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Opening akademiejaar
Dillemans scherper dan studenten

Maandagmorgen 7 okto-
ber werd in de Grote
Aula het Akademiejaar

1985-1986 geopend door de kers-
verse rektor Dillemans. Het was
de eertste publieke daad van zijn
openbaar leven als rektor. Uw
Vetoploeg was erbij.

Na de misviering in de Sint-Pieters-
kerk toog de akademische stoet naar
de Grote Aula bij het Hogeschool-
plein. Voor de gelegenheid lieten ook
de professoren zich van hun kleinste
kant zijn: er daagden veel meer
'togati' (professoren verkleden zich
altijd voor plechtigheden) op dan
vorige jaren. Weinigen konden hun
nieuwsgierigheid voor de nieuwe rek-
tor dan ook onder stoelen of banken
steken. Daar was in alle geval toch te
weinig plaats voor in de Grote Aula,
die tot de nok toe gevuld was toen
rektor Dillemans binnenschreed,
volgd dOO)' de' g,öépSVóörllti'en'
Meester (Positieve Wetenschappen),
De Broek (Humane Wetenschappen
en Borggraef (Biomedische Weten-
schappen), de rektor van Campus
Kortrijk Mgr. Maertens, de voorzitter
van studentenaangelegenheden Sabbe
en de dekarren van de verschillende
fakulteiten. Deze laatste waren alle
keurig uitgedost in toga, telkens
versierd met linten en biezen waarvan
de kleur met die van de fakulteit
overeenstemt. Onder de aanwezigen
merkten wij o.a. op: eerste minister
Martens, voorzitter van de Vlaamse
Eksekutieve Geens, vader en zoon
Eyskens, kardinaal Danneels en de
bisschop van Brugge Mgr. Van Ghe-
luwe.

Huldebetoon
Als eerste nam algemeen beheerder
Karel Tavernier het woord. Hij over-
keek de samengepakte massa in de
Grote Aula en besliste toen ter plekke
da t de op 17 juni overleden rektor De
Somer op geen betere manier kon
geëerd worden dan door de bouw van
een nieuw, groot audhorium ma-
ximum in de Bériotstraat. Dit zal
samen met de huidige Kleine en Grote
Aula één kompleks vormen en de
naam dragen: "Rektor De Somer".
Vervolgens herinnerde hij kort aan de
verschillende realisaties van de over-
leden rektor, waarvan de grootste
ambitie was: "Een universiteit uit-
bouwen die, stevig verworteld in het
Vlaamse volk, zou kunnen wedijveren
met de beste en grootste ter wereld."
Hier schilderde Tavernier de ver-

schillende a ksenten die de rektor in de
uniersiteit wou leggen: bezieling en
dynamiek, geringe afstand tussen
proffen, wetenschappers en studenten,
aandacht voor fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek en zorg voorde
onafhankelijkheid van de universiteit.

Evergreens
Getooid in keurig appelgroen, brach-
ten de "Evergreens" hierop een negro-
spiritual "Swing low, sweet chariot" .
ten beste. Dit vokaal ensemble van vijf
germanisten ontstond twee jaar ge-
leden n.a.v. het door de Landbouw-
kring georganiseerde songfestival.
Zij traden vorig jaar op in de ASR-

talkshow, waar zij opgemerkt werden
door re ktor De Somer die hen meteen

engageerde voor de opening van het
akademisch jaar .. Na de vierstemmig
gebrachte negro-spiritual, volgde een
videomontage over het leven en werk
van De Somer. Aan de hand van
interviews werd een beeld geschetst
van 's mans leven en werk. Prof. Dr. A.
Billiau, een van de naaste wetenschap-
pelijke medewerkers van De Somer,
had het kort over De Somer als weten-
schapsman in de virologie, immuno-
logie en biochemie. Mgr. Maertens
schetste de drie schokken die De
Somer als kersvers rektor opgevangen
heeft in 1968: de kwestie' Leuven
Vlaams, de kontestatiegolf onder de
studenten en de tendens naar on-
afhankelijkheid 'van de universiteit
t.o.v. de Katholieke Kerk. Er werd ook
ingegaan op de verschillende univer-
sitaire verwezenlijkingen die onder De
Somer voltrokken werden: gebouwen
(campus Heverlee, Letteren en Wijs-
begeerte, Gasthuisberg.i,.), de VliR
(Vlaamse Interuniversitaire Raad, die
'dUtdt11:llc ae stelfipel 'ván ' 'Oe "Söinér
draagt) en de internationale uitstraling
die zich o.a. manifesteerde in de
verschillende eredoktoraten (kar-
dinaal Romero, Roy Jenkins, Heltnut
Schmidt, Umberto Eco.L), "
In een laatste gedeelte belichtte ex-

vice-rektor Servotte de gedachtengang
van De Somer over het spanningsveld
tussen geloof en wetenschap, wat hem
steeds heeft beziggehouden. Servotte
eindigde met de uitspraak die De
Somer steeds hanteerde voor mensen
die hij bewonderde: "Het was nen
straffe tiep". Het laatste beeld van de
videomontage was een geschilderd
portret van Einstein, dat in het buro
van de overleden rektor hing.

De rektor is dood,
Leve de rektor

Na een opnieuw geslaagd intermezzo
van 'The Evergreens' werd de nieuwe
rektor Dillemans geïntroduceerd door
algemeen beheerder Tavernier. Er
volgde een stormachtig applaus dat
door de rektor minzaam glimlachend
in ontvangst werd genomen.

In het Nederlands, Frans en Engels
heette hij de aanwezigen welkom.
Daarna richtte hij zich tot mevrouw
De Somer. Hij liet haar het eerste
eksemplaar overhandigen van een
boek waarin de visie van Piet De
Somer op de universiteit d.m.v.Tnkele
van zijn toespraken werd gebundeld.
Hierop riep Dillemans op om, nude

rektorverkiezingen achter de rug zijn,
de rangen van de universitaire gemeen-
'schap te sluiten. "Vriendschap is hier
in Leuven altijd een belangrijke be-
leidsfaktor geweest. Bovendien,"zo zei
Dillemans, "heb ik geen twee pro-
gramma's:één als kandidaat en één als
rektor. Het enige mogelijke beleid in
een universitaire instelling is een
kollegiaal beleid, in voeling met de
ganse universitaire gemeenschap."
Dillemans argumenteerde dat, hoe-

wel onze universiteit het goed stelt, het
nivo van onderwijs en onderzoek kan
opgevoerd worden, de strukturen ver-
pel<!.~~Sl\l(CfKing verbeterd

en de gëestnevorderd. Hierbij is de
basisoptie de versterking van de een-
heid van onderwijs en onderzoek,
omdat, steeds volgens Dillemans,
kwalitatief hoogstaand onderzoek on-
misbaar is voor degelijk onderwijs.
Voor wetenschappelijk onderzoek

zijn echter strukturele middelen nodig.
Dillemans pleitte dan ook voor een
grotere fleksibiliteit bij de taakver-
deling binnen het akademisch en
wetenschappelij k personeel. Ook de
Leuvense achteruitstelling van de ba-
sisfinanciering van research en onder-
wijs moet ongedaan gemaakt worden.
Deze achteruitstelling vindt, volgens
de rektor, haar oorzaak in de klein-
landse enggeestige binnenlandse po-
litiek die "problemen oplost door ze te
vermenigvuldigen, waarbij alles af-
gedekt wordt door een nivellerende
wetgeving die alles wil gelijk maken,
ook wat niet gelijkwaardig is." "De
universiteiten staan niet hoog ge-
noteerd op de politieke beurs," stelde
Dillemans. "Zij zijn een vervelende
POs! voor korte-termijn-politici, maar

(vervolg op p. 9)

Klapstuk 85 fladdert nu door Leuven. Op de middenpagina van deze Veto
krijg je een inleiding op dit dansfestival. maar schrik niet als Jan Fabre uw
nachtrust verstoort.:

Nogmaals
opening akad ...
Vooruit achteruit. De ope-

ning van het akademie-
jaa r 1985-1986 stond in

het teken van wijlen rektor De
Somer. Terwijl werd ook uit-
gekeken naar het ee-vtc o ;,tr: 'i, n
van Je nieuwe rekto. ~);i'.inans.

De opening van het akademiejaar is
één van die zeldzame gelegenheden
waar we' ons realiseren dat we aan een
universiteit zitten, waarvan onze fa-
kulteit een onderdeel is. Er moet iets
gedaan worden opdat meer studenten
deel zouden kunnen nemen aan deze
manifestatie, Ook de nieuwe Aula
Maxima - "Piet De Somer" gedoopt
door Vice-rektor Tavernier in zijn
toespraak - zal immers niet volstaan
om de groeiende belangstelling van-
wege de studenten op te vangen.

Vangheluwe
Het begon al in de misviering. De Sint
Pieterskerk zat eivol als nooit tevoren.
Supporters van het Universitair koor
en Harmonie orkest of een antwoord
op de oproep van de Belgische bis-
schoppen tot nieuwe evangelisatie'!
Nochtans zei rektor Dillemans in zijn
openingsspeech: "Wij zijn niet cy-

Rustig keuvelend trekt de stoet naar de grote Allla. (foto Veto)

klisch ingesteld over deze aangelegen-
heid" (de katolieke identiteit van de
KUL). Afwachten wat het volgend jaar
wordt. dus. Overigens kwamen de
West-Vlamingen die voor Vangheluwe
gekomen waren wel enigszins be-
drogen uit. De bisschop van Brugge
had een aksidentje gehad en werd tot
na de preek vervangen door kardinaal
Dunneels. Dc-blijkbaar-geïrnprovi-
seerde-prcek van Danneels ging over
naastenliefde. Origineel.

Voor elk wat wils
Ook op de akademische zitting was er
meer volk dan plaatsen. Het overgrote
deel van de studenten die stoaden aan
te schuiven, moesten vrede nemenmet
het verslag in Veto. We hoorden het
verhaal van een meisje dat in het
gedrum voor de deur van de Grote
Aula platgedrukt werd door "van die
mannen met hun petjes en vlaggen die
absoluut binnen wilden." Maar wie
zou niet op de eerste rij willen zitten
om verenigd en in 't echt te zien:
Wiltried Martens, de nieuwe rektor,
René Brams (gedelegeerd bestuurder
van Proeter and Gamble) en D.G.
Grobler (ambassadeur van Zuid-Afri-
ka)?
De speech van Dillemans werd

voorafgegaan door een videomontage
over Piet De Somer en door "Swing
Low Sweet Chariot", gezongen door
de Evergreens van Germania en ver-
leden jaar zo aangevraagd door De
Somer voor op "zijn"la:Hste opening.
Het was muisstil en de emoties werden
weggewerkt met een overdonderend
applaus.
Over de livc rgrccns nog. 1)CSorncr

zou ook gevraagd hebben om een
studententicdie <Ijl het programma te
zetten. Aunvauk chjk stond dan ook
het Gaudeamus op het repertoire,
maar wegens moeilijk heden met de
bezetting werd een ander' nummer
ingestudeerd, in de vaste overtuiging
dat wijzigingen in het programma nog
mogelijk waren. Waarna ze vrijdag-
avond van Pers- en Voorlichting te
horen k rcgc n da t "Ga udea mus" toch
op het programma stond. Het resul-
taat van één weekend repeteren mag
stemmig genoemd worden. Het doet
wel iets om dat liedje eens te horen
zingen door nuchtere kelen.
Voor een bespreking van de toe-

spraken lczc men elders in Veto. Ook
hier weer: voor elk wat wils. Vooral bij
de toespraak van Dillemans over-
heerst de indruk: mooi gezegd, maar
laten we afwachten wat het zal
worden. Frederic Marain
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Lijdensweg van de
konsensus-speech
Het heeft heel wat moeite

gekost, maar hij is er
dan toch gekomen, de

gemeenschappelijke toespraak
van ASR en KRUL bij de opening
van het akademiejaar. Tradi-
tioneel hebben de studenten bij
die plechtigheid inderdaad de
gelegenheid de akademische o-
verheid en haar genodigden toe
te spreken. Al even traditioneel
wordt die toespraak door ASR
gehouden, zoals in al haar akti-
viteiten, in naam van de gehele
studenten populatie. En de laat-
ste traditie is dan dat die toe-
spraak wordt samengesteld op
de laatste namiddag van de ASR-
vormingsdriedaagse. Maar dit
jaar werd van beide laatste
gewoontes afgeweken. De Krin-
genunie Leuven wou ook haar
zegje doen.
Daar het protokol slechts één stu-
dententoespraakkon toestaanvandan
nog slechts 7 minuutjes, stond men
voor dekeuze:eenkonsensusbereiken
of geen speech. Hoewel, men had
misschienook rel kunnenschoppenop
de plechtigheid zelf, maar we hebben
ons laten vertellendat de student van

.vandaagdaar niet meervoor tevinden
is. Er werd tussende mensenvanbeide
koepels een aantal min of meer
duidelijke afspraken gemaakt. Het
begonallemaal op woensdagavond,2
oktober. Eenaantal kringen vanbeide
organisaties ging daar rond de tafel
zitten. Het bleek al gauw dat niet
zozeerde onderwerpendie in de tekst
aan bod zoudenkomen eenprobleem
stelden, maar wel de wijze waarop ze
zouden geformuleerd worden. Dat
kulmineerde vooral rond het zoge-
naamde 'grapje van Lenssens', Van
ASR-zijdewou men namelijk van de
gelegenheid gebruik maken om de
.eigenaardigeen naar verkiezingspro-
paganda ruikende praktijken van mi-

Mijnheer de rektor,
Dames en heren,
Beminde vrienden,

nister Lenssensaanklagen. Meer be-
paald kondigdede minister zeerrecent
met veelheisaeenheuseverhogingvan
destudiebeurzenaan voor dit jaar met
liefst 10%. Die meeruitgavevan 145
miljoen staat echter in schril kontrast
met de 175 miljoen die de minister het
jaar daarvoor op zijn budgetbespaard

De KRUL-delegatiewou die zaak
eigenlijk gewoon helemaal niet ver-
meid zien in de speech.'Als zogezegd
a-politieke verenigingmeendenzij zich
zo vlak voor de verkiezingen niet te
kunnen veroorloven het regerings-
beleidaan te vallen.' Na veelvijven en
zessenkwam dan toch eenakkoord uit
de bus waarin echter geen konkrete
bedragenzouden vermeld worden.

Donderdagnamiddag kwam dan
een zeskoppig en paritair samen-
gesteld'redaktiekomitee' bijeenom de
voorgestelde onderwerpen in tekst-
vorm te gieten. Dat duurde ettelijke
uren en vrijdag in de late voormiddag
werd daaraan de laatste hand gelegd.
Vrijdagavond gingen dan alle gein-
teresseerdekringen, J A;SJt.ten ~RUL,
rond de tafel zitten. 90 voqrloPige
tekst werd voorgelezen. De ASR-
kringen vergaderdenvervolgenseven
afzonderlijk. Daarbij werd eenwerk-
dokumentvoorgelegd dat enkele wei-
nig uitgewerkte paragrafen tekst be-
vatte die dezelfdetema's behandelden
als de tekst van het redaktiekomitee.
doch op een meer gedokumenteerde
manier en ook scherpergesteld. Bei-
de teksten gehoord,. besliste ASRde
tekst van het"redaktiekomitee inder-
daadalsbasis-dokumenttegebruiken,
maar die zo mogelijk hier en daar te
amenderen.

En dan begon een slopende ver-
gadering die zou duren tot halftwee
's nachts. Paragraaf per paragraaf
brachten ASR-mensenveranderingen
aan. Het is trouwens opvallend
hoe zeer in de genesisvan de uit-
eindelijke speechhet ASR-mensenzijn
geweestdiedeteksteenwaardevolleen
gestaafde inhoud hebben bezorgd.
Men kan rustig stellen dat de KRUL
tijdens de verschillendevergaderingen

heel wat lessen in studentenproble-
matiek gekregenheeft.

De vergadering leek even te zullen
ontploffen rond het werkdokument
van ASRdat verkeerdelijk beschouwd
werd als een 'alternatieve speech,
bedoeldom devergaderingopzettelijk
op te blazen. Ook dat aan dat
zogezegdealternatief enkele mensen
mee gewerkt hadden die ook in het
redaktiekomitee gezeten hadden,
schoot bij de KRUL in het verkeerde
keelgat. Men voelde zich 'in de rug
geschoten' en er was sprake van
'laakbare praktijken'. Met namewer-
den Marc Sys(politika) enBert Malliet
(Veto) ervan beschuldigdhet komitee
te hebben verraden door aan dat
alternatief te hebben meegewerkt.zij
verdedigdenzich door testellendat zij
reedstijdens het komitee zelf herhaal-
delijk haddenduidelijk gemaaktdat zij
de voorlopige tekst niet zouden ver-
dedigen,daar zij hemtezwak vonden.

De KRUL-delegatiescheeptedit af als
leugens.Na eentijdelijke splitsing van
de vergadering waren de gemoederen
bedaard en het vertrouwen in beide
vermelde personen, wat ASRbetreft,
hersteld. En de vergaderingging dus
door tot de hierbij afgedrukte tekst
klaar was.

Bert Malliet

Over Roger Dillemans verneem je meer op de pag. 3 (f010 Vela)
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de starheid van sommige professoren lijkt
nog steeds zwaarder door te wegen dan
de kreativiteit van hun kollega's en de wil
van de studenten. In dit verband willen we
nogmaals de levenslange benoeming van
hoogleraren in vraag stellen. Het gaat
immers niet op dat de verwezenlijkingen
uit hun-jonge jaren hen voor eeuwig de
status xan onfeilbare auctoritas toe-
kennen; ,. I. '" I

Een valabele wetenschappelijke opleiding
dient immers rekening te houden met
veranderde maatschappelijke omstandig-
heden en nieuwe wetenschappelijke
inzichten.

Wanneer de programma's dan aan-
gepast worden leidt dit helaas maar al te
vaak tot een verhoging van de studiedruk.
Zelfs een té hoog gestelde maksimum-
norm van 1900 uren per jaar wordt, zo
blijkt uit verscheidene DUO-enquetes, niet
gerespekteerd. Nochtans erkent iedereen,
ook alle rektorkandidaten, dat de huidige
studiedruk een brede kulturele vorming
onmogelijk maakt. Tegelijkertijd be-
schouwen zij juist die kulturele vorming
als fundamenteel. Mogen wij daaruit
konkluderen dat ook voor u, mijnheer de
rektor, een verlaging van de studiedruk
een prioriteit is?

Terwijl men ons reeds jaren aan het
lijntje houdt met halfslachtige programma-
hervormingen, blijft ook de onzekerheid in
verband met de Wet op de Akademische
Graden bestaan.

Zo hebben wij ons voorbehoud tegen
het kreditpuntensysteem dat een gevaar
inhoudt voor studieduurverlenging en
studiedrukverhoging. Zo hebben wij ons
voorbehoud tegen de oprichting van een
Hoge Raad voor Universitair Onderwijs,
zolang we geen garanties hebben voor
inspraak. Zo hebben wij ons voorbehoud
tegen een uitbouw van een derde cyklus,
wanneer dit gepaard gaat met een
devaluatie van de tweede cyklus.

Waar men blijft talmen op het vlak van
het ondérwijs, kan de bevordering van het
wetenschappelijk onderzoek blijkbaar niet
snel genoeg gaan. Getuige daarvan de
duizelingwekkende vaart waarmee het
IMEC-gebouw uit de grond schiet. We zijn
niet gekant tegen een stimulans van het
wetenschappelijk onderzoek maar eisen
eenzelfde inspanning ten voordele van een
kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Wat nu de toegangswegen tot de
universiteit betreft, ook daar konstateren
we een evolutie die weinig reden tot jubel
biedt. Zeventien jaar geleden bereikte de
vertegenwoordiging van de laagste socio-
professionele groepen een rekord van 31
procent. Sindsdien is dit percentage
voortdurend gedaald tot een schamele
21 procent op dit moment. Deze trend is
ronduit dramatisch.
En dan maar spreken over gelijke kansen
voor iedereen!
We stellen met voldoening vast dat de
nieuwe rektor aandacht wil besteden aan
dit probleem. Het gaat echter niet op de
bestaande financiële drempels te ver-
bergen achter socio-kulturele drempels.
Dat is een al te gemakkelijke manier voor
de universitaire en de nationale overheden
om de verantwoordelijkheid van zich af te
schuiven naar een zogenaamd ongrijpbaar
sociaal determinisme.

