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Klapstuk

beslissingen genomen, en neemt men ook
het beheer van de fakulteit waar.
Deze beperkte inspraak zou echter zonder

betekenis zijn als er niet ook op hoger niveau
één of andere vorm van medebeheer zou
bestaan. Op Akademische Raad, waar de
uiteindelijke beslissingen genomen worden,
zetelen dan ook vier studenten. Voor de ASR
zetelen daar Bart Keunen, Kris Vervloet en
Bruno Peeters, en voor KrUL Patrick De
Poot er. Met drie van de vier en met Rudy
Lanssens, die vorig jaar die taak op zich
nam, hadden we een gesprek over de
'werking en de betekenis van Akademische
Raad, (Zie pagina 3).

Akademlsche Raad
De fatalistische student denkt wellicht dat
hij ofzijn vertegenwoordiger niets te zeggen
heeft aan deze universiteit. Deze bewering is
echter helemaal korrekt. Op fakultair vlak
bestaat er inspraak in de permanente
onderwijskommissies (poe of POK, naarge-
lang de fakultaire ingesteldheid) en de
fakulteitsraad. De POK'S houden zich bezig
met onderwijsproblemen zoals programma-
hervormingen en dergelijke, iets wat de
studenten zeker aanbelangt. Op de fakul-
teitsraad worden hierover de definitieve
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In deze Veto vind je ook de laatste loodjes
van Klapstuk 85, integraal gewijd aan de
voorstellingen van de Groupe Emlle Dubois,
onder leiding van de speelse figuur van
Jean-Claude Gallotta. Mammame en Daph-
nis é Chloé: hoogtepunten uit het festival.
(p. 4 en 5)

-J Willy l}e Clercq op de Europese Week
'.~Wel en wee van de wereldhandel
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BOMAANSLAG. Met een doffe slag ontplofte dinsdagjl. om 15.03u inhet
Kredietbankgebouw aan het Leuvense Ladeuzeptein de derde CCC-bom van
de week. De traditionelepamfletten hadden weer tijdig gewaarschuwd en er
was dan ook alleen materiële schade. Zowel vooraf als achteraf hadden
vloekende agenten de /randen vol om de nieuwsgierigen op afstand
te houden. (foto Veto)

Zijn we nu helemaal gek geworden?
Bewapening en ekonomie

drijven realiseren wel een zeer grote
omzet. Bijvoorbeeld: van de 50 groot-
ste eksporteurs van de vs zijn er maar
liefst de helft wapenproducenten.
Door de kapitaalintensiviteit is de
tewerkstelling eerder gering. Officieel
bedraagt de tewerkstelling in de Bel-
gische militaire industrie 10.000, vol-
gens een CRISP-studie 18.000, en
volgens zijn eigen berekening die
gebaseerd is op wat de fabrikanten zelf
zeggen bedraagt ze 25.000. Dit wat
betreft de direkte tewerkstelling,
d.w.z. deze van de wapenfabrieken.
Het spreekt vanzelf dat de indirekte
tewerkstelling, namelijk deze in de
toeleveringsbedrijven, de militairen en
de wetenschappers, veel groter is. De
rechtstreekse en onrechtstreekse te-
werkstelling in de militaire sektor
bedraagt ongeveer 100 miljoen.
Met het militair wetenschappelijk

onderzoek zijn er op wereldvlak
ongeveer 500.000 wetenschappers be-
gaan en er werd in 1984 zowat 75
miljard dollar aan gespendeerd. De
sterke toename van het wetenschappe-
lijke on derzoek de laatste jaren zorgde
voor een versnelde vernieuwing van
wapens en wapensystemen, waardoor
de defensie-uitgaven steeds hoger op-
lopen. De vicieuze cirkel van de
wapenwedloop is meteen gesloten.
"De kompensaties die bij militaire

aankopen gepaard gaan, draaien ons
een rad voor de ogen", zo stelde
Nauwelaerts. Bijvoorbeeld de 2500
jeeps werden bij de Canadezen besteld
omdat zij de hoogste kompensaties
gaven. Het is vooreerst niet kontro-
leerbaar en in deze kompensaties
zitten veel akkoorden die anders toch
zouden bestaan hebben. Dikwijls

De Europese week, inge-
richt door de E'Lropa-
kring Leuven, startte op

maandag 28 oktober met een
voordracht van EG-kommissa-
ris De Clercq over "De toekomst
van de vrije wereldhandel". W el-
iswaar een helder en pedago-
gisch betoog, in een stijl zoals we
die van Willy De Clercq kennen,
maar dat bleef duren. Ook al
omdat er niet veel te beleven viel;
want ik geef toe, naar dergelijke
voordrachten kom ik met een
stiekem verlangen om ook wel
wat showmanship, onverwachte
wendingen, misschien zelfs nete-
IIp... ä&uati,ea -_ .··maken.
Niettemin probeer ik hier enkele
opvallende pun ten uit het (lange)
betoog te lichten. Zelf ben ik erg
benieuwd hoe ik terzelfdertijd
kort en toch verstaanbaar zal
kunnen zijn.

Willy De Clercq stelde dat het huidige
stelsel van de wereldhandel het meest
vrije is dat wc tot nu toe kenden. Met

wordt er ook op de spin-off gewezen,
dit is het nut van militaire aankopen
voor de civiele sektor. Ook dat is een
leugen, het is veel doeltreffender direkt
te investeren in de civiele sektor.
We kunnen gerust stellen dat Nau-

welaerts erin geslaagd is op een
wetenschappelijke en gedokumenteer-
de manier een aantal drogredenen, of
noem het foefjes, van de politici te
doorprikken,

Sex appeal
Rik Coolsaet vervolgde met een,
bijwijlen geanimeerd, verhaal over
Star Wars en Eureka. Star Wars is in
de eerste plaats een politiek debat. Het
idee werd reeds in '76 gelanceerd door
Reagan, die droomde van een systeem
te ontwikkelen dat strategische raket-
ten kon tegenhouden. In 1983 riep hij
de wetenschappers op om SDI te
ontwikkelen. Bijzonder merkwaardig
hierbij is dat niemand, maar dan ook
niemand, gelooft in de haalbaarheid
van dit initiatief. De sex appeal van de
absolute veiligheid is een alibi om meer
geld voor onderzoek te verkrijgen en
zo de technologische voorsprong op
Europa te verhogen. De brief van
Weinberger om mee te spelen met SDI
is een vermomde poging om Europese
gelden af te romen ten bate van de
Amerikaanse onderzoeken. Rik Cool-
saet stelde op een SDI-kongres in
Washington de vraag of een Europese
deelname een voordeel zou opleveren
voor onze civiele ekonomie. "No", luid-
de het bitsige antwoord, aldus Coolsaet.
Eureka is echter geen nieuw initia-

tief, het is enkel een intensifiéring van
de bestaande nauwe samenwerking
tussen Frankrijk en Duitsland. Vol-
gens de Fransen moet Eureka een
technologisch antwoord geven op SDI,
wil Europa niet volledig achterop
geraken.

(vervolg op p. 2)

"vrij" wordt hier bedoeld dat de
verhandelde goederen tolvrij over de
grenzen kunnen. Het tegenovergestel-
de het "protektionisme": de overheid
beft zogenaamde doeanerechten op de
invoer, om deze af te remmen. Voor
protektionisme kan een overheid vele
redenen hebben, maar in vele gevallen
is dit het beschermen van de onder-
nemingen in eigen land, die de buiten-
landse konkurrentie niet aankunnen.
Vandaar dat protektionisme als nega-
tief aanzien wordt; het komt immers
neer op oneerlijke konkurrentie, en het
houdt inefficiënte bedrijven in leven,
wat in feite een verspilling van midde-
len is.
De laatste jaren is echter een

schizofrene toestand gegroeid, volgens
De.Clercq, De wereldhandel kende een
hoge vlucht, wat positief is. maar de
helft van deze groei komt op rekening
van een verhoogde invoer in de V.S.A.
De Amerikanen voerden zelfs veel
meer in dan ze uitvoerden, en zitten
dus, per saldo, in de schulden. Omdat
die schulden, en dus die invoer moeten
afgeremd worden, is er een sterke
protektionistische neiging in de
V.S.A., wat spanningen teweegbrengt
tussen de 3 grote handelsmogend-
heden: V.S.A., E.G. en Japan.

