin .. :
"Détente en militaire veiligheid zijn
niet tegengesteld, maar vullen elkaar
aan." "Ook al zijn de omstandigheden
nu anders, toch blijft die doktrine het
basisbeginsel van ons defensiebeleid,
ondanks een breuk in het unionisme
van het Belgische defensiebeleid, voor
het eerst sinds WO 11. Dat is te wijten,
niet te danken, denk ik aan de
houding van één bepaalde politieke
partij, nl. de sp" (een uitspraak die hij
nog tweemaal zou herhalen).
. Na een herhaling van het bekende
rakettenstandpunt ging hij nader in op
de recente ontwapeningsvoorstellen
van Gorbatsjov. In dat verband las hij
het kersverse regeringsstandpunt ter-
zake voor, nl. dat "de regering zich
verheugt over de jongste voorstellen
die de kansen op ernstige onder-
handelingen verbeteren en vaststelt
dat de USSRzich beweegt in de richting
van de nuloptie voor middellange
afstandsraketten. "Toch wees Martens
erop dat ook de korte-afstandsraket-
ten in Europa (SS-l I en 13), en de in
Azië opgestelde SS-20 raketten ook
voorwerp moeten worden van onder-
handelingen. Bovendien moet er ook
vooruitgang worden gemaakt met de
afbouw van het onevenwicht bij de
konventionele bewapening en met de

of toch altijd de neiging daartoe.
Alleen kan dit fenomeen door de
geschiedenis heen van aangezicht ver-
anderen, of kompiekser worden. Zo
was vroeger hat al of niet bezitten van
kapitaal belangrijk. Dit is nu nog altijd
van groot belang, maar wordt volgens
mij aangevuld met nieuwe onderschei-
den: het al of niet toegang hebben tot
f~ ~"'-. • , .WCken 1 ~-wnn <kID ..Sb ,_

GANDOIS kwam, zag en saneerde. Studenten die eerst niet uitgenodigd
waren door AIESEC mochten binnen wegens de lage respons van het
bedrijfsleven, voor een vierde van de prijs. (foto Veto)

Muzikale
tea-room

·'t Zijn zotten
die werken

Het studenten restaurant van het Paus-
kollege is in de loop van dit trimester
ook geopend op woensdagnamiddag
van 15.30 u tot 17.00 u.
Gedurende die tijdspanne wordt een

muzikale tea-room georganiseerd. In
de maand februari zal er een aanbod
zijn van 2 pannekoeken en een koffie
tegen 30 frank.
De muzikale omlijsting wordt ver-

zorgd door musicerende bewoners van
het Pauskollege. 0

Vroeger dacht ik dat een student
hoger op de maatschappelijke lad-
der stond dan een scholier. Sinds ik
jaarlijks hoor spreken over een
Abituriëntendag weet ik wel beter:
het volstaat om één keer een dag je
neus aan de universiteit te laten zien,
om met een ronkende titel naar huis
te gaan. Terwijl ik me hier zit dood
te wroeten. Zeg nu zelf: 4bituriënt,
aar passeer je toch moeiteloos elke
sollicitatie mee, geen mens durft
vragen wat het is, het klinkt bijna als
Irector magnificus.
Er zitten meer dergelijke onrecht-

vaardigheden in de akademische
titulatuur. Iemand die vier jaar
filosofie studeert heet licentiaat, wat
tegenwoordig bijna synoniem is van
"dopper". Maar als je een beperkt
programma volgt, dan draag je de
ronkende naam baccalaureus. Dat
ijn drie ekst ra letters ofte één ekstra
lettergreep!

Nog oneerlijker is dat wie een
programma van nagenoeg een vol-
ledig jaar volgt een "gewone"
baccalaureus is, iemand die zes
seminarie-uren meepikt een spe-
ciale. Om je haren uit het hoofd te
rukken als je je suf geblokt hebt:
Ben je echter ambitieus, dan kan

ie als licentiaat doctorandus worden
en desnoods je ganse leven blijven.
Maar ben je ambitieus én ijverig,
dan passeer je met een lijvig proef-
schrift en dan degradeer je stante
pede tot gewoonweg doktor.

verdrag strikt nageleefd worden en de
produktie van chemische wapeQs veri-
fieerbaar zijn." Tenslotte stelde hij
dat ook de eerbiediging van de
mensenrechten een belangrijk element
is.
Na kort diverse andere brandende

vraagstukken aangeraakt te hebben,
antwoordde Martens nog op enige
vragen vanuit de volle promotie zaal
van de Hallen.

Als doktor heb je wel het voordeel
dat je prof kan worden. Gewoon
hoogleraar heet dat als je leerstoel
wat om het lijf heeft. Word je echter
ingehaald als schnabbelaar, hulpje
om de lege uren wat op te vullen ... U
raadt het: buitengewoon hoogleraar.
noch meer, noch minder.

Martens nu ook in Veto. Maar hij had er wel volmachten voor nodig. (foto Veto)

vermindering van de chemische wa-
pens. "Is een verdediging zonder
nukleaire wapens wel nuttig voor
West-Europa door het onevenwicht
ten voordele van het Warschaupakt
inzake konventionele wapens?" zo
vroeg Marterts zich af. "België blijft
voorstander van een totale ontwape-
ning met nadruk op het konventioneel
onevenwicht. Ook moeten vertrou-
wenswekkende maatregelen genomen
worden, moet het non-proliferatie-

Zou alles niet veel simpeler zijn
als wij onze stempelende intellek-
tuelen maar ineens bevorderden van
"gewoon dopper" tot "buitenge-
woon dopper'? Ze zouden evenveel
verdienen, maar het klinkt mooier.

(ED)
Bert Broens
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De universitaire vredesdag
(-week, -dagen) in Leu-
ven is zeker geen uni-

kum. Ook aan andere, zowel
binnen- als buitenlandse, uni-
versiteiten is I maart immers de
dag waarop aandacht wordt
besteed aan allerlei aspekten
van oorlog en vrede, al dan niet
wetenschappelijk benaderd.

Op de speciale UNo-zitting over Ont-
wapening van juni 1978 werd gesteld
dat "regeringen en niet-goevernemen-
tele organisaties aangespoord werden
om een begin te maken met het
ontwikkelen van programma's voor
opvoeding tot ontwapening en vredes-
onderwijs op alle nivo's", In dat kader
werd voor het eerst, eveneens in 1978,
een Universitaire Vredesdag georgani-
seerd, en wel aan 2 Belgische universi-
teiten (net, en ULB). Tegelijk werden

Internationaal
karakter

alle hogescholen en universiteiten,
waar ook ter wereld, uitgenodigd om
Imaart uit te roepen tot Universitaire
Vredesdag. De keuze van I maart is
niet toevallig want symbolisch: op die
dag immers worden de slachtoffers
herdacht van de radio-aktieve neerslag
van de eerste H-bom-test op de Bikini-
atol (1954). Het initiatief van de
Universitaire Vredesdag kreeg de
steun van de Unesco, het Internatio-
naal Vredesburo van Genève en vier
Nobelprijswinnaars. In 1979 dan nam
ook Leuven voor het eerst deel aan de

Als één van de laatste punten werd ook
even het verband aangeraakt tussen
Leuven en SDI. T.o.v. de KULis er nog
helemaal geen sprake van een kon-
trakt. Na een bezoek aan de vs zou
prof. R. Van Overstraeten van IMEe
(Interuniversitair Micro-Elektronika
Centrum) tegenover Herman Hen-
drickx verklaard hebben: "Mijn labo
heeft daar niets mee te maken." Wel
zijn een aantal bedrijven geïnteres-
seerd als mogelijke onderkontraktán-
ten (o.m. Glaverbel, Bell en OIP, een
Gentse laserspecialist). Volgens Tuy-
tens zou Van Overstraeten wel entoe-
siast vertrokken zijn naar de vs maar is
hij teruggekeerd met het besef dat er
voor ons enkel kruimels te rapen zijn.
Bovendien zou, aldus Tuytens nog,
Van Overstraeten goed beseffen dat zo
hij interesse zou betonen en zou
meewerken, Gaston Geens moeilijk-

Universitaire Vredesdag en in 1981 al
werden aan zowat alle Belgische
universiteiten vredesdagen georgani-
seerd. Ondertussen werd ook de
Internationale Vereniging voor Univer-
sitaire Vredesdagen, met zetel in Brus-
sel opgericht. Deze vereniging orga-
niseerde op haar beurt een internatio-
naal kollokwium onder het tema "De
Wapenwedloop en de Universiteit"
waarvan de neerslag weer te vinden is
in 16 aanbevelingen aan de universi-
teiten. Enkele punten hieruit zijn o.m.
dat "de publieke opinie geïnformeerd

SDI in ·de marge
heden zou krijgen in de Vlaamse Raad,
die zowel in IMEe als in de DIRV
belangen heeft.

Na afloop hadden we een gesprek met
Steven Dierickx, die zich als assistent
aan het Centrum voor Vredesonder-
zoek (KUL) beroepshalve met SDI be-
zighoudt. Ten persoonlijke titel uitte
hij enige bedenkingen bij hetgeen er op
de SDI-talkshow gezegd werd: "Het
debat op zich vind ik een goed idee,
omwille van de informatie en diskus-
sie, toch is het militair-strategisch
aspekt te weinig aan bod gekomen. Zo

is b.v. het koncept "stabiliteit" wel
aangeraakt, maar niet konkreet in-
gevuld. En omdat dat niet gebeurd ÏE
denkt men dat iedere verandering in
strategie i~Y!oed heeft op de stabiliteit.
Bij een nieuwe strategie moet men een
aantal kriteria nagaan: verminderen
of vermeerderen de kansen op oorlog
(hoe zit het met de afschrikkings- en
krisisstabiliteit?) ; hoe evolueert de
wapenwedloopstabiliteit? Bovendien
is onvoldoende gewezen op het feit dat
met militair-strategische aspekten ook
politieke effekten samenhangen. De
eerste vraag in het hele set-debat is

moet worden over het militair weten-
schappelijk onderzoek aan de univer-
siteiten" of dat "aan elke universiteit
kursussen inzake vredesproblematiek
en vredesopvoeding, toegankelijk :
voor alle studenten, in de bestaande
programma 's ingebouwd zouden moe-
ten worden" of nog " dat een
deontologisch charter zou opgesteld
worden waardoor wetenschappers
kunnen weigeren om mee te werken
aan elk onderzoek van militaire aard".
Basis voor dat alles zijn een aantal
resoluties van de Unesco-Wereldkon-
ferentie over "Opvoeding tot Ont-
wapening". Sinds 1982 pas krijgt het
internationale karakter van de univer-
sitaire vredesdag gestalte, als ook aan
de universiteiten van Honduras, Pa-
rijs, Amsterdam en Delft vredesdagen
ingericht worden. Andere universi-
teiten hebben reeds hun interesse laten
blijken.

Bert Broens

immers de militair-strategische en
politieke wenselijkheid (doelstellin-
gen), wat niet hetzelfde is als de
haalbaarheid. De tweede vraag is de
technologische haalbaarheid: dat is
een moeilijk debat want nieuwe ont-
wikkelingen zijn onvoorspelbaar. Bo-
vendien vertrekt Tuytens van een
waterdicht "kaasstolp't-sccnärio om
te beweren dat Europa er niets aan
heeft en ook de vs nooit volledig onder
de para plu ligt (ook kaas heeft gaatjes,
BB; de kaasstolp zou alle mogelijke
doelwitten moeten kunnen bescher-
men). Daarbij negeert Tuytens dat de
meeste eksperts nu inzien dat de
kaasstolp nooit haalbaar is en dat de
nadruk nu ligt op partiële (alle
relevante militaire doelwitten bescher-
men) en preferentiële (alle zeer vitale
militaire doelwitten beschermen) sce-
nario's." (BB)

A I is de geschiedenis zelf
een kontinu proces, f

toch draait de geschied-
schrijving rond een aantal vas-
te scharnieren: het jaar 1789
bijvoorbeeld, dat symbool
staat voor een totale maat-
schappelijke, ideologische en
filosofische omwenteling. Die
omwenteling zelf is natuurlijk
komplekser dan de naakte
datum van de Franse Revolu-
tie, maar het historiografisch
bedrijf staat relatief los van de
materie die ze beschrijft. Er
bestaan zo trouwens nog meer
karakteristieke data: voor de
geschiedenis van de 20ste eeuw
lijkt het jaar 1945 wat dat
betreft de wind in de zeilen te
hebben.

1945: het jaar van Hitiers nederlaag
èn het jaar van de atoombommen
op Hiroshima en Nagazaki. De kern
van de omwenteling ligt hier: de
mens wordt voor het eerst in de
geschiedenis gekonfronteerd met de
mogelijkheid van een planetaire

"destruktie. De uitvinding van de
nukleaire wapens stelt de mens in
staat de totale planeet te ver-
nietigen.
Even later schiet de Koude Oor-

log definitief uit de startblokken.

Nieuw soort konflikt
In verband met dit scharnierpro-
bleem van de 20ste eeuwse politiek
had wetenschapsfilosoof Prof. Her-
man Roelants het ter gelegenheid
van de vredesweek over een publi-
katie uit 1946, getiteld One world or
none; Die publikatie draagt als
ondertitel "Een rapport aan de
gemeenschap over de fundamentele
betekenis van de atoombom", en
bevat een aantal geschriften van
wetenschappers die schrijven over
het probleem van de nukleaire
wapenwedloop. Niet de eersten de
besten trouwens: Bohr, Oppenhei-

r

Links boven: Albert Einstein, die in een helder moment E=mc2 prevelde en
later met een schare kollega' s wees op de gevaren van het bestaan van de bom.
Rechts beneden: Herman Roelants die hierover sprak naar aanleiding van de
vredesweek. (foto Veto)
mer, Einstein, Bethe ...
Roelants ontdekt in de publikatie

. één globale visie die door praktisch
alle auteurs gedeeld wordt: de
wetenschapsmensen hebben met de
uitvinding en ontwikkeling van de
atoombom, de politiek een pro-
bleem voorgeschoteld dat hoe dan
ook moet opgelost worden dooreen
planetaire kontrole. Het is opval-
lend, aldus Roelants, hoe nadrukke-
lijk de verschillende auteurs oproe-
pen tot een internationale regule-

ring van het bewapeningsprobleem.
Niels Bohr stelt dat "de nationale
belangen nu in de weg komen te
staan van de gemeenschappelijke
bestaansgrond zelf." Einstein toont
zich voorstander van een wereld-
parlement met reële macht: "een
wereldparlement met enkel morele
autoriteit is inadekwaat."