Wij richten ons dan ook nogmaals tot
beide overheden met de uitdrukkelijke eis
van een degelijk beurzenstelsel. Iedereen
weet immers dat het huidige beurzen-
stelsel absoluut ontoereikend is. Voor dit
jaar werd weliswaar tot een verhoging met
10% besloten en werden de in komens-
barema's aangepast. We·zouden dit
toejuichen, ware het niet dat daarbij
zoveel bemerkingen te maken zijn. Wat
betekent immers deze eenmalige ver-
hoging met 10% als reeds sinds '79 geen
normale indeksatie van de beurzen meer
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wordt doorgevoerd, wat neerkomt op een
reële daling van zomaar eventjes 40%.
Wat betekent deze 10%, een meeruitgave
van 145 miljoen, als vorig jaar 175 miljoen
werd bespaard, en dit ten koste van het
aantal beursgerechtigden. Dat is totaal
onaanvaardbaar.

Daarom, mijnheer de rektor, hopen wij
dat u, naast een aggressieve fondsen-
werving ten voordele van wetenschap-
pelijk onderzoek, en gericht naar de
industrie. een zelfde offensief zou voeren,
gericht naar de overheid, ten voordele van
het beurzenstelsel.

",yDe integrale<$tudentenspeech

We zijn dus niet die universiteit van het
Hageland geworden. Dat is de grote
verdienste van rektor De Somer. U weet
het: een sterk uitgebouwde infra-
struktuur, topresearch, kortom: de luister
van Leuven hersteld.
We zouden dan ook aardig tevreden
kunnen zijn. Toch, meneer de rektor, ligt
er nog een hoop werk op de plank. Wat
met de konkrete aanwending van al dit
potentieel? Wij stellen ons twee grote
vragen: ten eerste, de kwaliteit van het
onderwijs en ons aandeel in de
besluitvorming; ten tweede, de toegangs-
wegen tot de universiteit.

Tien jaar geleden zette de Nationale Raad
voor Wetenschapsbeleid haar nieuwe uni-
versitaire strategie uiteen:
In haar rapport lezen wij:
"Als hoogste instelling voor onderwijs
verstrekt de universiteit een vorming
gericht op de persoonlijke ontplooiing van
het individu en zijn deelneming aan het
maatschappelijk leven in ruime zin. Verder
verzorgt zij de opleiding voor hoog-
gekwalificeerde beroepen. Tegen deze
achtergrond moet eer andere, niet minder
belangrijke taak van d~ universiteit gezien
worden, die in de toekomst nog meer
dient benadrukt: de vorming van kritisch
denkende persoonlijkheden, die morgen
de kreatieve en stuwende bovenlag van de
maatschappij zullen uitmaken."

Na al die tijd blijkt dat rapport nog
steeds verrassend aktueel. Er worden nog
steeds gen systematische st ippen
ondernomen om iets te veranderen aan de
vigerende Middeleeuwse toestand inzake
didaktiek. Hoelang wachten wij al op
geaktualiseerde onderwijsprogramma's?
Hoe vaak nog zullen initiatieven in die
richting geblokkeerd worden? De onwil en

Brandend aktueel, in het kader van de
toegankelijkheid tot de universiteit, is ook
het Gravierarrest. Dit arrest van het
Europees Hof van Justitie veroordeelt de
Belgische staat voor het vragen van
supplementaire inschrijvingsgelden aan
EG-studenten. Het is cynisch dat een
dergelijk verbod op diskriminatie tege-
lijkertijd het gevaar voor àndere vormen
van diskriminatie zeer reëel maakt.
Vermits een benadeling van de EG-
studenten door dit arrest onmogelijk
gemaakt wordt, kan men zich aan een
vloed van studenten uit de buurlanden
verwachten. Gezien de verwrongen logika
die in zo'n gevallen meestal gehanteerd
wordt, zullen een aantal verlichte geesten
ongetwijfeld enkele "oplossingen" voor-
stellen. Een algemene verhoging van de
inschrijvingsgelden bijvoorbeeld, wat we
onvoorwaardelijk verwerpen. Erger nog,
een Belgisch Numerus Clausus, die onder
geen enkele vorm, en met geen enkel
ekskuus getolereerd kan worden.

Mijnheer de rektor, dames en heren, al
deze problemen wilden wij onder uw
aandacht brengen. We hebben voor een
aantal van die vraagstukken in het
verkiezingsprogramma van rektor Dille-
mans enkele positieve punten ontdekt.
Hopelijk was dit niet louter propaganda.
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maar dit wel binnen een maatschappe-
lijke kontekst, namelijk de dernokra-
tisering van het onderwijs. Grote
aandacht gaat daarbij terug naar het
medebeheer.
Vanaf 1978 belanden we in het ik-

tijdperk, in de kleine wereld van de
individuele student, ieder voor zich op
jacht naar zijn diploma. Kenmerkend
hiervoor is de opbloei van het gezel-
ligheidsleven, onder meer in het kader
van de zich herstellende fakulteits-
kringen. Daarnaast steken ook allerlei
kreatieve initiatieven de kop op, zoals
de uitbouw van het Stuc. Tenslotte
komt deze individualisering totuiting
in een spanning tussen a ktieve stud en- .
ten, zij die nog aan medebeheer willen
doen vanuit een zekere ideologische
inslag, en de a-politieke studenten die
de visie aanhangen dat de studenten-
beweging geen .maatschappelijke visie
moet hebben. Maar volgens Vos kanje
dat laatste geen studentenbeweging
meer noemen in de betekenis die hij
eraa n geeft.

. ASR - KRUL
Voor zover Vos als observator kan
vaststellen hoort ASR thuis bij de nog
min of meer aktieve studentenbewe-
ging die aan medebeheer doet vanuit
een visie, namelijk de demokratisering
van het onderwijs (al is de maat-
schappelijke kontekst al heel wat
verkleind ten opzichte van het ver-
leden. KRULis de eksponent van de a-
politieke studentengroep die vindt dat
de vrijgestelden van de ASR <Ie stu-
dentenbeweging in linkse zin mani-
puleren en die de demokratisering van
het onderwijs op zich als politiek
bezien. Als de a-politieke strekking
binnen de Leuvense studentenbewe-
ging het haalt, betekent dat volgens
Vos het einde van de studenten-
beweging, van de studentenbeweging
in maatschappelijk perspektief zoals
die in Leuven al meer dan honderdjaar
bestaat, en belanden we weer aan daar
waar het eens begon.

Frank Segers

Kollegialiteit
Het verheugt de Veto-redaktie dat de
redaktie van Faze in haar vorig
nummer voor het Dossier rektor-
verkiezingen driftig passages en zins-
wendingen heeft overgenomen uit de
. interviews door de Kringraad ge-
maakt. Het materiaal werd zo in nog
bredere kring verspreid en dat kan de
inforrnatie-verstrekkirv; maar ten goe-
de komen, nietwaar?
Ook voor de overname van de

plattegrond van Leuven uit de ASR-
brochure Kan je me de weg naar de
unief wijzen i, valt wel wat te zeggen.
Uiteindelijk doen we allemaal aan
dienstverlening, nietwaar, en het zou
erg zijn als eerstekanners die nog voor
hun intrede aan de Alma Mater

. gewaarschuwd zijn voor "slechte
boekskes" en "linkse indoktrinatie"
verloren zouden lopen.
Toch hadden we graag dat Faze

voortaan een iets duidelijker aan bron-
vermelding zou doen. Kwestie van
kollegialiteit en zo. Twee van onze zo
vaak beschimpte "vrijgestelden" heb-
ben immers vijf dagen aan voornoemd
kaartje gewerkt om het helemaal voor
studenten behoeften geschikt te ma-
ken. En die jongens zijn toch zo
gevoelig en krijgen ook al eens graag
een kompliment je.

Prof Dr. Louis Vos (tweede van rechts) kwam het ASR-publiek onderhouden op hunjaarlijkse vormingsdriedaagse.
(foto Vela)

Louis Vos
Het einde van de studentenbeweging

overgang tussen het stadium kind en
volwassene. Daar komt verandering in
en bovendien groeit de idee dat de
jeugd de toekomst heeft en daarom
moet voorbereid worden op de maat-
schappelijke rol die ze later zal spelen.
Typisch voor het ontstaan van een

studentbeweging is dat de studenten'
zich niet alleen willen voorbereiden op
hun maatschappelijke rol, maar als
studenten al een rol willen spelen in die
maatschappij. Zo waren de Duitse
studenten uit de 1ge eeuw één van de
drijvende krachten van het Duits
nationalisme. En ook de Leuvense
studentenbeweging is zeer lang met het
Vlaams-nationalisme verbonden ge-
weest.

op die probeert een sociale sektor te
organiseren. De weerslag hiervan op
de studentenbeweging is dat het so-
ciale aspekt steeds meer benadrukt
wordt binnen de Vlaamse beweging.

Tijdens de ASR-vormings-
driedaagse werden de deel-
nemers niet alleen op een

gesprek met de kersverse rektor
vergast, daarnaast was er ook
een uiteenzetting over de ge-
schiedenis van de Leuvense stu-
dentenbeweging tot de dag van
vandaag. Louis Vos, docent aan
het departement Moderne Ge-
schiedenis en specialist ter zake,
zorgde op zijn welbekende ma-
nier - met de nodige per-
soonlijke anektodes - voor een
boeiende uiteenzetting. Hij had
het eerst over het fenomeen
'studentenbeweging' en overliep
nadien in grote lijnen de ont-
wikkeling van de Leuvense stu-
dentenbeweging.
De studentenbeweging is een vrij
recent fenomeen. Het ontstaan ervan
is te situeren in het begin van de 1ge
eeuwen hangt samen met de opkomst
van het begrip 'jeugd' in het spoor van
de Romantiek en de Verlichting.
Voordien was er geen duidelijke

Omdat
studenten
belangrijk
(kunnen)

• •
Zijn

n zijn openingstoespraak
verwees rektor Dillemans
naar de talrijke gesprekken

die hij de afgelopen weken
mocht voeren. Eén daarvan had
plaats op de ASR-vormingsdrie-
daagse. Zelf noemde hij het zijn
eerste publieke optreden als
rektor. Onmiddellijk voor de
leeuwen' dus, of, omdat stu-
denten belangrijk kunnen zijn.

Op uitnodiging van de studenten hield
Dillemans een uiteenzetting over zijn
rol als rektor aan deze universiteit. Een
avant-première van zijn openings-
speech zoals later bleek. Voor hem was
het wellicht een goede gelegenheid om
na te gaan wat er momenteel leeft
binnen de studentenpopulatie. Voor
de studenten van hun kant een kans
om een hoop vragen te stellen. En dat
laatste gebeurde dan ook.
Vooral konkrete voorbeelden in

verband met studiedruk, de kulturele
verheffing van de student, het beurzen-
stelsei, numerus fixus (en wat dan het
onderscheid met de clausus mag zijn),
waren zeer in trek. Achteraf bleek
echter dat niet iedereen onverdeeld
gelukkig was met de gegeven ant-
woorden. De opmerkingen "een vlot
pratende advokaat" en "een echte
politieker" waren dan ook niet uit de
lucht.
Zo is de kulturele verheffing van de

student volgens Dillemans best moge-
lijk via de reeds bestaande kanalen.
Daarbij dacht hij aan de Stuc-werking,
debatten allerhande georganiseerd
door de kringen en andere vereni-
gingen, de universitaire konferenties
en dergelijke. Een verdere institutio-
nalisering van deze initiatieven achtte
hij niet wenselijk. Hoe je echter op die
manier de lat gelijk kan leggen blijft
een raadsel. Want zijn het niet altijd
dezelfde mensen (studenten?) die der-
gelijke initiatieven vereren met hun
aanwezigheid?
Uit dit alles mag men echter niet

afleiden dat de eindbalans helemaa(
negatief is. De rektor heeft ideeën, de
vraag blijft hoe hij die gaat uitwerken.
De tijd zal het uitwijzen. Voor één
initiatief zijn de studenten wel al
gewonnen. Het voorleggen Van de
openingsrede aan de ASR-censuur-
kommissie mag zeker voor herhaling
vatbaar zijn. Alleen dient wel vooraf
duidelijk gemaakt te worden dat dàt de
bedoeling is. (DON)

Leuven Vlaams
De grote groei van de universiteit in de
jaren '60 zorgt voor ekspansiepro-
blemen : ofwel zou men de kandi-
daturen uit Leuven weghalen en alleen
de lioenties hier houden, ofwel moest
de fra nstalige vleugel worden over-
geplaatst. De bisschoppen verzetten
zich tegen deze laatste optie en in een
verklaring van 13 mei 1966 stellen zij
op autoritaire toon dat het personeel
dat het daar niet mee eens is kan
ophoepelen. De studenten ergeren zich
vooral aan de autoritaire toon van dit
zgn. 'bisschoppelijk mandement' en er
ontstaat een anti-klerikale beweging
die al gauw overslaat in een anti-
autoritaire beweging tout court. Wan-
neer in januari 1968 dan blijkt dat de
franstaligen nog altijd niet van plan
zijn op te stappen, breekt een revolte
uit die bijna een maand duurt en die
uiteindelijk leidt tot de val van de
regering en tot de splitsing van de
universiteit.
Deze revolte van 1968 verandert het

aanzien van de Leuvense studenten-
beweging grondig. Ze maakt zich los
van het establishment (waartoe de
geïnstitutionaliseerde Vlaamse bewe-
ging behoort) om een kompleet eigen
rol te gaan spelen. De studenten willen
niet meer in de voorhoede van de
Vlaamse beweging strijden, maar in de
voorhoede van de maatschappij zelf.
Daarbij willen ze iets totaal nieuws tot
stand brengen, streven ze naar een
utopie.

Kenmerken
Een studentenbeweging zou men dan
ook kunnen omschrijven als 'een
georganiseerde beweging van studen-
ten die, onder hun eigen leiding, de
maatschappij willen veranderen'. Ken-
merkend daarbij is de ekspressieve
stijl: principe-vast, zonder pragmatis-
me.
Volgens Vos zijn er vier faktoren die

een rol spelen bij het ontstaan van een
studentenbeweging: de sociale positie
van de student die hem de mogelijk-
heid biedt zich te engageren; de

mentaliteit van de student - hij moet
zich willen bezig houden met maat-
schappelijke problemen; de histori-
sche kontekst - wat zijn de toekomst-
perspektieven van de student en wat
verwacht men van hem vanuit de
maatschappij; tenslotte, de zeer snelle
wisseling van studentengeneraties .
waardoor telkens, andere jonge men-
sen met nieuwe ogen de maatschappij
en haar problemen bekijken.
In Leuven is de studentenbeweging

zoals hierboven geschetst in de jaren
1860 ontstaan. De eksponent bij
uitstek ervan was A. Rodenbach. Bij
de Vlaamsgezinde studenten ontstaat
er een soort roepingsbewustzijn en zij
gaan zich overkoepelen, los van de
franstaligen, in het KVHV. Tot wou
blijft de Leuvense studentenbeweging
nauw verbonden met het Vlaams-
nationalisme en de evoluties die dat
doormaakt. Zo tendeert het KVHVna
WOl in ekstreern-nationalistische rich-
ting waardoor het in konflikt komt
met de bisschoppen en zelfs een tijdje
verboden wordt. In de jaren '30 komt
het in (ekstreern- )rechts vaarwater
terecht en valt evenals als het Vlaams-
nationalisme uiteen in verschillende
strekkingen.

SVB
Dat betekent dat de Vlaamse kwestie
naar het achterplan van de studenten-
beweging verdwijnt. De studenten-
leiders trekken zich uit het KVHVterug
en richten de Studentenvakbeweging
(SVB)op, waarbij G<= maatschappelijke
problemen voortaan het onderwerp
van diskussie en aktie worden. Dage-
lijks komt een aktiekomitee bijeen en
worden er grote meetings gehouden.
De oorspron kelijk vage utopie van een
nieuwe maatschappij wordt opgevuld
met marxistische ideeën. AI snel valt
de studentenbeweging dan uiteen in
twee strekkingen. SVBontwikkelt zich
in dogmatische zin en probeert een
kont1iktmodel door te voeren onder
het mom van de verdediging van de

, demokratie aan de universiteit. Langs
de andere kant staan zij die wel streven
naar een serieus medebeheer en af-
gestoten worden door het dogmatisme
van SVB.

LSK
De kollaboratie van het Vlaams-
natiolisme in de Tweede Wereld-
oorlog bezorgt ook het elan van het
KVHV een flinke deuk. Als over-
koepeling wordt het na de oorlog
vervangen door het Leuvens Studen-
ren korps (LSK) dat vijf verenigingen,
waaronder het KVHV,omvat. Het LSK
houdt zich uitsluitend bezig 'met de
koördinatie, zodat het KVHV in de
iaren '50 opnieuw een leidende rol kan
gaan spelen, aansluitend bij de ver
nieuwde Vlaamse beweging. Parallel
hiermee komt er een sociale beweging

Wijdse horizonten'
In de periode 1970-1974 beweegt de
studentenbeweging zich nog volop in
het verlengde van de vorige jaren.
Deze periode noemt Vos die van de
wijdse horizonten. Er wordt rond een
brede maatschappelijke problematiek
gewerkt. Centraal daarbij staan de Je-
wereld-beweging en de arbeidersstrijd.
De volgende jaren keert men terug
naar de universitaire problematiek,

Habemus recto rem

Het is dus Roger Dillemàns
geworden van de rechtsfakulteit.
Welkom, rektor Dillemans, draag
de fakkel fier en waardig. Enkele
kanttekeningen leken ons wel op
hun plaats.

1. Dillemans komt dus uit de
rechten. Menswetenschappen,
heet dat. In een periode waarin
de fascinatie voor eksakte
wetenschappen hoge toppen
scheert, maakt dit het hem er niet
gemakkelijker op.
Van De Somer was de voorliefde
voor de eksakte wetenschappen
een publiek geheim. Een rektor
uit die richting zou gestes
hebben moeten maken in
humane richting om geen
verdenkingen op zich te laden.
ZalDiliemans dat nu in
omgekeerde richting moeten
doen en zal hij zo - eigenlijk
tegen zijn herkomst in - een
beleid moeten kontinueren dat
mogelijk aan over-aksentuatie
doet (we denken dan aan een
monsterkompleks als Gasthuis-
berg waar uiteindelijk De Somer
zelf niet meer gelukkig mee
was)? Afwachten en oppassen
geblazen.

2. Dillemans stamt verder uit
Caritas Catholica-hoek. Een zuil
die sociaal bewustzijn in het
vaandal draagt. Een zuil die ook
. vaak van machtsmisbruik wordt
beticht.
Welk van beide aspekten
primeert, de inspiratie die de
institutie in het leven heeft
geroepen of de macht en
machtsarrogantie die zij in haar
ontwikkeling verworven en op-
gebouwd heeft? Zal het regime
Dillemans een sociaal gevoelig of
een cynish-demagogisch tijdperk
worden? Wij gokken op het
eerste.

3. Het heeft de Inrichtende
Macht, zeg maar de bisschoppen
met aan het hoofd kardinaal
Danneels, precies een half uur
gekost om telefonisch de
universitaire keuze te bevestigen.
Op zich blijft het een bedenkelijk
iets dàt de bisschoppen en de
kardinaal - en via hen het
Vatikaan - hun neus in de zaken
van de KU Leuven te steken
hebben. Maar kom, wij zijn geen
kniesoren en voorlopig respek-
teren zij de universitaire auto-
nomie, het troetelkind van wijlen
Piet De Somer. Vooral de
snelheid waarmee dit respekt
geuit werd, is typerend. Natuur-
lijk kenden zij op voorhand het
profiel van beide overblijvende
kandidaten en kan er van een
verrassinq geen spraken zijn. Maar
toch. In de benoemingspolitiek
vanuit Rome is er sinds Karel
Wojtyla duidelijk sprake van een
restauratieve tendens. De univer-
siteit van Leuven is voor de
Katolieke Kerk niet de minste en
het rektorenambt alhier is dan
ook een strategisch ambt.
Beantwoordde Dillemans perfekt
aan de restauratieve - Opus Dei-
geïnspireerde - Vatikaanse be-
doelingen? Of heeft het Belgisch
bisschoppen kollege en vooral de
persoon Danneels tussen Rome
en de lokale kerk een buffer
gevormd waardoor er hier dingen
mogelijk zijn die in Nederland
bijvoorbeeld met de banvloek
getroffen worden?
Alles wijst erop dat het laatste
het geval is - Danneels vertoont
zich als een zeldzaam humaan,
maar ook bijzonder soepel en
pragmatisch kerkvorst.
Toch is uitkijken de boodschap.
Dat doet een verstandig persoon
overigens altijd. En om ver-
standig te worden, zijn we toch
aan de universiteit, nietwaar?
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patiënt en tast het inkomen aan. Wit!
dergelijke argumentatie voor numerus
ciausus in de huisarstenopleiding on-
derzoekt, zal vlug vaststellen dat het
een gemaskerde poging is om hun
beroepsklasse, en de daarmee verbon-
den status, af te schermen. Maar niet
iedereen denkt er zo over. Prol.
Vuylsteek (R.U.G.) komt tot de kon-
sta talie dat er nog artsen tekort lijn als
men uitgaat van de kwaliteitskritcna
van de eerstelijnsgezondheidszorg,
Spijtig dat dr. Wijnen en co. meer
politieke invloed hebben ...
Dat numerus clausus een kwaal is

die niet alleen geneeskunde treft,
wordt in een volgende deel duidelijk.
Enkele prominenten blijken meer heil
te zien in een numerus clausus voor
alle fakulteiten. Ook een E.E.G.-
uitspraak, het zogenaamde arrest Gra-
vier, kan een algemene numerus
clausus tot gevolg hebben. Tenslotte
wordt er nog een nieuw voorstel met
betrekking tot de forfaitaire betoe-
laging nader onderzocht.