Belemmeringen
De belemmeringen voor de groei van
de wereldhandel zijn drievoudig. Een
eerste is het (verkeerd) ekonomisch
beleid van de westerse industrie-
landen.
In de V.S.A. zit de overheid zwaar in

de schulden; erger is dat zij daar
weinig om geeft. Door die laksheid is
de intrestvoet in de V.S.A. sterk
gestegen, wat "vandaag zeer duidelijk
zijn tol eist": het kapitaal, ook het
Europese, verhuist nu massaal naar de
V.S.A. omdat daar een grotere op-
brengst t~ rapen valt.
In Europa worstelen de onder-

nemingen nog altijd met logge regle-
menteringen en hoge lonen, zodat ze
zich moeilijk kunnen aanpassen (te
weinig fleksibiliteit) en de winsten laag
blijven. Verder is "de Europeseekono-
mie nog altijd niet Europees": met de
EEG hoopte men op een homogeen
Europees blok, maar tussen de landen
blijft een kneuterig protektionisme
bestaan. Jammer, want de ekono-
mische groei van een hecht Europees
zou veel groter zijn vergeleken bij de
situatie nu.
Vandaag de dag is het protektionis-

me zelfs weer in. Meteen een tweede
belemmering voor de wereldhandel.
Voornaamste reden voor dit neo-

protektionisme is volgens Willy De
Clercq "het aanhoudende mismanage-
ment van de wisselkoersen", wat ik
afkort tot het probleem van de dure
dollar, want ik wil eenvoudig blijven.
Vanwaar die dure dollar, en hier

wordt het even echt ekonomisch.
Zoals ik al zei, de Amerikaanse
regering zit met een enorme schuld.
Schuld moet vereffend worden, en
daar is geld voor nodig. De regering
wil er dus dringend kapitaal lenen;
daarmee vergroot zij de vraag ernaar.
en stijgt dus ook de prijs ervan,
namelijk de intrestvoet. De hele wereld

wil nu natuurlijk in dollars beleggen.
omdat de intrest in de V.S.A. zo
aantrekkelijk hoog is. Dollars zijn dus
zeer gegeerd, en daarom ook duur.
Nu is de dollar eigenlijk te duur. of

"overgewaardeerd", want zij wordt
geschraagd door een te zwakke Ameri-
kaanse ekonomie. Normaal heeft een
sterke ekonomie een sterke munt, en
omgekeerd. Maar hier wordt de wissel-
koers van de dollar kunstmatig hoog
gehouden door de grote vraag ernaar.
Een gelijkaardige redenering kun-

nen we ook maken voor de Japanse
yen, maar dan in omgekeerde zin: de
yen is goedkoop en te goedkoop voor
zo'n sterke ekonomie als de Japanse.
Een derde belemmering voor de

wereldhandel is de schuldenberg van
de ontwikkelingslanden (Argentinië,
Mexico ....). Het is een totaal nieuw feit
in de geschiedenis dat een soevereine
staat kan "failliet" gaan. Maar tot nu
toe werd het schuldenprobleem goed
in de hand gehouden. Toch is het
gevaar nog lang niet geweken. Om tot
een oplossing te komen, deed De
Clercq een aantal voorstellen. We
noteren vooral dat er niet nog strenger
mag gesaneerd worden in die landen;
de mensen zijn er nu al arm genoeg.
meer saneren is dus politiek on-
haalbaar.

Politiek
Tenslotte zag De Clercq dit alles als
een politiek probleem .. Laten varen
van eigenbelang en het afbouwen van
protektionisme, het hangt allemaal af
van politieke wil of onwil.
Ik vroeg me heimelijk af of iemand

als De Clercq dan geen leidende rol
geeft aan de vrije markt, in plaats van
aan de politiek, om een vrije wereld-
handel tot stand te brengen. Iets later,
bij de vragen, gaf hij een antwoord dat
hier past: "Men kan niet alles aan de
vrije markt overlaten, niet omdat ze
niet deugt. maar omdat de politici die
erin staan niet deugen l"

Jozef Vangelder

Onder deze titel organi-
seerde Polekar in sa-
menwerking (7) met

ekonomika donderdag 24 okto-
ber een boeiend panelgesprek.
Het drieledige team bestond uit
Philippe Nauwelaerts, assistent
aan het centrum voor entwikke-
lingsplanning van het RUCA
(Antwerpen), Rik Coolsaet, vei-
ligheidsspecialist van het SEVI,
de 'think tank' van de SP en
tenslotte Mark Heirman van Pax
Christi. Ieder had zijn specifieke
inbreng en ze vulden elkaar zeer
goed aan. Alleen spijtig dat voor
zo'n leerrijke uiteenzetting
slechts een dertigtal aanwezigen
waren.

Polekar staat voor politieke ekonomie
van de arbeid en denkt kritisch na over
bepaalde sociaal-ekonomiscbe pro-
blemen zoals arbeid, ekonomische
krisis, milieu .... Zij publiceerden o.a.
Crisis en Werkgelegenheid, Van eko-
nomische krisis tot erger, zeer recent
Het laboratorium van de crisis en
talrijke standpunten in De Nieuwe
Maand. Waarschijnlijk zal het hen ook
zuur opbreken dat de samenwerking
met Ekonomika enkel resulteerde in
het verkrijgen van een lokaal. Voor de
rest stuurden ze hun kat.

Foefjes
Philippe Nauwelaerts had bet in een
eerste punt over de tewerkstelling van
de militaire industrie. Dergelijke be-

Veto zoekt
Sommige mensen denken mis-
schien dat de wekelijkse Veto
zomaar uit de lucht komt vallen.
Dat is niet zo: Veto is er dankzij
de inzet van zijn medewerkers
(in casu studenten). Mensen die
geïnteresseerd zijn om mee te
werken zijn altijd welkom. Zo
zoeken wij nog steeds iemand
die hier de buroredaktie wil doen
(berichtjes samenvatten enlof
de agenda samenstellen). Ver-
der is er werk aan de winkel voor
lay-outers, fotografen, schrijve-
laars en zetters. Zo h elp je
meao m deVeto wekelijks uit de
lucht te laten vallen. Naar ver-
luidt is een behoorlijk aantal
mensen daar erg tevreden mee.

Veto zoekt
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is vereist. Dit kan enkel gebeuren via
een zekere staatsinmenging. Maar het
staatsinterventionisme mag geen ri-
gied karakter krijgen. De auteurs
grijpen voor hun teoretisch kader
terug naar de Franse "régulation"-
school. Deze wijst op de tijdelijkheid
en de omgevingsgebondenheid die aan
elk overheidsoptreden ten grondslag
zou liggen. Zo komen vele van onze
maatschappelijke procedures voort uit
een ekonomie, die gekenmerkt werd
door een reeds sterke monopolistische
ordening. Ook op loonarbeidsvlak
ontstonden monopolistische struktu-
ren (bijvoorbeeld de vakbonden). Dui-
delijk is dat deze strukturen, met de
geëigende staatsinmenging van dat
ogenblik, na de tweede wereldoorlog
voor een periode van ekstreme wel-
.vaart (in sommige gebieden) hebben
gezorgd.

Zaak is het nu rekening te houden
met de wijzigingen in de ekonomische
situatie en op basis daarvan een
nieuwe staatsstrategie te ontwikkelen.
Basisvereisten zullen onder meer zijn:
gedeeltelijke afbraak van een aantal
institutionele vormen (en verworven
rechten), hervorming van het over-
heidsapparaat, een (gedeeltelijk) in-
spelen op technologische innovaties,
sociaal-politieke vernieuwingen, inter-
nationaal overleg en ook enkele 'groe-
ne' gedachten.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (st u-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
'gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren. .

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. 1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Palfijn
In Veto nr. 4 (24 oktober 1985) schrijft
u in uw 'redaktioneel': "In een editie
van Palfijn, het kringblad van de
geneeskundestudenten, werden zelfs de
Medici tegen Atoomwapens als een
obskure groepering afgeschilderd."

Ik hoop dat uw lezerspubliek wijs
genoeg is om te begrijpen dat het hier
ging om een erg persoonlijk standpunt
van de toenmalige hoofdredakteurvan
Palfijn. Deze was er van overtuigd dat
politiek geladen tema's niet in Palfijn.
thuishoren. Hij vond dan ook dat het
zijn plicht was naast het onder druk
van het Medika-presidium toch ge-
plaatste artikel van de Medische
Werkgroep Tegen Atoomwapens een
ekstra-editoriaal te plaatsen waarin hij
onverbloemd de vredesbeweging
laakt, onze Oosterburen onbetrouw-
baar noemt, nog eens uithaalt 'naar al

. wat links van hem ligt en ons tenslotte
vriendelijk vraagt zijn tekstje niet als
reaktionair te bestempelen.

Deze hoofdredakteur werd kort
daarna bedankt voor zijn diensten.
Zijn ideaal om een apolitiek blad te
maken, was onhoudbaar; hij heeft het
zelf bewezen.