Langmuhr raakt hier echter on-
middellijk al de kern van het
probleem van de 'planetaire kontro-

Ie': "de grootmachten (vs en Sovjet-
unie) begrijpen elkaar niet goed,"
stelt hij in zijn bijdrage "Een
nukleaire wapenwedloop en zijn al-
ternatieven." Langmuhr konstateert
namelijk dat er wel eensgezindheid
bestaat omtrent de begrippen (de-
mokratie, vrede,... ) maar niet
omtrent de inhoud. En misschien is
dit retorisch konflikt één van de
belangrijkste symptomen van de
Kou"tle Oorlog ...

Vergiftigde gave
In One world or none (Eén wereld of
geen: de titel is ook duidelijk
genoeg) blijken belangrijke vraag-
stukken uit de hedendaagse proble-
matiek al behandeld: Star Wars
bijvoorbeeld, dat zeer expliciet als
een misleidende fiktie wordt af-
gedaan. "Er bestaat geen verde-
diging is de titel van één van de
bijdragen, en Philip Morisson - nu
nog steeds aktief in het debat - stelt
al in 1946 dat er geen sprake kan zijn
van een nukleair scherm: "De
atoomwapens tegenhouden is nooit
helemaal mogelijk."
En zo blijkt One worldornone dus

een publikatie met een verrassend
hoge aktualiteitswaarde, een punt
dat Roelants extra benadrukte. Dat
is ook duidelijk in de afsluitende
bijdrage van de Federation of Ameri-
can Scientists waarin de kompleksi-
teit van de situatie niet uit de weg
wordt gegaan: voor hen betekent de
atoombom een keerpunt en een
krisipunt in de werelgeschiedenis.
De wetenschap heeft een politiek
probleem gekreéerd dat planetaire
dimensies heeft aangenomen. Dat
brengt verantwoordelijkheden met
zich mee: de verantwoordelijkheid
van de wetenschapper die gekon-
fronteerd wordt met het feit dat zijn
uitvinding een vergiftigde gave is, en
de verantwoordelijkheid van de
"eerste gebruiker" van de bom. Met
de uitspraak "We first used the
bomb!" wijst de Federation de
Verenigde Staten op haar specifieke
verantwoordelijkheid.

Didier Wijnants

.......... ,._ ....

Centraal-Amerika in Leuven: vl.n.r.
Soir-joernalist Jean-Paul Marthoz M

EII" is de laatit, tijd meer
en meer een typisch
verschijnsel geworden

dat zich onder de Ekonomie-
studenten een, zij het kleine,
minderheid aftekent die zich
bezighoudt met derdewereldpro-
blematiek. Tevoren was er al de
Werkgroep Andere Ekonomie
(Waek); een aktieve deelname
van enkele studenten aan
11.11.11 en Vredeseilan,den, nu
was er in het kader van de
vredesweek het grote Centraal-
Amerika debat.
Sprekers waren Evp-parle-

mentslid Pol Marck, Agalev-
kamerlid Magda Aelvoet, en
Frans De Smet, joernalist van
een progressief Vlaams dagblad.
Jean-Paul Marthoz, van Le Soir
kwam niet opdagen en het geheel
werd gemodereerd' door Hugo
Van Dinderen (BRT-radio).

Voor 70 aanwezigen ontspon zich een
interessant debat over de bronnen van
de media die over Centraal-Amerika
berichten, over welk soort konflikt het
daar nu gaat (Oost-West; Noord-
Zuid?) en de rol van de vs in dat
gebied. Stof genoeg voor een ge-
animeerd en bijwijlen zelfs verhit
debat. •

Nieuwsb ronnen
Van Dinderen begon met de vast-
stelling dat in sommige media het
konflikt in Nicaragua en EI Salva dor
wordt afgeschilderd als een typisch
Oost-West konflikt (de speeltuin van
de grootmachten) maar dat het elders
gaat om de strijd tussen rijk en arm.
Het eerste onderdeel handelde dan
ook over de nieuwsbronnen en kwam
zowat neer op een lijstje van die)
bronnen. Frans De Smet baseert zich
daarvoor op de traditionele kanalen
zoals nieuwsagentschappen, waarbij
hij wel beklemtoonde dat vooraleer
dat nieuws ons bereikt het bijna altijd
gewijzigd of ingekort is door tal van
filters die ingebouwd worden; verde
had hij het over boeken, allerlei
mensen die gevraagd worden bi:
dragen te schrijven na een bezoek aa
Centraal-Amerika (EI Salvadorkomi
tee ...), joernalisten van andere medi
ter plaatse die ingehuurd worden etc.
Voor een kleine krant als De Morgen i
het niet haalbaar permanent ieman
ter plaatse te hebben. Pol Marc
beroept zich ook op de klassiek
bronnen maar maakt daarnaast ookl
gebruik van de informatie van
Kristen-Demokratische Internationa-
le, met zetel in Brussel, die ee
dagelijks kontakt onderhoudt m
kristendemokraten in Centraal-Am
rika. Magda Aelvoet haalt ook ha
nieuws uit de kranten en van groepe
die ter plaatse waren, vooral dan niet-
goevernementele organisaties (Am-
nesty International, Pax Cristi ... ).

Het konflikt en de VS
Een volgend punt was de rol van
kristendemokraten in Centraal-Arne-
rika en de houding van de vs daar
tegenover. Voor Pol Marck zijn de
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Marck, moderator Van Dhinderen, Magda Aelvoet en Frans De Smet. Le
niet aanwezig. Waals bronwater wel. (foto Veto)

t grote debat
kristendemokraten maar interessant
geworden voor de VS sinds twee
maanden, nl. sinds de vs zijn gaan
beseffen welke betekenis zij hebben in
Centraal-Amerika. Voor hem gaat de
aandacht van de vs de laatste jaren
naar demokratisch verkozen regimes.
Na een interventie van Van Dinderen
kwam de diskussie op Duarte, die een
vrij links (sociaal-bewogen) verleden
heeft maar zich nu rechts tot centrum-
rechts opstelt en wiens veelbelovende
landbouwhervormingen op niets uit-
draaiden. Voor Pol Marck is dat echter
een gevolg van de zeer smalle be-
wegingsruimte van alle demokratisch
verkozen machthebbers. Ze willen met
vrij veel schwung hervormingen door-
voeren langs parlementaire weg, maar
zitten met jonge demokratieën waar
militairen ook aan de macht willen
blijven. Bovendien moeten ze het
midden houden tussen de twee groot-
machten. De kristendemokraten plei-

...... d'lleok 'IIO(W_derdo(midden-)
weg van een onafhankelijke politiek
langs parlementaire weg waarbij staps-
gewijze hervormingen worden door-
gevoerd. Dat Duarte nog niet in zijn
hervormingen gelukt is, volgt volgens
hem uit die derde weg, die lang en
moeizaam is. Voor Magda Aelvoet is
hét dominante probleem de inter-
ventiepolitiek van de VS in heel de
regio, die ouder is dan de 20ste eeuwen
al teruggaat tot de Monroe-doktrine
(1823) met "Amerika en de Ameri-
kaanse achtertuin voor de Ameri-
kanen". Voor haar is heel de geschie-
denis een herhaling van die doktrine
(Cubakrisis, Grenada ...). Marck ont-
kent dat niet maar wijst tegelijk op
Afghanistan en het Oostblok en haalt
de militaire machtsverhouding aan in
Centraal-Amerika die volgens hem
scheefgetrokken is door de Cubaans-
Russische steun aan het Nicaraguaan-
se leger dat sterker is in manschappen
en bewapening dan de legers van alle
andere landen samen. De militaire
eskalatie is er maar omdat de om-
liggende landen militaire steun zoch-
ten bij de vs en die ook kregen. Volgt
een welles-nietes diskussie tussen
Marck en De Smet over de sterkte van
het Nicaraguaanse leger, waarbij eens
te meer bleek hoe onze informatie
daarover niet eenduidig is.

Van Dinderen kaatste de bal handig
tot in het Agalev-kamp: hoe komt het
dat de groenen de Sandinisten steunen,
die toch met geweld aan de macht
gekomen zijn en wat getalsterkte
betreft een groot leger hebben? Ael-
voet replikeerde dat de Sandinisten
hun steun krijgen omdat ze in de
basisbehoeften trachten te voorzien
van de meerderheid (alfabetisatie,
landbouw, gezondheidszorg ... ). Het
ware inderdaad beter dat ze de macht
verkregen hadden door verkiezingen,
het is hun zaak hoe ze aan die macht
kwamen. Ze gaf ook toe dat de
Sandinisten fouten gemaakt hebben,
maar ze vindt het verder niet te
verantwoorden dat de kristendemo-
kraten met een loep iedere fout
opsporen en vooral een houding van
selektieve verontwaardiging aanne-
men. Voor Marck is die echter niet
selektief: overal in Centraal-Amerika
worden mensenrechten geschonden,
en moties daarover zijn steeds met
eenparigheid goedgekeurd in het Eu-

ropees parlement. Toch is er het
probleem van de Miskito's "die met
duizenden zijn vermoord", wat Ael-
voet de korrektie "enkele tientallen
volgens Amnesty International" uit-
lokt. Van Dinderen kan enkel af-
ronden door Aelvoet gelijk te geven.

Voor Marck willen de vs de Sandi-
nisten rond de tafel krijgen en niet
militair ingrijpen. Het zou hun be-
doeling zijn tot een akkoord te komen
om Nicaragua politiek te neutraliseren
tegenover de Sovjet-Unie. De kristen-
demokraten zien dat echter liever niet
beide partners komen dan tot een
akkoord, wat de Sandinisten bevestigt
en de kristendemokraten (nu in de
oppositie) in de kou laat staan.

Verhit
Bij de vragen vanuit het publiek werd
het even spannend. Van Dinderen die
eerst de schriftelijke vragen wou laten
beantwoorden en daarna de monde-
linge liet dat in de praktijk in elkaar
overlopen zodat Marck regelmatig
felle kritiek kreeg vanuit de zaal. Op
een zeker ogenblik weigerde Marck
zelfs nog te antwoorden. De mode-
rator bracht zo wat levendigheid in het
debat maar was toch niet strikt
genoeg. Marck kreeg het vooral moei-
lijk toen zijn reaktie gevraagd werd op
een bericht van El Païs en Le Soir als
zou Tindemans vergeefs op de EG-top
(Luxemburg 1985) gepoogd hebben
Nicaragua te schrappen uit het pakket
ekonomische hulp aan Centraal-Ame-
rika. Hij antwoordde enkel met "het is
het eindresultaat dat telt."

Alleszins een debat met stof tot
nadenken: er blijkt wel iets te schorten
aan de informatie die we krijgen over
Centraal-Amerika. Bovendien is het
wel duidelijk dat niemand een pasklare
oplossing heeft. Bij ons lijken stand-
punten en interpretaties al zo ver van
elkaar te liggen dat je op één hand kan
nagaan hoe ver een konsensus in het
betrokken' gebied zoek moet zijn.

Bert Broens

Centraal tema vredesweek

(non)fIktie?.. SDI:
realisatie van SDI. Welke middelen
dienen immers aangewend om kern-
ladingen uit te schakelen? Met on-
schuldig ogende transparanten -
"artist's impressions" voor De Witte
- toonde hij schetsen van systemen
die nog maar op de tekentafel liggen of
zich in het experimenteel stadium
bevinden.

Waarom SDI?
Om op die vraag te antwoorden las De
Witte, die aan het debat deelnam als
burger, niet als militair in dienst, een
tekst voor die veel leek mee te hebben
van een of andere officiële verklaring.
Het is niet de bedoeling van de VS de
afschrikkingsstrategie af te bouwen
maar wel door SDI te komen tot de
mogelijkheid om het aantal strate-
gische kernwapens g~'.!Oêlig af te
bouwen. Het systeem is niet perfekt,
maar moet zichzelf kunnen verdedigen
(voldoende overleefbaar zijn), defen-
sief kunnen optreden tegen aanvallen
en effektief zijn aan 'lage kostprijs.
Volgens De Witte is SDI verder een
antwoord op Russische ontwikkelin-
gen, die al hoge-energielasers pro-
duceerden en daar al tests mee uit-
voerden. Zelfszouden de Amerikanen
technologische know-how van de Rus-
sen overgenomen hebben.

Voor Tuytens - die die avond de
triomf van de rustige, overtuigende
retoriek demonstreerde, tegenover het
stuntelige taaltje van De Witte maar
vaak vergat dat die militair is, en niet
een politikus- tonen publieke Ameri-
kaanse bronnen dat de verre oor-
sprong van SDI in 1972 in Californië te
weken is. Het zou gaan om de
belangen van bedrijven die zich bezig
hielden met de produktie van hoog-
waardig technologisch materiaal (la-
sers) en veel geld wilden om te
konkurreren met Europa en Japan.
Een liberale ekonomie kon daarvoor
geen subsidies geven. Daarom de
inilitaire verpakking, waar Reagan,
die ook wel eens geschiedenis wou
maken als president, in getrapt is.
Voor Tuytens is de militaire oorsprong
een myte: "het gaat om commerce".

Militair-Strategisch
Voor de militair-strategische betekenis
vertrok Tuytens van de "kaasstolp"-
teorie. De VS wil een sluitend systeem
om zich te beschermen tegen strate-
.gisch-ballistische kernwapens want
dat is het enige type kernraketten
waartegen SDI kan ingezet worden.
Europa heeft daar niet veel aan, want
het enige kernwapen van dat type dat
ons kan bedreigen is de SS-21 op
minder dan 5 min. bij ons vanuit de
DDR, te weinig tijd in elk geval om te
onderscheppen. Militair en Strategisch
valt Europa voor hem dus uit de boot.