Sociale Raad biedt informatie:

Brochures over numerus clausus

Numerus clausus, de di-
verse aanleidingen ertoe
en de verschillende vor-

men ervan maken de materie wat
ondoorzichtig. Bovendien is het
een maatregel die getuigt van een
gebrekkige of, tenminste, een
ondemokratische visie op het
onderwijs. Redenen te over dus
voor de vrijgestelden van Sociale
Raad om alles op een rijtje te
zetten. De neerslag van dit
studiewerk vindt je in twee
brochures. Voor wie op de
hoogte wil blijven van de hete
hangijzers vormt dit een niet te
missen overzichtelijk werkdoku-
ment.

Numerus Clausus betekent dat het
aantal studenten beperkt wordt, een-
voudig niet? Minder eenvoudig
wordt het wanneer je inzicht krijgt in
de talloze maatregelen die tot numerus
clausus kunnen leiden. Zowel de roep'
om het universitalîc onderwijs te
rationaliseren, als de druk die minister
Coens ervaart om de uniefs forfaitair
te betoelagen, dit en nog veel meer kan
leiden tot numerus clausus. En denk
vooral niet, ik ben er geraakt, mij zal
het dus allemaal niet meer over-
komen! Want als men straks de
deliberatiekriteria verstrengt in funktie
van de JllOörst}tappelijke beh'oeften?
Kortom, numerus clausus hangt als
een zwaard van Darnokles over vele
hoofden ...
Het is hier zeker de bedoeling niet de

voornoemde brochures samen te vat-
ten, enkel het aangeven van grote
lijnen wordt beoogd in de hoop de
interesse aan te wakkeren. Wanneer je
dus straks aangeklampt wordt door de

.~ Sociale-Raad-afgevaardigde van je fa-
~~,.," •.....,,%W·i kulteit, val je niet helemaal uit de

lucht.

Sfeerbeetaen Uil al' ACCO. (foto Veto)

_jM Iwt om toeten gaaf ..
Vraag uw

studentenkopers-kaart

11 aankopen -10%

Standaard
~'-~~l-oekhandel

Algemene en
wetenschappelijke
boekhandel

NAAMSESTRAAT 57
016/239821

Nieuwe drempels
In deze brochure worden de verschil-
lende vormen van numerus clausus

onder de loep genomen en worden de
argumenten pro en contra doorgelicht.
Vervolgens krijgen weeen beeld van de
hele reeks maatregelen die tot een
numerus clausus kunnen leiden. Er is
een voorstel om het huidige toelagen-
systeem voor de uniefs te vervangen
door eenforfaitaire betoelaging. Hier-
onder wordt een betoelaging verstaan
waarbij het aantal studenten geen rol
meer speelt. Minister Coens zei het
reeds: deze tijd duit geen afgestudeer-
den meer. Naar een studentenloze
unief?
Verder worden een aantal maat-

regelen voorgesteld die alleszins de
toegang tot de uniefs wat smaller
maken. Onder het mom van eko-
nomische motieven worden de uniefs
tot rationalisering verplicht, waardoor
alleszins de onderwijsaktiviteit dient in
te krimpen. Naar een failliete unief?
Ook door de selektiekriteria te ver-

anderen wordt er een hindernis bij-
gekreëerd. Bijvoorbeeld door een toe-
gangseksamen in te richten of de
deliberatiekriteria te verscherpen. Le-
ve de afschrikking en de willekeur,
zullen ze wellicht gedacht hebben.
Hiermee is de kous echter nog niet

af. Zowel de hervorming van de
akademische graden, als de institutio-
nalisering van de derde cyclus be-
dreigen op verschillende manieren de
toegankelijkheid van het universitaire
onderwijs. Niet alleen een analyse van
de feiten is belangrijk, ook het zoeken
naar een volwaardig alternatief ver-
dient de nodige aandacht. Tegenover
de flarden van Coens' onderwijspoli-
tiek worden 10stellingen geformuleerd
voor een demokratisch beleid van het
hoger onderwijs.

Geen studenten
De tweede brochure gaat specifiek
over numerus clausus en is een gevolg
van verder studiewerk én van een
evolutie van de feiten. De problema-
tiek van de numerus claiisus in de
huisartsenopleiding wordt uitvoerig
belich t. Enerszijds heb je de eisende
partij, nl. de artsengroep rond dr.
Wijnen, die al jaren aandringt op een
numerus clausus. Het overaanbod van
artsen benadeelt de gezondheid van de

Als we de evolutie van de feiten
aangaande numerus clausus bekijken,
zien we dat öök voor volgend jaar de
problematiek vooraan op de agenda
van Sociale Raad zal staan. Wat wil
men eigenlijk? De afgang van de
demokratisering? Ofis het een ondub-
belzinnige poging om wat leven in
Leuven te blazen? Een rustige kampus
is toch ook niet alles.

Marc Sys

De brochures: "Nieuwe drempels tOT
de universiteit, Universitair beleid,
rationalisatie, forfaitaire betoela-
ging. studentenstop, derde cyclus"
(64 blz.) en "Het huwelijk van
numerus clausus en forfaitaire be-
toelaging" (31 blz.), zijn te ver-
krijgen op de Sociale Raad-Asa,
's Meiersstraat 5 te Leuven (tel.
22.95.41) of via de sociaal af-
gevaardigde in je kring.

Dekumul proffen?
Dekumulatiewet, die de

ongebreidelde mogelijk-
heden van profs en do-

centen om een gamma bijver-
diensten binnen te rijven aan
banden moet leggen, is een
papieren tijger geworden, zo
meldt het dagblad 'De Morgen'.
De wet werd goedgekeurd net
voor de regering op vakantie
vertrok.

De officiële versie luidt als volgt: het
voltijds ambt van professor of docent
mag niet gekumuleerd worden net een
bezoldigde aktiviteit die een groot
gedeelte van de tijd in beslag neemt.
Onder 'groot gedeelte' wordt in de wet
méér dan twee halve dagen per week
verstaan. Ook volgt er een indrukwek-
kende lijst van onverenigbarefunkties,
waaronder de meest opvallende: mi-
nister, goeverneur, parlementair, be-
stendig afgevaardigde, voorzitter of
schepen van een agglomeratie, genees-
heer, dierenarts, apotheker, notaris,
advokaat, ... Maar degenen die denken
dat voortaan ook de profs zullen
moeten inbinden, komen bedrogen
uit, evenals de assistenten die al
jarenlang op een lesopdracht zitten te
wachten.

Onduidelijk
Met een wet als deze, die tegelijk warm
en koud blaast, kan je werkelijk alle
kanten op. Vooreerst heeft men zich
niet de moeite getroost om nauw-
keurig te omschrijven hoeveel uur per

week een voltijdse of deeltijdse lesop-
dracht inhoudt. Zo zou een voltijds
professor die tegelijk advokaat is, door
dez..e kumulatiewet gedwongen wor-
den één aktiviteit te laten vallen. Maar
diezelfde prof kan dit alles omzeilen
door aan de Raad van Beheer van zijn
instelling te vragen voortaan deeltijd
te worden. Op de koop toe is het
perfekt mogelijk dat hij dezelfde
onderwijsopdracht behoudt, aange-
zien nergens werd vastgelegd hoeveel
uur voltijds of deeltijds werkelijk
inhoudt. Hiermee zouden ze het
voorbeeld volgen van professoren-
politici als Eyskens, Tindemans en De
Croo die alvast hun voltijds hoog-
leraarschap hebben ingeruild voor een
deeltijds professoraaL. met behoud
van hun kursus. Degenen die de wetten
stemmen, weten meestal ook hoe er
mee om te gaan ...

Buitengewoon
Het vloeiend overschakelen van een
voltijds naar een deeltijds ambt is niet
de enige uitweg. Een tweede vlucht-
route ligt open wanneer ze voortaan
'buitengewoon hoogleraar' worden.
Daarmee is de vervelende bepaling van
'voltijds prof' in de kumulatiewet
omzeild, waardoor er niets aan hun
feitelijke toestand verandert.
Benevens de handige goocheltruks

om het 'voltijds ambt' om te smeden
tot 'deeltijds' of 'buitengewoon hoog-
leraar', waardoor de kumulatiemoge-
lijkheid niet gehinderd wordt, bestaat
er nog een vluchtheuvel. Het is
verduiveld moeilijk om vast te stellen
wat een 'bezoldigde aktiviteit van meer

dan twee halve dagen per week'
voorstelt. Zo kan een voltijds pro-
fessor die bovendien notaris is, een
beroep, dat door de kumulatiewet in
principe onverenigbaar is met voltijds
prof, beweren dat hij géén twee halve
dagen per week voor zijn notariaat
werkt. Meteen kan de prof-notaris, net
zoals vroeger zijn kumulatief leventje
verder slijten.

Priviléges?
Geef toe, het had allemaal veel
duidelijker gekund. Bijvoorbeeld door
het vastleggen van het maksimum
inkomen dat kan verdiend worden
door kumulatie, of het duidelijk
omschrijven van hoeveel uur per week
een voltijdse of een deeltijdse opdracht
inhoudt. Men kan dat blijkbaar wel
met andere onderwijsnivo's: vanaf
september vorig jaar moesten alle
licentiaten één uur meer lesgeven voor
dezelfde wedde en dit jaar zijn de
regenten aan de beurt. Hier slaagt men
er blijkbaar wel in om duidelijke
grenzen te trekken.
Alleen in ekstreme gevallen, waarde

kumulatie overduidelijk is, zal de
kumulatiewet door de profs als een
blok aan het been ervaren worden.
Globaal genomen echter zal deze wet,
door haar onduidelijke formulering
waardoor bijgevolg talloze achter-
poortjes komen open te staan, zeer
weinig veranderen. Voor regenten en
licentiaten blijkt men daarentegen wel
in staat een efficiënte kumulatie-
regeling uit te werken. 'Vormen onze
heren professoren dan toch de laatste
klasse der onaantastbaren?

Marc Sys



Neem de uitdaging
van 13 oktober aan
Ineen interview in Knack van

3 juli jl. beweert de Leuvense
ekonoom Paul De Grauwe

dat stemmen op links of op
rechts gelijk staat met een keuze
tussen Coca Cola en Pepsi Cola.
Is 13 oktober dan louter te zien
als de einddag van een reus-
achtige reklamekampagne? We
vroegen enkele politici om een
reaktie op deze schalkse uit-
spraak.

Wie wordt er hier eigenlijk belachelijk
gemaakt? Wij, die ons in het kieshok
zullen voelen als de giechelende meis-
jes van het Pepsi Cola reklamefilmpje,
of de politikus, die zich afvraagt ofzijn
entoesiaste kampagne dan in niets
verschilt van een publicitaire stunt?
PVV-gemeenschapsminister Buchmann
zegt over de uitspraak van De Grau-
we: "Het is een gemakkelijke uitdruk-
king. Politiek vergelijken met een
gebruiksartikel is een vergissing. De
politiek zal zich wel met u inlaten als u
de verkeerde keuze doet, wat niet het
geval is met Pepsi of Coca."
SP-minister van Staat Willy Claes

reageert op dezelfde wijze: "Ik vind
het een laag bij de grondse vergelij-
king. De Grauwe moet zelf maar aan
politiek gaan doen, dan wordt het
duidelijker voor de publieke opinie."

Ekonomische kontekst
Anderzijds zwaaien de socialisten wel
graag met de cijfers van dezelfde De
Grauwe die aantonen dat in het
verleden de belastingdruk en de totale
belastingontvangsten sneller stegen
onder een centrum-rechtse regering
dan onder een centrum-linkse. Een
regering doet dus het tegenovergestel-
de van wa t haar kleur doet vermoeden.

.nzo wordt de schalkSeuitspraak in
haar ekonornische kontekst geplaatst.
J os Dupré, CVP-volksvertegenwoor-
diger en getipt als toekomstig minister,
zegt, nadat hij uit zijn lachbui is: "Ik
ben het fundamenteel oneens met de
uitspraak van De Grauwe. Er is wel
degelijk een keuze tussen het cVP-
programma en .een links alternatief."
Waarop een lange uiteenzetting volgt
over de nefaste gevolgen van het SP-
programma voor werkgelegenheid en
openbare financiën.
Er is trouwens meer aan de hand

met die ekonomische kontekst. De
hele kampagne voor 13 oktober lijkt
gemaakt door en voor ekonomisten.
Het sP-rakettenstandpunt loopt er wat.
verloren bij, en van de vele voorkeur-
stemmen die naar Tindemans zullen
gaan, zal maar een kleine minderheid
de uitdrukking zijn van een standpunt
over buitenlandse politiek.

Politiek
De Nederlandse socialist Joop den Uyl
schreef vroeger al dat politiek bed re-
. ven wordt met een budget en dat
regeringsleiders, of ze nu links of
rechts zijn, slechts over een smalle
marge beschikken om politieke keuzen
te maken. Het lijkt erop dat we kiezen

voor de nuances van een ekonomische
teorie.
Deze onbevredigende situatie werkt

een dubbelzinnige radikalisatie in de
hand. CVP-senator De Bondt hierover:
"Er is in Vlaanderen een polarisatie aan
de gang tussen CVP en sP; hun
programma's zijn niet kompatibel."
Maar hij voegt eraan toe: "Bij deze
kampagne realiseert de bevolking zich
dat het om een politieke keuze gaat."
Het strijdtoneel is de ekonorniexmaar
op het hoogtepunt van de' veldslag
willen de toeschouwers - en de spelers
zelf - zich graag herinneren ·dat het
om een allegorische strijd gaat tussen
politieke ideologieën.

Minder kafeïne?
Als we stellen dat de rvv Coca is en de
SP Pepsi, hoe zit het dan met deCvp? Is
dat Pepsi of Coca met water bij, of met
minder kafeïne in? Ancien Ferdinand
De Bondt (cve): "Ik zit sinds achttien
jaar in de senaat en ik hou mij niet met
links of rechts bezig." En verder: "De
CVP heeft een eigen wezen en het is een
intellektuele gemakzucht dit niet te
willen zien." Zoals het nieuwe radika-
lisme iets aantrekkelijks heeft, zo is er
nu ook een mogelijkheid om in het
eklektisme van de cvt-tets verfrissend
te zien. Met hun aandoenlijke kombi-
natie van lelijke affiches en mooie
pastiche van een boodschap.
Maar als het een keuze is tussen het

aantrekkelijké en het verfrissende,
mist de hele verkiezingsstrijd dan niet
wat diepgang? "De kiezer heeft er
geen boodschap aan," hoort men
zeggen op straat. Dus toch Pepsi of
Cola, en ine minne mutte? Twee
mogelijke reakties: de eerste is van
Agalev-man Paul Staes: "Links en
rechts hebben een gemeenschappelijke
noemer: de traditionele politiek en
hieraan is geen behoefte meer. We
zitten op een autoweg waar het niets
uitmaakt of men links of rechts rijdt,
wel of men al dan niet een andere weg
kiest." De afkeer van het politieke spel
dus.
Men kan ook het spel blijven spelen,

met het fatalistisch bewustzijn dat er
enerzijds een eenduidige boodschap is,
en dat anderzijds de strijd toch wordt
gewonnen aan de oppervlakte. Nelly
Maes (vu): "Op het vlak van de
kampagne ben ik akkoord met de
uitspraak van De Gra uwe. De reklame
werkt vervlakkend. Op het nivo van
het programma gaat de bewering al
minder op en in de praktijk helemaal
niet meer."

Kiezen
Ofwel keert men zich af van het
politieke spel, ofwel gaat men in op de
fascinatie van de tegenstelling tussen
de ernst van de boodschap en het
futiele van het spel. En dan kent men
punten toe voor estetika (7 op 10 voor
Armemie en 9,5 op 10 voor de affiche
van de gentse kommunisten met het
mooie meisje), voor traditie (Pa is voor
de cVP), voor de kant waar het hart zit,
en zo nog wat dingen. Waarna men het
totaal maakt, en kiest. Voor de goei.

Frederic Marain
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Ulburgs, Judas Priest?
Ikheb het niet zo begrepen op

die modieuze "politieke
priesters", "bevrijdingstheo-

logen" of "doorbraakkris-
tenen .. Let wel: ik heb .,piets
tegen het feit dát priesters aan
politiek doen, verre van. De
klerus heeft gans de geschiedenis
niets anders gedaan, en nu, nu er
plots een klerus is die dat tegen
de gevestigde orde in doet, nu
plots mag dat niet meer. Of
liever: nu' plots mag dat nog
alleen maar in Polen. Gods
wegen kunnen toch ondoor-
grondelijk zijn, nietwaar?

Ik heb ook niets tegen het feit dat
kristenen (of wat daarvoor door-gaat)
plots "links" worden. Er zitten inder-
daad elementen genoeg in het evan-
gelie die in linkse zin kunnen geïnter-
preteerd worden, zodat er strikt ge-
nomen niks op tegen kan zijn dat er
pogingen tot "alternatieve" of "so-
ciaalkritische" of zelfs "materialis-
tische" bijbellezing ondernomen kan
worden. Als je een reeks teksten waar
je letterlij k àlle richtingen mee uitkan
als geloofsbasis kiest, dan hoef je niet
te komen klagen als de gelovigen in
verschillende richting trekken.
Waar ik dan wel iets op tegen heb bij

die "linkse priesters"?Ik heb iets tegen
hun wazigheid, tegen de hoeveelheid
woorden, metaforen en hyperbolen die
zij gebruiken en die uiteindelijk toch
maar dienen om te verbergen dat zij
het ook niet goed meer zien zitten. Als
ik zo'n Nicaraguaanse priester-minis-
ter bijvoorbeeld zie hongerstaken, dan
draait mijn maag: "Dat hij verdomd
zijn land bestuurt, daar is hij voor
aangesteld", denk ik dan, "en als hij
dat niet kan, dat hij dan bij mama
viskes gaat bakken".

De nieuwe held
Het is datzelfde gevoel dat ik altijd
tegenover Jef Ulburgs heb gehad. Ik
heb .hem jarenlang in Limburg in aktie
gezien, ik ben tientallen keren in
dezelfde betogingen opgestapt, heb
ettelijke meetings en vergaderingen
meegemaakt waar ook hij was, en heb
me altijd afgevraagd wat die man
bezielde: de radikaalste onder de
radikalen, tot het menens werd. Dan
bleek plots dat hij de konsekwenties
van de dynamiek die hij zelf in gang
had gezet, niet voorzien had, en dan
zagje hem in paniek schieten, zoals die
keer aan de brug van de A24, waar hij
als hevigste had staan roepen dat we
die moesten afbreken, maar in zijn
broek deed toen de betogers dat letter-
lijk opnamen. Het was - wat hem
betrof althans - een zielige vertoning.
Ondertussen maakt Ulburghs echter

een legende van zichzelf: "Christen en
toch socialist" stond op zijn ver-
kiezingsallïches. Je vraagt je af of die
man denkt dat iedereen simpel is. En'
alhoewel zijn stemmenaantal ('n dikke
20000 in Europese verkiezingen en
dat na zo'n mediabelangstelling) niet
om naar huis te schrijven was, troont
hij daar als boegbeeld van een "Door-
braak" die er geen is, en gaat hij verder
een strijd te voeren waarvan hij zelf al
lang niet meer weet waar die heen leidt.
Een moderne, linkse versie van Su-

perman'l Je zou het voor minder gaan
geloven, ware het niet dat die man zo
ongelooflijk naïef was.