Het maatschappelijk gebeuren is
niet iets waar je je (zeker als jong
intellektueel) buiten kunt stellen. Des-

alniettemin is wel de tijd aangebroken
om ons eens te bezinnen over de
taalverwarring rond het begrip 'poli-
tiek'. Misschien kunnen we ons onder-
tussen ook al wel bezinnen over onze
opdracht de maatschappij menselijker
te maken zonder tijd te verspillen aan
de diskussie of we daarover wel mogen
diskussiëren ...

Kris Van Haecht,
Palfijn

Klapstuk in ILO
Mag ik de organisatoren van het
Klapstuk feliciteren voor hun uiterst
onbeholpen opvang van het (te) tal-
rijke publiek op 19 oktober in het ILO.

Na ongeveer een half uur haring in
een ton gestaan te hebben, werd de
meute toeschouwers losgelaten en
mochten ze drie proeven afleggen. De
eerste was een trap beklimmen, de
tweede was zich door een deur wringen
(ik voelde me solidair met die kameel
die in de knoop zat toen hij door het
oog van de naald moest) en de derde,
de moeilijkste overigens, was vechten
voor een zitplaats (de zwakken moes-
ten zich tevreden stellen met een stuk
trap (alhoewel zitplaats en trap na-
genoeg even luxueus gestoffeerd wa-
ren». En helaas, voor wie geslaagd was
in z'n territoriumafbakening was de
zege maar van korte duur (12 minuten)
en dan mochten we de zaal weer uit en
konden we ons voorbereiden op een
tweede veldslag.

Misschien ben ik wel ouderwets en
voel ik niet avantgardistisch genoeg als
ik denk dat hedendaagse kunst ook
kan in een milieu waar de toeschouwer
voor vol aanzien wordt. Of dienen wij,
het publiek, alleen maar als geld-
schieters en applausmakers die bereid
moeten zijn alles te verdragen zolang
we al was het ook maar een glimp van
het scenisch gebeuren mogen proeven.

Gebrekkige organisatie aanvaarden
omdat het gedans goed is, is een te
brave en slappe houding en dat had ik
niet verwacht bij het Leuvense pu-
bliek.

Polekar is een Leuvense
bundeling van ekonornis-
ten, sociologen en andere

intellektuelen, die geregeld in-
teressante werken publiceren o-
ver ekonomisch-maatschappelij-
ke temata. "Uitroeing" van
maatschappelijke ziektever-
schijnselen is een basisoptie van
deze groep, waarvan de bena-
ming staat voor 'POlitiek, EKo-
nomie en ARbeid'.

Vrij recent werd door hen bij de
krisisuitgeverij Kritak een boek ge-
publiceerd onder de titel: "Het labora-
torium van de crisis - debat over een
nieuwe maatschappelijke ordening".
Of de interessante gedachten uit dit
werk enig gehoor zullen krijgen bij het
beleid zal wellicht ter diskussie staan
de volgende maanden. Zeker is dat in
dit werk noch het pure staatsinterven-
tionisme, noch het pure liberalisme
enige aanhang krijgen.

Basisvaststelling van waaruit ver-
trokken wordt is de niet te loochenen
krisis. Het betreft hier een grote,
strukturele krisis, die meerdere maat-
schappelijke nivo's doorkruist. Een
aantal partiële verklaringen voldoen
dan ook niet. Zo..is de oliekrisis niet
voldoende om te verklaren waarom
het westers ekonomisch systeem zo
afhankelijk blijkt van één basispro-
dukt, noch waarom de werkloosheid
bleef stijgen na de prijsdalingen van dit
produkt. Ook de lageloonlanden, de
. te hoge loonlast, het verzwakken van
de technologische innovaties (hebben
zij trouwens veel afzet ?), de verzadigde
afzetmarkten en de "nefaste rol van de
staat" kunnen elk op zich volgens deze
studie geen eksklusieve verklarings-
grond vormen.

Gaat de krisis van de marktekono-
mie de problemen van het staats-
optreden niet vooraf? Een vraag die
door de auteurs uitdrukkelijk gesteld
wordt. Duidelijk is wel dat zij nergens
het pure, harde liberalisme als de
oplossing zien. Een sociaal korrektiefJohan Eeckeloo

Bewapening en ekonomie
(vervolg van p. 1)

Toch zijn er hier een aantal be-
merkingen bij te noteren. Het debat
rond Eureka koncentreert zich rond de
maatschappelijke keuze welke techno-
logie we willen in de 21ste eeuw.
Moeten we ook niet denken aan een
aangepaste technologie voor de derde
wereld?

In welke mate wil Frankrijk met
Eureka haar hegemoniale rol inzake
technologie in Europa vergroten?
Vragen waarop momenteel nog geen
antwoord kan gegeven worden.

Duizelingwekkende
bedragen

Mark Heirman van Pax Christi stelt de
bewapening versus de wereldontwik-
kelingsproblematiek. Hoe meer er
voor bewapening uitgegeven wordt,
hoe minder er overblijft voor ontwik-
keling. De VS zijn daar een treffend
voorbeeld van. Van '80 tot '85 zijn de
bewapeningsuitgaven reëel met 40 %
gestegen, dit ten koste van een enorm
deficit, besnoeiing in de sociale uit-

gaven en de uitgaven voor ontwikke-
lingssamenwerking. En nu komt de
klap op de vuurpijl. De jaarlijkse
militaire uitgaven over gans de wereld'
bedragen 1000 miljard dollar (=
50.000.000.000.000 BF). Om een idee
te geven welk een ontzaglijk bedrag dit
wel is, geeft Heirman enkele referentie-
punten. Het is zoveel als de totale
produktie van alle ontwikkelings-
landen samen en ongeveer 6% van de
wereldproduktie.

Voor de uitroeiing van de pokken
op wereldschaal was er 73 miljoen
dollar nodig. Om de wereld te ver-
lossen van malaria, zou er 450 miljoen
dollar nodig zijn. Om de hele derde
wereld te voorzien van drinkbaar
water - nu beschikt-daar geen 20 %
over - wordt geschat dat er zo'n 7
miljard dollar nodig is. Om iedereen
van de basisbehoeften te voorzien,
d.w.z. huisvesting, alfabetisatie, ge-
zondheidszorg, voedselvoorziening,
zouden zo'n 200 miljard dollar vol-
staan. Stel dat dit projekt gespreid
~ordt over 10 jaar, dan dient er elk
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jaar 20 miljard dollar oftewel 2%
minder uitgegeven te worden aan
bewapening.

Op de vraag vanuit de aanwezigen
hoe de vicieuze cirkel van de bewa-
pening kan doorbroken worden, ant-
woordde Coolsaet dat de enige manier
erin bestaat om éénzijdig je wapen-
arsenaal te verminderen met 50 %, dan
nog kan je de andere 12 keer ver-
nietigen. Militair riskeer je dus niets,
maar politiek kan het zeer verregaande
gevolgen hebben, zodat bijvoorbeeld
een kettingreaktie volgt van het Krem-
lin. Met de huidige vernieuwing aan de
Russische top vergroot die kans zelfs.
Konkrete voorstellen zijn bijvoorbeeld
de verwijdering van de 16 kruis-
raketten in Florennes of een akkoord
over een chemische vrije zone in
Europa. En toen heerste er een doodse
stilte, besloot hij. '

Inderdaad, ontwapenen om te ont-
wikkelen is zo te zien géén loze slogan.
Jammer dat zoveel ontmaskerde feiten
voor zo weinigen waren voorbehou-
den. Het mobilisatievermogen van
Ekonomika om TO's te organiseren
blijkt anders wel erg hoog te liggen.

Ekskuseer dat ik alsnog een poging
doe om u een geweten te schoppen.
De waarheid is bikkelhard en is best
niet gekend. De beste manier om je
verantwoordelijkheid te ontlopen is
ervoor te zorgen dat je je niet bewust
bent van je verantwoordelijkheid.

Marc Sys

teorieën proberen op te vangen. Zo
ontstaat er bijvoorbeeld een heel
nieuwe benadering van nutsmaksima-
lisatie.

Het daaropvolgende onderdeel
houdt zich bezig met een studie van de
gebreken van de overheidsvoorzienin-
gen. Twee zaken springen in het oog:
de selektiviteit van de voordelen-
toekenning en de inkompetentie van
sommige (politiek) benoemden. Ver-
betering van de overheidswerking
zal dus maar kunnen met een ruimere
kontrole van de demokratische instel-
lingen op de ambtenarij en met het
bieden van een beter inzicht in de
overheidswerking aan de burger. Dat
één en ander nog veel werk zal vereisen
is wel duidelijk.