Bovendien valt SDI politiek niet te
verwezenlijken omwille van de zeer
hoge kostprijs, die geschat wordt op
26 miljard $. De VS zit met een
fenomenaal hoog deficiet dat tegen

1991 in evenwicht moet zijn. Daarvoor
zal op alles bezuinigd moeten worden,
dus ook op SDI. Financieel blijft er
voor Europa bovendien weinig anders
over dan wat kruimels: I% van alle
middelen zou voor onze industrie zijn .
Het hele programma zou ons ook nog
een technologische achterstand be-
zorgen, waar tot nog toe enkel Mitte-
rand op reageerde met Eureka.

Emotioneel
François had het eerst over de enorme
technologische moeilijkheden om SDI
te verwezenlijken. Volgens hem staan
de huidige (laser)systemen nog mijlen-
ver af van wat nodig is bij SOf. Verder
gaf hij toe dat de afschrikkings-
strategie ergens een oorlog tegenge-
houden heeft tot nog toe, maar dat het
niet zeker is of SDI die toestand zal
handhaven. De globale vraag voor
hem is echter of SDI ons een betere
wereld geeft: hij hield een emotionele
uiteenzetting over het verband tussen
overbewapening en onderontwikke-
ling. SDI is zeer duur en als eens blijkt
dat het werkt zal h~t eek gebruikt
worden: "eens de doos van Pandora
open is, krijg je ze nooit meer dicht."
Als enig aanvaardbaar alternatief nu
geldt een aktieve vredespolitiek van
stap-voor-stap-ontwapenen. "Dat on-
derhandelingen tot nog toe steeds
milukt zijn, wil niet zeggen dat ze nooit
kunnen lukken. Het is een kwestie van
het te willen."

Als centraal tema blijkt SDI het wel
gedaan te hebben: het heeft oneindig
veel facetten, wat op de avond zelf het
duidelijkst bleek, en net zoals het
Centraal-Amerika-debat heeft ook
hier niemand, hoe goed gedokumen-
teerd ook, het laatste woord.

Bert Broens

Pedagogische
werkgroep
voor vrede
De pedagogische werkgroep voor
vrede richt zich tot opvoeders, onder-
wijzenden, pedagogen, professoren,
vorrnings- en jeugdwerkers. Het idee
om in Vlaanderen met een dergelijke
werkgroep te starten is gegroeid uit
kontakten met de Nederlandse vereni-
ging Pedagogen voor de Vrede. Na een
aantal verkennende vergaderingen zag
deze groep het levenslicht op 7
december 11.

Centraal staat uiteraard vredes op-
voeding of opvoeden tot het opmerken
van onrecht, strukturele onderdruk-
king en geweld, opvoeding ook tot
vrede en het weken naar alternatieven
voor bewapening, tot hoop en geweld-
loze weerbaarheid.

De werkgroep wil een forum bieden
waar praktijkuitwisseling, het aan-
bieden van materiaal en werkstrate-
gieën en het samenwerken met de
overheid en onderwijsinstanties rond
vredesopvoeding mogelijk wordt.
Voor meer inlichtingen kan je terecht
in de Schapen straat 20, Leuven. (BB)

"•• Opeen talkshow op dins-
dag 25 februari werd het
eerste centrale tema van

de vredesweek belicht: SDI, het
Strategisch Defensie-Initiatief of
Star Wars, een benaming die het
Pentagon liever niet hoort. Voor
een goed gevuld auditorium
trachtte elk van de sprekers
vanuit zijn eigen beroep het
allerminst eenvoudige fenomeen
SDI te benaderen: ir. kol. De
Witte, hoofd van het centrum
voor technologische toepassin-
gen van de landmacht, Bemard
Tuytens van de politieke studie-
dienst SEVI (sp) en prof. Fran-
çois, elektronika- en laserspecia-
list van de KUL. Herman Hen-
drickx (joernalist BRT-radio)
modereerde.

Martens en Van der Klaauw over SD I
Het bezoek van Martens

aan Leuven was voor
ons een gelegenheid de

premier te konfronteren met de
bedenkingen die op de SDI-
talkshow geuit waren rond SDI
door Bernard Tuytens van de
politieke studiedienst SEVI (zie
elders in deze Veto). In Martens'
lezing ontbrak elke verwijzing
naar SDI.

I

Ter herinnering: België heeft terzake
nog geen standpunt ingenomen, maar
laat bedrijven vrij zelf kontakten te
leggen of te participeren. Wel is een
werkgroep belast met het onderzoek
van het projekt. Binnen de West-
europese Unie tracht men wel tot een
gemeenschappelijk standpunt te ko-
men.
Veto: Mijnheer de eerste minister, op
een avond rond SDI in Leuven heeft
Bemard Tuytens van depolitieke studie-

Op 23 maart '83 hield Reagan zijn nu
al historische speech over het op-
starten van SDI. Nu, 3 jaar later, is het
de vraag hoever SDI staat en waarvoor
het eigenlijk dienen moest: is het een
myte om de Amerikaanse industrie-
aan geld te helpen of een oplossing
voor de nukleaire dreiging? En vooral:
is het haalbaar? Dat waren zowat de
kernvragen van dit debat.

Technologie
Om niet helemaal in het wilde weg te
praten, begon kol. De Witte - in een
stuntelig Nederlands, vol slecht ver-
taald Engels - met een technische
uiteenzetting over de soorten raketten,
hun baan, en de verschillende bestaan-
de en toekomstige systemen om raket-
ten uit te schakelen, een geheel dat
SDI moet gaan vormen.

Zo overliep hij op een drafje alle
soorten kernraketten van diverse ty-
pes, met hun maksimale hoogte, hun
reikwijdte, de duur van hun vlucht e
van de 4 fasen van die vlucht. Deze
gegevens zijn van belang als men een
raket of zijn ladingen zo trefzeker
mogelijk wil uitschakelen. Voor ieder
deel van de baan voorziet SDI ge-
eigende middelen om de lading uit te
schakelen, bv. het infrarood opsporen
van hittebronnen (stuwfase) of op-
tische instrumenten (radar) bij de
terugkeer in de atmosfeer. Dat het
geen sinekure is bij een raketaanval
ieder projektiel op te sporen, te
identificeren, uit te schakelen, én te
onderscheiden van ingebouwde af-
leidingsmaneuvers toont een voor-
beeld. Gesteld dat bij een aanval
1400 kerntuigen ingezet worden met
10 koppen elk en 10 afleidings-
maneuvers. Dat maakt 140.000 voor-
werpen die op relatief korte tijd
moeten onderschept worden (een SS-
20 bv. heeft een vluchtduur van een
kwartier). Dat vergt een krachtige
komputer en een enorm kommunika-
tienetwerk. Voor De Witte is dat
echter niet het enige probleem bij de

dienst SE VI gezegd dat SDI het gevolg is
van ekonomisch lobbyen in de VS, dat
hel technologisch niet haalbaar is, en
dat het politiek en militair-strategisch
oninteressant is voor ons, omdat het de
Russische nukleaire systemen, op ons
gericht, niet kan onderscheppen. Wat is
uw reaktie daarop? .
Martens: «Het moet een belangrijk
specialist zijn die dat allemaal kan
uitmaken op dit ogenblik. Eerlijk
gesproken, ik kan u daar niet op
antwoorden. Dat maakt deel uit van
het ganse wetenschappelijke onder-
zoek rond dat projekt. Ik heb daar heel
wat rond gelezen en zelfs bestudeerd,
maar ik zou op die vragen niet met
dezelfde stelligheid kunnen antwoor-
den. Ik herhaal dat een ministeriële
werkgroep met dat onderzoek belast is
en we moeten de konklusies daarvan
afwachten ...

Ook aan de Nederlandse ambassadeur
in België, Van der Klaauw, legden we
dezelfde bedenkingen voor. Nederland

heeft ook nog geen standpunt in-
genomen en heeft ook geen werkgroep
geïnstalleerd. Wel zijn er vragen vanuit
het bedrijfsleven om steun van de
overheid (o.m. Philips). Van der
Klaauw .reageerde eveneens door te
stellen dat hij terzake niet bevoegd is
om daarover te kunnen meespreken
maar dat, gesteld dat het ingevoerd
zou worden, het zo belangrijke strate-
gische problemen zou geven dat het
misschien politiek gezien niet langer
interessant zou zijn. Wel voegde hij er
aan toe dat de technologie ons soms
brengt waar we het politiek niet willen.

Ook hadden we het met Van der
Klaauw even over het unionisme
inzake defensiebeleid dat bij ons,
volgens Martens, voor het eerst sinds
Wereldoorlog 11 gebroken is door de
houding van de SP in het raketten-
debat. We vroegen hem of zich in
Nederland ook een gelijkaardige situa-
tie voordoet door de houding van de
PvdA.

Van der K1aauw: «Ja, dat is in
Nederland precies wals in België. Je
moet het toch wat breder zien, de
eenheid over het veiligheidsbeleid
bestaat nog wel: er is geen trend in
Nederland of in België om uit de NATO
te treden. Het geschil gaat over de
strategie en de rol die de nukleaire
wapens daarin spelen. Je kan je de
vraag stellen of die eenheid samen-
hangt met de kwestie van de kern-
wapens, of er ook niet een zeker
element meespeelt van het na-Viét-
nameffekt, het anti-Amerikanisme dat
naar voren gekomen is in de Vietnam-
tijd. Je kan je de teoretische vraag
stellen of die eenheid ook niet ge-
broken zou zijn zonder kruisraketten
door een soort verzet, ik zou niet
zeggen anti-Amerikanisme, maar een
soort verzet tegen de dominerende rol
die Amerika door zijn positie in de
Westerse defensie inneemt, door het
gevoel dat men heeft dat wij buiten de
beslissingen vallen .»

(BB)
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Pasolini retrospektieve

"Een kracht van het verleden"
een beroep op hem gedaan. Hij werkt
onder andere samen met Mauro
Bolognini en Frederico Fellini. Vanaf
1960 begint zijn karriere als regisseur.
Als zodanig is hij één van de eerste
kunstenaars die het medium taal
inruilde voor het medium film en ook
daarin een eigen stem vond. Hij is
bezig gebleven met literatuur (er
verschijnen nog dichtbundels en ro-
mans), maar de nadruk ligt op het
filmen. Volgende week wordt er in
deze kolommen dieper ingegaan op
Pasolini's vijftienjarige loopbaan als

vol dynamiek en spanning gericht
tegen de burgerlijke orde. De dood van
het hoofdpersonage is vanuit dit
gezichtspunt geen toevallige gebeur-
tenis maar gehoorzaamt een bepaald
soort logika: de dood is de enige
uitweg uit een keurig bestaan als
kommunistische huisvader. Pasolini
heeft zich steeds kritisch opgesteld
tegenover de machtscentra (kommu-
nisme, regering, kapitalisme) vanuit
een periferie die hij slechts zeer vaag
omschreef.
Vanaf de tweede helft van de jaren

vijftig wordt er vanuit de filmwereld

geschiedenis vallen. In plaats van de
term "homoseksualiteit" spreekt Pa-
solini van la diversità (het anderszijn).
Zijn leven lang heeft hij diversità
geproduceerd, als slachtoffer maar
ook als opposant, als genieter. Hij
heeft gezocht naar een onmaatschap-
pelijke, niet-oedipale vorm van homo-
seksualiteit in de zin van het niet in de
val lopen van de heteroseksuele imita ..
tie (het "paartje" spelen) en in de zin
van een grenzeloze lichamelijkheid.

"Kommunist"
De sociale strijd van de landbewerkers
in het naoorlogse Italië laat hem niet
onberoerd en scherpt zijn politiek
bewustzijn aan. Hij leest de geschriften
van Antonio Gramsci, de teoretikus
van het transalpijnse kommunisme, en
raakt overtuigd van het belang van de
landelijke wereld in een revolutionair
perspektief. In 1947 wordt hij lid van
de Italiaanse Kommunistische Partij
(PCI). 1949 is een fataal jaar voor
Pasolini. Hij wordt beschuldigd van
zeden feiten met minderjarige jongens.
In de kristen-demokratische pers
wordt aan het schandaal uitvoerig
aandacht besteed. Zelfs zijn vrienden
laten hem in de steek: hij wordt uit de
PCI gezet "wegens moreel onwaardig
gedrag". Pasolini is verbitterd. In een
a.f~cheidS?rie~o~munis-
tische vrienden verwijt tilJ "iOn een
gebrek aan humanisme. "In weerwil
van jullie, ben en blijf ik kommunist in
de meest echte zin van het woord".
Met zijn moeder vlucht hij naar Rome
en daar wordt zijn herinnering aan het
platteland al snel vervangen door zijn
fascinatie voor het stads proletariaat in
de "borgate" (sloppenwijken).
De verhouding van Pasolini tot het

kommunisme is verre van éénduidig.
Zijn belangstelling voor het platte-
landsmilieu en het stadsproletariaat is
meer emotioneel dan teoretisch onder-
bouwd. Die moeizame relatie tot de
partijleer verwoordt Pasolini in de
bundel Le Ceneri di Gramsci ("De as
van Grarnsci", 1953). Voor het graf
van de grote teoretikus spreekt hij hem
als volgt toe: "Ik ken het schandaal en
weet dat ik mezelf voortdurend tegen-
spreek; overdag leef ik met jou in mijn
hart en in mijn hoofd; 's nachts kies ik
tegen jou voor de ingewanden van het
leven." Met deze laatste opmerking
verwijst hij naar zijn nachtelij ke toch-
ten in de sloppenwijken van Rome op
zoek naar de ragazzi (stoute jongens).
Verder zegt hij tegen de grote teore-
tikus : "Ik was altijd gefascineerd door
een proletarisch leven dat lang voor
jou bestond; mijn religie haalde ik uit
het proletarisch plezier, niet uit een
duizendjarige strijd". Het volk is voor
Pasolini meer dan een politiek pro-
gramma, het is een zinnelijke kracht,
een levensbeginsel.
De kritiek van links is niet uit-

gebleven. Het meest gehoorde verwijt
is dat van "populisme" waarmee
bedoeld wordt dat hij het gewone volk
romantiseert en het een niet bestaande
progressieve kracht toeschrijft in de
revolutionaire strijd.