Tussen twee vuren
En dan is daar plots dat auto-
biografisch verhaal: "Een leven tussen
twee vuren". Ik geef eerlijk toe: ik ben
er met gemengde, zeer gereserveerde
gevoelens aan begonnen. En gaan-
deweg heb ik me laten meeslepen, ben
gecharmeerd geworden, heb me koste-
lijk geamuseerd.
Het boek leest vlot. Karel van Miert

las-het in één adem uit en ook ik deed
er geen twee dagen over. Dat is
vandaag - paradoksaal genoeg - al
een verdienste op zich. En het is
eerlijk: hier spreekt een mens die aan
introspektie gedaan heeft, en zichzelf
daarbij niet spaart. Een publieke
biecht zou je kunnen zeggen, van
iemand die niets uit de weg gaat. Wie
soms het gevoel heeft in een ton te
zitten en graag een mens zou zien,doet
er best aan eruit te komen om zich dit
boek te aan te schaffen.
Maar ook: het is oppervlakkig. Zo

oppervlakkig als heel het leven van
Ulburghs zelf. Dat geeft hij zelf toe in
zijn eerste hoofdstuk: "Ik voel me: als
een rebel die zich overal op de wereld
thuisvoelt en schrik heeft om zich
ergens definitief te vestigen. Vandaar
dat ik dikwijls aan iets nieuws begin,
me niet vastklamp aan het verleden en
zonder veel heimwee een bladzijde uit
mijn levens boek kan omslaan. De
andere kant van de medaille is dan
weer dat ik niet altijd met mijn beide
voeten op de grond sta, rondfladder
van het ene projekt naar het andere en
op het randje af o~pervlakkig ben."
ben." (p. 10)

Schuldgevoelens
Lees je toch doorheen die opper-
vlakkigheid, dan valt één konstante in
het boe k op: volkomen irrationele
schuldgevoelens. Over zijn eerste stap-
pen naar he: seminarie toe, schrijft hij:
"Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze
stap niet vanuit een weloverwogen,
diepe overtuiging zette. Ik liet me
eerder drijven op de initiatieven uit
mijn omgeving." (p.28)
Hij wordt dan toch priester, ge-

inspireerd door door onder andere de
ideeën van de Franse priester-ar-
beiders. Hij kiest voor een armoedige
arbeidersparochie en belandt in het
Luikse Gráce-Berleur. Daar vallen bij
een betoging tijdens de koningskwestie
drie doden. De jonge kapelaan UI-
burghs kende één van de slachtoffers
en wil het lijk gaan groeten. Maar
omdat hij priester is en de kerk aan de
kant van Leopold staat, wordt hij aan
de deur gezet: "Als een geslagen hond
ben ik afgedropen ( ... ) terwijl mij
allerlei verwijten en zelfrechtvaardi-
gingèn door mijn hoofd spookten."
(p.60)
Geleidelijk aan verdiept zijn enga-

gement zich. Hij leert Latijns-Arneri-
kaanse bannelingen kennen: "Naar-
mate ik meer inzicht kreeg in de wijze
waarop Amerikaanse en Europese
multinationals (... ) de 'gastlanden'
leegzogen, en daarbij dan nog ge-
holpen werden door de plaatselijke
elite en de Kerk, groeide mijn schuld-
bewustzijn." (p.112)
Tenslotte belandt hij in allerlei

marginale aktie, in het Genkse. Alshij

bijvoorbeeld met een groep "kans-
arme" buurtbewoners naar een verga-
dering wil gaan, en het lokaal blijkt
tegen de afspraken bezet door uit-
gerekend een groep feestvierende
priesters, dan heet het: "Ik voelde me
schuldig. Daar zaten nu mijn kollega's
priesters warm binnen, en buiten stond
ik met het volk ... " (p.155)

Mislukkeling of
trendsetter

En dat gaat zo maar door: bij
laatstgenoemde aktie bejubelt UI-
burghs de "solidariteit" van de kans-
arme buurtbewoners ,en tijdens een
betoging met hen werd ik plots
bevangen door een sterke mystieke
ervaring en dacht ik dat het ooit
mogelijk zou worden dat het volk de
macht in handen zou krijgen'. Hij
wordt dan lyrisch: "Ooit zou de dag
komen dat iedereen mag dansen en
zingen en spreken, waar hij maar wil
( ... ). Ik voelde van die mensen ( ... ) een
enorme kracht uitgaan." (p.156) Maar
een bladzijde verder heet het dan:
"Zoals dat zo vaak gebeurt in kans-
arme buurten, ontstond ook in Texas
hevige ruzie ( ... ). Sindsdien ligt het
buurthuis Tct,Xas er verlaten bij."
(p.157) ,
Nu zou het oneerlijk zijn vanuit een

incidentele - en verklaarbare -
mislukking een gans projekt te ver-
oordelen. Maar de .laatste vijftig
bladzijden van Ulburghs boek-zijn een
lange aaneenschakeling mislukkingen.
Zijn grote droom Wereldscholen be-
zwijkt onder de interne tegenstellingen
en ~elf komt hij bijna alleen te staan.
Hij maa kt een zware identiteitskrisis
door: "Was ik eigenlijk wel geroepen
om iets te verwezenlijken in deze
wereld?" (p ..183)
In die omstandigheden besluiten hij

en zijn geslonken aanhang op een
nieuwe kar te springen: de Door-
braak-gedachte van de Vlaamse socia-
listen. Dat heet dan "inpikken op een
uitdaging van de geschiedenis" (p.
186), maar lijkt sterk op een vlucht
vooruit.

Don Quichote
Heeft deze oude Don Quichote,voor
wie het volstaat dat je een windmolen
op zijn pad plaatst opdat hij er
egenaan vliegt, nu echt zijn plaats
gevonden onder de veilige vleugels van
Willy Claes? Of is het de zoveelste
uiting van oppervlakkigheid en na-
iviteit - een vertederende naïviteit,
dat wel- maar zal hij ook hier metde
kop tegen de muur lopen? En ook:
hoeveel keer kan een mens met zijn
kop tegen de muur lopen? Op hoeveel
naïviteit heeft een man in een mensen-
leven rech t? Het zijn vragen waa r je
mee zitten blijft op het einde van het
boek, als Ulburghs, iets te eerlijk, iets
te naïef, nogal fier toegeeft: "Als men
mij uitdaagt, dan doe ik mee." (p. 194)
Het is te hopen dat Ulburghs nog

eens een boek schrijft, ditmaal over
deze laatste uitdaging: de toetreding
tot de rozerode schaapstal en de
praktijken die' daar heersen.

Eddy Daniels

Jef Ulburghs, Leven tussen twee vuren,
Kritak-Leuven, i 985, 194p.,495 bf.
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Booth en De Wit:
hakbijlen?
De danser Laurie Boothen

de kompon~t Harry
De Wit zetten in op-

dracht van Klapstuk een geza-
menlijke produktie op poten met
de titel An axe 10 grind. Gisteren
ging deze produktie in wereld-
prëmière en 'ze is vandaag,
morgen en overmorgen nog te
zien in de prachtige ruimte in de
Vlamingenstraat 83. Een koreo-
graaf en een muzikant, elk met
een persoonlijke inbreng. Hoe
verloopt dat?

Laurie Ilooth: «We werken beiden
nogal' met improvisatie wat onze
persoonlijke inbreng betreft. maar we
moeten ons houden aan de struk tuur
die we gcmeenschappelijk delen.»

Veto: l Ioc zou je je background
.1du-tsen :'

Laurio Ilooth: «Ik heb gestudeerd aan
het Dartington-college, waar Steve
Paxton als gast les gilt'. Hij heeft me
sterk beïnvloed. net als het werk van
Grotowsk y. In Dil rtington leer je
eigenlijk geen danstechniek ; dans
wordt daar meer benaderd als een
\ orrn V,I n tcatcr.»,
Veto: 111 ('('11 1'1111 je vorig« produktles.
Animal. behandelde je eigenlijk sociale
('11 politieke tema's. Is hel niet proble-
matisch 0111 mei dans een 1'01'/11 1'011

betekenis Ie kreëren? Hel loch 0/11

een in we zen: abstrakte kunstvorm ...

Laurio lIooth: «Niet echt. nee. De
menselijke geest kent altijd betekenis-
,<.:n toe aan wat hij ziet. Zelfs in
ab-t ra ktc da nx. waar geen narratieve
elementen te bespeuren zijn. zijn er
waarden c n betekenissen. Dat is zelfs
in de zuiverste dansvormen te her-
kennen, /()als bij MerCI! Cunningham.
J)c manier waarop Cunningharn het
toeval in. zijn werk gebruikt maakt dat
er nog steeds over een betekenis kan
gesproken worden. In zekere zin is
kunst immers niets anders dan het
traditionele gevecht met het medium
van de k unst.»

«Wat bij dans specifiek is is dat de
vorm en de inhoud onlosmakelijk
vcrbonden zijn. In teater is dat niet
~/_O.H

Veto: Is jou \I' aanpak getijklopend met
dil' I'l/II l larrv?
l.aurie Booth: «Ja. inderdaad. Onze
funktic is natuurlijk verschillend.
Ilarry is de muzikant-komponist en ik
hen de danscr-korcogruaf', maar we
hebhen dezelfde sensibiliteit in de
meesic zakcn.»

Veto: Wl/I betekent d/lll'igl'l1liik, lIIl axc
/0 grind'!

I.aurié' Booth: «Wel. de titel hebben wc

niet zelf gekozen. Oat werd ons
opgedragen. An axe to grind hebben
betekent eigenlijk een erg intense, zelfs
agressieve houding aannemen. Dat
houdt dus eigenlijk een soort agres-
sieve kommuniktiesituatie in. Ik denk
dat het een soort metafoor is voor
het proces dat we hier tonen.»
Veto: Harry, 11'(11 IS jouw muzikale
achtergrond?

Harry De Wit: «Ik ben al vanaf mijn
veertiende jaar met muziek bezig. Ik
kom eigenlijk uit een muzikaal nest.
Mijn vader en moeder waren allebei
dansers. Mijn vader was slagwerker.
Vanaf mijn veertiende heb ik piano en
slagwerk gestudeerd en later ook
konserva torium, maar mijn eigenlijke
opleiding is gewoon de praktijk-
ervaring geweest: veel in het buiten-
land en veel met mensen spelen. Ik ben
dagelijks met muziek bezig, dus elke
dag is voor mij een studiedag.»

Veto: Hangt dal samen mei je belang-
stelling I'OO( improvisatie?

Harry De Wit: «Niet alleen improvi-
satie. maar ook kompositie. Als ik
muziek uitschrijf voor een muzikant,
dan is het echt op de noot af. Daar
hou ik meestal wel de strakke hand in.
Improviseren is niet van 'jongens, kijk
maar wat we gaan doen'. Je hebt
basismateriaal nodig.»

«Eigenlijk ben ik meer bezig met
situaties: jezelf in nieuwe situaties
brengen en dan vragen: hoe kom ik
daar muzikaal uit? Ik ben niet geïn-
teresseerd i!l de vraag of het op welke
manier dan ook verantwoord is. Het
gaat erom dat ik iets ontdek waar ik
me goed bij voel. Het visueel kader is
ook steeds belangrijk .»

Veto: W(li vindje 1'(//1 de samenwerking
met lauric ?

Hurry De Wit: «Het is moeilijk voor
mij. maar hft heeft heel veel te maken
met een soort vertrouwen op het

. podium. Als je dat hebt kun je heel
goed samenwerken. Dat vertrouwen
kun je natuurlijk niet met vijf of zes
uur werken opbouwen. Het is alles bij
elkaar toch een soort uitdaging, een
spannende onderneming. De ene keer
gaat het wat bctcrdandeandere,maar
~at ik gehoopt had is toch' wel
gebeurd: dat we toch een soort kader
gekrecord hebben. Maar het is niet
gemakkelijk en dat spreekt mij het
meest aan.»

De voorstelling An axc 10 grind is
dus te zien in de Vlamingenstraat 83:
voor wie Lautie Booth met een
metalen bedgeraamte wil zien dansen
en voor wie Hurry De Wit wil zien
toveren met gekke en minder gekke
muziekinstrumenten.

Didier Wijnants

JAN FABRE
en de padvinders
van de bourgeoisie
Gisteren, woensdag 9 ok-

tober, is het internatio-
nale dansfestival uit de

startblokken geschoten met (0
paradox) een teatervoorstelling.
De macht der teaterlijke dwaas-
heden van Jan Fabre is inder-
daad verre van een dansproduk-
tie en Fabre zelf staat nogal
skeptisch tegenover een festival
als Klapstuk. Het festival gaat
dus van start met een relativeren-
de, zeg maar kritische noot.
Hetzelfde geldt voor onze be-
richtgeving: Jan Fabre geïnter-
viewd over dans en tendenzen in
de hedendaagse kunst.

Fabre : «Langs de ene-kant vond ik het
leuk om naar het Klapstuk terug te
komen omdat ik daar vorige keer al
was met Hel is teater zoals Ie verwach-
ten en Ie voorzien \I'as, maar langs de
andere kant... Ik denk dat ik in mijn
voorstelling wel iets te vertellen heb
over de .dansrage. Ik heb daar nogal
last mee, ik vind dat nogal gevaarlijk.
Dezelfde dansrage heeft plaatsgevon-
den in de jaren '30 en het vertelt iets
over onze ekonomische en politieke
situatie. Ik doe wel een tegenstap in De
macht, Misschien hebben ze mij pre-
cies daarom ook uitgenodigd. Uitein-
delijk ben ik ook wel begaan met de
fysieke aanwezigheid van akteurs op
een scene. Het stilstaan darde akteurs
bij mij doen, heeft meer energie dan
wanneer sommige dansers één uur aan
een stuk dansen.»

Veto: Je vindt de huidige dansrage
gevaarlijk? Kun je daar wal eksplicieter
in zijn?

Fabre: «De dansrage wordt in alle
vormen gepusht. Dit houdt ook in dat
iedereen zogezegd vrij is met zijn
lichaam. Dat wordt van bovenuit
zomaar gezegd, en op den duur krijgje
dansgroepen en mensen die gaan
dansen, die denken dat ze vrij zijn. Er
wordt alleen op de emotie gesteund,
het intellekt wordt uitgeschakeld. Dat
is op zich al heel gevaarlijk. In slechte
ekonomische perioden heb je een
teruggaan naar emoties en dat wijst
sowieso altijd op een verrechtsing.

Roet in het eten
Veto: Je bent zelf ook beeldend kunste-
/1001'. Zie je dergelijke lendenzen ook
daar dl' kop opsteken ? De expressionis-

tische schilderkunst ?

Fabre: «Het Duits ekspressionisme
zit vol van neo-romantiek en zo. Op dit
moment is er ook een verrechtsing in
de kunst bezig, als je een hele hoop
jongere en oudere kunstenaars bezig
ziet. De vraag van de bourgeoisie
wordt gewillig ingelost. Op zich is het
rampzalig natuurlijk dat kunstenaars
zich daarmee bezig houden, maar dat
heeft natuurlijk weer te maken met de
ekonomische en politieke situatie.»

Veto: Wilje in je werk ook een sociale
betekenis nastreven?

Fabre: «Als kunstenaar doe je dat per
delïnitie altijd, denk ik. Dat kan niet
anders. Natuurlijk: er is vrijblijvende
kunst, en veel zelfs. Kunst die heel
mooi de vraag beantwoordt van de
bourgeoisie, zoals de "new ernotional
paintings" en zo. Maar ik denk dat er
ook andere kunstenaars bestaan, die
gewoon autonoom hun werk blijven
maken en die zeker iets vertellen over
de maatschappij, die geen padvinders
zijn va~ de bourgeoisie.»

Veto: Bestaat hel gevaar V(//I dans er
dan in dal ze die tendenzen bevestigen?
Fabre: «Nee, niet bevestigen, eraan
meewerken! Eraan meewerken. Ik zeg
nu niet dat ik elke dansgroep over
dezelfde kam scheer, maar het is
hetzelfde als wanneer de bourgeoisie
neo-romantiek en nee-germanismen
vraagt: Je kunt daar op inspelen en
dan zal je goed verkopen. De musea
hangen nu vol met schilderdoekjes.
Dat is in de danswereld ook. Iedereen
begint nu te dansen en iedereen gaat
naar dansfestivalletjes en -festivals.
Het ergste is als je als kunstenaar aan
zoiets meewerkt, want ik denk dat een
kunstenaar toch nog altijd roet in het
eten moet gooien, moet zorgen voor
die subversieve kracht om dat aan te
tasten ... »

Veto: Gaal dal ook op voor de Duitse
neo-ekspressionistische dans van Pina
Bausch bijvoorbeeld?

Fabre: «Zelfs daar ... Bausch is natuur-
lijk een heel intelligente vrouw ge-
weest, die ook veel naar de kunst-
geschiedenis gekeken heeft, naar per-
formances in de jaren '60. Daar heeft
zij veel van opgestoken, en daarom
maakt zij ook interessant werk. Maar
er zijn veel adepten die het verschil niet
meer kunnen zien en alleen bezig zijn
met emoties en mooie bewegingetjes.
Triestig ... En iedereen doet eraan mee!
De meeste festivals zijn zo slecht
gemaakt - ook op teatergebied- dat

er meestal maar één of twee goede
produkties per festival zijn. Dat is ook
de reden waarom ik stop met teater.
De meeste teatermensen die ik ont-
moet zijn gewoon oninteressante men-
sen.»

Blijven hangen .
Veto: Je bent I/U bezig mei opera. Denk
ie dal de situatie daar anders is?

Fabre: «Neen, dat denk ik niet. Maar
er zijn ook andere faktoren. Voor mij
is het nu interessant om met zangers en
orkest te gaan werken, omdat het
ergens een verlenging is van mijn werk.
Het is gewoon een uitdaging, omdat
dat ook een totaal ander wereldje is,
ook een heel vervelend wereldje eigen-
lijk. Pretentieus en pedant. Maar ik
denk dat het mogelijk is om goede
jonge zangers te vinden met een
begaafdheid in hun stem, en dat het
mogelijk is om die mensen warm te
maken voor nieuwe dingen en andere
kodes voor opera opde scene. Dat lijkt
me wel boeiend om daaraan te kunen
werken.»

* * *
Fabre's opera zal eerst in première
gaan in mei 1987. Intussen gaat hij nog
met De macht der teaterlijke dwaas-
heden naar Madrid, Londen, New
York, Tokio en Australië. In deze
voorstelling, die vandaag dus nog in
Leuven te zien is, wordt gewerkt met
citaten in de ruime zin van het woord.
De voorstelling' is niet alleen heel
beeldrijk maar biedt ook een kom-
pleks aan betekenissen, dat volgens
Fabre essentieel is. Verwacht Fabre
uiteindelijk van het publiek dat het
zowel emotioneel als intellektueel
reageert?

Fabre : «Uiteraard, dat hoop ik. Ik
denk dat het ook wel zo is met mijn
voorstellingen. Ik- heb gemerkt uit
ervaring dat de voorstelling bij de
mensen "blijft hangen". Ik ken men-
sen die de voorstelling al tien keer
gezien hebben, die er echt mee bezig
blijven, ook inhoudelijk. Dat is be-
langrijk, denk ik: dat je niet alleen
spreekt van een mooie beweging, van
"'t Was emotioneel, 't heeft me
gepakt". Ik vind dat ook belangrijk,
maar je J!lag het andere element niet
uitschakelen.»

Didier Wijnants
Patriek Pasture

Volgende week: Fabre over Dl' Macht
en andere dwaasheden.

Beeld uil 'Dl' macht der theatertijk e dwaasheden' van Jan Fabre. (foto Patriek T. Sellitto)
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Het is weer zover. Voorde
tweede maal gooit de
Kultuurraad der Leu-

vense studenten Ct Stuc) grote
ogen met een groots opgezet
internationaal dansfestival, het
Klapstuk '85. Maar ondanks het
enorme sukses van de vorige
editie en de niet aflatende
ning van 't Stuc om steeds weer
interessante dansprodukties te
programmeren, blijft dans toch
voor velen een vrij onbekende
kunstvorm. Niet alleen de nieu-
we studenten denken bij het
woord 'dans' enkel aan td's ...

De basis voor wat vandaag dans wordt
genoemd, werd gelegd rond de eeuw-
wisseling. Verscheidene koreografen
keerden zich in die woelige jaren voor
en na de eerste wereldoorlog af van het
klassieke ballet, dat door zijn strikte
bewegingskode geen mogelijkheden
meer bood aan de kunstenaar om
uiting te geven aan de dramatische
veranderingen die de toenmalige we-
reld zo diepgaand hebben beroerd.
Nieuwe artiesten als Isidora Duncan,
Ted Shawn en Ruth Saint-Denis
bliezen de klassieke dansregels op en
stonden aldus aan de wieg van de
modem dance, waarin voor een eerste
generatie dansers een grote artistieke
vrijheid in dienst staat van de uitdruk-
king van de individuele emotie, gezien
in relatie tot het eigen milieu. Moderne
dans is dus ontstaan als reaktie tegen
het klassiek ballet, maar zij zal zich het
eerst konsolideren in de vs, die pas
heel laat (na de jaren '30) echt kennis
hebben gemaakt met het ballet! In
Europa daarentegen hebben dans en
ballet zich steeds wederzijds beïnvloed
en onderhouden een merkwaardige
ha at-liefdeverhoudi ng.