Zeer boeiend is tenslotte nog het
laatste hoofdstuk over "de; ecologische
crisis". De auteur volgt zeker en vast
niet de groene beweging in haar
denken. Toch is het volgens hem tijd
een aantal milieuproblematieken ook
ekonomisch te definiëren. Vertrek-
punt van zijn uitleg is dat wij leven in
een sterk gedifferentieerde samen-
leving, waar elke taak volledig uit-:
gevoerd wordt in een apart deel-
systeem. Gevolg van dit alles is de
beperkte rationaliteit van elk deel-
systeem (bijvoorbeeldgoedkoop pro-
duceren, zonder rekening te houden
met bepaalde konsekwenties). Tevens
is er slechts een .zeer losse integratie
van alle systemen, door het ontbreken

Lord, Henry Ford van een centrum (vroeger was bijvoor-
De rest van het boek houdt zich inet beeld de godsdienst een centrum, dat
een aantal van deze elementen bezig. alles integreerde). Daarnaast komt
Zo handelen drie hoofdstukken over dan nog de sterke groei-impuls van
de organisatie van de arbeid in de dergelijke maatschappij, gegrondvest
bedrijven. Historisch gezien was er de op de groeidrang van elk subsysteem.
middeleeuwse "middenstands"-struk- Nu is het wel zo dat bepaalde
tuur, die deels tot in de manufakturen systemen een veel grotere groeimoge-
behouden werd. Taylor zou dan lijkheid hebben. Zo kan op louter
bekend worden als de man die met de producerend vlak (nog altijd) geweldig
kronemeter het werk ging onder- sterk gegroeid worden. Andere maat-
verdelen in deeltaken. Elke arbeider schappelijke deelsystemen kunnen
werd een soort "Modern Times"- echter niet alle evoluties zonder pro-
Charlie Chaplin, met een zeer be- blemen doorstaan. Twee dergelijke
perkte, aan een hoog ritme uitvoerbare systemen zijn het milieu en de mens
taak. (denken we maar aan de stress-

T~~h z~.u het pas H.~nry. t:_ord (en verschijnselen). ..
tegelijkertijd Keynes) zijn die met dit Los van de huidige, puur ekono-
systeem echt exonomisch voordeel zou mische krisis van voorbijgaande aard,
doen. Ford snapte immers dat het komen we steeds meer in kontakt met
allemaal goed en wel was de arbeid zo een strukturele, ekologische krisis. Dit
goedkoop mogelijk te organiseren, omdat ons milieu ver het einde van zijn
maar zijn produkten moesten ook nog rekb.~arheid be~eikt h~eft. Volgens de
gesleten worden. Langzaam aan zou' s~hnJver v.a~ dit stuk IS er echter nog
dan ook een betere loonsituatie met mets definitiefs gebeurd en kan zelfs de
een systeem van sociale zekerheid groeidynamiek hernomen worden.
ontstaan. Tot 1975 nam dit Fordism~ Mits enige voorzorgen, weliswaar. De
een hoge vlucht. schrijver merkt trouwens op dat op

Sindsdien merken wij een afbraak middellange termijn het wel nodig zal
van de vroegere groeistrategie. De zijn om het roer om te gooien en de
arbeiders krijgen geen loonopslagen g:.oei ~e beperken. Maar volgens hem
meer en de problemen van de traditio- zijn dIt nog zorgen voor later. Zijn
nele loonarbeidsverhouding komen slotsom is dat er ondertussen een
bovendrijven. Nieuwe vormen van milieuzuinige groei moet uitgewerkt
arbeidskontrakt, van tleksibiliteits- worden. Tegelijkertijd moet er wat
eisen Ikomen aan -de oppervlakte. gefrutseld worden aan de inkasserings-
Tevens ontstaat een sterke polarisatie grenzen van de andere subsystemen.
in de arbeidsstruktuur : aan de ene Zo moeten de mensen weer meer met _.......
kant een vrij homogene kern van elkaar in kontakt gebracht worden in
hooggeschoolden (met leuk werk, plaats van hen te laten voortmodderen
goede mogelijkheden ...), aan de an- In het groeiende individualisme.
de re kant van de ladder de "drop- Dit alles lijkt hem "een vooruitgang
outs" (service-werk met geringe vast- tegenover de twee andere mogelijk-
heid van werk, geen inspraak ...). heden: doen alsof onze neus bloedt en
Gegevens genoeg om over na te recht op een ecologische krisis af-
denken in het kader van een maat- stevenen of rabiaat de groei stilleggen
schappijstabiliserende herregulatie. onder een soort van ecodictatuur." We

\ zullen elkaar dus nog eens moeten
spreken over een tiental jaren. Onder-
tussen toch een aanrader.De God "Markt" faalde

De andere hoofdstukken hebben het
meer over het marktdenken. Een
eerste hoofdstuk toont ons aan op
welke manier de neo-liberale denkers
de tekorten uit de vroegere liberale

Toon Boon C

Polekar (9 auteurs), Het laboratorium
van de crisis, Kritak, 1985, 176 blz.
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Wijlen rektor De Somer beweerde ooit het
volgende: ..Akademische Raad moet eigenlijk een
praatbarak zijn. zonder formele bevoegdheid
vanwege studenten en wetenschappelijk personeel.
Deze mensen hebben een signaalfunktie ten
aanzien van de akademische overheid. Dit is meer
dan voldoende. Formele inspraak of meer inspraak
is niet wenselijk." Hoe zouden jullie je taak op de
Akademische Raad omschrijven?
Kris Vervloet: ..Dit citaat van De Somer geeft
geen al te positief beeld van ons. Ik ben er vast
van overtuigd - anders zou ik mij geen
kandidaat gesteld hebben - dat inspraak toch
wel belangrijk is voor ons en dat wij dan ook ons
best doen om wat inspraak te hebben.»
••We zitten daar niet enkel om signalen door te

geven van wat' wij opgevangen hebben. Wij
willen wel degelijk mee beslissen. Het is evident
dat dat niet voor alle zaken gaat die daar
besproken worden. Er zijn echter, in het verleden
duidelijke voorbeelden waaruit blijkt dat studen-
ten daar iets te zeggen hadden.»
«Je moet dat niet te idealistisch voorstellen

natuurlijk, het blijft misschien beperkt, maar ik
denk niet dat je daar moet naartoe gaan met het
vooroordeel 'ik zal daar toch maar gewoon
zitten' ,»
Bart Keunen: « Ik sluit mij daarbij aan, maar ik
zou zelfs zeggen dat zonder formele inspraak
vanwege studentenafgevaardigden en vanwege
bet personeel, Akademische Raad inefficiënt is.
Er kan een heel grote inbreng zijn. In eerste
instantie door voorstellen te doen en er ook
formeel op aan te dringen dat die voorstellen
goedgekeurd worden door de voltallige raad.
Een probleem is wel dat er op Akademische
Raad weinig gestemd wordt, men werkt namelijk
met een konsensusmodel.»
«Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan iets dat nog

onlangs gebeurd is: de verkiezing van de BAR
(Bureau Akademische Raad, nvdr). Ik kan mij
niet voorstellen dat studenten en wetenschappe-
lijk personeel wel in de AR zouden zitten, maar
niet het bureau van die raad zouden bepalen. Dat
zou betekenen dat wij daar alleen maar zouden
zitten om te luisteren. Ik denk dat wij' daar
evenzeer zitten om onze stem te laten horen.»
Patriek De Pooter: "Ik zie mijn taak drievoudig.
Ten eerste informatie inwinnen op de verschil-
lende vergaderingen van Akademische Raad,
zeker in het begin als men nog niet is ingewerkt.»
«Vervolgens die informatie onmiddellijk

doorspelen aan de studenten en dan zien of er
gegronde problemen zijn. Op de volgende
vergadering kunnen die dan teruggespeeld
worden naar de akademische overheid voor

ie&food zijn en echt realistisch
hrinen overkomen ...
.(Tenslotte - gezien de situatie van vandaag

- schept het ook de mogelijkheid om op een
ontspannen manier kontakt te hebben met de
mensen van de andere studentenoverkoepeling.
Het zal bijvoorbeeld nodig zijn om voor elke
akademische raad met de andere studenten-
afgevaardigden aan tafel te gaan om te zien waar
er overeenkomsten zijn, om dan gezamelijke
standpunten in te nernen.»
Veto: Een vaak gehoorde uitspraak is deze: "een
studentenvertegenwoordiger is een medebeheer-
der van de universiteit en moet als dusdanig het
belang van de universiteit boven het eigen
korporatistische belang stellen".
Bart Keunen: ••Ik vind dat een absurde uitspraak.
Het is een realiteit dat je op een universiteit met
verschillende groepen zit die een andere visie
hebben op wat een universiteit is en die vanuit
hun eigen positie - in ons geval als student - de
richting die de universiteit moet uitgaan, bekend
maken. Er bestaat niet zoiets als 'de universiteit'
en 'het beleid van een universiteit'.»