,'En ik, uit de kluit~n ge-
wassen foetus, Ik ga
op zoek naar mijn

broeders die er niet meer zijn."
Buiten Italië is Pasolini hoofd-
zakelijk (en bijna uitsluitend)
bekend als filmmaker. Ten on-
rechte, want voordat hij op zijn
negenendertigste zijn eerste film
draaide (Accatone, 1961), had
hij zich reeds een (kontrover-
siële) reputatie als dichter en
romancier opgebouwd. Het
loont meer dan de moeite om een
week stil te staan bij de schrijver
en de mens Pasolini die zijn leven
lang haaks is blijyen staan op de
tijd waarin hij leefde.

regisseur. ErwinJans

Una vita violenta
De grenzeloze lichamelijkheid heeft hij
gezocht in de Romeinse sloppen-
wijken, een mythische wereld van een
wilde, heidense zuiverheid, die in het
verlengde ligt van het Friulische
platteland Pasolini gaat op zoek naar
een nieuw idioom om die wereld
gestalte te geven : "I~ heb me bezigge-
houden met het optekenen \rdU r.ç~
dialekt van het Romeinse proletariaat
met als doel een zo eksakt mogelijke
beschrijving van de wereld die zich aan
mij voordoet." In 1955 verschijnt zijn
ophefmakende roman Ragazzi di Vita
die tegelijk bekroond wordt en om-
ciëel bestempeld wordt als "porno-
grafisch geschrift". ltl. 1959 verschijnt
de roman Una Vita Violenta die
eveneens bekroond wordt. Voor de
linkse kritiek is de roman een hoogte-
punt van Paso1ini's populistische hou-
ding ten overstaan van het volk. Het is
het verhaal van de ontwikkeling van
een neo-fascist tot een goede kommu-
nist die ten gevolge van zijn inzet om
het leven komt. Ogenschijnlijk is dit
een neo-realistisch schema, maar het
proces van "goed" naar "kwaad"
wordt gekontrasteerd met wat Pasolini
noemt "de verheerlijking van een
sensuele jeugd tot geweld", een leven

Ieder verhaal begint met een vader, een
moeder en een kind. De vader: een
infanterie-officier, een agressief en
hoogmoedig man met een passionele
liefde voor zijn vrouw. De moeder: een
tengere verschijning die de liefde van
haar man niet deelt en in voortdurend
konflikt is met zijn konformistische
ideeën. Tussen beide het kind dat in
1922 als Pier Paolo Pasolini geboren
wordt en vijfenveertig jaar later het
oerverhaal van de vader, de moeder en
het kind zal verfilmen (Edipo Re,
1967). Tijdens de talrijke diskussies
tussen zijn ouders kiest de jonge
Pasolini, zo zal hij later verklaren,
steeds partij voor zijn moeder "zoals
alle kinderen natuurlijk doen". Over
haar zegt hij: "Zij was als een Sokrates
voor mij. Zij had een idealistische en
geïdealiseerde visie op de wereld. Ze
geloofde echt in heldendom, in welda-
digheid, in medelijden, in vrijgevig-
heid. En ik heb dat alles op een kwasie
patologische manier geabsorbeerd".
Van haar heeft Pasolini een levens-
lange bezetenheid voor een ideaal van
zuiverheid geërfd. Talrijk zijn de
psychoanalytische interpretaties die
Pasolini's homoseksualiteit hebben
proberen te verklaren vanuit die
bijzondere moeder-zoon verhouding.

Pasolini: stem in de woestijn van een sensuele jeugd vol geweld

nogal ontoegankelijke, uiteenzetting
in verband met de geomorfologische
struktuur van de Nijlvallei en het
verband tussen de prehistorie en de
geomorfologie van dit gebied. Het
laatste deel van zijn voordracht was,
naar mijn smaak althans, het meest
interessante. -
Paulissen had het daar over de

landbouwsystemen in de streek van
Luxor tot Kena. De grootste proble-
men beteffende de landbouw zijn: de
overbevolking (aangroei van I miljoen
inwoners in een periode van 9 maan-
den), het gebrekkige irrigatiesysteem,
de windhozen die regelmatig over de
vlakte razen en de kleinschaligheid van
de landbouw. Godgeklaagd is het feit
dat, niettegenstaande het suikerriet de
grootste teelt van Egypte is, de suiker
daar toch gerantsoeneerd wordt. Alle
goede suiker moet immers voor' de
export dienen, terwijl minderwaardige
suiker wordt ingevoerd. Ook voor het
graan is Egypte afhankelijk van de
imoport. Uiteraard schuilt daarin het
gevaar, dat Egypte om politieke rede-
nen eventueel van zijn graantoevoer
kan afgesneden worden. De land-
bouwmetoden zijn nog erg primitief.
Veel wordt nog met de hand gedaan,
en heel de familie wordt ingeschakeld
bij het produktieproces.
De kruciale vraag waarmee Paulis-

sen zijn voordracht besloot is: zullen
deze mensen in de toekomst blijven
voort boeren op de traditionele ma-
nier, terwijl een misoogst en dus
hongesnood als een zwaard van Da-
mok les boven hun hoofd hangt, of zal
men in Egypte eerder evolueren naar
modernere landbouwtechnieken,
waarbij de rol van de familiale arbeid
onherroepelijk kleiner wordt?

Lia Baudouin

Voordracht

Egypte vroeger en nu
Perzische overheersing, en tenslotte
terecht te komen bij het Egypte van de
farao's. In een snel tempo verscheen de
ene tempel na de andere op het scherm.
Vermeersch maakte duidelijk dat de
tempels van Luxor en andere één
verheerlijking van de farao's zijn, dat
de Egyptische zuilen veel robuuster
zijn dan de Griekse en dat Egypte niet
alleen ten tijde van de farao's een land
van de doden is geweest. Nabij de
pyramiden van Giseh bijvoorbeeld
liggen graven van zowat alle latere
perioden. Belangrijk zijn de mastaba's,
begraafplaatsen van edelen, die vaak
binnenin met rijke versieringen in
kalksteen zijn opgesmukt. Toen wij zo
rond het jaar 3000 voor Christus
waren aanbeland, begon prof. Ver-
meersch zijn stokpaardje, namelijk de
prehistorie, te berijden. Enkele jaren
geleden was hij nabij EI Cap op zoek
gegaan naar de resten van de prehisto-
rische mens, met de bedoeling het
verband tussen deze mens en het
milieu waarin hij leefde aan te tonen.
Groot was de hilariteit, toen hij
beweerde dat hij in een graf met de
respektabele ouderdom van 230000
jaar een atlas en een bovenkaak
gevonden had. Die atlas is echter de
bovenste halswervel die het hoofd
draagt, en heeft dus eerder iets met
anatomie dan met aardrijkskunde te
maken.

Door Mercator (niet de
aardrijkskundige, maar
wel de kring die naar

hem genoemd is), werd op 25
februari in de Asselberghszaal
een lezing georganiseerd met als
onderwerp: Egypte. Er werd niet
nader bepaald welk facet van dit
land belicht zou worden. Wie,
met de tentoonstelling De 'vrouw
in het rijk van de farao's nog in
,het achterhoofd, een eenzijdig
kultuurhistorische kijk op E-
gypte verwachtte, kwam wel
bedrogen uit. De kunstgeschie-
denis van dit Nijlgebied werd
weliswaar door prof. Vander-
meersch in grote lijnen over-
lopen, maar het ging niet alleen
om het rijk van Toetanchamon
en konsoorten. Ook de pre-
historie, de bodemgesteldheid en
het huidige landbouwbeleid wer-
den besproken. Beide sprekers,
Vermeersch en Paulissen, kwa-
men respektievelijk voor en na
de pauze aan het woord.

Friulisch dichter

Het is zijn moeder die hem inwijdt in
de literatuur. Vrij jong komt hij in
kontakt met het werk van
Shakespeare, Tolstoi en Dostojewski.
Nog voor zijn achttiende leest hij de
Maudits en de Décadents, die grote
indruk op hem maken. In 1950 zal hij
met betrekking tot zijn homoseksuali-
teit schrijven: "Voortaan draag ik het
teken van Rimbaud, van Campana of
ook wel van Wilde, of ik wil of niet, of
anderen het aksepteren of niet". Aan
de universiteit studeert hij letteren en .
kunstgeschiedenis. De oorlog breekt
uit en zijn moeder vlucht met haar
twee zonen naar het platteland van
Friulië, haar geboortestreek. Enkele
maanden voor het einde van de oorlog
wordt zijn broer, die dienst had
genomen in het verzet, gedood. Het is
niet onwaarschijnlijk dat deze geweld-
dadige dood, die een diepe indruk
maakte op Pasolini, de autobio-
grafische achtergrond vormt voor de
talrijke adolescenten die in zijn films
onder tragische omstandigheden om
het leven komen.

"Homoseksueel"
Net zoals het etiket "kommunist" is
"homoseksueel" een problematische
term wanneer hij toegepast wordt op
Pasolini. Hijzelf heeft het begrip voor
zichzelf nooit openlijk omschreven.
Hij heeft zich steeds op een afstand

gehouden van emancipatorische ho-
mo-bewegingen. Tussen 1949 en 1975
(het jaar van zijn gewelddadige dood)
verandert de samenleving van een'
repressieve naar een meer tolerante ten
overstaan van de "anders zijnden".
Maar als kritisch denker en scherp-
zinnig polemist ziet Pasolini de wolven
in schapevacht. In 1975 schrijft hij:
"Zolang de anderszijnde zijn anders-
zijn in stilte beleeft, is alles oké en voelt
iedereen zich heel wat vanwege de
tolerantie die ze hem toestaan. Maar
zo gauw als hij ook maar één woord
zegt over de meest eigen ervaring als
anderszijnde, of gewoon wat gekleur-
de woorden durft uit te spreken,
gekleurd door het voelen van de eigen
ervaring als anderszijnde, breekt ereen
lynchpartij los zoals in de meest
duistere kleriko-fascistische tijden."

Zowel Vermeersch als Paulissen ble-
ken over uitvoerig illustratiemateriaal
te beschikken. De eerste, die er zich op
beroemde globaal genomen twee à drie
jaar in Egypte doorgebracht te heb-
ben, gaf een overzicht van de Egyp-
tische geschiedenis. Hij deed dit aan de
hand van een overzichtelijke tijdstabel
op transparant, en dia 's, die soms door'
de tand des tijds waren aangevreten.
Zijn reis doorheen de tijd had

professor Vermeersch een droge keel
bezorgd. Het was dus tijd om de
dorstigen te laven.

Atlas
Blijkbaar had hij naar Back to the
future gekeken, want hij begon zijn
uiteenzetting met Mechrnet Ali in de
19de eeuw om met rasse schreden
doorheen islamitisch Egypte onder
sultan Hassan en kristelijk-koptisch
Egypte (IOde eeuw) te benen, even stil
te staan bij het Egypte onder de
Byzantijnse, Romeinse, Griekse en

Het platteland van Friulië vormt
een belangrijke komponent in Paso-
lini's voelen en denken. Hij vindt er
een vergeten natuurlijke religiositeit.
Het Friulisch heeft voor hem een
archaïsche kwaliteit. Deze taal "zo
dicht bij het oude Grieks" had geen
geschreven traditie. Pasolini is de
eerste die het Friulisch als literair
uitdrukkingsmiddel heeft gebruikt:
"Ik heb die idioom gebruikt zoals men
een mystieke akt van liefde: stelt". In
1942 verschijnt zijn, eerste bundel
gedichten waarin de tegenstelling tus-
sen een leven in onschuld temidden de
natuur en het heden vol smart centraal
staat, een tema dat als een rode draad
door Pasolini's oeuvre loopt. Pasolini
gaat zich steeds meer interesseren voor
de regionale kultuur, een partikularis-
tische houding die lijnrecht staat
tegenover de centralistische politiek
van Mussolini. Zijn poëzie is een eerste
akt van kontestatie.

Suiker
Doktor Paulissen gaf vervolgens een,
voor een leek wegens de techniciteit

AUTORUSCHOOL

MODERNA
Pasolini's homoseksualiteit is een

volstrekt individualistische en anti-
burgerlijke. Hij heeft nooit meegedaan
aan de moderne diskussies rond seksu-
aliteit en homofilie. "In plaats daarvan
ben ik op zoek naar eenvoudige
vormen van vriendschap die heel
normaal zijn bij de "heidenen" die op
een heel ander kultureel niveau leven
aan de grenzen van onze steden. Het
ideologisch bombardement met alle
problemen is gelukkig in het algemeen
aan hen voorbijgegaan" (notitie uit
'58). Pasolini voelt zich aangetrokken
door hen die eigenlijk buiten de
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behept zijn met allerlei sinistere plan-
nen, en die niet zullen rusten voor ze
een soort fascistisch regime hebben
ingesteld.
Nu ben ik de laatste om deze

samenleving in globo te verdedigen -
maatschappijkritiek is en blijft het
leven zelf van een demokratie en
vermits het Utopia niet bereikt is, blijft
er genoeg over om aan te klagen. Ook
marginale groepen moeten de kans
krijgen om hun meningen te spuien, de
waarheid ligt zelden bij de meerder-
heid. Maar of het daarom nodig is bij
nacht en ontij met een spuitbus langs
de straten te lopen? Leven wij echt in
een regime waarin de fundamentele
vrijheden zo sterk in het gedrang zijn
dat een semi-terroristisch gedrag de
enige metode is om in verzet te komen?
Ik betwijfel het. Ik geef toe: ik heb dat
vroeger ook gedacht en me daar ook
naar gedragen zolang ik dat dacht. Ik
ben van mening veranderd. Ik heb
immers moeten vaststellen dat er nog
ontzettend veel kanalen zijn om kon-
troversiële meningen in de publieke
belangstelling te brengen. Zodat ik me

niet meer hoef te gedragen of ik in een
land onder vreemde bezetting leef.Begripsvervalsing

Martelaren 'of vandalen? Uiteraard kost dat enige moeite:
artikels schrijven voor Veto die ook
nog gelezen worden bijvoorbeeld of

programma 's maken voor een vrije
radio die ook nog beluisterd worden,
-!at is moeilijker dan met een spuitbus
. samenzweerderig doen en martelaar
spelen. Ik vraag me echter wel af
hoeveel van die 'spuitbushelden' die
spuitbus nog zouden hanteren in een
situatie waarin dat inderdaad nog de
enige mogelijkheid tot ekspressie we-
zen zou.
. Daarom misschien een goede raad
voor iedereen die graag held zou
spelen: ga eerst eens na of er iemand
nnders dan jouw ego is die behoefte
.ieeft aan jouw 'heldendaden'. En geef je
op voorhand een klein beetje reken-
schap van de mogelijke konsekwen-
ties. Als je dan nog tegen de lamp
loopt, dan wil ik nog wel eens komen-"
betogen om jullie te steunen.