Twee giganten
De belangrijkste vertegenwoordigster
van die vroege moderne dans in
Amerika vanaf ca. 1935 is ongetwijfeld
Martha Graham. In machtige ballet-
ten bespeelt zij de grote thema's uit
Amerikaanse en de wereldgeschiede-
nis en mitologie. Als een der grootste
dramaturgen van de 20ste eeuw, wil zij
"de uitdrukking zijn van deze eeuw,
van deze tijd waarin de machine de
ritmes van het menselijk gebaar om-
vergooit, waarin de oorlog de emoties
afransek en de instinkten opzweept."
Haar dans is bruusk en hard, intens en
dinamisch. De dansers springen en
vallen, rollen over de scene en stampen
met hun blote voeten op de vloer. Haar
opvattingen over de dramatische op-
bouw van een dans mogen nu verlaten
zijn, haar techniek blijft voor de
gevormde danser (ook in het heden-
daags ballet) nog steeds een noodzaak.

Een van de meest talentvolle dansers
die gedanst hebben bij deze merkwaar-
dige vrouw, is de in 1918 geboren
Merce Cunningham. Beïnvloed door
Zen-filosofie en door Marcel Du-
champ, en in intieme samenwerking
met de komponist John Cage, poneert
Cunningham vanaf 1950 de autono-
mie van de beweging. Hij gelooft dat
elke handeling zijn eigen intrinsieke

. waarde heeft, los van elke intentie of
dramatische kontekst. Ook de muziek
(meestal van John Cage) of het deler,
dat niet zelden door vooraanstaande
plastische kunstenaars als Rauschen-
berg of Warhol wordt gekoncipieerd,
staa n volledig op zichzelf; er is geen
inhoudelijke band met de eigenlijke
dansvoorstelling. In de totstandko-
ming van een koreografie krijgt ook
het toeval een belangrijke rol toe-
bedeeld. Cage en Cunningham wensen
immers in hun kunst een weergave te
bieden van het leven en de werkelijk-
heid. Vandaar dat zij tevens dagelijkse
geluiden en bewegingen als uitgangs-
punt nemen. Deze principes komen
tenslotte ook tot uiting in hun gebruik
van de ruimte: op de scène is geen
enkel punt bevoordeeld voor een
dramatische opbouw (die er immers
niet is). Cunningham en Cage trekken
dan ook als een der eersten weg uit de
traditionele teaters naar niet konven-
tionele teaters als grasvelden of fa-
briekshallen. Cunningham vraagt
meer dan wie ook aandacht voor de
meest fundamentele realiteit van de
dans: de beweging zelf.

Postmodernisme
Verschillende leerlingen van Cunning-
ham zullen zijn opvattingen verder uit-

DANS
What's in
a name?
diepen, maar er tevens ook afstand van
nemen. Steve Paxton, Yvonne Rainer,
Trisha Brown e.a. verzamelen zich in
1962 rond Robert Dunn in een New-
Yorkse kerk, de Judson Church. Zij
vormen er een 'bewegingskliniek' waar
gediskussieerd en geteoretiseerd wordt
over eigen voorstellingen. Voor de
aa ngesloten kunstenaars geldt het
ongetrainde, ongebonden lichaam in
zijn spontane bewegen als ideaal.
Bewegingen worden niet meer gekozen
om hun estetische waarde, maar zijn
louter en alleen het gevolg van beslis-
singen, van koncepties. Uiteindelijk
staat niets vast, alles is mogelijk. Met
de Grand Union (1970), waarvan
opnieuw Paxton, Rainer en Brown
deel uitmaken, wordt de improvisatie
als een vaste techniek ontwikkeld. Het
minimalisme geldt als de meest kon-
stante stroming binnen dit postmoder-
nisme. Minuskule veranderingen in
een vast monotoon bewegingspatroon
wekken de aandacht, door de fascine-
rende energie wordt een heel abstrakte
estetiek geschapen. Deze richting kent
haar sterkste vertegenwoordigster in
Lucinda Childs, die voordeen ook de
Judson groep had meegemaakt. Haar
voorbeeld inspireerde o.a. Anne-The-
resa de Keersmaeker voor de opge-
merkte produkties Fase en Rosas danst
Rosas.

Ekspressionisme
In Europa bestaat anderzijds toch ook
een geheel eigen danstraditie, die

rigens niet zonder belang is geweest
voor bepaalde ontwikkelingen in A-
merika. Met name in Duitsland kon
Mary Wigman met een eigen stijl
school maken. Onder de indruk van de
ekspressionistische schilder Emil Nol-
de en eveneens beïnvloed door de
teoretici van het Bauhaus, het kubisme
en de abstrakte schilders, poogt zij aan
de realiteit op ekspressionistische wij-
ze gestalte te geven, zonder te willen
vervallen in een nabootsen van de
werkelijkheid, eigen aan de panto-
mime. Op fundamenteel andere wijze
dan Martha Graharn in de vs, geeft zij
uitdrukking aan de grote drama's van
haar tijd, verscheurd tussen twee
wereldoorlogen.

Vanaf 1973 zal Pina Bausch met het
Wuppertaler Tanztheater deze dans-
traditie opnieuw in vraag stellen. Haar
werk kan men het best omschrijven als
'teater van de ervaring', of ook
Ausdrûcktanz, Pina Bausch gaat uit
van alledaagse sociale en fysieke
ervaringen en plaatst die in een geheel
van een reeks objektiverendebeelden.
De lichamelijke en innerlijke dwang
van de moderne mens wordt door het
lichaam bewust zichtbaar gemaakt,
door het kreëren van een bevreemden-
de afstand. Deze neo-ekspressionis-
tische dans wil zowel danstechnisch als
rnaa tschappelijk-inhoudelij k de mens
tot emancipatie, tot vrijheid brengen.

Daar waar Pina Bausch in Duits-
land ,geen evenwaardige opvolgers
kent, is heel recent en vrij plots vooral
Frankrijk in de ban van de dans
geraakt. De weerstand tegen elke
vernieuwing van het aldaar zo onaan-
tastbare klassiek ballet was er tot voor
kort nochtans zo groot dat de moderne
dans er nooit van de grond is kunnen
komen. Toch is Frankrijk ook vroeger
niet geheel verstoken gebleven van wat
er zich elders afspeelde. Zowel voor als
na W.O. II hebben de meest vooraan-
staande Amerikaanse (Isidora Dun-
can, Martha Graham) en Duitse (Kurt
Jooss) koreografen de Franse uit-
daging aangenomen. Ook nu nog
werken vele, vooral Amerikaanse dan-
sers en koreografen regelmatig in het
land van de Champagne; Alwin Ni-
cholaïs, Carolyn Carlson en Karole
Armitage zijn wel de meest gekende.'
Sinds enkele jaren kan men echter een
enorme boom van nieuwe dansgroe-
pen vaststellen, die zeer snel door de
overheid institutioneel zijn opgevan-

gen. Hoewel het nog te vroeg IS 0 van
een echt eigen Franse stijl te spreken,
lijkt een duidelij ke voorkeur voor
kleine, gevoelvolle bewegingen ken-
merkend voor deze eerste generatie
Franse dansers. Door zin voor teatra-
liteit te kombineren met soms zeer
verregaande stilering en zelfs a bstrahe-
ring (Gallotta) toont deze dans zich
heel kontinentaal.

hedendaagse No's van Mishima ten
tonele. Butoh is als typische Japanse
dans geboren uit de verwoesting van
Hiroshima, en grijpt voor zijn vorm-
geving (de witte figuren, de vieze
wonden of zwerende korsten en de
langzame, afstotende grimassen) terug
naar eigen karnavaleske tradities die
teruggaan op de subversieve volks-
reaktie tegen de vreemde inmenging en
de strakke strukturen uit de Meij-
periode. Butoh is zelf een reaktie tegen
de eigen teater- en danstraditie en
tegen de Westerse invloeden, maar
door het gebruik van Europese muziek
wordt toch een brug geslagen tussen
beide werelden.

Dans is ongetwijfeld enorm in. Klap-
stuk '83 was een ongekend sukses en
ook Klapstuk '85 is goed op weg dit te
evenaren. Het programma biedt een
goed overzicht van watopditogenblik
op dansgebied leeft. Hoewel 't Stuc
vroeger reeds aandacht heeft besteed
aan video-dans (in volle ekspansie), is
daar op het festival geen ruimte voor
voorzien. Wel wordt door de tentoon-
stelling Doch Doch de relatie dans-
plastische kunst belicht. Dat men bij
de huidige dansrage ook ernstige
bedenkingen kan formuleren, bewijst
Jan Fabre in een interview elders in dit
blad.

Japan

Het Verre Oosten heeft sinds het prille
begin, de ontwikkeling van de moderne
dans beïnvloed: reeds Ruth Saint-
Denis danste Indische religieuze dan-
sen in Rhada. Cunningham en Cage
bestudeerden het Zen-bouddhisme.
Vooral Japan heeft steeds de dans-
wereld geïntrigeerd. Onlangs bracht
Maurice Béjart nog 7 op~rkelijke Patriek Pasture

Karlotta Ik eda , een typische eksponent van de Japanse Butoh-dans, ga/een
een opmerkelijke voorstelling op Klapstuk '83

Wijzigingen programma Klapstuk vind je
op de achterpagina.

Voor al uw fuiven, party's, TO's e.a.

z
Café "Ziggy"
Brusselsestraat 246
3000 Leuven
Tel. 016/20.00.15
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Legalisatie op komst

Scorpio's ledenaktie
Wie dezer dagen naar de

Leuvense lokale radio
Scorpio luistert, zal wel

al gemerkt hebben dat men daar
speciale aktie opgezet heeft.
Meerdere malen per dag wordt
een zogenaamde 'djingel' uit-
zonden waarin de luisteraart
aangezet wordt zich lid te maken
van Scorpio. Als reden wordt
opgegeven: de hoge kosten van
de legalisatie. We gingen een
praatje maken met Eddy Hen-
drickx en Bo De Craemer.

Hendrickx: «Wel inderdaad, vanaf I
januari '86 zullen de Leuvense vrije
radio's gelegaliseerd zijn. Tenminste
als ie tegen die datum aaneen aantal
praktisch-technische voorwaarden
voldoen. Zo moeten we bijvoorbeeld
een volledig nieuwe zender kopen.
Kwestie van technische standaards,
maar het fijne weet ik er niet van. Dat
toestel alleen kost zo'n 120000 fr.
Voorts moeten we dan de hele boel aan
een keuring doorde RTT onderwerpen,
ook al goed voor zo'n 15 000 fr. En
bovenop moeten we vanafnujaarlijks
cirka 20000 fr. SABAM betalen. Eige-
naardig genoeg zelfs al vanaf I ja nuari·
'85, dus met een terugwerkende kracht
van één jaar. Dat allemaal samen, en
daarbij nog wat kleinere kosten,
hebben we toch ongeveer 200 000 Ir
nodig. Gelukkig kunnen we de zender
op afbetaling krijgen, zodat die kost
een beetje gespreid wordt over de
eerste tien maanden van '86."
SABAM, zo vernamen we elders, doet

aan de legalisatie trouwens een goed
zaakje. AI de gelegaliseerde lokale
radio's betalen nu hun bijdrage in de
auteursrechten, terwijl de nationale
omroep daarom geen frank minder
betaalt.

Veto: Jullie hebben gener/ei bindingen.
noch van politieke. noch van kommer- '
ciêle aard. Bovenop de weinig komfot-
tabele situatie. zitten jullie dus met een

gebrek aan lange armen. Hoe verklaren.
jullie het sukses waarmee Scorpio
doorheen die legalisatie gekomen is? .
De Craemer: «Wij zijn inderdaad een
beetje verwonderd. Centraal in de
procedure van de legalisatie staat de
raad van lokale radio's, die de kandi-
derende radio's moet beoordelen. Dat
gebeurt in principe op basis van een
dossier dat iedere kandidaat lokale
radio zelf samenstelt en waarin hij zijn
met odes en doelsteltingen omschrijft.
Maar die raad bestaat inderdaad
eigenlijk uit funktionarissen van ver-
eigenlijk uit funktionarissen van de
verschillende politieke partijen. Eén of
andere politieke relatie zou ons zeker
behulpzaam geweest kunnen zijn .»

Hendrickx: «De Leuvense situatie is zo
dat er meer kandidaat-radio's zijn dan
ter beschikking gestelde frekwenties.
Scorpio heeft inderdaad het sukses
gehad een eigen frekwentie te toe-
gewezen te hebben gekregen en we
hoeven dus niet samen te werken met
een andere zender. Ook VRL verkeert
in de komfortabele situatie. AI de
anderen moeten per twee een frekwen-
tie delen, wat inhoudt dat ze onder-
linge afspraken moeten maken aan-
gaande zendtijd en zenduren. We
hopen in elk geval dat het de kwaliteit
van ons dossier geweest is, dat ons dit
voorrecht heeft bezorgd.

Veto: Hoe werken jullie?
Hendrickx: «Eerst en vooral: zonder
politieke of andere verplichtingen en
ook zonder reklame op de antenne.
Financieel moeten we het stellen met
de inkomsten van de lidmaatschap-
pen. Vorig jaar hadden we er ongeveer
600. Lid wordt je voor 100 fr, dus'
reken maar uit. AI die oud-leden
hebben we opnieuw aangeschreven en
we hopen er daarvan zoveel mogelijk
opnieuw te begroeten in de fichebak.»
«Verder draaien we nu meermalen

per dag die wervingsdjingel en we
hebben ook alle medewerkers op-
gedragen minstens vijf nieuwe leden te
werven in hun vriendenkring. Verder
leven we ook van de inkomsten van

fuiven en andere happenings. Recent
bracht Leuven Literair onverwacht
15 000 fr in kas. En straks hebben we
weer een TD met Medtka en één van
VTK en Guy Depré. Dat soort van
aktiviteiten zijn doorgaans vrij winst-
gevend, in tegenstelling met kon-
certen. Dat zullen we vooreerst achter-
wege moeten laten.»
«Behalve naar geld zijn we trouwens

permanent opzoek naar medewerkers.
We hebben in verschillende gebouwen
van de universiteit affiches uitge-
hangen. We hopen vooral op reaktie
uit Germaansen en Kommunikatie-
wetenschappen.»

Veto: Jullie stijgerden nochtans toen
jullie in de Studentenknack duidelijk als
een studenten radio omschreven werden.
De Craemer s «Zo willen we zeker niet
beschouwd worden. We richten ons
zeer bewust naar een ruimer publiek
dan alleen maar studenten. Gewoon
de Leuvenaar, misschien de jongere
Leuvenaar in het bijzonder, maar ook
scholieren. Natuurlijk worden we veel
beluisterd door studenten, maar ze zijn
zeker niet onze doelgroep. Een belang-
rijke groep zijn wel de vele af-
gestudeerden die hier blijven wonen.
Hoe dan ook, het Leuvense potentieel
is groot en we trachten een zekere
wisselwerking te laten ontstaan met de
luisteraar.»

«Trouwens, onder de medewerkers
tellen we ook steeds minder studenten.
De interesse voor het fenomeen vrije
radio lijkt afgezwakt, het nieuwe is er
al een tijdje vanaf, zodus ... Scorpio
staat nochtans zeker open voor allerlei
nieuwe en vernieuwende initiatieven,
maar er komt daar weinig respons op.
Het lijkt wel of er een gebrek aan
kreativiteit heerst bij de studenten van
vandaag .»

Gelukkig voor Scorpio kost het
alvast weinig kreativiteit een briefje
met naam, adres en geboortedatum,
vergezeld met een bankje van 100, op
te sturen naar Radio Scorpio vzw,
postbus 44, 3000 Leuven.

Bert Malliet

Retrospektieve
Greenaway

Wie vorig jaar in de grote
filmzalen geen enkele
goede film gezien heeft,

heeft zeker The Draughtsman's
contract van Peter Greenaway
gemist. Die kans kan nu dub-
bel en dik goed gemaakt wor-
den, want De Andere Film
organiseert van 14 tot 17 oktober
een Greenaway-retrospektieve.
De Engelsman Peter Greenaway'is van
opleiding eigenlijk schilder, maar hij
houdt zich daarnaast al geruime tijd
bezig met film en ook met schrijven
van romans. Als filmregisseur rea-
liseerde hij een hele stapel kortfilms

waarvan er in Leuven een tiental
vertoond worden. Greenaway toont
zich daarin als een kind van het
strukturalisme: klassifikaties struktu-
reren de chaos, maar elke klassifikatie
beklemloont uiteindelijk het chaoti-
sche; de langspeelfilm The Falls is daar
een doorgedreven resultaat van.
Greenaway: "Onder de letter H vindt
je samen Hitier - hernia - heerlijk -
hallucinatie. Waar anders vindje al die
ideéeh samen? Hoe belachelijk. Het-
zelfde met telefoonboeken of de even-
aar rond deaarde: bestaat niet, maar is
toch heel handig. Noord -Zuid - Oost-
West: al die systemen die fascinerend
zijn op zichzelf, maar leuke, handige
leugentjes, allemaal vals. Waarom er
dan ruet een paar meer uitvinden?
Waarom The Falls niet uitvinden?" (I)
Greenaway het protret van John Cage,
Meredith Monk, Philip Glass en
Robert Ashley: vier komponisten met
een min (Monk) of meer (Cage)
eigenzinnige in teresse voor strukturen,
Vooral de visie van Greenaway op
Cage moet niet enkel amusant, maar

ook bijzonder verhelderend zijn.
Greenaway: "Toen ik 16 was hoorde
ik dat stuk van Cage dat bestaat uit
allemaal korte .verhalen. De manier
waarop hij ze op een keurig ge-
struktureerde manier samenbracht
was dat hij ze allemaal binnen de 60
sekonden vertelde. Als het verhaal erg.
lang was, moest hij erg snel spreken,
als het kort was moest hij het rekken.
Een simpel, maar erg amusant idee dat
ik in de film gebruik."!

The Draughtman's contract is het
verhaal van een moord, zonder een
whodunit te zijn. Mr. Neville, een teke-
naar uit de pruikentijd, tekent in op-
dracht 12 schetsen van het landgoed
van Cornpton Asney, en mag in ruil
daarvoor het bed- delen met Mrs.
Herbert. De brave man vergeet bij het
tekenen echter na te denken en moet
voor die nalatigheid boeten. De kijker
ook.

(I) interview met Peter Grcenaway in
De Nieuwe Filmgids. september '85.

Het Vademekum voor Leu-
ven, uitgegeven door Kring-

raad-ASR is nog steeds
verkrijgbaar in de 's Meiers-
straat 5, voor eerstejaars in
het bezit van de bon, die

ze bij hun inschrijving
ontvangen hebben. Andere
geïnteresseerden kunnen het

Vademekum nog altijd
kopen tegen de belachelijke

prijs van 60 ~F, in de
's Meiersstraat 5 of in de
volgende Leuvense boek-

handels ;
Acco, Cabay, Infodok, .
Kritak , Peet ers en de'
Sta ndaa rd-boekhandel,

evenals bij Passe-Partout

UITGEVERI] CONTACT

DW
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Suksesvol onderhandelen

Harvard-aanpak te Leuven?

Van onderhandelen heeft
iedereen wel een handje
weg. De ene al wat meer

geforceerd dan de andere, maar
goed: we weten er iets van. Toch
zou deze "voorwetenschappelij-
ke ervaring" bij sommigen wel
eens onvoldoende kunnen lijken.
Voor deze eeuwige twijfelaars
werd er een boekje op de markt
gebracht :Succesvol onderhande-
len - De Harvard-aanpak . Dit
heet een praktische gids te zijn
voor het best mogelijke resultaat
in iedereonderhandeling. Ietwat
laat hebben wij ons er ook
doorheen gewerkt en kunnen
meedelen hoe u een onderhande-
ling met een potentieel lief
aangaat. Laat ons immers die
hypotese nemen.