Werkingspunten
Veto: Welke konkrete topics zullen er dit jaar
vanuit de studenten op akademische raad gebracht
worden?
Bart Keunen : "Vanuit kringraad gaan vooral
zaken naar voren komen die de onderwijs-
hervormingen aangaan. Een eerst punt is de
hervorming van de aggregatie. Iets waar we al
jaren rond bezig zijn.»
«Een goede didaktiek is ook belangrijk: Daar

hebben we nog geen konkrete plannen rond,
maar dat treedt altijd gedurende het jaar op de
voorgrond.» '
«Het derde is ook al iets dat jaren in de lucht

hangt en misschien breekt het dit jaar door. Het
betreft de hervormingen op de wet van de
akademische graden. Als dat ooit komt dan denk
ik dat dat het belangrijkste werkingspunt zal
worden.»
Patriek De Pooter: «Binnen de Krul zal er in de
werkgroepen Krul-sociaal en Krul-onderwijs
gewerkt worden rond de eerstekanstudenten.
Vooral de studiedruk - een groot woord - en
het doceergedrag van de professoren zullen op de
voorgrond treden. In eerste instantie door
middel van bepaalde enquètes die we gaan
organiseren. Met de resultaten die we daarvan
zullen hebben zullen we toch zeker voor het einde
van het akademiejaar op AR verschijnen.»
Rudy Lanssens: .(In verband met de studiedruk is
er op kringraad ook sprake geweest om het
voorstel in verband met de kontrole-kommissie
dat twee jaar geleden is afgeketst, terug te gaan
bekijken.»

Over medebeheer en vertegenwoordiging

DE STUDENTEN OP
,

AKADEMISCHE RAAD

Veto: Een kontrole-kommissie?
Rudy Lanssens: «Deze zou nieuwe programma's
moeten kontroleren. De laatste kringraad werd
reeds geopperd om dat terug uit de kast te
halen.»

Representativiteit
Veto: In de Leuvense kontekst wordt er dikwijls
kritiek geleverd op de studentenvertegenwoor-
digers en meer specifiek op hetfeit of en hoe zij de
mening van Jan Modaal überhaupt kunnen
vertolken naar de akademische overheid toe. Hoe
kan je de wensen. verwachtingen. verzuchtingen
van de studenten en hun kringen kennen?
Patriek De Pooter: «Binnen Krul is dat misschien
gemakkelijk, in die zin dat er een CO (Centraal
Orgaan, nvdr) bestaat. Dat orgaan vergadert
elke zondag en de presessen of afgevaardigden
van de presidia zitten daar. Daar komen de
konkrete problemen van bepaalde fakulteiten
aan bod, onder meer ook diegene die voor
akademische raad kunnen gebracht worden. We
hebben dus onmiddellijk kontakt met de
verschillende fakulteiten. »

«Daarnaast kan je ook kontakt opnemen met
mensen van de fakulteit zelf: professoren,
assistenten, ... Zo kunnen we zien of het echte
problemen zijn die voor akademische raad
kunnen gebracht worden.»
Bart Keunen: «Wij beperken ons vooral tot
onderwijswerking. In Kringraad zitten zowel
presessen als onderwijsafgevaardigden (meestal
twee mensen per kring). Deze mensen hebben
rechtstreekse banden met de onderwijswerk-
groepen binnen de kring en de presidia. Op die
manier komen wij te weten wat er binnen de
kring leeft.»
Veto: Bepaalde kringen komen (bijna) nood naar
de kringraadvergaderingen?
Kris Vervloet: ..Je hebt altijd problemen als je
met bepaalde systemen werkt. Als die mensen
niet komen, en we zien op de agenda van AR een
punt staan dat toch betrekking heeft op een kring
die we nooit of zelden zien, en waar we
informatie over nodig hebben, dan moeten we er
zelf naartoe stappen. Wat dus ookgebeurt. Het is
niet omdat die mensen niet komen dat we
zeggen: 'Ja. dat moeten ze zelf maar weten'.»
Bart Keunen: ..Het is wel zo dat kringen die na
verloop van tijd niet meer naar kringraad
komen, een uitnodiging voor alle volgende
vergaderingen blijven krijgen. Als ze een punt
belangrijk vinden komen ze gewoon naar
kringraad. De kansen worden gegeven.»

Patriek De Pooter: «Binnen Krul bestaan
dergelijke problemen niet. De werkgroepen
funktioneren - zeker dit jaar - vrij goed. De
mensen van de, verschillende kringen zijn in die
werkgroepen aanwezig. De problemen worden
daar besproken en gaan dan naar het CO. Op die
manier weet de AR-vertegenwoordiger wat hij te
doen heeft, welke kringen of fakulteiten hij moet
kontakteren. »

Veto: De uitnodigingen voor AR komen over het
algemeen drie of vier dagen voor de vergadering
toe. De agenda is dus vrij laat bekend. Hoe gaje
dan konkreet te werk?
Bart Keunen: «Dat is dus rennen. Vorig jaar was
er een probleem met Pol en Sok. Ik ben dan
donderdag namiddag en vrijdag de hele dag bezig
geweest om die mensen te kontakteren. Het
probleem was dan dat ik van de ene kant naar de
andere gestuurd werd, en dat de laatste persoon
zei: 'wat de vorigen gezegd hebben, die weten
daar ook niets van, ik ben diegene die dat op
fakulteitsraad goedgekeurd heb, de kring staat
daar achter.' Pas dan kan je zoiets goedkeuren,
maar dat is dus rennen.»

echt moet beslissen op zo'n moment dat je dat
kunt in de geest waarin er altijd gedacht wordt.
Het is misschien gevaarlijk om zo het heft in
handen te nemen ...»
Veto: In zo'n 'noodsituaties' wordt ervoor geop-
teerd om één of ander vertragingsmaneuver uit te
voeren?
Bart Keunen: «Het is vaak zo dat de mensen op
AR denken dat wij carte blanche hebben van
onze organisatie. Vorige AR was er bijvoorbeeld
de kwestie van de vrijstellingen en wij wilden
daar niet over beslissen zonder kringraad te
raadplegen. Toen heeft men geargumenteerd dat
wij toch een mandaat hebben gekregen. Hun
optiek is duidelijk anders dan de onze. Decanen
zijn mensen die een mandaat hebben gekregen.
Bovendien hebben ze een beleidsverantwoor-
delijkheid. Wij zijn afgevaardigden en wij
hangen totaal af van een organisatie ...

Principes
Veto: Moet een studentenvertegenwoordiger prin-
cipieel het grote gelijk verkondigen of moet hij/ zij
(soms veel) water in de wijn doen om een haalbaar
kompromis na te streven?
Patrtiek De Pooter: «Vooraf is er over de meeste
zaken al gepraat ophetCO. Enmen weet ook wel
wat er haalbaar is binnen AR. Meestal is het zo
dat men twee voorstellen uitwerkt. In die zin dat
men zegt 'stel dat voor en als het niet lukt dan
moet er een kompromis gevonden worden'. Dat
kompromis is dan ook datgene wat we tenslotte
willen bereiken. Met andere woorden, men gaat
de situatie toch al enigszins forceren.»
Kris Vervloet: «Het is natuurlijk zo dat als je over
iets veel gesproken hebt en je daarover een
standpunt ingenomen hebt dat juist blijkt te zijn,
je niet op zo'n vergadering in één twee drie gaat
zeggen: 'OK, dat is ook goed'. Je gaat zeker eerst
iets fatsoenlijk verdedigen .»
Bart Keunen: «Ik denk dat er bepaalde kwesties
zijn waar men snel een beslissing moet nemen. Je
moet daarbij opmerken dat de AR ook zonder
studenten draait, men zal desnoods iets er door
krijgen ronder dat de studenten er mee akkoord
gaan. Dan is het de bedoeling om nog zoveel
mogelijk de deur open te houden, dat de
studenten er in de toekomst nog iets aan kunnen
veranderen ...
«Ik denk bijvoorbeeld weer aan de 'vrijstel-

lingen' waar wij voor een beslissing werden
geplaatst. Wij hebben daar geprobeerd - en ik
denk dat het ons gelukt is - om de deur open te
houden. Maar dat is iets anders dat water bij de
wijn doen. Dat is een kwestie van taktiek."