Eddy Daniels

kijf: wie kaatst moet de bal verwach-
ten en wie het normaal vindt dat hij het
gelaat van een gehele stad mag
schenden, plaatst zichzelf buiten de
bescherming van die stad. Dat heeft
Alkibiades al in het oude Athene
mogen ondervinden.
Het risiko bestaat echter opnieuw

dat dergelijk repressief optreden de
betreffende milieus in een eskalatie
van asociaal gedrag zal meesleuren: de
overtrokken reaktie van de overheid
op het overspannen gedrag van margi-
nale groepjes, kan als 'bewijs' gaan
funktioneren voor de zoveelste para-
noïde analyse van onze samenleving.
Die samenleving zal dan weer gezien
worden als een organisme waarbinnen
de 'kleine man' het eeuwige slachtoffer
is van Duistere Machten die slechts

pamflettenverspreiding, een zeer open
studentenpers, 'vrije radio's op nivo,
prikborden, grote tolerantie tegenover
wild plakken enzovoort.
Dit ruime gamma middelen tot

ekspressie volstond op een bepaald
ogenblik bepaalde marginale groepen
niet meer. Zij zijn dan een kampanje
begonnen van systematische bevuiling
van historische gebouwen, ook van
gebouwen die pas gerestaureerd wa-
ren. Zij deden dat op, volgens mij, de
meest laffe manier: met een spuitbus,
een middel dat geen enkele organisatie
vereist (zoals bij plakken wel het geval
1.t..._enalléén maar minachting uitdrukt
voor de goede smaak en voor de
mening van de medeburgers. Ik vind
het volkomen normaal dat de overheid
daartegen is gaan optreden. Zij heeft
dat een eerste keer gedaan bij de
verkiezingen in oktober: kladders die
zich achter de Vredesbeweging ver-
schuilden, werden gedurende een
weekend gevangen gezet. Dat had een
duidelijke waarschuwing moeten zijn
dat de maat vol was. Dat werkte echter
-averechts: de betrokkenen vergeleken
zich met de plakploegen van de
partijen en voelden zich opnieuw de
slachtoffers van een onrechtvaardige
samenleving. Dat deze vergelijking
niet opging deerde hen niet: zij bleven
en blijven systematisch hun eigen
gedrag minimaliseren door een bèwus-
te verwarring te scheppen tussen het
plakken en het spuiten. Een bewuste
verwarring tussen propagandamateri-
aal dat gemakkelijk te verwijderen is
en materiaal dat onherstelbare schade
toebrengt. Ook vandaag nog wordt
door de drie veroordeelde vrouwen -
over wier schuldvraag ik mij uiteraard
niet wil of kan uitspreken - deze
begripsvervalsing volgehouden. In fei-
te zit daarin een element van chantage:
door verschillende dingen door elkaar
te halen word je - indien je de
kromme praktijken van ons rechts-
systeem wilt betwisten - tegelijkertijd
verplicht puur vandalisme te vergoe-
lijken. Dat soon chantage doet de
zaak waar het eigenlijk om gaat, het
opheffen van het misbruik van voor-
arrest, niet veel goed, wel integendeel.

Vorig jaar werden in Leu-
ven drie personen opge-
pakt wegens het illegaal

spuiten van slogans. Twee ervan
zaten een volle maand in voor-
arrest en van één van hen werd
het autootje in beslag genomen.
De betrokkenen, alle drie vrou-
wen aktief in de Vredesbewe-
ging, hebben steeds staande ge-
houden onschuldig te zijn. Maar
vorige woensdag oordeelde de
korrektionele Rechtbank er an-
ders over: straffen werden uitge-
sproken van drie maand waar-
van twee voorwaardelijk. De
inbeslagname van het wagentje
werd niet weerhouden.

Vooreerst: er is hier duidelijk sprake
van misbruik van voorarrest. De pers
heeft daar overigens al uitvoerig op
gewezen en er zijn tot in het parlement
vragen gesteld: van middel om het
onderzoek te bevorderen, wordt het
voorarrest uitgebouwd tot afschrik-
middel, zodat de straf wordt toege-
diend vooraleer de schuld wettelijk is
vastgesteld.
Vervolgens: de preventieve strafbe-

deling beïnvloedt het vonnis en de
strafmaat van de rechter. De kollegia-
liteit binnen het juridisch apparaat
verleidt hem 'ertoe een uitspraak te
doen die de houding van de onder-
zoeksrechter bevestigt. Zo is één
maand effektief met twee maand
voorwaardelijk voor een dergelijk
misdrijf - zelfs indien de feiten
bewezen zijn - wel abnormaal zwaar.
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maar de kwaal tastte ook muren aan die een charme hebben

(foto Veto)

Asociaal
Echter: deze beide wantoestanden
binnen het gerechtelijk apparaat, die

~ onverbiddelijk moeten bestreden wor-
den, hebben als averechts effekt dat de
groepen die verantwoordelijk zijn
voor het nachtelijk kladden zichzelf
gelegitimeerd achten. Gelegitimeerd in
een gedrag dat ik moeilijk anders dan
als asociaal kan bestempelen.
Ik vind het inderdaad essentieel

dat er een duidelijk onderscheid ge-
maakt wordt tussen het 'wild spuiten'
en het 'misbruik van voorarrest'. Het
tweede is niet een post factum bewijs
dat het eerste aanvaardbaar wezen
zou. Leuven is sinds jaar en dag die
stad in België waar de vrije menings-
uiting op de meest brede schaal
gegarandeerd is: boekenstandjes,

Op zo'n muur kunnen graffiti hun charme hebben,
op zich.

Leuven tussen rotten en Realiteit

'76-'86: Tien jaar nieuwe muziek
Het zal je maar over- mochten er niet meer in), kafee Arno'z leefde in het vroege underground-

komen in -1976 in Lon- (Eikstraat, gesloten in '82) en tenslotte cirkuit kan je vinden op de ver-
den te wonen Johnny talrijke kleine en grote koneerten zamel aar No Big Business 1, waarop

'Rotten' Lydon te heten' en in de (zelfs de Pistols waren bijna in Leuven zelfs Luc VanAcker en Didi de Paris
gr S k t ht t k geweest, indien de split er geen stokje (nog zo'n figuur) tekeer gaan.
oep wan ers erec e 0- h d t k )

E 1· hl' . a voorges 0 en .
men. en IC t za Je wellicht D k d d d k ... e pun wer oor e ornmercie
opgaan wanneer we e~.bIJ ver-. handig gerekupereerd en viel uit elkaar
tellen dat met hem erbij de Sex in verschillende stromingen. Positive
Pistols geboren worden. Punk met o.a. de zeer verdienstelijke

Siouxsie and the Banshees, Killing Joke,
Bauhaus, ja zelfs The Stranglers (voor
wat betreft hun vroegere periode).
Anarchopunk bleef het meest trouw
aan de oorspronkelijke idealen, doch
de meest hedendaagse variant heet
Hardcore (Wim zal je op zaterdag
15maan '86 om 22.00u een degelijk
overzicht geven in zijn programma
Transit op Radio Scorpio). Het oor-
spronkelijke verschijnsel raakte echter
steeds meer ingebed in een Nieuwe
, Golf.

Kriminalisering
Er is dan ook een kriminaltsering
gevolgd van die groepen die zich
bezighouden met het 'versieren' van
ons monumentenbestand. Of het ge-
recht de juiste personen heeft aan-
gepakt is één vraag, dàt het kriminali-
seren terecht is staat voor mij buiten

Radio Scorpio
Het is ook in deze sfeer dat de eerste
uitzendingen van Radio Scorpio moe-
ten geplaatst, worden. In '79 zond
Scorpio één uurtje per dag uit, en op
donderdagavond was dat steevast
Leuvense New Wáve. Andere tijden,
andere zeden en het legendarische
Arno'z sloot de deuren en werd vanaf
september '83 tot juli '84 opgevolgd
door The G/adhouse (Schrijnmakers-
straat, heden De Dry Coppen), ge-
noemd naar het gelijknamige Scorpio-
programma, dat sindsdien Another
Dark Age heet en nog steeds spring-
levend is. The Gladhouse heeft helaas
niet mogen blijven duren, Brusselse
"punks kwamen elk weekend de boel
zodanig op stelten zetten dat de keet
op de fles is gegaan. Het huidige
kafeebestand met nieuwe muziek is
schraal, de Compact (Parkstraat), Nix
(Oude Markt) en Stuc voldoen niet
volledig, er is een gat in de markt.
Gelukkig bestaat er in radioland een
groot aanbod: BRT 2 heeft zijn Domî-
ilO 2, Hilversum 3 zijn VPRO en vooral
Radio Scorpio doet een serieuze in-
spanning.

Als kinderen van de krisis stonden ze
op de puinhopen van een Posh English
society die steeds opnieuw zwaar door
hen geshokeerd werd metfuck ofl, son
of a bitch en ander anarchistisch fraais
zoals in de TV-show van Bill Grundy
(gelijkenis met Luk Janssen is niet uit
den boze) of in koncertuitspraken, die
gretig werden afgedrukt door sensatie-
geile Britse zondagskranten. Platen als
Anarchy in the UK, God save the Queen,
Pretty Vacant en vooral de LP Never
mind the Bol/ocks kenden ondanks
vertragingsmaneuvers en boycots gre-
tig aftrek.
Helaas, daar kwam al snel de split:

in januari '78 knapte het moreel vande
Pistols op een te zware USA-toernee.
Sid Vicious hield het uit tot 2 februari
'79, toen ook hij het bijltje erbij
neerlegde. Maar dé grote verdienste
van de Pistols ligt hierin dat zij de spits
afbeten voor een hele punkgeneratie
gaande van UK Subs en Sham 69 over
Cielsea, Discharge en Poison Gir/s tot
Vibrators, Outcasts en X-Ray-Spex,
om er maar enkele te noemen. Oi!

New Wave
Een sluitende definitie voor dit begrip
geven lijkt ons onmogelijk, alleen een
vage, onvolledige omschrijving. We
zullen ons er dan ook niet aan wagen.
Feit is dat naast de rauwe punks bij
Arno stilaan meer zwartjassen op-
doken. Eerder introvert en cool (niet
voor niets was het de tijd van de cold
wave) hielden deze laatsten er een meer
pessimistische toekomstvisie op na.
Het waren de dagen van Joy Division,
die je in januari '79 en '80 kon gaan
'bekijken in Plan K te Molenbeek.
De men in black haalden hun

vestimentaire .inspiratie bij The Velvet
Underground en The Stranglers, doch
'de zwartlapperij werd al snel een
modeverschijnsel, het werd fake, net
zoals toen New Order door de mand
viel op 14 april '81 in het Lido
(Bogaardenstraat, heden Broadwayï.
Veel échter was het beste van onze

bodem: de Brassers in Hamont, maar
vooral de rijke Leuvense sien met
groepen als A Blaze Colour (met
producer Ludo Camberlin), Men.Znd,
The Neon Judgement, bijna allemaal
ontstaan bij Arno, die door TB Frank
in een interview ooit betiteld werd als
The Godfather van de Leuvense sien.
Een boeiend overzicht van wat er
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Celtisch 'Bongo?
De Kopindruk 2, Tupelo, Pa/azzo
Dvcale, Another Dark Age, Blue Moon
in the Gutter, Ellas, Het Vergane
Horen, Nieuwlichter, evenzoveel klin-
kende namen voor evenzoveel nieuwe
muziekprogramma's. Twee van die
dingen, Another Dark Age en Palazzo
Dvcale geven u terug .de sfeer van de
grote dagen '76-'86. Tien jaar nieuwe
muziek wordt u voorgeschoteld op de
Time is Party op II maart om 22.00 u
in Belgisch Congo. De presentatoren
en technici van beide programma's
(Hans, Pool, Dirk, Koen, Paganini en
Tropicarl) maken van Belgisch Congo
weer Atelier. Zorg ervoor dat u het niet
mist. Sid Vicious en lan Curtis zullen er
ook zijn.