In een inleiding wordt ons al dadelijk
duidelijk gemaakt dat we dit vaak
verkeerd aanpakken. "Of je nu wil of
niet, je bent een onderhandelaar."
"Het is elke tweezijdige kommuni-
katie, gericht op het bereiken van een
overeenstemming als jij en de andere
partij gezamenlijke belangen hebben
en andere belangen strijdig zijn".
Mensen kennen terzake twee manieren
van aanpakken: zacht en hard onder-
handelen. Verkeerd, verkeerd! Vanaf
nu gaan we met ons liefje principieel
onderhandelen. Dit betekent dat wij
het probleem op zijn merites gaan
beoordelen: hard wat de p,\incipes
betreft en zacht als het de mensen
betreft. We zijn aan bladzijde 12 van
het boek en we zijn al weg met de
essentiële boodschap. Vanaf nu komt
de uitwerking. Dit alles op zijn typisch
Amerikaans: met voorbeeldjes aller-
hande, met bijna paternalistischezorg-
vuldigheid, om de verloren schapen
terug op de goede weg te leiden. Dit
alles in het kader van de gelijknamige
reeks "sla pen in veertien eenvoudige
lessen" en "eten laten maken in twee
ogenblikken. "

Verstandige oplossing?
Veel te veel wordt er positioneel
onderhandeld. Met andere woorden:
"ik ben u lief niet" - "gij zijt mijn lief
wel". Dit gekirrewiet levert uiteraard
slechts zelden enig resultaat op. Bo-
vendien geraa kt je ego hierin be-
trokken en kan je dus moeilijk nog
zonder gezichtverlies terug. Snel is het
ook allerminst en als je zo met een
groepje moet tewerk gaan, lijk je zo
zeker nergens uit te komen.

Voor je dus met je (aanstaande,
gewezen, misschien eventuele) liefgaat
redetwisten, poneer je met haar vier
basisstellingen :
- scheid de mensen van het probleem;
- koncentreer je op belangen, niet op
posities;

- creëer allerlei mogelijkheden alvo-
rens een besluit te nemen;
- sta erop dat het resultaat gebaseerd is
op een objektieve norm.
Zijn we nu al enigszins verder? Op het
eerste zicht niet, maar het wordt nu tijd
dat we één en ander gaan invullen.

Mensen probleemloos
Het is duidelijk datje lief ook een mens
is, met alle gevoelens vandien. Nu zijn
het juist deze gevoelens die de onder-
handelingen over de liefde zo in-
gewikkeld maken. Dus moet je de
gevoelens loskoppelen. Essentieel
daarbij is het begrijpen van de gevoe-
lens en zienswijzen van <te tegenpartij ..
Neem dat het probleem "vrijen" is en
dat de ander niet wil omdat hij of zij
zich tot lustobjekt (dat nota bene
dagelijks uit de sloffen moet schieten)
gedegradeerd voelt. Het begrijpen van
deze positie zal de echte onderhande-
lingen veel vergemakkelijken.

Problemen hierbij zijn onduidelijk-
heid in de kommunikatie, onvol-
doende luisterbereidheid en misver-
standen. Het boekje geeft allerlei
paardemiddelen om dit tevoorkomen.
"Het helpt echt als je een goede relatie
opbouwt". Met andere woorden :eerst
een gezellige drink en dan pas vrijen.

Wederzijds belang
Echt langdurige "winst" boek je
slechts als je ervoor zorgt een \t'e-
derszijds bela ng na te streven. Het
heeft geen zin op zeker ogenblik te
winnen' Misschien hebjedandienacht
wel gevreeën, maar kan je je lang-
durige relatie wel afschrijven. Pro-
bleem is dus voor het belang van elke
partij zoveel mogelijk oplossingen te
zoeken en dan de oplossing te nemen
die voor beiden het voordeligst is. Het
bedenken van mogelijke oplossingen
kan je ook al via vaste procedures,

Phil Bosmans : niet te geloven
Op 16 oktober komt Phil Bosmans
naar Leuven. University Action orga-
niseert die dag een spreekbeurt "God,
niet te geloven". De relevantievraag
van God, geloof en liefde voor de
hedendaagse jongeren zal centraal
staa n in Bosma ns' betoog. Doch wie is
Phil Bosmans?

Kleine Phil's eerste decibels gingen
de lucht in tijdens de zomer van 1922
te midden van het majestueuze platte-
land van Gruitrode, Limburg. Na de
tweede wereldoorlog en een college- en
seminarietijd te Rotselaar werd hij
priester gewijd in 1948.

Hij deed een stage in de sloppen-
wijken van Tours en Parijs en raakte
geboeid door het werk van de priester-
arbeiders aldaar, iets wat hem eigenlijk
nooit meer zou loslaten. .

Zo leefde hij een tijdje in een barak
te midden van de mijnwerkers, maar
werd daarna geveld door een ernstige
ziekte die hem twee jaar te bed hield.

Later kwam hij dan bij de Bond
Zonder Naam terecht, een naam
waarmee hij altijd onverbrekelijk zal
verbonden zijn, daar het voor een
groot deel zijn geweldige inzet is die

deze organisatie nu een grote bekend-
heid en zowat 3000 leden geeft.

Deze organisatie was voor hem een
nieuwe weg naar de man van de straat,
en in het bijzonder naar de minst-
bedeelden en de marginalen.

Hij ziet het als zijn roeping Gods
liefde tastbaar te maken in een wereld
die zulks niet altijd mogelijk maakt
voor allen en neemt het op voor
diepmenselijke waarden in wat hij
"de kultuur van het hart" noemt. Zo
ontstonden in het kader van BZN een
heleboel initiatieven zoals opvang-
tehuizen voor daklozen, drugverslaaf-
den, gastarbeiders en zigeuners. Naast
deze aktiviteiten maakt hij zich even-
eens verdie.nstelijk als schrijver en
dichter, zo werd zijn boekje "Menslief,
ik hou van jou" het meest verkochte
Nederlandstalige boek.

U bent dus van harte welkom op
woensdag 16 oktober in de Kleine
Aula van het Maria Theresiacollege
(Hogeschoolplein) en dat vanaf 20 u.
Inkom 40 fr. Voor inlichtingen: Uni-
versity Action,' Vlamingenstraat 116,
tel. 016/2330951. 0

waarvoor we weer naar het boekje
verwijzen.

Wat is nu echter het meest voor-
delig? Wel, dit is vrij duidelijk, ofniet
soms? Neen, dit is niet vrij duidelijk.
Er moet immers een objektief krite-
rium aan ten grondslag liggen, zodat
geen van de partijen zich naderhand
bedrogen kan voelen.

Vuile kneepjes
(onder de gordel)

Penelope ten strijde
Het overkomt denk ik

iedereen wel eens, je
stapt een kantoorhandel

binnen die tegelijkertijd ook
boekhandel is. Eigenlijk wil je
een boekenrek kopen en je wil
wat informatie over de prijs.
Maar zoals het je in de super-
markt ook wel eens overkomt, zo
sta je enkele uren later op straat,
niet met een boekenrek maar
met boeken in je hand. Het was
een boek van Oriana Fallaci dat
mijn aandacht trok. Penelope
alla guerra' of 'Penelope trekt
ten strijde'.

Nu is Fallaci al lang geen onbekende
meer. Zij won reeds de 'St Vincent
Prize' {d.i. de Italiaanse tegenhanger
van de Pulitzer-Prize) voor haar -
toch wel ekstravagante - serie over de
Viëtnam-oorlog. Maar wellicht is ze
nog meer bekend om haar scherp-
zinnige en zelden flatterende inter-

New York, New York

Dillemans scherper dan studenten

gelukkig voor deze laatste hebben zij
een bijzonder elastisch inkrimpbaar
budget."

Essentieel aan het universitaire mi-
lieu is het lange-termijn-denken. "Als
de toekomst hier niet wordt uitgedacht
en uitgebouwd, waar dan wel?", vroeg
de rektor zich af.

Contract-research
De universiteit dient echter, naast de
basisfina nciering van overheidswege,
ook nog op een systematische manier
eksterne fondsen aan te trekken in de
vorm van kontraktresearch. waarbij
de universiteit door middel van onder-
zoek voor bepaalde industrieën
steeds vaker aan de oorsprong ligt van
produkt- en procesvernieuwing.

Hierbij is een gezond evenwicht
tussen fundamenteel en toegepast
onderzoek van primordiaal bela ng.
Dillemans pleitte voor meer 'clever'-
dom en vindingrijkheid in de be-
nadering van onderzoek en onderwijs:
herwaarding van het doktoraar.
interdisciplinair onderzoek betreffen-
de de grote bestaansvragen, zoals bio-
techniek, vredesproblematiek, milieu,
werkloosheid, onderontwik keling, en-
zovoort.

Wat betreft het onderwijs, stelde
Dillema ns dat "we aan een verbetering
toe zijn van de aanwending van de
didaktische middelen, van didaktische
recyclage van docenten, rationalisatie
van onderwijsprogramma's, vermin-
dering van de studiedruk, reduktie van
te hoge eksamenlasten en van de
vernieuwing van de aggregatie met de
nadruk op de praktijk. Voorwaar een
passage uit de speech die bij de
studenten niet met dovemansoren
werd beluisterd.

Beleidsorganen
. Dille rns besteedde ook de nodige
aandacht aan de beleidsorganen van
deze universiteit en vroeg zich af:
"Waarom zou een doorzichtige ge-
decentraliseerde besluitvorming en
waar participatiemodel inde Leuvense
gemeenschap niet de verwezenlijken

Niet iedereen speelt echter het spel
altijd even eerlijk. Wat moet je doen
als de andere partij immers veel meer
macht heeft (neem dat die nog interes-
sante boeken van je heeft en dat je die
zeker niet kwijt wil). In dat geval moet
je een B.O.Z.O. ontwikkelen (een
Beste Optie Zonder Overeen komst).
Bescherm jezelf zoveel mogelijk, door
bijvoorbeeld aan te geven dat het boek
voor jou geen waarde heeft, of dat je
gemakkelijk een ander liefkan vinden:
je kan het zo gek niet bedenken ...

Indien de andere partij hele-
maal niet wil onderhandelen moet je
onderhandelingsjioejitsoe aanwenden
(vergeef het ons, het staat er zo). Zo
kan je bijvoorbeeld al zijn zekerheden
in vraag stellen. Dit schijnt zeer
ontnuchterend en koöperatiebevorde-
rend te werken.

Kortom, dit boekje bevat een massa views die zij had met politieke top-
truukjes, die bij een gezonde mens figuren als K_issinger, de .S~ah van Iran
negen kansen op tien toch spontaaaur ofll'J:il.LA.-ditekteur WIlham Colby.
aangewend zullen worden. Maar ja, .' Fallaci verklaarde hierover aan 'The
sommige mensen hebben nu §.Çnmaal Newsweek': "Sometimes I blush, not
ook een kookboek nodig. only for thern, but also for myself. I

In die zin lijkt dit boek wel handig te always fee I I'm undressing thern." En
zijn. Dat ene John Kenneth Galbraith dat is wellicht een precieze om-

, , , (bekend ekonoom) op de kaft zegt dat schrijving. De mensen worden in hun
Belangen en met posities dit "verreweg het beste boek is dat hij hemd gezet. ...

Het zijn niet de posities, die op- ooit over onderhandelen gelezen Maar naast deze interviews IS Fal-
lossingen garanderen: geen welles, heeft", kan alleen maar de visie van laci ook op literair vlak aktief. Daar-
nietes dus. Er moet gezocht worden handigheid versterken. Het leest bo- van spreekt. dus het boek waar we het
naar de gemeenschappelijke belangen. vendien vlot, maar of het ook nog hier over Willen hebben, maar ook en
Zo willen beiden misschien een "lief" helpt? Zo ging dit boekje ijuist niet niet in het minst, Fallaci's bestseller
omdat ze zich gewoon eenzaam voe- over de liefde, de eksamens ASR-KRUL- 'Een man'.
len, In dat geval kan een gewone toestanden ... , tenzij wij misschien
vriendschap al veel helpen en was al meer onderhandelings-jioejitsoe zou-
dat welles-nietes alleen maar ver- den moeten toepassen. 'Penelope trekt ten strijde' vertelt over
nietigend voor wat echt betracht werd: Toon Boon C een jonge Italiaanse vrouw aan het
de vriendschap en niet het vrijen. begin van haar karrière. Zij krijgt het

Hoe kan je nu echter de belangen Fisher, Roger en William Urg: "Suc- aanbod naar Amerika te gaan om er
ontdekken? Eens lekker los met elkaar cesvol onderhandelen - De Harvard- ideeën op te doen voor een film- O. Fallaci, Penelepe trekt fen SI rijde,
praten, dacht je? Het is niet helemaal' aanpak"Veen uitgevers, 1984, 189 blz. scenario. En wie droomt er nu niet van uitg. Bert Bakker, 1983.
onjuist. Maar het boekje helpt je nog
verder vooruit. We krijgen een rang-
orde opgedist naargelang van veel-
vuldig voorkomen en sterkte: ge-
borgenheid, financieel welzijn, een
gevoel dat men erbij hoort, erkenning, (vervolg van p, 1)
invloed op het eigen leven. Verder is
het ook hier zaak van klare wijn te
schenken": duidelijkheid is de moeder
van de efficiënte onderhandelaar.

zijn?" Hierbij zou dan de rol van de
Akademische Raad als centraal be-
leidsorgaan geherwa .. rdeerd worden.
Er zou worden overgegaan tot de
installatie van een aantal denkgroe-
pen, die, samengesteld uit de belang-
hebbende geledingen, op een intense
wijze beleidsdokumentatie zouden
voorbereiden nopens een aantal basis-
problemen zoals de samenwerking
tussen de universiteit en haar om-
geving, derde cyklus, continuing e-
ducation, de universiteit als werk-
gever. Deze werkgroepen zouden
rechtstreeks aan de Akademische
Raad rapporteren.

Demokra tisering
Tegemoetkomend aan één van de
basistema's van de studentenwerking
van de laatste 20 jaar spitste Dillemans
zich toe op de demokratisering van het
onderwijs, die "nieuwe impulsen ver-
dient, in de vorm van een verbeterd en
rechtvaardiger systeem van studietoe-
lagen. Bovendien zijn er ook tijdens de
studies nieuwere vormen van ongelijk-
heid: dure repetitors, interessante
stages, logistieke steun van thuis .... De
nieuwe rektor pleitte voor een ver-
betering van de studentenvoorzienin-
gen en de uitwerking van een "statuut
voor de student" met coherente regels
inzake sociale zekerheid, studiebeur-
zen, inventieve vormen van studie-
leningen, studentenverzekering enz ...
Tot de taken van het universitaire
milieu behoren ook de algemene
vorming, de kulturele verrijking en het
aanleren van sociale vaardigheden.
Wie dergelijke dingen niet meekrijgt
aan de universiteit, ondervindt na het
afstuderen immers een nieuwe on-
gelijkheid die nefast kan zijn voor het
vinden van een nieuwe job.

- De geest
In een laatste gedeelte van zijn maiden-
speech had Dillemans het over de
"universitaire traditie". Hij sprak de
geruchten tegen van een stevge her-
bevestiging van de katholieke iden-
titeit van de universiteit. Deze is
immers nooit weggeweest. "Deze in-
stelling heeft van niemand lessen te

een reisje naar Amerika:' Giovanna
vertrekt dus vol goede voornemens.
Maar New Vork is een grote stad en
niets is onmogelijk. Toevallig' ont-
moet zij daar dan ook een lang uil het
oog verloren - wellicht verloren ge-
waande - jeugdliefde. Deze knappe
jongeman blijkt echter op dat ogenblik
een homofiele relatie te hebben. Er
ontspi nt zich een driehoeksrelatie
waarin liefde en haat elkaars gelijken
vinden. Onhoudbaar dus.

Uiteindelijk besluit Gio alles te laten
voor wat het is en terug naar Italië te
keren. Met een klein hart weliswaar
want zij heeft de verwachtingen van
haar werkgever niet kunnen inlossen.
Er is nog steeds geen scenario. Maar
ook dat euvel is snel verholpen.
Waarom geen waar gebeurd verhaal
verfilmen? De gebeurtenissen van de
afgelopen maanden zijn voor een
filmscenario overigens best bruikbaar.
En dus :'Eind goed, al goed'.

Bovenmaats
Het verhaal is wat te voorspelbaar,
duidelijk één .van Fallaci's éérste en
minder goede werken. Maar ook hier
spreekt reeds dat bovenmaats talent.
Het geestdriftig schrijven waarmee zij
er in slaagt haar lezers aan haar
boeken te kluisteren, getuigt van
vakkennis en begeestering. Een der-
gelijke stijl maakt elke bespreking tot
een blok letters zonder verbeelding. Ik
verscheen tweemaal te laat op mijn
werk, misschien zegt dat voldoende
over de ban van het boek.

Vanwege de inhoud geen must,
maar wel aangename literatuur. Van
O. Fallaci verschenen verder nog:
'Brief aan een nooit geboren kind' en
'Een man'. Sterk aanbevolen over-
igens. É~ '~at dat boekenrek betreft,
dat moet ik mij hoogstdringend eens
aanschaffen.

Gilberte Boeckmans

ontvangen inzake openheid." Dille-
!flans sprak de hoop uit dat deze eeuw
zijn bijdrage zou kunnen leveren aan
het derde stuk van het drieluik:
vr~heid, gelijkheid en broederlijkheid.
"De krisis die we nu meemaken is een
krisis van de doelstellingen en waar-
den," aldus Dillemans, en: "Onze
antwoorden liggen in een kristelijkc
personalistische denkwijze, waarbij
het bestaansrecht van elke mens, zijn
vrijheid, zijn recht op persoonlijke
ontplooiïng en zijn vredevolle mede-
beleving van de wereld centraal
staan."

Hierop was het terug de beurt aan de
Evergreens met een geslaagd "Mr.
Postman" van de Beatles.

Wetenschappelijk
onderzoek

In zijn toespraak verdedigde Wiltried
Mortier als vertegenwoordiger van het
wetenschappelijk personeel de inter-
disciplinariteit van het wetenscahppc-
lijk onderzoek. Vooruitgang si een
totaalgebeuren dat steeds steunt op de
ontwikkeling van de kennis in diverse
domeinen' Deze interdisciplinariteit
bevordert het kreatief onderzoek dat
voor de toekomst van primordaal
belang is. De grote vraag is echter of
het noodzakelijke klimaat hiervoor
aanwezig is? Wordt niet teveel ver-
starring in de hand gewerkt door o.a.
te veel belang te hechten aan hiërarchie
en graden. Samenwerking buiten de
alndsgrenzen is dik wijls gemak keI ijker
dan samenwerken binnen de uni-
versiteit. Het aantrekken van ondèr-
zoekers uit andere disciplines is vrijwel
onbestaande. Er is groot gebrek' aan
mobiliteit. De spreker zag hierin dan
ook één van de uitdagingen waarmee
de nieuwe rektor gekonfronteerd zal
worden.

Laatste teespraak van de akadc-
mische opening was de studenten-
speech (waarover elders meer in deze
Veto) waarop een haastig binnen-
geloodste fanfare ovrging tot het
blazen van de Vlaamse Leeuw. Hierop
werden alle aanwezigen uitgenodigd
op een receptie in de Universiteits-
hallen. Daar werd druk over belang-
rijker dingen gepalaverd.

Bart De Moor
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om zelf stilletjesaan in te pakken en een drukte van jewelste zijn op het
huiswaarts te keren. Na het oplossen VfK-hoofdkwartier: eerst en vooral'
van het probleem "hoe krijg ik 180 zijn er de inschrijvingen met daaraan
personen in twee bussen van de gekoppeld de kursusverkoop, maar er
buurtspoorwegen" keerde de rust in is ook de opvang van alle (waar-
Langdorp weer. Een rust waarvan de schijnlijk ongeveer) 600 eerste-kan-
achtergebleven VTK-presidiumleden studenten, het opstarten van alle
profiteerden om languit gelegen opeen jaarpresidia, en het organiseren van
matras van het late zomerzonnetje te nog een heleboel andere aktiviteiten
genieten, en om het tekort aan nacht- (TD's, sportaktiviteiten en dies meer).
rust in te halen. Het is immers de In ieder geval is het nieuwe pre-
gewoonte bij VTK dat het presidium I sidium van VfK erin geslaagd om de,
nog een dag langer op de bivakplaats ., eerste aktiviteit van het nieuwe wer-
aanwezig blijft om dan nog wat uit te I kingsjaar een sukses te laten worden,
rusten enerszijds, maar anderszijds I dit in tegenspraak met wat door velen
ook om een eerste aanzet te doen naar voorspeld werd rond de verkiezingen
de werking van het komende jaar. vorig jaar. Laten we hopen dat het

De komende dagen zal het immers merendeel van de vrx-aktiviteiten de
bepaling suksesvol kan toebedeeld
worden. Bruno Peeters

Met VTK op weekend
Innavolging van een jaren-

lange traditie organiseerde
VTK vorige week woensdag

en donderdag een "schachten-
weekend" . De eerstejaarsstu-
denten van de fakulteit toe-
gepaste wetenschappen werd de
gelegenheid geboden kennis te
maken met elkaar, met het
VTK - hun toekomstige st u-
dentenkring -, en ook nog met
de proffen en het monitoraat van
de fakulteit.
Zoals vele kringen heeft VTK een
eerstejaarswerking. Dit houdt in dat
de nieuwe studenten intensief begeleid
worden gedurende de eerste maanden
zodat Leuven een beetje meer thuis
wordt voor hen. De eerste organisatie
in dit kader is het traditionele schach-
tenweekend. Waar er vorig jaar maar
een zestigtal inschrijvingen waren,
sloeg de paniek de presidiumleden om
het hart toen er uiteindelijk zo'n 170
inschrijvingen bleken te zijn.