Eten en vooral ... drinken
Veto: Een praktisch probleem om af te sluiten. In
hoeverre kan je als studentenvertegenwoordiger
ingaan op de 'geschenkjes' (etentjes, recepties ... .)
zonder jezelf te prostitueren of als verkocht over te
komen?
Patriek De Pooter: ..Ik vind de termen vrij kru
gesteld. Persoonlijk heb ik nog geen enkele
uitnodiging ontvangen behalve dat etentje na de
AR. Ik denk datje door op bepaalde uitnodigin-
gen in te gaan zeker kontakt kunt hebben met
dekanen, professoren, misschien met de lektor
zelf." .
«Er kan dan informeel gesproken worden over

bepaalde zaken. Zoals ik het ervaren heb binnen
AR zelf wordt er bij het eten evenzeer overleg
gepleegd. Ik denk dus dat het niet in die termen,
of zo cru moet gesteld worden. Het kan ook
interessant zijn ...
Kris Vervloet: «Ik zou daar willen aan toevoegen
dat er (al dan niet persoonlijke) voordelen aan
verbonden zijn .»
Bart Keunen: «Dat is het gevaar, die voordelen ...
Kris Vervloet: «Ja, maar in de wandelgangen
gebeurt er veel. Als je eens met de mensen
persoonlijk kan praten kan je veel meer ie weten
komen dan wanneer dat zo op tafel moet gegooid
worden."

Veto: Hoe zit dat bij Krul? Bart Keunen: «Ik persoonlijk heb als devies dat ik
Patriek De Pooter: ••Dan gaan we direkt naar de wat niet rechtstreeks verband houdt met mijn
kringen, er wordt geen CO meer voor samen- taak als afgevaardigde en dat mij aangeboden
geroepen. Maar ik denk toch dat de meeste wordt, niet doe als het mij niet interesseert.»
problem:n vooraf reeds informeel gekend zijn. Rudy Lanssens: «Ik denk dat er nog iets
M~estal IS men dan al over een bepa.alde zaak belangrijk is aan die recepties en die etentjes. Er
gemformeerd en moeten alleen de kringen nog zijn stemmen die zeggen dat je daar niet moet aan
gekontakteerd worden.;» meedoen, je moet het afstappen na de vergade-
Bart Keunen: «Toch niet, ik denk dat we dan ring, je moet daar niet den onnozelen gaan
vooral spreken over programmahervormingen uithangen of u laten omkopen om het zo te
in één of andere fakulteit. Daar is het grote stellen ...
probleem dat zaken die door de kring heel - ••Dat je daar verder praat met die mensen in de
belangrijk zijn bevonden op de fakulteitsraad wandelgangen is belangrijk, Maar ik denk ook
niet besproken worden op kringraad. Dat wordt dat het belangrijk is dat als je het altijd kordaat
dan afgehandeld als een interne zaak. Als we afstapt na de vergadering je het moeilijker krijgt
daarmee op kringraad komen, moet alles terug om als gesprekspartner aanvaard te worden. Ik
opgevist worden. Bij die doorstroming loopt ook denk dat je dan in de hoek gedrumd blijft van
wel wat mank, zodat de AR-afgevaardigden op 'kijk de studenten die hier een beetje op hun poot
eigen initiatief nogmaals die hele kwestie moeten komen spelen, maar die we eigenlijk niet au
doorlopen.» sérieux moeten nemen.' Terwijl, als je ook met
Veto: Wat met de meldingsplicht naar de die mensen nadien e~ns aan ta~el gaat. zitten,
studentenoverkoepelingen toe? Hoe zit het dan eventueel eens een pint g~at drinken, Je m~r
achteraf (onder meer na een 'loopnummertje') als beschouwd wordt als ~.edehd van d.evergadering
er bepaalde beslissingen genomen zijn op AR? en. er dus gemakkelijker naar Je wordt ge-

luisterd .»
Patriek De Pooter: «Het is ook een aspekt van
sociaal leven."

Kris Vervloet : «Dat zijn moeilijke situaties, maar
ik denk dat je toch vooropstelt om in de mate van
het mogelijke alles te bespreken met meer
mensen. Dan weet je meer en heb je meer
voorstellen, alternatieven dan alleen. Je weet in
.welke geest er gedacht wordt, en ik denk dat als je

Dirk De Naegel
(met medewerking van Peter Mostrey, Wouter

Colson)
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GALNa de paus nu ook Freek De Jonge