Living in Leuven

Op het thuisfront werd er ook druk
gepunkt, maar veel heeft helaas nooit
de oppervlakte gezien .onder de vorm
van vinyl. Het is in de sfeer van grote
dagen dat er in Leuven een alternatief
cirkuit bestaat met platenwinkel JJ Re-
cords (Parijsstraat, toen nog met witte
en blauwe zakjes), danstent Atelier
(K. Albertlaan, ter ziele gegaan in-~6l 'Pt!)kHE -juli '85 want zelfs de hanekammen Carl Govaerts
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te stuk staan dranghekkens om het
volk van het ijs te houden. Maar de
bocht voorbij staat het publiek, alle
moeite van de talrijke politiemannen
ten spijt, op het ijs, zodat er slechts een
nauwe doorgang open is. Eén van de
helikopters van de rijkspolitie komt
zeer laag aangevlogen en al gauw
wordt duidelijk wat de bedoeling is.
Door op slechts een tweetal meters
boven het publiek te vliegen, dienen
die van het ijs te gaàn. De overtocht
gaat immers gepaard met een ijzige
sneeuwstofwind en een hels lawaai.
Het is akelig om te zien hoe de piloot
zijn kunstukje enkele malen herhaalt.
Het roept herinneringen op aan Apo-
calypse Now, in die mate zelfs dat je
verwacht dat enkele reuzeluidsprekers
uit de lucht zullen komen zakken, die

• dan luid Die Walkure beginnen te
braken. De kijkers hebben dan toch
door dat ze beter van het ijs afgaan.
Het aantal helikopters groeit gestadig
(wij telden er op een bepaald moment
twaalf), de eerste schaatser moet in
aantocht zijn. In de verte zien we hoe
armen en vlaggen beginnen te zwaaien.
Een stroom die steeds dichterkomt.
Dan verschijnt Evert VanBenthem, een
klein schriel mannetje, geflankeerd
door de TV-motard. Ritmisch, haast
robotgewijs, maalt hij met lange slagen
de laatste meters af. Het publiek gaat
helemaal uit de bol, er wordt ge-
applaudiseerd, er wordt gezongen en
de naam Evert Van Benthem wordt
geskandeerd.
Zo mogelijk nog meer applaus krijgt
de tweede, Rein Jonker, die met de
vuist geheven en zwaaiend naar het
publiek de laatste meters ingaat.
Langzaam beginnen. dan ook de
andere wedstrijdrijders binnen te ko-
men. Een uurtje na de eerste man komt
.de eerste vrouw aan. Ook de traditio-
nele bevroren snorren en baarden
glijden voorbij. Andere deelnemers
zitten echt stuk en kruipen als het ware
naar de eindrneet. Naast ons skandeert
een groepje "Wea Van Duren", de
eerste vrouw ofzo? Achteraf blijkt dat
dit de schuilnaam was waaronder de
Nederlandse kroonprins deelnam aan
de tocht der tochten.

Het wordt ko~der'Cn we keren terug
naar het station. We wurmen ons op
een trein en stappen dan wat later in de
auto. Op de autoradio horen wij over
de uitbundige viering van Van Ben-
them in de Frieslandhallen. De rest
van het gezelschap valt al snel in slaap.
Als we in Leuven aankomen is het half
acht. Net op tijd om het joernaal op
TV te zien. Maar onszelf kunnen we op
de beelden niet terugvinden ...

Jan Huyse
(met medewerking van Geert
Coene, Marc Heeren, Pascal

Mignolet, Bart Vandenspieghel)

In Leeuwarden staat een
standbeeld. Het stelt een
struise, sterke man met ge-

spierde dijen en kuiten voor. Hij
staat gebogen met zijn handen
op de rug. Aan zijn voeten heeft
.hij een paar schaatsen. In de
sokkel staan een aantal namen

•gegraveerd. De laatste naam in
het rijtje is Evert Van Benthem,
wiens naam na die koude 26
februari in 1986 binnenkort op-
nieuw ingebeiteld zal worden.
Veto trok naar het Hoge Noor-
den en schreef in haar dagboek
op wat zij zag, hoorde ... en'
voelde.

Maandag 24 februari. "De veertiende
elfstedentocht gaat toch door" staat er
in de kranten. De indrukwekkende
beelden van schaatsers op bevroren
wateren en entoesiaste verslagen over
een uitbundige sfeer vorig jaar duiken
weer voor mijn ogen op. Het plan om
het ook eens mee te maken rijpt en
neemt steeds konkretére vormen aan.
Enkele studiegenoten en Vetofoto-
graaf Geert - "met de medewerking
van" - Coene willen ook wel mee.

Dinsdag 25 februari. Tegen de
middag zijn we met een groepje van
vijf die besluiten naar Leeuwarden af
te reizen om het spektakel mee te
maken. Belgische franken worden
ingeruild tegen harde Nederlandse
guldens. Mijn vader, ik zal hem eeuwig
dankbaar zijn, wil zijn auto beschik-
baar stellen voor de tocht naar Zwolle
vanwaar wij met de trein verder zullen
rijden naar Leeuwarden om niet in
eindeloze files verstrikt te raken. .-

Woensdag 26 februari. Om één uur
rijden we de weg naar Mechelen op.
Het wordt een nachtelijke rit van meer
dan driehonderd kilometer. Maar alles
loopt zeer vlot. Zo vlot zelfs dat wij in
Zwolle besluiten om nog door te rijden
tot Heerenveen, een Friesch stadje op
dertig kilometer van Leeuwarden. Na
enig zoeken vinden wij het station. Het
treintikket kost meer dan II gulden
(220 Bef), wat op een dikke 3 frank per

In Holland maakt deBende vanNijvel
geen kans. Een ijsflik klaar om hen
achterna te klunen. (foto Veto)

kilometer komt, niet zo goedkoop.
Zonde van het geld eigenlijk als wij
achteraf merken dat op de tr- inen geen
kondukteurs te bekennen zijn.

Hup Holland
Als wij op het perron op de trein staan
te wachten manifesteert de koude zich
voor de eerste maal. De fles met rum
wordt bovengehaald. Een trein wordt
aangekondigd. De bestuurder ervan
vindt blijkbaar dat er al genoeg volk
opzit en rijdt voor onze smekende
ogen voorbij. Na enkele minuten

en ingegooide ruiten die we onderweg
tegenkomen. Het lijkt wel alsof er een
bende woeste hooligansin dit stadje is
neergestreken. Raar, des te meer
omdat wij de rest van de dag enkel
uitgelaten, maar toch beminnelijke en
vriendelijke Nederlanders tegenko-
men die zelfs geen aanstoot nemen aan
ons Belgzijn. Raar is ook de stations-
restauratie die helemaal leeg is, ge-
sloten wegens uitverkocht staat er op
een opgeplakt papier te lezen. Om de
verkleumde ledematen toch wat op-
warming te gunnen, stappen we de
stationshal binnen waar het merkbaar'

en door het stappen krijgen we het
zelfs warm. De uitleg over het te
volgen trajekt blijkt niet zo erg
duidelijk. Na een tijdje besluiten we de
weg te vragen. We bellen aan bij een
bejaard echtpaar dat naar de Elf-
stedentocht op TV zit te kijken .
Mevrouw doet open en zegt dat Evert
Van Benthem op kop ligt; de weg
wijzen kan ze echter niet en ze roept
haar man erbij. Na enig gediskussieer
in het Fries helpt de man door te
zeggen dat wij de volgende straat links
moeten en het dan nog eens moeten
vragen. Maar dat hoeft niet. Aan een
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Geenfeest in België. De BRT-motard geraakte Van Benthem niet voorbij.
komt er echter een tweede trem
opdagen en die stopt wel. Maar ook
deze zit stampvol en wij moeten ons
tevreden stellen met een soort sar-
dienenblikjestoestand. Onze medereizi-
gers zijn allemaal jonge Nederlanders,
zo tussen 12 en 30jaar. Ook de rest van
de dag valt het op dat bet vooral Jong
Oranje is dat massaal is komen
opdagen. Op de trein heerst er een
soort schoolreissfeer. Er wordt ge-
zongen (ik heb een potteke met vet,
Wij zijn er bijna, enzovoort) en
gelachen. Op draagbare radiootjes
wordt geluisterd naar de start, die op
gejoel en applaus onthaald wordt.

Iets na vijven arriveren wij in het
station van Leeuwarden. AI gauw
weerklinkt het Olé, Oléhé-gezang. Her
en der staan blaaskapellen populaire
deuntjes te spelen, een echte Hup
Holland toestand. Aangezien de start
zich in de buurt van de Frieslandhal
bevindt, nemen wij een bus. Als we
afstappen bemerken we de eerste
schaatsers die met de schaatsen in de
hand naar de eigenlijke startplaats,
zo'n 1700 meter verderop, moeten
lopen. Aan het ijs, de Zwettehaven,
staan vele duizenden te kijken naar
mannen en vrouwen die hun schaatsen
aanbinden en dan hun eerste, nog
wankele, schreden zetten op het ijs.
Om het ekstra gewicht van de schoe-
nen niet te hoeven meedragen, worden
die gewoon over het ijs weggekeild.

Ijzig koud
Na een tijdje krijgen we het koud.
Vingers en tenen beginnen bevrie-
zingsverschijnselen te vertonen. Ook
de benen en het hoofd sturen af-
koelingssignalen naar de hersenen. We
besluiten om ergens een kafee te
zoeken om daar wat op -te warmen.
Maar we hadden duidelijk buiten de
waard gerekend. De kafees die open
zijn, puilen uit van de gelijkdenkenden.
Voor elk kafee staat dan ook nog een
troepje te wachten op het vertrek van
enkele kafeebezoekers om zelf binnen
te kunnen. Naarmate we verder de stad
binnengaan blijkt dat de kafees ofwel
boordevol zitten ofwel gesloten zijn.
Enig ongenoegen over die toestand
blijkt uit de talloze afgebroken fietsen

warmer is. De handschoenen en muts
kunnen even uit. We zijn duidelijk niet
de enigen die soelaas komen zoeken in
het station. Een kerel die al wat te diep
in het glas heeft gekeken komt ons
lastig vallen. Door zijn Friese tongval
begrijpen we hem echter niet en doen
wij alsof we hem niet opmerken. Het
blijkt dat dit een goede taktiek is. Even
later druipt hij beteuterd af.

Oase

Op hoop van zegen trekken wij terug
de stad in. En wonder boven wonder
vinden we een "Café de billards" waar
bijna niemand zit. Meer nog, we
vinden zelfs vijf zachte zetels waar we
in neerzijgen. Wij kunnen niet be-
grijpen dat hier zo weinig volk zit. Er
staat zelfs een TV met de obligate
Elfstedenbeelden en aan de prijs van
de koffie (30 frank) ligt het ook niet.
E":$enlater bemerken wij in een andere
zetel een besnorde man in schaats-
uitrusting. Wat doet die daar om 9 uur
's morgens, die zou toch op het ijs
moeten zitten? Het is zelfs één van de
driehonderd wedstrijdrijders. Dat zien
wij aan de aangenaaide nummer op
zijn broek. Maar in zijn handen houdt
hij een gebroken schaats. Met trane-
rige ogen staart de man gebiologeerd
naar het televisiescherm waarop hij
mits wat meer geluk zelf had kunnen
prijken ...

Als we nog een kopje koffie willen
bestellen krijgen we te horen dat we
even moeten wachten, alle kopjes zijn
in gebruik. Van deze rustpauze maken
we gebruik om wat broekkousen,
t-shirts en kranten aan te trekken, om
een dutje te doen of - je bent
fotograaf of je bent het niet - om wat
stadsfoto's te trekken. Klokslag half
elf verlaten we het kafee. Omdat de
Bonkervaart (de finish) volgens hier-
over ondervraagde inboorli·ngen een
drietal kilometer verderop ligt en de
aankomst van de eerste wedstrijd-
schaatsers tussen half twaalf en twaalf
verwacht wordt, zijn wij dus ge-
dwongen om onze oase te verlaten. De
weersomstandigheden zijn echter veel
verbeterd. Er staat een lekker zonnetje

Afzien voor het feest
leder kultuur heeft zijn ekstatische momenten, waarop alle remmen los
moeten. Karnaval vindt zijn oorsprong in die behoefte.

Nu heeft het kristendom dit karnaval, dat diepe heidense wortels heeft,
altijd met lede ogen bekeken. De strenge calvinisten die met Zonde en de
Vreze Gods leven, hebben de karnavaltraditie de nek omgewrongen. In
de katolieke wereld heeft die zich echter gehandhaafd, met lokale
varianten: katolieken mogen immers zondigen, die kunnen 'sanderen-
daags toch te biechten gaan. In die delen van de katolieke wereld waar de
volksreligie een nieuwe stimulans heeft gekregen vanuit heidense
natuurgodsdiensten - in Brazilië en op de Caraïben - is karnaval dan
ook uitgegroeid tot een reusachtig volksfeest, een pure vruchtbaarheids-
rite waarin een losbandige erotiek niet te scheiden is van dans en ekstase.
Zo ver zijn wij hier jammer genoeg nog niet. Het is hier ook kouder
natuurlijk.

Maar wie de beelden van het gehos langs het parkoers van de
Elfstedentocht op TV gevolgd heeft, zal toch wel onwillekeurig gedacht
hebben aan het Karnaval van Rio, zoals Antenne 2 het een paar weken
geleden in beeld bracht. Met dit verschil natuurlijk dat het in Rio
moeilijk was om een plakje tekstiel op de huid van de mulatjes te
ontdekken, terwijl het in Friesland moeilijk was een stukje huid
temidden de tekstiel te herkennen. Maar voor de rest was de gelijkenis
frappant. Een vraag toch: hoe komt het toch dat deze streng-
gereformeerde Friezen pas in ekstase raken als de Noorderwind rond
hun oren fluit, hun botten bevriezen en de woeste elementen in hun
gezicht slaan? Moeten calvinisten eerst lekker afzien vooraleer zij durven
genieten? En hebber. wij dat dan toch voor op hun dat wij eerst kunnen
genieten en daarna pas gaa» afzien? Zou ik de maandelijkse biecht toch
maar niet hernemen? Zondigen kan immers zo prettig zijn. (ED)'

(foto Veto)

groot kruispunt vervoegen wij een
grote stroom stappers met hetzelfde
doel.

Als we aankomen op de Bonker-
vaart zijn de goede staanplaatsen op
het ongeveer zevenhonderd meter
lange rechte stuk allemaal bezet. We
stappen over de bevroren polders
naar een wat verder gelegen stuk
trajekt. Ook hier staat veel volk. Vlak
voor het rechte eind, in de buiten-
bocht, vinden we een hek waar we
opklauteren. Nu. kunnen we ze in de
bocht zien gaan en ook nog het hele
eind naar de aankomst is zichtbaar.
Het wachten kan beginnen.

Apocalyse .Now
Naast ons zit een man met een radio.
We horen hoe Van Benthem wordt
ingehaald en terug wegspringt. In de
verte komen de eerste vliegtuigen en
heli's aangevlogen. Dan volgt een
ijzingwekkend spektakel. Op het rech-
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~"Rj DON CARLOS
onder de studenten

beloofd maar ten gevolge van een
vredesverdrag de vrouw van Filips is
geworden. Zowel de geschiedens (de
reformatie, de inkwisitie) als de petite
histoire (de intriges aan het hof met de
.atale afloop) zijn het onderwerp van
het stuk.