De deelnemers aan het weekend
werden woensdag tussen tien en halfelf
verwacht in het station van Aarschot.
Vandaar werd iedereen in twee prop-
vol geladen bussen naar de eigenlijke
verblijfplaats te Langdorp vervoerd.
Na de inschrijvingsmodaliteiten wer-
den de 170 ingeschrevenen in 13 kleine
groepjes onderverdeeld, waarna er per
groep enkele kennismakingsspelletjes
werden gespeeld.
. In de namiddag werd een kompetitie

gehouden tussen de verschillende
groepjes in een aantal sportieve en
ludieke opdrachten. Ondertussen wa-
ren een tiental vrijwilligers, speciaal
daarvoor meegekomen, bezig met het
bereiden van eten voor in het totaal
zo'n 200 personen. Wat gevreesd werd
kwam niet uit. Uiteindelijk bleek het
eten nog best mee te vallen.

Massa-cantus
Na de vaat werd het laatste deel van
het spel van de namiddag afgewerkt:
het uitbeelden van seksuele voor-
lichting voor veertienjarigen. een vrij
gewaagde en misschien voor (gefrus-
treerde?) ingenieursstildenten te ver-

'wachten vraag .. De af. en toe originele
uitbeeldingen lieten een verrassende
kijk toe op het onderwerp, gaande van
verhalen over bloemetjes en bloem-
kolen tot het klichee-achtige gevecht
van spermacellen om de eicel te
"veroveren" .

--

Achteraf kan preses Rudi de massa-
cantus openen. Tijdens deze onover-
zichtelijke gebeurtenis werden er acht
vaten (vier vaten pils en vier vaten
Jack-Op) geledigd, hetgeen gezien de
grote belangstelling per persoon toch
maar neerkwam op drie à vier "kon-
summaties". Toen de aandacht voor
de katus enigszins begon te ver-
minderen, besloot de preses er maar
mee op te houden en de "schacht jes"
naar bed te sturen, wat een meerder-
heid uiteraard niet deed.

Proffen en monitoren
De volgende morgen liepen er enkele
individuen rond met een zwaar hoofd,
enkelen die hun matras niet gezien
hadden, en de presidiumleden di ... te
vroeg van hun matras gelicht waren.
Na een ontbijt met koffie die al bijna
drinkbaar was, kwam er de ont-
moeting met de proffen en de moni-
toren van de fakulteit Toegepaste
Wetenschappen. Vorige jaren werd het
schachtenweekend meestal vrijdag en
zaterdag gehouden, hetgeen inhield
dat de proffen en de monitoren die
uitgenodigd waren hun zaterdagmor-
gen daaraan diende op te offeren.
Vermits het weekend dit jaar in het
midden van de week kon gepro-
grammeerd worden, was dit blijkbaar
geen beletsel voor de proffen en
monitoren om hun deelname te wei-
geren. In het totaal waren er immers
dertien dergelijke individuen opge-
doken te Langdorp.

Om tien uur heette administratief
sekretaris prof'., Berlamont de aan-
wezigen welkom in naam van de
fakulteit, waarna ieder groepje (van de
dag tevoren) zich tesamen met een prof
of een monitor een uurtje afzonderde
om over het toekomstige leven als
student te praten. Dit varieerde naar-
gelang de prof (ofmonitor). Waar de
ene verklaarde (jat je met vijftig tot
zestig uren studie per week (les
inbegrepen) gerust genoeg presteerde,
slaagde iemand anders erin te ver-
klaren dat een student die in de week in
Leuven al een avondje uit was geweest,
dit best niet meer kon overdoen in het·
weekend. En dan is het niet te
verwonderen dat al die eerstejaars met
straffe verhalen komen aandraven!

Rond elf uur werd er weer eens
koffie geserveerd, en werd de moge-
lijkheid aangegrepen om ieder groepje
een andere gesprekspartner te be-
zorgen. Na deze twee sessies bleken de
meeste nieuwelingen wel voldaan te
zijn wat betreft informatie i.v.m. hun

Dokters op zwier
Het moge dan een aktivi-

teit zijn die zich niet laat
missen, de Medica-Scor-

pio fuif van donderdag ro okto-
ber in de Broadway is niet het
enige wat in Medika's agenda
staat gepland. Ten dienste van de
fuif wordt er echter op donder-
dag, 's avonds om 19 uur, met
een spaghetti-avond uitgepakt.
Een gevoede maag drinkt nu
eenmaal beter, en nog maar eens
wordt er op die manier een kans
geboden aan de echte laat-
komers op kennis te maken met
die vieze lawaaierige kroeg in de
Tervuursestraat.

Reeds bijna een week zal het grote
teestvarken er met de bierslurf door de
keet hebben geploegd, en je kan er dan
ook het laatste overhemd ···.ln je
grootvader op verwedden dat dit zijn
dronken spoor zal nalaten. Geen nood
echter. want na het bord bolognaise-
draden door het keelgat te hebben
gewrongen is er echt geen verplichting
je nog langer op dit adres te blijven
vervelen. integendeel, het is je plicht
beide voetzolen in de richting van de
Bogaardenstraat te verslijten.

Raar maar waar, Medika opent ook
op vrijdag zijn deuren, zodat het dan
het ideale moment wordt om het
koninkrijk der vuile glazen een in alle
rust te bezoeken, een rust die het
volgens de buren best verdient. maar
daar denken heel wat studenten anders
over.

Zondag 13 oktober; een tweede
week, een nieuwe kans, maar je kan er
nu reeds van op aan dat zij die het
"beleid" aldaar pogen te voeren er
geen erezaak van zullen maken om het
beter te doen.

"Drankje van de week" noemen ze
het. Belachelijk. Ten eerste is het geen
drankje, maar een fles waar je de ganse
avond het hele kaffee mee laat fuiven,
en ten tweede hou je het als niet-
pathologisch geval nooit een week uit
om dat goedje door je keel te stampen.
Liefmans Goudenband 37,5 cl dus ...
(0, ja, en bingo-avond).

Maandag wordt het plezant zie,
want dan komen er een aantal
johnny's van de alrna.je weet wel, hun
beste beentje voorzetten. AI goed dat
dit hier verteld wordt, want op de
avond zelf zal je dat niet merken.
Dinsdags hoef je weerom niet te
koken, want dan kan je in Medika
naast een heerlijke krok (zoals reeds
jaren geleden dat je nog zo'n heerlijke
verkoolde hesp hebt gekraakt) terecht
voor een lekkere brok kaas uit het
vuistje, terwijl je' op de eerste kaart-
avond van het jaar toch maar dat
heerlijke braadkieken probeert in de
wacht te slepen.

Zo zijn we dan aan de laatste dag
vààr de volgende Veto gekomen:
woensdag. Leuke spelletjes, maar wat
die kwieten van de tervuurse daar mee
bedoelen gehoeft geen enkele garantie.
Kom eens al", dan weet je waarover je
klaagt.

toekomstig studieleven. De hoofd-
bedoeling van VfK was een eerste
informeel kontakt ktussen de proffen
en de eerstejaars te leggen, een op-
dracht waarin men blijkbaar wel
geslaagd was. Je ziet het later immers
niet zo dikwijls dat proffen tesamen
met hun toekomstige studenten de
maaltijd verorbenen.

Presidium in aktie
Het vertrek van proffen en de moni-
toren was het sein voor de eerstejaars

Als je wil
dat het
verandert
MEDIKA - Ze zullen, dunkt me, een
marginale werkgroep binnen Medika
- de fakulteitskring van Genees-
kunde - blijven, "de cleanbustels" ,
Medika's nieuwbakken huisploeg. Dit
is allerminst denigrerend bedoeld.
Hoeveel verrassende, soms tijdsbepa-
lende gebeurtenissen zijn er niet in de
loop der geschiedenis in de marge
geschreven.

Uit het officiële kommunikee dat
onlangs aan de pers verstrekt werd
kwam de innerlijke discipline, het
stoïcijnse, oersterk naar voren. Wat
netheid, orde, boenlap en bruine zeep
betreft, kan men de Cleanbustels als
een nabloei van de "Reforrnstil"
beschouwen. Ze worden gedreven
door een natuurlijke gerichtheid, het
artificiële zou aanstonds de geloof.
waardigheid van hun artistieke eigen-
schappen te kort doen. De ijverige
kuiser - de cleanbustel in het bij-
zonder - zal weliswaar altijd en ten
allen tijde een knecht van twee
meester, servitore di due padrone,
blijven. Hij wordt immers geslingerd
tussen de voortdurende drang naar
verpletterende mister-proper-geur e-
nerszijds en het temperende financiële
vermogen van de opdrachtgever an-
derszijds. Dat "de cleanbustels" met
voorbeeldige spoed kwaliteitswerk le-
veren hoeft geen betoog 'meer, maar
ook de kostprijs van dit alles roept
geen geklompiceerde voorhoofdsrirn-
pels op. Ze distantiëren zich krachtig
van het genre ignorante-arrogante-
intriganten die als woekerende para-
sieten de kust afschuimen vermomd
als suffende Indiërs of als meelij-
wekkende mefistotypes.

Als u ook overtuigd bent dat een
kraaknette fakbar, een fonkelende
zithoek of een stofloze zolderkamer de
beminnelijke ekspressie van de be-
minnelijkste emotie is, aarzel dan niet
langer en bel 200942 voor een af-
spraak met Medika's grootste kuis-
. ploeg: de Cleanbusteis.

Dirk Poelaert

Vakature Kringraad
halftijdse betrekking mi v

Wegens het aflopen van de voorlopige termijn val' de huidige vrijgestelde
van Kringraad. komt vanaf I november '85 opnieuw een vakature vrij.

De kandidaat staat in voor de dagelijkse werking, administratie en
begeleiding van Kringraad, haar algemene vergadering en haar
vertegenwoordigers in de respektievelijke universitaire organen (A kade-
mische Raad, Interfakultaire Kommissie voor Aggregatie).

Verder verzorgt hij/zij inhoudelijk studiewerk aangaande problema-
tieken over universitaire aangelegenheden in het algemeen en
universitair onderwijs in .het bijzonder.

Tot zijn/haar taak behoort ook het onderhouden van kontakten met
kringvertegenwoordigers en aktieve studenten in de verschillende
fakulteitskringen. De kandidaat komt hij voorkeur uit de het
studentenmilieu en ervaring met kringwerk strekt tot aanbeveling.

Gezien de veranderde situatie bij ASR, zal een zekere samenwerkingen
taakverdeling met andere personeelsleden noodzakelijk zijn.

Zoals alle andere personeelsleden zal de kandidaat werken onder
bediendenkontrakt van bepaalde duur van I november '85 tot 31
augustus '86.

Sollicitaties, schriftelijk, met CV, motivering en specifieke vermelding
van ervaring die voor de Raad nuttig kan zijn, moeten op het ASR-
sekretariaat ('S Meierstraat 5, 3000 Leuven) bezorgd worden ten laatste
op 21 oktober 1985 te 17.00uur. De kandidaten zullen uitgenodigd
worden op de Algemene Vergadering van Kringraad om hun
kandidatuur te verdedigen. Voor verdere inlichtingen kan men zich
steeds wenden tot het ASR-sekretariaat (cf. supra).

Ingenieurs voor de vrede
VTK - Tijdens zijn opstartvergade-
ring heeft het presidium van de
ingenieursstudenten een opmerkelijke
beslissing genomen. Er zal namelijk
een algemene ledenvergadering geor-
ganiseerd worden om aan de leden de
vraag voor te leggen of VfK al dan niet
als kring zal deelnemen aan de
vredesbetoging van 20 oktober e.k. in
Brussel. Het is niet de eerste maal dat
bij VfK een dergelijk initiatief op touw
gezet wordt. Reeds ter gelegenheid van
de oktober-betoging van 1981 nam de
ingenieurskring een vredesstandpunt
in en nam dan ook deel aan de
manifestatie. In '83 werd eveneens een
algemene vergadering georganiseerd
met hetzelfde onderwerp. Die verga-

dering stipuleerde echter zelf eerst
vooraf dat voor dat soort standpunten
een twee-derde meerderheid bij de
stemming vereist zou zijn. De daarop
volgende stemming over het standpunt
zelf leverde weliswaar een meerderheid
op, maar geen voldoende om als
kringstandpunt te kunnen gelden. VTK
bleef dus thuis.

Dit jaar lanceert men opnieuw
dezelfde vraag, om op die manier
tenminste de diskussie aan de gang te
houden. Goede tradities moeten nu
eenmaal voortgezet worden. De verga-
dering zal doorgaan op 15 oktober '85
om 13.00 u. in auditorium C200G op
de kampus aan de Celestijnenlaan in
Heverlee. 0

Frank Verbeke Prijsvraag van de week: hoeveel drinkt de modale medicijnman in spe? (foto Veto)
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Het beste uit de kringbladen
Eigenlijk was het de be-

doeling om deze kolom-
men vrij te houden voor

een oproep aan alle kringen hun
schrijfsels en andere kringblad-
oprispingen stande pede op te
sturen naar ondergetekende. He-
laas heeft' ook dit niet mogen
zijn. Sommige kringen zijn zo
vooruitziend dat zij hun nul- en
éénnummers reeds per ijlbode
aan de' redaktie bezorgden. Ge-
volg: werk aan de winkel. Daar
gaan we dan.

Het eerste slachtvee is afkomstig uit de
irreële ingenieurswereldje. Deze tech-
nisch hooggeschoolden willen ons
onmiddelijk duidelijk maken waar
hun frustraties gelegen zijn. Enkele
jaren geleden waren ze nog geweldig
kwaad omdat één van onze skribenten
beweerde dat alle ingenieurs seksueel
gefrustreerd waren ... De voorpagina
van dit eerste nummer bevestigd echter
dit vermoeden. We vinden het maar
plat (zowel letterlijk als figuurlijk).
Maar genoeg gepsychologiseerd. Over
naar de inhoud van dit nummer. Na de
inleidende wegwijsartikels voor de
eerstejaars (die ook in andere. kring-
biaden aan bod komen, we komen er
dan ook niet meer op terug) zijn er
toch nog enkele artikeltjes die ook
ouderejaars kunnen interesseren:
the history ofScorpio, de vrxomputer
(de niewste aanwinst na de VTKar van
vorig jaar), 'het Kasteelkoncert '85-'86,
de revue ('een spetterende show in de
Leuvense stadsschouwburg, waarin ir-

studenten hun proffen eens duchtig op
de imitatorskorrel nemen) en een
kennismaking met de K.V.I.V. (Ko-
ninklijke Vlaamse Ingenieursvereni-
ging) komen we op de laatste bladzijde
aan bij een tweede interessepunt van
de burgelijken : de ac-bar en hoe er een
fortuin te verdienen. Of hoe je hoe je
aan een gratis pint kunt geraken. Je
moet er wel een marathon voor
afleggen en doen zoals de duiven:
wachten. Kortom, een niet onaardige
poging, maar - zoals het wel meer

.gebeurt met een overdosis eerstejaars-
voorlichting - inhoudelijk wat een-
zijdig. Maar, we zouden geen zwan-
skes zijn als we deze dappere schrijve-
laars geen krediet geven. Een tweede
nummer is nodig om een decinitief
(voor)oordeel te vestigen.

Floreat
Dit is het blaadje van de landbouw-
kundigen. En aangezien ze er echt op
stonden om een bespreking te krijgen
-ze kwamen zelfs informeren of hun
.uitgave gezond en wel was toe-
gekomen op het sekretariaat - kun-
nen we dat dan ook niet weigeren.
Helaas, ook hier speelt onze voor-
ingenomenheid ons weer parten. Wat
lezen wij namelijk op de eerste blad-
zijde (de kaft dus): Schachtenj1oreat.
Nu is er niets beters dan het eerste deel
van dit samengestelde woord om
ondergetekende in gramschap te laten
ontsteken. De overjaarse boerkens
smelten blijkbaar nog altijd van
vreugd' en plezier. Vooral als d'oogst
is binnengereden. We hebben het dan
maar als onze plicht aanzien om deze

oogst te kontroleren op allerlei pesti-
ciden en andere vuiligheid. Helaas,
driewerf helaas, wat bleek toen wij het
kaf va n het koren gescheiden hadden:
geen koren, enkel informatiekaf voor
de eerstejaars. En daar wij soms wel
eens konsekwent willen zijn: geen
woord daarover.

Neuroosje
Hetzelfde kan overigens gezegd wor-
den van' hét eerste nummer van dit
psychologen tijdschriftje. Om dan toch
maar eens inkonsekwent te zijn (en om
nog meer lezersbrieven te krijgen,
wellicht krijg ik dan toch mijn ver-
diende ontslag van de hoofdredak-
teurs) nog dit: de psychologen verwit-
tigen woor allerlei wolfijzers en schiet- .
geweren in het Leuvens en eentje
daarvan is heel speciaal. Daar gaan we
dan: het KVHV.En we citeren: "Deze
instelling voert een wansmakelijke
wervingskampanje : ze sturen de post-
bode naar je huis met het vriendelijke

· verzoek lidgeld te betalen van KVHV.
Je ouders - voor wie ook nog alles
nieuw is - trappen daar lekker in: ze

• denken dat het moet, en dat jijzelf je
daar, ver weg in Leuven, voor hebt
ingeschreven en ze betalen zonder erg. I

We willen ons niet uitspreken over de
inhoudelijke werking van het KVHV,
- dat kunje indien gewensfzelf doen
- maar we willen je er wel voor
waarschuwen zodat je geen lidgeld
betaalt voor je dat zelf hebt beslist.
Waarschuw je ouders." Einde citaat.
Ziezo, dat weten we dan ook weer,
over naar volgende week met hopelijk
rijker gevulde schrijfsels.

Vanzwanske

Veto zoekt nog steeds
entoesiaste medewerkers

Naast redakteurs, laY.;:9ute_rs... zo~en \tÜ vO.Q!a!l.ot.Ql:eJJer~.
De opleiding en de apparatuur komen van ons.

Daarnaast zien we ook uit naar een samensteller voor de Veto-
agenda, en de rubriek Ad Valvas.

Bovendien kunnen wij altijd nog bureauredakteurs gebruiken
om binnengekomen mededelingen en persberichten in een'

leesbare vorm te gieten.

11.11.11-aktie
voor 1985

Het centrale tema van de 11.11.11-
aktie dit jaar is het probleem van de
honger. Het nieuws stond dit jaar vol
van berichten en verslagen over de
hongersnood. Vele reporters kwamen
·terug met dramatische reportages over
de ellende die daar heerste. Toch wil
11.11.11 nogmaals aandacht schenken
aan deze problematiek en dit om een
aantal verkeerde beelden die over de
honger en haar oorzaken ontstaan
zijn, weg te werken.

Leuven en het II.II.II-komitee
besloten dit jaar twee projekten op de
Kaap Verdische eilanden te steunen.
Beide projekten willen de koöpera-
tieve werking, die op deze eilanden
reeds een bloei kent, blijvend stimu-
leren. Koöperaties kunnen belangrijk
zijn in de ontwikkeling van een land en
in zijn strijd tegen de honger. Vanuit
deze invalshoek wil de Leuvense
II.II.II.-aktie haar bijdrage leveren.

Heb je zin om ook in je fakulteit de
Derde Wereld aan bod te laten komen

of gewoon om mee te werken met de
I 1.11.1I-aktie, kom dan naar de
"Start van de Studenten-II.Il.lI.-
aktie" op 14 oktober om 20.00 u in
't Stuc.

Meer inlichtingen: Derde Wereld-
sekretariaat, Muntstraat 3, Leuven, of
bij Peter Breugelmans, Noormannen-
straat 67, Leuven.

Vrede, een kunst
Er zijn mensen die er zo over denken
en dat gaan ze tonen: zaterdag 12
oktober, van 10.30 tot 16.00 u in de
Leuvense winkelwandelstraten en op
de pleinen rond het centrum. Wie
daaraan - op welke wijze dan ook-
aan wil meewerken, kan de dag zelf
terecht bij het Onthaal op het Hoge-
schoolplein. Inlichtingen ook bij
Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat 115,
Leuven, tel. 016/23.96.92.