Op bedevaart in België
~~~'>V' •••• - •••• - ••••.•••• ~. • •••••• ." bedevaartplaatsen: Managua (Nicaragua), Lourdes

(Frankrijk), Kaatsheuvel (Brabant), Barleheim (Fries-
land), Muiderberg, Toronto (Canada), een om politieke
redenen niet nader genoemd land, de kermis, Circus
Knieval en een ego-terapeut die onbekend wenst te blijven.

Dat 'De Bedevaart' een zoek- en tasttocht is, wordt nog
eens duidelijk beklemtoond in het programmaboekje
waar Freek De Jonge zijn toneelpersonage (Freek zelf?)
beschrijft als:
«een pelgrim op gevoel
die doorgaans doolt door dode straten
hij heeft de veiligheid verlaten
met slechts onzekerheid als doel»

Freek De Jonge is al jaren een 'krak in het vak'. Meer
dan 10jaar('68 tot 79) vormde hij met Bram Vermeulen de
eigen-aardige en kontroversiële kabaretgroep 'Neerlands
Hoop'. Hun programma's, een mengeling van scherpe
aktualiteit en levensfilosofie, waren steeds gekenmerkt
door een sterk anti-karakter: zowel op formeel als op
inhoudelijk vlak willen Freek en Bram breken met het
traditionele, gevestigde kabaret, Ze willen hun publiek uit
hun gemakkelijke, passieve lachpositie halen, hun
bewonderaars voortdurend 'pakken' en shokkeren met
seksuele allusies, met ongewoon gedurfde onderwerpen,
met verbale grofheden en met leuke konferences waarin
het publiek zijn eigen gebreken weerspiegeld vindt.
Ongewoon voor het kabaret van toen waren ook die
ongenuanceerde kritische sociaal-geëngageerdheid en het
verrassend grote aandeel van de (pop )muziek. Toenmalige
kritici beschreven deze vorm van kabaret, die tot dan toe
totaal ongekend was, met de t~passelijke term 'kritisch
en vermakelijk muziekteater' .

In december '79 gaat Neerlands Hoop uit elkaar. Bram
Vermeulen blijft verder muziek maken, Freek De Jonge
vervolgt de ingeslagen weg van konferencier. Zijn
artistieke aanpak heeft nauwelijks enige invloed van het
vertrek van Bram ondergaan. Zijn programma's blijven
'anders' en zijn nog steeds gekenmerkt door boven-
vernoemde anti-elementen.

In de soloprodukties wordt wel resoluut afstand
genomen van de sociaal-geëngageerde houding (uit de
Neerlands Hoop-periode). Freek De Jonge schijnt niet
langer bekommerd om de wereld en zijn problemen maar
spitst zijn aandacht vooral naar het individu en diens strijd
met zichzelf en met de hem onderdrukkende instanties om
zich heen. Zijn programma's zijn een pleidooi voor
individualisme en verzet tegen elke vorm van bevoogding.
leder mens moet zichzelf kunnen zijn, bevrijd van alle
invloeden van buitenuit.

Deze strijdbare houding, die zijn toppunt bereikt in 'De
Mars', heeft in de laatste programma's wel aan kracht
verloren. En 'De Bedevaart' betekent geen breuk in die
recente evolutie. In zijn interview met Johan Thielemans
in het kunstprogramma 'Eiland' (september 85) ver-
klaarde Freek immers dat hij als individu, als kabaretier in
'De Bedevaart' op zoek is naar vervulling en die denkt te
vinden in de nederigheid: hij wil met zijn artistiek werk tot
een buiging voor het 'grote' komen.

'De Bedevaart' zal niet te zien zijn in Scherpenheuvel,
Banneux of Lourdes maar wel in de Leuvense stads-
schouwburg op donderdag 7 november om 20.00 u.

Freek De Jonge, de kleine, grappige', leuk
gebrilde Nederlandse kabaretier en vroe-
gere vriend van Bram Vermeulen, toert

momenteel met zijn achtste soloproduktie 'De
Bedevaart' door Vlaanderen en doet hierbij op
donderdag 7 november ook onze studentenstad
Leuven aan. Een niet alledaagse gebeurtenis die
iedereen die graag veel en hard lacht, niet mag
missen.

'De Bedevaart', waar ondertussen ook ern verfilming
wordt van gemaakt met als titel 'Vergeet mij niet', kan
gezien worden als een verderzetting van 'De Mars' (het
enige soloprogramma waarmee Freek De Jonge tot nog
toe naar Leuven kwam (januari 1982). '

De verende kadans van de soldatenpas uit de 'De Mars'
wordt hier verruild voor een devoot geschuifel op de
knieën. Het hoofdpersonage is een individu op zoek naar
een vervulling die voor hem te vinden is in de nederigheid,
de buiging voor het 'grote', het door de knieën. gaan voor
een grotere kracht. Samen met het toneelpersonage kruipt
het publiek op zoek naar die vervulling langs volgende Luk Raeymaekers

Staande' ovatie voor Daphnis é Chloé
Daphnis en Chloé behoren tot die grote

myten van de mensheid die de liefde
bezingen. Het tema van de twee geliefden

die gered worden door de bosgod Pan, heeft zijn
weg gevonden door de Europese kultuur in
opera, operette en ballet. Jean-Claude Gallotta
liet het (overigens als dusdanig vrij onbekende)
verhaal terzijde om alleen de essentie, de liefde, te
bewaren.

Niet alleen vanwege de gelijke tematiek dringt er zich een
vergelijking op met de reeds vroeger besproken voor-
stelling Double Duo van Karole Armitage. Beide pro-
dukties verwijzen immers heel sterk naar het klassiek
ballet. De bewegingstaal van Armitage is, ondanks
belangrijke toevoegingen, in wezen klassiek. Van Daphnis
é Chloé daarentegen wordt gezegd dat het Gallotta's
antwoord zou zijn op'het oude ballet. Inderdaad is het
bewegingspatroon zeer vrij, al worden ook arabesques en
attitudes in de dans geïntegreerd. Gallotta, in de rol van de
bosgod Pan, danst ook als een faun, met hoekige
bokkesprongen, lopend op de hielen en met opgestoken
duim. Belangrijker lijkt me echter dat Gallotta in deze
produktie soms toch streeft naar hoogtepunten in de
beweging, naar het innemen van posities, waardoor naar
mijn gevoel deze voorstelling toch niet zó ver afstaat van
bepaalde vormen van Hedendaags ballet. Zowel Armitage
als Gallotta hebben de traditionele narratieve struktuur
verlaten voor een direktere aanpak. Ekspressie en
abstraktie wonfen bij beiden in een hoogst persoonlijke
stijl overstegen .

(

Samen bewegen
Het grote verschil tussen Double Duo en Daphnis é Chloé
ligt echter in de behandeling van het tema. Dat blijkt al
duidelijk uit de muziek. Bij Armitage keiharde perkussie,
een stortvloed van agressieve klanken die alle kontakt-
mogelijkheden In de kiem smoren. Tijdens de voorstelling
van Daphnis é Chloé daarentegen speelt Henri Torgue
links vooraan op het podium op een vleugelpiano, heel
gevarieerd, heel melancholisch. Henri Torgue, die van

zichzelf zegt dat zijn belangrijkste eigenschap als musikus
is dat hij die deuntjes die iedereen wel eens in zijn hoofd
heeft in echte muziek kan vertalen. Daar waar Lennon en
Armitage eigenlijk meer elkaars tegenspelers waren, is het
opvallend hoe Chloé en haar partner Daphnis/Pan steeds
samen bewegen over de scene, elkaar voortdurend
aanraken met van die tedere gebaren en in elkaars armen
springen, in de meest onmogelijke posities. De opeen-
volgende solo's,pas de deux en trio's ademen een beheerste
en verfijnde rust uit. Het is merkwaardig dat Daphnis é
Chloé veel zinnelijker overkomt dan Double Duo, waarin
precies een erotisch getinte verhouding het hoofd tema
vormt.

In Double Duo dansen Lennon en Armitage hun eigen,
hoogstpersoonlijke relatie. Door de liefde in een mythisch
kader te situeren, wil Gallotta dit individuele nivo
overstijgen. De derde (Daphnis denkt Pan en Pan is de
geliefde) doorbreekt de individualiteit van het ogenblik en
opent op de abstraktie. Geen psychologie meer, maar de
absolute struktuur van de liefde zelf. Door de direkte, niet
narratieve dansstijl wordt die universaliteit heel knap
uitgedrukt.

Beide voorstellingen worden tenslotte ook gekenmerkt
door een grote dosis humor, al is deze van Armitage
speelser in de relaties en bij Gallotta wat zachter, intiemer
en tederder, vaak licht absurd.

Lof
Een korte vergelijking tussen Double Duo van Karole
Armitage en Daphnis é Chloé van Jean-Claude Gallotta
leek me zeer revelerend. Beide voorstellingen verschillen
- ondanks een gelijk tema - grondig van opzet en
struktuur. Armitage lijkt me een kind uit de grootstad,
New-York/Parijs, koel en agressief, met het individu als
norm. Gallotta daarentegen, afkomstig uit een provincie-
stad, zoekt naar de essentie van de dingen. In hart en ziel
romantisch, geeft.hij gevoelens van warmte en tederheid
een kans zonder ooit in valse sentimentaliteit te vervallen.
Wie op vrijdag 24 oktober (zeer terecht) rechtstond om
Mathilde Altarez, Pascal Gravat en Jean-Claude Gallotta
lof toe te zwaaien, stemde tegelijk ook voor de zachte
generatie.

Dekomst van Jean-Claude
Gallotta naar Leuven is
ongetwijfeld het hoogte-

punt geworden van het voorbije
Klapstuk-festival. Het zichtbaar
geroerde publiek reageerde en-
toesiast op Mammame, en gaf
voor Daphnis é Chloé een zeld-
zame staande ovatie weg. Veto
zocht deze warrige fantast op
voor een interview, maar on-
danks afspraak bedankte deze
toch voor de eer, zoals hij zich
ook liet verontschuldigen voor
het onderhoud met Steve Pax-
ton. Maar de avonden dat er
werd gedanst, was hij er wel, en
hoe!
Verleden jaar reeds had het Stuc-
publiek kunnen kennis maken met een
indrukwekkende video-opname van
Les Aventures d'Ivan Vaffan. In die
grandioze saga, waarin Gallotta op-
treedt als een oerreiziger in een
mytische wereld, kwamen de belang-
rijkste kenmerken van zijn oeuvre heel
sterk naar voren: een grenzeloze
fantasie, een ongebreidelde bewe-
gingsrijkdom en een tomeloze energie,·
doorspekt met veel absurd aandoende,
speelse humor en veel gevoel in kleine,
tedere handelingen, het liefdevolle
aanraken.

1950