De historische kontekst is niet in de
toneelruimte en in de kleding uit-
gewerkt, wat gebruikelijk is bij mo-
dern toneel. Het dekor is sober en
stijlvol: een grote witte ruimte (die 3/4
van het lokaal inneemt) met achteraan
enkele openingen waar stoelen en
zetels staan opgesteld. De ruimte
wordt verlicht door een aantal lampjes
aan de muren. Op de grond ligt een
groot koningsblauw tapijt. Het speel--
vlak is volkomen leeg. De verschuiving
van de rekwisieten is minimaal: een
stoel wordt verplaatst, een asbak
wordt door een page op de scène
gebracht en even later weer weg-
genomen. De ruimte in Don Carlos
(naar een idee van Johan Daenen) is
veel minder overladen en daardoor
meer geslaagd dan de ruimte in Max of
hoe of wat (regie: P. Peyskens, dekor:
J. Daenen) die mijns inziens teveel aan I
betekenis in zich droeg.

De studenten krijgen alle kans om
hun tekstbehandeling in het centrum
van de aandacht te stellen. De kos-
tuums zijn chique met een voorkeur,
voor zwart, grijs en wit. Het hele
gebeuren krijgt iets a-historisch, wat
passies (liefde, haat, jaloezie, vriend-
schap, ...) natuurlijk steeds zijn. Hoe-
wel de nadruk ligt op de petite histoire,
toch is in een aantal scènes de politieke
geschiedenis de inzet van een emotio-
neel konflikt tussen de personages: het
lot van het opstandige Brabant drijft
de spanning tussen Filips en zijn zoon
tot een hoogtepunt, waarin liefde en
haat voortdurend langs de wanhoop
om in mekaar overgaan.
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seur. Wie op akteerprestaties en een
volwaardige voorstelling uit is, vliegt
onvermijdelijk tegen de lamp. Voor
wie echter oog heeft voor de zoektocht
van de verschillende studenten naar
hun personage is Don Carlos een
boeiend werkstuk. Alleen vanuit dat
perspektief mogen de spelers en de
opvoering beoordeeld worden en pas
dan is aandacht voor de individuele
prestaties van de studenten gerecht-
vaardigd.

Inde mooi verzorgde pro-
grammabrochure van Don
Carlos lezen we: "Gemak-

kelijkheidshalve hebben we
'Don Carlos' op onze affiche
gezet. Omslachtiger maar pre-
ciezer ware geweest: 'Veertien
studenten proberen bij zichzelf
de stap uit van dramaturgie naar
teater maken' (...) voor u spelen
vandaag geen acteurs, maar wel
studenten die met deze werk-
voorstelling één moment laten
zien uit een maandenlange oefe-
ning."

WfI'.O ...
~

Petite histoire
Historisch speelt de Don Carlos van
Schiller zich af tijdens de heerschappij
van Filip II van Spanje, de zoon van
Keizer Karel (in wiens rijk de zon nooit
onderging), in de tweede helft van de
woelige 16de eeuw. Het stuk is voor
een gedeelte een variant op het
oerdrama van de mens: het Oedipus-
verhaal.

Don Carlos, zoon van Filips en
.enige erfgenaam van zijn hele wereld-
rijk, is verliefd op zijn stiefmoeder
Elisabeth van Valois, die aan hem was

Vorig jaar vermeldde de programma-
brochure van Macbeth: "Wij eindigen
waar professioneel teater zou kunnen
beginnen." Het kan eigenlijk niet
genoeg benadrukt worden dat de
studenten dramaturgie geen groep
beroepsakteurs zijn die werken onder
de professionele leiding van een regis-

...

-• Chris verzorgt al uwtypwerk(werk-
jes, tesis ...) met jarenlange ervaring
(op IBM). Tel. na .17.00 of WE:
016/56.39.98.
• Is uw zakrekenmachine (alle mer-
ken) kapot of ontregeld (bv. Texas
Instr. met dubbele aanslag): voor
250 fr is hij terug nieuw (met garantie),
anders gratis. Tel. 23.14.65.
• Tekstverwerking - daktylografie:
Janssen Els. Zw. Brusselsestr. 214 na
7 u 's avonds:
• Kamer te huur vanaf I maart.
Keuken, CV, elektr. inbegr., ong.
4000 fr. Tel. 016/46.17.78.

Wie_verkoopt mij legeflessen -
glas, plastiek. Geef min. 20 fr het stuk.
Chantal Greave, Tiensevest 16, 3000
Leuven.
• Oproep aan alle leden van de
Europakring. Wie wil er volgend jaar
deelnemen aan het bestuur onder mijn
voorzitterschap: Gitta Van Etterbeek.
Kontakt: ALexis De Crombrugghe,
Europahuis, Bondgenotenlaan 69.
• Verloren: sleutels (blauwleren etui).
Zw. Kathlien, Ravenstraat 77 voor
Greet.
• Ik zoek Domino (deel I) van
18jan. om efkens over te nemen. Pieter
Lust, De Croyl. 15 (Hev.), liefst tss. 18
en 20u.
• Als twee ploegen vechten om een
been, loopt Zwoef met de sjerp om zich
heen.
• Gezocht: knappe blonde verpleeg-
ster die werkt als stagiare bij het wit-
gele kruis en die mij kwam verzorgen
de weken van 17 en 24 februari in de
Lotharingenstr. (Geile) kikker.
• Te koop: Revox 100 W stereo-
amplifier A 78mKII, prachtstuk (bijna
niet gebruikt). Nieuwwaarde 45000,
nu 18000. Tel. na 18.00 u 03/353.00.58
• Zoek werk in Ierland op boerderij
voor I jaar event. bij inwijkelingen. Ik
werk voor kost inwoon en wat drink-
geld. Zw Wagenweg 26, Leuven (Jo-
han), 25 j.
• AI uw typwerk snel, verzorgd en
toch niet duur op elektron. Canon
(Nl., Fr., Eng., Sp., Ital., Duits).
016/23.82.97.

ZOEKERTJES
• Gezocht: straatmuzikanten voor
Leuven vol Muziek, woensdag 30 april
1986. Hoe gekker hoe beter. Zw
't Stuc.
• Gezocht gemeenschapshuis voor
volgend jaar '86-'87 met ± 5 kamers,
gemengd. Kontaktadres Muntstraat 8,
Hilde Van Heste of 056/21.80.94.
• Gezocht huurmoordenaar om er-
voor te zorgen dat Marc M. nooit meer
aan mijn lief kan prutsen. Zw. G.J.,
Parkstraat 38.
• Verloren in Vlamingenstraat: één
grote lin\cerbandscboen blauw/wit.
Terug te bezorgen in 's Meiersstraat 5
(Sora).
• Te huur gezocht: min. 7 kamers met
keuken, badk. in Leuven vanaf sept.-
okt. '86. Baes, Hogeschoolplein 3,
Leuven. Tel. 0 16/22.23.24 (kamer 118)
na 17.30uur.

Geologie
• Er schijnt een abituriëntendag te
zijn, maar waar en wanneer?

Polltlka
• Wo 12 maart om 20.00 u : verkie-
zinqsdebat. Carlos en Carlos

Omwille van het grote tekstaandeel
Psychologische kring van Don Carlos werd er geopteerd voor
• Ma 10 maart om 20.30 u: Prof. Dr. twee akteurs voor die rol, een manne-
J.M.A. Munnicks spreekt over: I~jke en een. vro~w~lij~e. ~~n pra~-
Ouderen, een nieuw perspektief. In tische oplossm~ die ultemde!IJk meer IS
Aud. M (pschylogisch instituut). dan een praktische oplossing alleen.
Do 6 maart om 21.00 u: Videonacht Het !s..een vorm van ontdubbeling, e~n
in-de--Schri moeJJ!Jk woord Ql!!..1ezeggen dat met

alleen het tekstaandeel maar ook de
•. Do 13 ma~rt om 21 ..45 u: Klas- persoonlijkheid van Don Carlos op-
sleke avond In de Schnnk. gesplits~ordt over twee spelers. Twee
"Wo 19 maart om 20.30 u: A. spelers met een eigen fysiek en een
Pesso stelt voor: De Pesso Motor- eigen motoriek: een Don Carlos met
terapie. In Aud. M. (psychologisch korte hoekige gebaren, met een ge-
instituut). dwongen emotionaliteit en een Don

Carlos die geen beheersing kent:
schreeuwend, lachend, spottend be-
weegt hij zich door de ruimte. Alles is
echter niet zo bloedernstig. In de goede
Shakespeareaanse traditie wordt de
tragiek van de adelen gçkontrasteerd
door de komiek van de knechten (de
pages, de hofdames, de ondergeschik-
ten).

Met de juiste toeschouwersinge-
steldheid is Don Carlos interessant en
de moeite waard. Het stuk is nog te
bekijken: vanavond (6 maart) en
morgenavond (7 maart) in het Kolen-
museum (tweede verdieping) in de
Beriotstraat 32, telkens om 20.30 U.

Erwin Jans

Katechetlka
• Dinsdag 11 maart: Komponisten
van dichterbij: Bach. In de fakbar
in de Vlamingenstraat.

LBK
.~Do 6 maart om..21-.00 u-:--baravQRd
speciaal voor het 5de jaar met
vertoning van dia's van de revue
'84, Wageningen '85, weekend '86.
Mogelijkheid tot foto's bestellen.
Nadien gratis vat. In de fakbar.
• Ma 10 maart om 23.00 u: zaal-
voetbal LBK-architekten. Afspraak
22.20 u ten fakhuize.
• Wo 12 maart om 13.00u: eks-
kursie naar brouwerij Palm. In-
SChrijven in bar voor 50 fr. Vertrek
vanuit fakbar.
• Wo 12 maart om 20.00 (deuren),
20.30 u (aanvang) van het enige
echte Concert Rurale in de Kleine
Aula op het Hogeschoolplein. Dit
is een (ongeveer) klassiek koncert,
maar niet alleen voor boerekotters.
Inkom 60/80. Dat is tien keer niks.

VTK
• Vr 14 maart om 21.00 u: Galabal
van het VTK in Zaal Georges,
Muntstraat.
• Za 22 maart: abituriëntendag
voor Toegepaste Wetenschappen
over heel de kamp us in Heverlee.

• Ijslandreis. Wie wil in juli geduren-
de 3 weken -Ijsland mee verkennen? Ik
schat de reiskosten op ong. 45.000 fr
(2500 km met Roover). Neem kontakt
op met Peter Peeters, A. Giraudstr. 9,
Leuven.
• Gezocht: wandelende takken voor
gebruik in biologieles. Zw. Paul Col-
lart, Celestijnenin. 200 F (2de verd.),
Heverlee of na 19.00 U. J. Wauters-
stro 14, Kessel-Ie.

• Gezocht: fotoboek studenten
kunstgeschiedenis akademiejaar 83-84
en/of 84-85. Wemer Joosten, Vital
Decosterstraat 51, Leuven.
• Het geheim van ploeg Cavenco ligt
hierin: de gewone Wina-werkzaam-
heden ongewoon goed te doen.
• Men zou veel meer dingen tot stand
brengen indien men er minder voor
onmogelijk hield. Cavenco.
• Nest lieve jonge hondjes wachten
verlangend, smachtend', likkebaar-
dend om afgehaald te worden in hok 5
vanaf 17 juli.
• Software problemen: schrijf naar
Patriek Weerneeuw, Tiensevest 164.
• Studentenblad zoekt verslaggevers
voor kringverkiezingen : neem kontakt
op met de redaktie van Veto, 's Meiers-
straat 5, 3000 Leuven.

Fakbar L & W
• Wo 12 febr. om 20.00 u: Franse
avond / Soirée française, met
Franse muziek, du pain, du vin en
du fromage, dia's ... In de Fak,
Blijde Inkomststraat 11.

.Medica
• Do 6 maart om 19.00 u: Infor-
matieve algemene vergadering
over Medica's toetreding tot de
nieuwe koepel - stemgelegenheid.
In AG. ttAlREKENAIq

ll/tEcf R();1/()
• Vrijdag 7 maart om 21.00 u: Bal
masqué met cocktailbar. In de hal.
van Gasthuisberg.
• Ma 10 maart om 21 .00 u: Darts-
avond met zwaar bier in de bar.
• Di 11 maart om 21.00u: Op-
treden van VTK-bigband in de bar.
• Wo 12 maart om 21.00 u: vertrekt
van de Grote Prijs van Gasthuis-
berg. Aan de bar.
• Do 13 maart om 20.30 u: Debat
over AIDS met prof. Desmyter en
Dr. Prinsen. In AG, Minderbroeder-
straat 17.

• Gezocht: plaats in auto om 's vrij-
dags mee naar Maasmechelen te

• Voor al uw typwerk : 016/26.09.37. rijden. Zw. Dewulf Bea, Mechelsestr.
Op een elektronische schrijfmachine. 76. In WE tel. 011/76.43.65.

r~-----------------~-----------------ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercicel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren, c.d.) lijn gratis; andere (te koop. te huur.
tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die re innemen (zie rooster). De redaktie behoudt zich het recht

voor om zockcrtjc-, niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I leken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan otatgcvcn op 's Mcicrssrruut S

10BF
20BF
30BF
40BF
50 BF
60BF

- .J

.lIJRAI.FFEISENKAS
C.V. Centrale Raiffeisenkas, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven
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Kringverkiezingen
Ikhou van maart. De paas-

bloemen, lente, de klokken
van Rome èn de kringver-

kiezingen. Want net als de
natuur en de kerk vernieuwen
ook de kringbesturen zich ieder
jaar opnieuw. Wat voor de ene
kring louter formaliteit is, gaat
bij een andere gepaard met holle
reklamekampagnes en is bij nog
een andere een ernstige aangele-
genheid. Toch zijn ze alle even
belangrijk, want ze bepalen in
niet geringe mate het uitzicht van
het Leuvense studentenwereldje
voor het komende jaar.