Op hetzelfde adres ook een maande-
lijkse "Woensdagavond - Vredes-
praatavond" . Eerste sessie: 16oktober
legt Dirk Barrez (NCOS) de band uit
tussen bewapening en ontwikkeling.
Deelname in de onkosten: 100fr.

~STAURANT
Armand

Leuvens meest gekende restaurant
voor zijn dagschotels

Tiensesfraaf 10, Leuven

GOEDE VERZORGDE KEUKEN

016/22.21.46

ADVERTENTIE

" Irff,n

ZOEKERTJES

1• Te koop; moto Honda 550 1976. Te
bevr.: Patriek Vanmechelen, 011/
5348~1:"'1700(qr. GOede stm

;. Gezocht: iemand die elke dag rond
'8 uur de weg Leuven-Anderlecht (of
sta tion Brussel Zuid) aflegt en rond 17
uur terugkeert. Vergoeding af te
spreken. Marleen De Smet, Schape-
straat 66 A, nr 23. . ';

,~~r .);)01 :;~(1

• Dringend gezocht : i\li0:01in bespeel-
bare staat voor beginnend vioolspeel-
ster mer weinig geld (niet meer dan
4000fr.) ofwel om te lenen tot betere
fin .. toestand. Schapegyaat 127.

- • Te koop: Fund. Belg. Wetg. en
Fund. Belg. Uitvoeringsbesluiten.
4000 fr. samen. Lammens, Schapen-
straat 66, bus 22, Leuven, 21-22 u.

• Maak ook na je leven iemand
gelukkig, draag een donorkaart op
zak. Informatie en donorkaarten kan
je bekomen bij: Het Vlaamse Kruis
vzw Hulpdienst, Parijsstraat 34-36
Leuven.

• Te koop: prachtig lichtbruin tapijt
in zeer goede staat. 3,I2m op 3,20m.
Voor 1500fr. Tel. 02/269.16.28 na
19.00 uur.

• Tesis uit krantenbladen, school-
strijd 1954-58,' taalwetten Vlaamse
beweging, universitaire expansie, Leu-
ven Vlaams, studentenkontestatie,
KB-weekberichten. Tel. 016/22.60.97
na 18.00 uur.

NUMMER 1

TERUG NAAR SCHOOL

(I .",J ti J

a.

• Het Vlaamse Kruis zoekt gewetens-
bezwaarden. Funktie: ziekenvervoer.
Duur: 15 maanden. Vereisten: rij-
bewijs B, min. 21 jaar en EHBO-
diploma. Z.w.: Parijsstraat34-36 Leu-
ven. 016/232412.

• Gezocht gewetensbezwaarde (20
maanden) dep. Pedagogiek. Projekt
ervaringsgericht onderwijs, 3000 Leu-
ven, Maria Theresiastraat 23, 016/
221478. Taak: boekhouding, BT~-
administra tie. Vereisten: kennis van
boekhouding, BTw-administratie. On-
middellijke indiensttreding. Kontakt-
persoon : Paul Eken, Annemie Van
poucke.

• Gewetensbezwaarde gezocht voor
studie- en administratief werk voor de
werkgroep Wetenschap en Samen-
leving en voor het Kandidatuurcen-
trum van de fakulteit der toegepaste
wetenschappen. Uaiversitair diploma
vereist. Geen kennis, wel interesse
voor de W & S-problematiek nodig.
Begin: onmiddellijk. Duur: 20 maa n-
den. Indien geïnteresseerd, neem kon-
takt op met Prof. Van Deynse, Luk
Vincks of Geert Noppen, Celestijnen-
laan 200a, 3030 Heverlee, 016/
20OQ56.

tenvoorzieningen.

• Te koop kursussen lste kan land-
bouwingenieur: Vredeplein 5 Kor-
beek-Lo. Tel.: 016/462540.

• Te koop: analog sequenser korg
sq 10, ook I paar conga's. Prijs otk,
Verbindingslaan 55 Heverlee. 226013.

• Wie heeft de special van The Doors
op video opgenomen? Uitzending van
begin juli op de Hollandse televisie.
Z.w. Peter Vandenabeele blok 11/0
van Cité (Groenveldlaan 3). Da nk.

• Te koop: gitaarversterker Novanc
X PG 50. Perf. staat. 8000 fr. Z.w.: M.
Deputter, Regastraat 38 Leuven.

-Klio
• Ma 14 oktober: fuif
Albatros, 22.00u.

in Zaal

• Strips aan 4fr/stuk lezen? Dat kan
bij stripclub Schanul op maandag en
donderdag tussen 18.30 u en 20 u in de • De dienst Studentenvoorzieningen
Charaban, Vlamingenstraat 47, Leu- KUL, Bogaardenstraat 1,3000 Leuven,
vne. 1600 titels beschikbaar. Strip- tel. 016/234921, zoekt dringend een
liefhebbers welkom. JL )~gçwl1t_.e)ls.qe.Ji\Y.jlMde;lic. Sociologie of

Rechten, Taak: Verzamelen, uitwer-
ken en onderzoeken van sociale en
juridische problemen i.v.rn. het stu-
dentenstatuut. Voor verdere informa-
tie, kontakt opnemen met de heer Jan
Bauwens, Direkteur Dienst Studen-

Landbouw·
• Di 15 okt: info-avond over ATOL
(aangepaste technologie voor ont-
wikkelingslanden).
Videofilmavond in de fakbar van
het Boerekot.
• Do 17 okt:: Landbouw-TD in
Thier, 22.00 u.
• Di 29 okt.: doop en nadien TD in
Thier.
Info-avond over COOPIDO-Tan-
zania, 20.00 u op 't Boerekot.

Mêtkator
• Do 10 okt.: TD in zaal AIbatros,
21.00u.

VTK-Wina-Landbouw
• ma 14 okt: filmfonJtn "Beinq
There" van Hal Ashby, 20.30 u.
Inkom 60fr voor leden en 70frvoor
niet-leden, een abonnement voor 6
films kost resp. 250 fr en 300 fr.
• Ma 28 okt.: filmforum "Reds".
(Zie hierboven)

VTK
• VTK organiseert gitaarlessen :
fingerpicklng / blues / klassiek /
improvisatie / teorie. Drie groepen
van beginners tot gevorderden. De
15 lessen van elk 2 uur kosten
1900fr.lnschrijvingen maandag 21
oktober boven 't Stuc (2de verdie-
ping). Meer inlichtingen in Café
Wiering van dinsdag tot vrijdiag
vanaf 19.00 u.

Medika
Ol Do 10 okt.: Spagetti-avond om
19.00 u in de Medikabar.
TD in samenwerking met radio
Scorpio in Broadway (Lido). .
• Ma 14 okt.: optreden van Johnny
Who.
• Wo 16 okt.: Kaartavond met als
prijs één (1) braadkip.

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

voor om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan ofatgcven op 's Meiersstraat 5

IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF-------------------------------------~
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Alma 2
verbouwd
Wie naar oude gewoonte begin deze
week naar Alma 2 in de Van Even-
straat afzakte voor een warme maal-
tijd, zal wel even raar opgekeken
hebben: het interieur is er helemaal
veranderd. We laten het aan uw eigen
smaa k of ook het eten op dezelfde
wijze geëvolueerd is.
De reden van die vernieuwing heeft

trouwens te maken met het feit dat het
blijkbaar voor steeds minder stu-
denten een gewoonte was om in Alma
2 te gaan eten. De direktie van Alma
haalt voor die gestadige daling van het
aantal maaltijden een drietal redenen
aan. Ten eerste het vertrek van de
franstaligen, daarna de demografische

Een nieuwe- massa-
organisatie :
de atletiek-
happening?

.-

Men is er vroeg bij dit jaar. Het nieuwe
a kademiejaar is pas geopend en wij
kunnen al een geboorte aankondigen.
De kwistax-races, de 24-uren en de
.marathon hebben een broertje bij: de
. (eerste) atletiek-happening.

Nadat het VTK (de Vlaams Techni-
schr Kring, de ingenieurs dus) reeds
een vijftal jaar een atletiek-meeting
organiseerde, hebben de Sportraad en
de Optiek Atletiek besloten de handen
in mekaar te slaan. De bedoeling is
ook hier weer om zoveel mogelijk
studenten tot sport (in dit geval
atletiek) te brengen.
Vanaf 13.30 u kan je in het Ivo Van

Damme-stadion (Stade Leuven) in-
schrijven voor 100 meter, 400 meter,
1500 meter. verspringen, hoogsprin-
.gell. kogelstoten en 5000 meter (enkel
voor de mannen onder ons). Als
orgelpunt van de namiddag is er een
intcrfa ~ultaire aflossingswedstrijd
voorzien. Over de te lopen afstand
voor de aflossing bestaat nog geen
eenstemmigheid.
Ook deze nieuwe massasportrnani-

.fesunie kan de ongebreidelde organi-
satielust van de Sportraad niet tempe-
ren. In de 100 van het jaar kan men zich
haast de klassiekers studentenmaraton
Antwerpen-Leuven. de 24-uren aflos-
singsloop en de kwistaks-race, ook
nog verwachten aan een zwem- en
schaatshappening. Als nu ook de
student nog van de geboden mogelijk-
heden gaat gebruik maken ...

Jan Huyse

, dJ"'1j ';f!"',lJ ,'Ij

evolutie en in Iaatster'.instantie een
sociaal-ekonornische trend waardoor
steeds minder studenten, en dan
vooral uit de lagere socio-ekonorni-
sche groepen, aan deze universiteit
komen studeren. Gevolg, aldus de
direktie: Alma 2 met zijn kapaciteit
van 4000 maaltijden is veel te groot
geworden. Daarbovenop komt nog
dat die studenten die dan toch nog hier
in Leuven geraakt 'zijn, steeds meer
waarde gaan hechten aan "kwalita-
tieve aspekten" van het leven. En
vooral ook uiterlijke faktoren zoals
presentatie en inrichting spelen een
grote rol. Vandaar dus de "updating"
van het interieur, aldus de direktie.
Het hele grapje heeft 9 miljoen frank

gekost, een zeer redelijk budget, en het
projekt werd in een rekordtijd van
slechts twee maanden konkreet ver-
wezenlijkt.

Behalve de opmaak van het inte-
rieur, zijn er ook heel andere lok-
middelen op het getouw gezet. Een
voordeel boekje voor eerstejaars moet
deze mensen de weg naar de verschil-
lende uitbatingen wijzen.rl-lier en daar
verschijnen affiches en 'er wordt een
Almagazine in mekaar' gebokst. Me-
nens wordt het· vooral met de Candle
light dinners, eten met een orkestje in
de zaal. Voorlopig staan er vier
donderdagavonden hiervoor op het
programma, telkens in Alma 2, En als
u klachten of gedachten heeft, kan u
die nog altijd kwijt in de suggestie-
bussen. Als dat geen service is?
Alles bij mekaar lijkt het ons toch

maar een raar mengsel van rand-
fenomenen die met "maaltijden aan
dernokratische prijzen" nog weinig te
maken hebben. Of dacht u dat het
allemaal niets kost? Maar dat zal wel
een ouderwetse opmerking zijn.

(BM)

Monroe,
Bogart & CO

Tot 31 oktober loopt in de Komma
(F. Lintstraat 45) een interessante
zeefdruktentoonstelling. In navolging
van Andy Warhol heeft Herman Labro
een aantal populaire lïlmvedetten
bewerkt. Hij heeft een aantal stills uit
films steeds van andere kleuren voor-
zien, zodat ieder drukeksemplaar dui-
delijk vcrschilt van kleur. Een aantal
van zijn zeefdrukken maken een
fcccricke indruk omdat zij een fluo-
riseerende lijst gekregen hebben.
Herman Labros werk is geheel

zonder pretenties. hij wil slechts wat
kleur brengen in het alledaagseen toch
zo grijze leven. Zijn zeefdrukken zijn
dan ook bedoeld. zo zegt hij, voor
woon- en slaapkamers. de plaatsen
bij uitstek waar de hedendaagse ver-
langens gekoesterd worden. Alleszins
de moeite om 's binnen te wippen.
Bovendien zullen tijdens de maand
oktober een aantal films vertoond
worden, waar Labre's moviestars in
optreden.

Festival
van delach

Er mag al eens gelachen worden, vindt
CLUB 84 (Vallei laan 33 a, 3110 Rotse-
laar, tel. 016/56.00.57), Daarom: een
festival! Dat zal bestaan uit vooral
toneelopvoeringen van gezelschappen
uit Vlaanderen en Nederland, alle in de
Stadsschouwburg.. Bondgenotenlaan
15, te Leuven.

Gepland: wij gaan naar Benidorm,
met Johny Voners en Janine Bisschops
(6 november 1985); Wat te doen met
Bompa? met Luc Philips (20 en '21
november 1985);' Blonde Aardbei van
EWT-teater Deurne (10 en 12 februari
1986) < Onze Bompa is aan 't vrijen,
opnieuw met Luc Philips (19 en 20
februari en 11 en 12 maart 1986),
Tenslotte het Nederlandse kabaret Zo
gepiept van Robert Paul (16 april
1986),

Wie van dijenkletsen houdt: daar-
héén! I~fî~·~,GyatiesStadsschouwburg,
016/22,)JI'I~.3r''-I~ed~~tie op vertoon
van studentenkaart.

Schrijvers-
akademie

De enige Schrijversakademie (zesde
jaargang) van het land gaat natuurlijk
door - waar dacht u? - in 't Stuc
(Van Evenstraat 2d) te Leuven. Ge-
organiseerd door de Universitaire
Werkgroep Literatuur, redaktie Ka-
pucijnenvoer 67/15,3000 Leuven, tel.
016/22.93.24.

Onderwerpen: leesmotieven, taal-
gebruik, inspiratie, analyse van poëzie,
kortverhaal, roman, essay, joernalis-
.tiek, luisterspel, Tv-spel, filmscenario.

Medewerkers: Hans Devroe (De
Standaard), Gaston Durnez (De Stan-
daard), Marc Didden (filmregisseur),
Frans Puttemans (BRT-TV), Flor Stein
(BRT-radio), Frans Verleyen (Knack).
Deelname in de onkosten: 1800 fr

(voor 15 avonden plus abonnement
ledentijdschrift); studenten of werk-
lozen: 17oo·fr.

Derde Wereld
en dia's

P.L.

Derde Wereldtoerisme is in. Velen.
willen daar achteraf iets mee doen en
dia's of andere audio-visuele soevenirs
gebruiken om hun omgeving en/of
vereniging meer wegwijs te maken in
de ontwikkelingsproblematiek.
Vaak echter ontaardt dat in pijnlijk

geklungel. Om dat te voorkomen,
organiseert ITECO (vormingscentrum
voor ontwikkelingssamenwerking)
een vormingsdag Informatie en audio-
visuele middelen. Zaterdag 12 oktober
van 9.00 tot 18.oou in de lokalen van
het NCOS, Lakensestraat 76, 1000
Brussel. Deelname in de onkosten:
lOOf, + §Ofr 4.qj(llJ1\entil(~·

20.00u. INFO-AVOND 'over EI-Salvador georganiseerd door EI Salvador-
komitee. Filmvertoning: De weg naar de vrijheid met nadien getuige-
nissen. Aud. Michotte in het Psychologisch Instituut. Inkom gratis.

21.00 u. FILM Some IIke It hot (z/w) in de Komma, Fred. Lintsstraat 45, te
Leuven. .

20.00u. ORGELRECITAL Steigleder, Sweelinck, Bach, e.a. Org. koncert-
vereniging van het Lemmensinstituut i.s.m. RTBF-radio. Plaats: Koncert-
zaai van het Lernmensinátituut, Herestraat 53, Leuven. Inkom 120/180.

Zondag 13 oktober
11.00u. ZONDAGMIDDAGKONCERT Haendel & Bach met Koen Dieltens

(blokfluit). Bart Coen (blokfluit) en Marianne Verstagen (clavecimbel) en
Auditorium "Minnepoort". Kon. Albertlaan 52 te Leuven. Inkom 100 en
50 fr voor CJP, + 3-pas, jeugd- en muziekleden UCL en leerlingen aan het
Stedelijk Muziekonderwijs.

Maandag 14 oktober
20.30 u. FILM The Draughtman's Contract (1983) van Peter G reenaway. Org.-

DAF. In AV. Inkom 60/80.
22.30 u. FILM Kortfilms I: Intervals (1973). Wldows (1974), Makinga splash

(1984), Hls for house (1976). Verllcal features Remake (1978). van Peter
Greenaway. Org. DAF. In AV. Inkom 60/80.

20.00u. STARTVERGADERING 11.11.11-aktie van Studenten in 'tStuc.
Eerste verdieping.

20.30 u. FILM Het kruis In de Asfaltjungle. Org. University Action. Plaats:
Quod, Vlamingenstraat H6, Leuven.

Dinsdag 15 oktober
20.00u. DEBAT Stapt de vu In de regering? Debat met Paul Van

Grembergen in de Kleine Aula.
2O.00u. DEBAT Slar Wars en Eureka: ge~olgen ~oor ~r!KIe en weten-

schappeliJk onderzoek. Debat met Patrick De Boosere en Prof. G.
François. Org. MLB. In AV,

20.30u. FILM Kortfilms 11: Deerphone (1976), Act of God (1980), Awalk'
trough H (1978), Waterwrackets (1978) van Peter Greenaway. Org. DAF in
AV. Inkom 60/80.

22.30 u. FILM The Draughtman's Contract (1983) van Peter Greenaway. Org,
DAF. In AV. Inkom 60/80.

20.00 u. MEETING Greenpeace met spreker en dia's overde huidige werking
en aktualiteit. org. Agalev-studenten-Le.uven.

21.00·u. ANIMATIE-AVOND Sketches, toneel, muziek en luisterliedjes. Org.
University Action. Op de Oude Markt.

22.00 u. MUZIEK G/taara~ond, verzorgd door Kostas Chatzopopou los & zij n
gitaar workshop in de RC-bar. Inkom gratis.

Woensdag 16 oktober
2O.15u. VERGADERING Startvergadering Steunkomitee Chili. Alle geïnte-

resseerden welkom in 't Stuc.
21.00u. INFO-AVOND over Speleologie, georganiseerd door SPEKUL

(Speleologie KUL), Parkstraat 53. Inkom gratis.
20.30u. FILM TheFali's (1980) van Peter Greenaway. Org. DAF.ln AV.lnkom

60/80.
20.00u. VOORDRACHT Qodl Niet te ge/o~en door Phil Bosmans. Org.

Unlversity-Action. In de Kleine Aula. Inkom VVK 30 / 40. VVK:
Naamsest~aat 84, Leuven.

Donderdag 17 oktober
20.00 u. WERKGROEP Start Universitaire Werkgroep Literatuur: Lees-

motieven. In 't Stuc. •
20.30 u. DEBAT Liga voor de mensenrechten, afdeling Vlaams-Brabant,

i.S.m. Radikale Kriminologen organiseert een debat over strafrecht-
hervorming in AV.

21.00u. FILM Misfits in De Komma.
20.30u. FILM Amerlcan Composers (1983) deel 1: John Cage en deel 2:

Heredith Monk. Org. DAF. In AV. Inkom 60/80.
22.30u. FILM Amerlcan Composers (1983): delen 3 en 4, Philip Glass &

Robert Ashley. Org. DAf. In AV. Inkomt 60/80.
20.00 u. INFO-AVOND van University Action, Vlamingenstraat 116, Leuven.

Inkom gratis.

TENTOONSTELLINGEN
ABB, Minderbroederstraat 8, Leuven 6/7, een tentoonstelling van het werk
van 7 jonge kunstenaars (Saenen, Schelfhout, Van Sambeke, Loos,
F;'aeleman, De Rijk, Behaegel). Org. Kunst in Huis. Van 18 otkober tot 31
oktober, open van maandag tot vrijdag, telkens van 8.00 tot 16.00 u.
GALERIJ PERSPEKTIEF, St.-Antoniusberg 3. Oktober: Marino Weg her.
Open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00u.
DE KOMMA, Fred. Lintsstraat 45 te Leuven. Oktober: Herman Labro,
zeefdrukwerk. Open van maandag tot vrijdag van 11.00 tot 2.00u.
STeDELIJKE AKADEMIE, Leopold Vanderkelenstraat 30 te Leuven. Tot 3
november. Overleden leraars van de Stedelijke Akademie: schilders grafici.
Open werkdagen: 10.00 tot 13.00u en 14.00 tot 18.00 u. Weekend: 14.00 tot
17.00u.

. Wi'j~~glng~n;KI~'P$tµ,~_'~'$',',:.::..~-'
, . . . .. _.:..' .~..' , ~,.' .;.' ;. - ..,~ ._. '. ':.
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