Studenten zijn wat je noemt eer
vluchtig begrip aan de universiteit.
Voor ze zich goed en wel hebben
aangepast zijn ze al weer weg. Elke
studentengeneratie vernieuwt zich al-
dus om de pakweg vijf jaar kompleet.
Alleen de fakulteitskringen blijven
kwa werking en funktie min of meer
konstant, althans w zou het moeten.

Kontinuïteit
Een van de belangrijkste problemen
waarmee een goede kringwerking wor-
stelt is de kontinuïteit. Dikwijls kapt
de oude ploeg er al met Pasen mee. Ze
zijn het beu, ze zijn moe of ontgoo-
cheld, terwijl de eksamens steeds
dreigender naderbij komen. Om de
nieuwe ploeg, die pas rond september
aan het werk gaat niet in een vakuüm
te ·Iaten starten, is het nodig dat ze
wordt ingewerkt in de verschillende
aspekt en van een kringwerking. Dat
kan op velerlei manieren gebeuren:
persoonlijke gesprekken, een bro-
chuurtje, een klaarstomingspresidium

of -weekend, of gewoon door het
doorspelen van de dossiers en versla-
gen van de aflopende werking. Boven-
dien kan het nuttig zijn dat één of meet
leden van de oude ploeg opgenomen
worden in de nieuwe, of zich tenminste
bereid verklaren regelmatig verder
mee te werken, kwestie van voor een
blijvende terugkoppeling te zorgen
gedurende het hele volgende jaar.

Evaluatie
Het verkiezingsgebeuren op zich biedt
aan het kringbestuur de kans om het
afgelopen jaar te evalueren. Zo'n
evaluatie moet eerlijk en ernstig ge-
beuren, met aandacht voor de eigen
fouten en gebreken, zonder daarbij te
vervallen tot het alleen maar werpen
van stenen naar de eigen mensen. Per
slot van rekening hebben die toch heel
wat werk verricht binnen de kring.
Sereniteit is hier dus de boodschap.
Maar er is meer. Eenmaal de proble-
men en tekortkomingen opgespoorQ,'
begint het werk pas.
Het komt er immers niet op aan te

dingen simpelweg door te schuiven
naar het volgende jaar. Men moet een
analyse maken en kijken waar de
oorzaken van de problemen lagen.
Was dat een gebrek aan informatie?
Een gemis aan kontakt met de ver-
schillende jaren? Geldgebrek? Een
gebrek aan een echte visie op kring-
werking? Een hele waslijst van vragen
dringt zich hier op, en aan de hand van
de antwoorden daarop kunnen de
prioriteiten voor het volgende jaar
vastgelegd worden. Zo wordt de
evaluatie, op basis van ervaring en
inzicht pas operationeel. De analyse
wordt door de uittredende kringploeg
gemaakt, de kandidaten kunnen er een
antwoord op formuleren, en de kiezer
moet oordelen.
Om die kiezer toe te laten voor zichzelf

een gefundeerd oordeel te vormen zijn
goede programma's vanwege de kan-
didaten onontbeerlijk, zelfs indien er
zich maar één ploeg aandient. Men
kiest nu eenmaal geen ploeg omdat er
toevallig geen tegenkandidaten zijn. In
die zin fungeren de zogenaamde
lolploegen als klankbord voor de echte
kandidaten.
De oude ploeg kan bij het opstellen

van het programma erg behulpzaam
zijn, bijvoorbeeld door een schema op
te stellen van de punten waarover een
standpunt wordt verwacht. En niet
alleen een standpunt: in hun program-
ma kunnen de kandidaten ook voor-
stellen formuleren over de manier
waarop ze aan informatie denken te
komen, hoe ze van plan zijn er degelijk
rond te werken, welke werkingspunten
er bij komen en welke afvallen. En
vermits de kringbesturen niet alleen
werken voor de eigen kring, maar
ingeschakeld zijn in een bredere stu-
dentenkoepel met een kulturele, sociale"
onderwijskundige en sportieve wer-
king is het wenselijk dat de kandidaten
in hun programma's ook hieraan enige
aandacht besteden en een bepaalde
visie etaleren.
Alleen met een programma en een

voorafgaande evaluatie, met aandacht
voor het aspekt koördinatie over de
jaren heen, kan een ploeg goed van
start gaan en efficiënt werken. En wat
de kiezers betreft: gratis vaten, stunts
en verkiezings-TD's mogen dan mis-
schien wel leuk zi~, ze zijn niet erg
geschikt als basis voor een gefundeerd
oordeel over toekomstige ploegen.
Wees kritisch en waakzaam, de kring
zal er wel bij varen.
Tot slot nog dit: Veto zal in de

komende weken ruim aandacht beste-
den aan de kringverkiezingen, maar
zoekt nog redakteurs die die taak op
zich willen nemen. Zin om eens een
verslagje te schrijven over de verkie-
zingen in jouw kring? Neem dan
kontakt op met ons of breng je.
artikeltje gewoon binnen. Wij zijn er je
eeuwig dankbaar voor.

Rudy Lanssens
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FKK
Een nieuwe

•poging
Na een mislukte poging begin januari,
is er nu een nieuwe oproep aan de
vrije verenigingen zich aan te bieden
voor hun erkenning in 1986. Aan de
hand van de kriteria die op 28 februari
door de Raad voor Studentenvoor-
zieningen zijn goedgekeurd en hier-
onder staan afgedrukt.

De vergadering grijpt plaats op
vrijdag 14 maart om 9.30 u. op de
eerste verdieping van 't Stuc. Vereni-
gingen die nog geen kandidatuur voor
1986 hebben ingediend, kunnen dit
doen tot uiterlijk dinsdag 11 maart te
17.30 u op het ASR-sekretariaat, 's
Meiersstraat 5.

Voor meer uitleg, zie Veto nr. 13,9
januari 1986.

Erkenningskriteria
1. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan.
2. De vereniging moet een aktiefkarakter bezitten. Daartoe heeft zij het
voorbije burgerlijk jaar minstens 1 aktiviteit georganiseerd die:
- plaatsvond in een zaal in de gemeente Leuven
- openbaar was en waartoe iedereen werd uitgenodigd via gedrukte
affiches of pamfletten, en waar ook iedereen toegang kreeg

- minstens 1 spreker (spreekster), die geen student(e) is, aan het.
woord liet of waar gebruik werd gemaakt van audiovisuele
middelen (film, dia's •...)

3. Zij mag niet het statuut hebben van een raad of fakulteitskring.
4. De vereniging moet het doel hebben bij te dragen tot de
maatschappelijke bewustwording van de studenten. Dit wil zeggen
dat louter kulturele en sportverenigingen of gezelligheidsklubs
uitgesloten zijn.

5. De vereniging moet zich bij haar werking houden aan de universele
verklaring van de rechten van de mens en de wet op het racisme van
30 juli 1981.

6. Zij moet als groep uitgebouwd zijn. d.W.Z. dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens een kotadres of postbus.

7. De vereniging heeft het voorbije .burgerlijk jaar geen offensief fysiek
geweld ten opzichte van personen gebruikt, gepropageerd of anderen
ertoe aangezet. Dit wordt vermoed. tenzij een andere vereniging het
tegenbewijs levert.

8. Een vereniging kan slechts na 1 jaar werking-als zodanig erkend
worden. Voor juni van vorig akademiejaar moet 1 aktiviteit wals
geformuleerd in kriterium 2 en 2 andere aktiviteiten plaatsgegrepen
hebben.

9. Bovenstaande kriteria worden kumulatief toegepast.

Donderdag 6 maart
20.00u. TEMA-AVOND G.. chled.nl. van d. "rouwenbeweg/ng. In Vrou-

wenhuis, Justus Lipsiusstraat 57. Org. Vrouwenhuis. Inkom: gratis voor
vrouwen.

20.00u. MUZIEK En• .",bl. hed.ndeaga. muz/.k Lemmensinstituut o.l.v.
Swerts. In de Koncertzaal van het Lemmenslnstltuut, Herestraat 53.
Inkom: 180; studenten, CJP, -21, +3-pas: 120.

20.00 u. LEZING Grot. d.nk.r.'n hat Oo.ten: Moto'orl Norlnagadoor prof.
Van de Walle. In 8ste verdieping L & W. Inkom 50fr. Org. Inforiënt.

20.15 u. KONCERT L.ull8n. Un/".rsltalr Koor met werk van Haendel,
Kodaly, Brahms, Poser, Greaves, Schumann, e.a. In de Grote Aula.
Kaarten te verkrijgen bij de leden van het LUK, op het sekretariaat,
Parkstraat 35, en op de dienst Pers en Voorlichting, Krakenstraat 3, tel.
016/22.04.31, toestel ?76.

20.30 u. LEZING Habarma. 0"" d. kr'.'. van d. ".rzorglng .. taat door
Harry Kunneman en Prof. Bertrand De Clercq. In Auditorium Vesallus
(91.04).

20.00u. LITERATUUR Guldo Efikhauto".,Scl.nca-flctlon.ln 'tStuc. Org.
Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.00 u. LEZING Lezing o".r Vlrgln/a Woolf door Elisabeth Marain. In de
Foyer van het Cultureel Centrum. Inkom 60 fr. Org. vrowenhuis i.s.m.
Dulle Griet.

11.30 en 18.00u. STAND Uitgebreide verkoops- en infostand in Alma II
onder het motto AntlmllltBrl.m •• n .ubkultuur. Org. Rakettenvergif.

22.00u. OPTREDEN en TD L1SST-TDm.t optreden "an The Int. In Zaal
Stella. Inkom 50fr.

Zaterdag 8 maart
20.30 u. DIALOOG Hugo Symons en René Gysenberg: Het machtig

r••• rvotr. In de Spuye, Tervuursevest 101.
10.30 tot 11.30u. STILTECIRKEL voor vrede en ontwapening. Aan het

bakkersstandbeeldje in de Diestsestraat.
14.45 u. FILM Va/.trlk d.r "rlJheld(over Pery) , met aansluitend debat over het

festivaltema Vrouwen van overal. In Mgr. Scencie-instituut. Première-
kaart : 100 fr; festivalkaart : 200 fr.

Maandag 10 maart
20.30 u. FILM The leg.nd of H.II Hou•• van J. Hough. In Aud. C200M. Org.

VTK, Wina, LBK. Inkom 60/70 en abo.
2O.00u. TEATER De man In de r.u. van P. Snoek door Teatertentog. In

stadsschouwburg Leuven.
20.00 tot 22.00 u .' FILM Op.tand d.r hak.en (Duitsland) en Verred.n en

".rkocht (USA) n.a.v. festival Vrouwefl van overal. Dagkaart: 60 fr. In Mgr.
Sencie-i nstitu ut.

Dinsdag 11 maart
20.00 en 22.15 u. En wat m.t d. lI.fde (Frankrijk) en D. goe/. kanten "an

polygaml. (Togo) in het kader van het festival Vrouwen van overal.
Dagkaart: 60fr. In Mgr ..Sencie-instituut.

20.00u. PANEL-GESPREK Gaan ang.t "oor AIDS. In Grote Aula. Inkom
100/180 (studenten). Org. onderzoekscentrum marginaliteit (KUL) i.s.m.
akademie integrerende geneeswijzen.

20.30 u. VOORDRACHT D. myofunkt'on./e problematiek In h.t kad.r "an
de orthodonti., door Dr. J. Kleutghen. In AV. Org. Leuvense Logo-
pedische Kring.

Woensdag 12 maart
14.30 tot 15.30 u. LEZING door Roland Jooris over Pböz/. In ".rband tot

.chlld.rkunat. In Kansel, Muntstraat 15.
20.00 en 22.15u. FILM Monn.nh • .,.chappiJ onbek.nd (Sumatra) en D.

h.ren in het kader van het festival Vrouwen van overal. In Mgr. Sencie-
instituut. Dagkaart 60 fr.

Donderdag 13 maart
20.00u. LEZING Grot. d.nk.,. In h.t oo.t.n: AI-Ghazall door prof. U.

Vermeulen. rnsste verdieping L & W. Org. Inforiënt. Inkom 50fr.

20.30 u. DEBAT Debata"ondo".r AIDS met prof Desmyter (viroloog) en dr.
Prinsen (voorzitter stichting Aids gezondheidszorg). In AG, Minder-
broedersstraat 17. Org. Medica.

20.00 u. LITERATUUR Prof.G. Adéo"er Ned.rland•• xperlm.nteel proza. In
't Stuc. Org. Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.00 en 22.00 u. FILM I. er "rlJheld ond.r d•• Iul.r (Iran) en D. ware
r."olutl. (Eritrea) in het kader van Vrouwen van overal. In Sencie-
instituut. Dagkaart: 60fr.

Vrijdag 14 maart
20.00 en 22.15u. FILM Gedaan m.t lach.n (Peru) en Va/.trlk d.r "rlJheld

(Peru) in het kader van het festival Vrouwen van overal. In Mgr. Senscie-
instituut. Dag~aart: 60fr.

TENTOONSTELLINGEN
UNESCO FOTOTENTOONSTELLING, De kunst van de Islam in Letteren en
Wijsbegeerte -Expozaal, Van 11 tot 26 februari, van 9 tot 18 uur.
De werken van Rik Wouters in de verzameling van het kunstpatrimonium van
de provincia Brabant in de Fakulty Club. Van 31 januari tot 6 maart. Op
werkdagen van 10 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur.
Vlaamse pentekenears uit de 20lte eeuw: werk van Gal, lan, Junius,
Kamagurka en Pirana. Nog tot vrijdag 7 maart. Elke werkdag van 10 tot
19.30 u. In lokaal 91.06 van de Oude Valk.
Fototentoonltelllng 30 Jaar ge.chledenll van het kind van de vierde wereld. In
het Stadhuis. Van zaterdag 8 maart tot en met 23 maart. Doorlopend van 10.00
tot 18.00 u.

Citaat van de week

Hugo Camps up de kansel in De Kansel op 4 november 1985:
"Ik vrees dat er voor nieuwjaar (1986 nvdr) onheilspellende
berichten over De Mo.gen zullen verschijnen."