Gallotta studeerde aanvankelijk aan
de Akademie voor Schone Kunsten
van Grenoble en legde zich nadien toe
op de klassieke dans. Wanneer hij in
1976 het kristendom - hij dacht eraan
dominee te worden - en Cunningham
ontdekt, betekent dit laatste voor hem
méér dan een revelatie. Het komt tot
een radikale breuk in zijn leven en
werk, hij brengt opzienbarende events,
waarin verschillende disciplines (dans,
muziek en beeldende kunst) een kon-
frontatie aangaan met de ruimte, een
leeggelopen zwembad of gewoon de
straat. Na een diepe depressie en een
reis naar New Vork, sticht hij in 1979
op 29-jarige leeftijd zijn eigen groep,
Emile Dubois, genoemd naar een
vergeten "Facteur Chevaf'-achtige
dansfantast.

Reeds zeer vroeg werkte hij samen
met Léo Standard, produktieleider en
ontwerper van kostuums en dekors, en
met musikus Henri Torgue, beiden
(net als Gallotta zelf) geboren in 1950.
Noch Standard, noch Torgue hebben
een opleiding gehad die rechtstreeks
tot hun huidige job leidde (Torgue is
doktor in de sociologie). Zij zijn
overigens lang niet de enigen die een
zeer grote stap hebben gezet door de
kompagnie te vervoegen. Zo is er nog
Mathilde Altarez, de briljante Chloé,
die eerst haar studies in genees-
kunde afwerkte, alvorens zich tot haar
oude liefde te bekeren. De groep, een
allegaartje van gevormde en niet-
gevormde dansers, vormt door die
bonte verscheidenheid van types en
figuren, een merkwaardige eenheid.

Paxton
Zoals gezegd kwam Gallotta ook voor
de conversation piece met Steve Paxton
niet opdagen, maar hij stuurde wel zijn

P.P.

Menheeft het al gezegd:
daar zijn geen woorden
voor. Wie het werk van

Jean-Claude Gallotta wil be-
spreken, en dan vooral zijn
recente kreatie Mammame, staat
voor een haast onmogelijke op-
gave. Want Gallota's taal ispure
poëzie, van een ongelooflijke
rijkdom en kreativiteit.
De dorre woestijnachtige wereld waar-
in de Mammames ronddartelen - die
imaginaire volkstam die ook reeds in
Les Avontures d'Yvan Vaffan optrad-
doet nog het meest denken aan de
speelplaats van een oud kollege. Het is
net zo'n gesloten milieu, het dekor is
als de binnenkant van een grote grijze
kartonnen schoendoos. Wat er zich
buiten die ruimte afspeelt blijft on-
bekend. De dansers treden hun gebied
binnen en verlaten het via allerlei
verborgen deuren en openingen; soms
lijkt een nieuwkomer nog een woordje
te fluisteren aan iets of iemand achter
de grijze wand. Zowel mannen als
vrouwen dragen een gelijk grijs uni-
form, met korte broek, polohemd,
witte sokken en glimmend zwarte
schoenen. De grote uiterlijke ver-
schillen tussen de dansers worden
echter zeker niet verdoezeld door die
korte pakjes, wel integendeel. Enkel

L'imaginati
naaste medewerkers Léo Standard en
Henri Torgue. Er ontspon zich een
interessant gesprek tussen beide heren
en het aanwezige publiek (een kleine
25 man), waaraan de Frans-onkundige
gastheer Paxton (ondanks een ver-
dienstelijke simultaanvertaling) nood-
gedwongen afzijdig bleef. Op basis van
ons persoonlijk verslag rekonstrueer-
den wij volgende fiktieve dialoog
tussen beide artiesten.
Uo Standard: «Een produktie komt
ongeveer als volgt tot stand. Jean-
Clau de vindt een titel, een tema.
Daarop gaat ieder van ons dan verder
werken: ikzelf ontwerp het dekor en de
kostuums, waarin ik sterk rekening
moet houden met de beschikbare
mogelijkheden, materiële en financi-
ele; Jean Claude kreéert de bewe-
gingen, de koreografie en Henri geeft
een muzikale interpretatie. Daarna
pogen we die drie samen te brengen.
Dat lukt vrij aardig, wij voelen elkaar
zeer goed aan. Wij gaan du~ niet uit
van een bepaalde idee of emotie die we
willen uitdrukken.»
Henri Torgue: «Nemen we als voor-
beeld de centrale scene in Mammame.
Ik had die muziek geschreven en Jean-
Claude heeft daar bewegingen voor
gemaakt. De tafel, een idee van Léo, is
daar pas vrij laat aan toegevoegd. De
slotscene, waarbij één voor één het
deken over de schouders van elke
vrouwelijke danser wordt opengetrok-
ken, bestond als dans, en daar werd
dan een reeds bestaand pianomotief
naast gezet. Je moet die dingen
natuurlijk wel altijd eerst uitproberen,
je weet op voorhand nooit of zulk een
kombinatie gaat lukken. Je bereikt
uiteindelijk een zeer kwetsbaar even-
wicht."

G.R.O.U.?.

/

De speel
Gallotta heeft het grijze hemdje ver-
vangen door een wit onderlijfje. Zijn
witbleke huid steekt schril af tegen de
door de zon "gebruinde" Mammames.
In zijn houterige, wat protserige
bewegingen is hij vaak een gepluimd
kieken, of een verlopen en verwaaide
onderwijzer, die zich nooit aan zijn
leerlingen kan opdringen. Zonder
partner staat hij als het ware buiten de
groep; ook wanneer hij in een hoek wat
zit te brabbelen in een mikro, levert hij
eigenlijk op onnavolgbare wijze een
relativerende kommentaar bij de voor-
stelling zelf.

Het entoesiasme waarmee in Mam-
marne gedanst, gesprongen en gevallen
wordt, is aangrijpend. Deze bende
overjaarse skouts huppelt over de
scene alsof hun leven ervan afhangt,
met een verbluffende energie, bruisend
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Mammarne
Henri Torgue: «De titel Mammame
moet je in de eerste plaats auditief
benaderen. het is een zeer poëtische
term. je voelt instinkt(ef aan waarover
het gaat. Zo hebben wij tenminste
gewerkt. Nadien kan ~e dat begrip
meer gaan ontleden. Dan zie je dat in
dat woord het begrip mamman zit. en
ook hamman (Turks bad); het sug-
gereert warmte. geborgenheid en sa-
menzijn. In het lokale dialekt van
Grenoble wordt mammame ook ge-
bruikt om er die jonge mannen tussen
18 en 24 jaar mee aan te duiden (vaak
van Italiaanse afkomst) die. ondanks
dat ze over weinig geld beschikken.
steeds heel net gekleed gaan en er zeer
afgeborsteld voorkornen.»
Léo Standard: «In Mammame heb ik
gepoogd een heel gesloten ruimte te
ontwerpen. die vooral de idee van
gemeenschap zou ondersteunen. Het is
geen ruimte die nog moet ontdekt.
betreden of verkend worden, zoals dat
wel het geval was in Les Aventures
d'Yvan Vaffan. Neen. de Mammames
zijn thuis. het is hun gebied.»

«Bij het ontwerpen van een dergelijk
dekor moet je echter ook rekening
houden met materiële omstandig-
heden, zoals het beschikbare budget.
Je moet het ook makkelijk kunnen
vervoeren. je moet immers op reis met
die voorstelling. Daarom opteerde ik
voor een zeer licht plastic. De effen
grijze kleur laat bovendien veel moge-
lijkheden toe. Soms komt dit heel
massief over, als de Berlijnse muur.
soms verdwijnt hij bijna.»

«Met de kledij is het eigenlijk net zo.
Vaak dient een uniform om de
persoonlijkheid zoveel mogelijk uit te
schakelen. denk maar aan het leger.

B.O 1.5

Mammarne
van vreugde. Er wordt ruimte gemaakt
voor ingetogenere stukken. steeds van
een doordringende intensiteit. Tijdens
die zeer amuzante pas de deux van twee
mannen wordt een van de centrale
bewegingstema's van de voorstelling
sterk in de verf gezet, op welke wijze
kan iemand een ander in zijn armen
opvangen? Alle mogelijke posities
worden uitgeprobeerd. Er worden veel
herhalingen en repetitieve elementen
in de dans ingebouwd, maar ronder
dat die als dusdanig overkomen. zo
wordt de zorgvuldig onderhouden
chaos toch enigszins gestruktureerd.
Overigens is er wel vaak iemand die
niet meewil. zoals na die grappige
"olifantenscene" waarbij de dansers
uit hun kruipende houding' recht-
komen, maar één "olifantje" toch nog
even diagonaal over de scene kruipt
tussen de opspringende dansers.

Ook in de hedendaagse dans is dit vaak
het geval. Maar ik denk dat in
Mammame de kostuums heel sterk de
individualiteit van de dansers laten
uitkomen. Bovendien is het loszitten
pak voor de dansers heel gemakkelijk.
In vroegere werken heb ik wel gepoogd
met de kleding een soort portret te
maken van de dansers."
Henri Torgue: «Naar mijn gevoel- en
zo heb ik ook de muziek gekoncipiëerd
- zijn er in Mammame twee ver-
schillende krachten die op elkaar
inwerken. Enerzijds is er als langzame
leidraad een innerlijke kracht. die van
de geborgenheid en de intimiteit.
Anderszijds wordt die relatieve rust
verbroken door de "gebeurtenissen".
waarop de protagonisten reageren. Op
een bepaald ogenblik komt het echter
tot een breuk. de "tafel" vormt (ook
scenisch) het hoogtepunt van die
inmenging. nadien wint de voor-
stelling aan abstraktie, aan mentale
eenheid. Je kan het zeer goed zien aan
de behandeling van de duo's: in het
duo van de twee mannen overweegt de
humor. De laatste pasdedeux gaat veel
verder. veel dieper. Daar heeft de
geschiedenis opgehouden te bestaan.
Maar dat is mijn visie. De voorstelling
is heel open, je kan ze wellicht even
goed op een heel andere manier
bekijken»

Idéologie du bonheur
Henri Torgue: «Veel hedendaagse
kunst is konceptueel. gevoelens wor-
den eruit geweerd. Jean-Claude doet
dat niet. hij laat de emoties in zijn werk
(als die er zijn) de vrije loop. Zij zijn
immers deel van het leven zelf. Als de
logika van het stuk het zo wil. mag je
toch zelfs een zekere sentimentaliteit
toelaten! Bovendien moet je ook goed
begrijpen' wat gevoelens bij ons zijn.
eenzelfde woord kan een andere
betekenis krijgen.»

«Wie zegt dat al onze produkties
heel blij en optimistisch zijn, heeft
helemaal gelijk. Wij hebben ook meer
sombere stukken gemaakt (Les sur-
vivants bijvoorbeeld). Wel is er wel
altijd een straaltje hoop aan de
horizon.»
Léo Standard: «Daar ligt wellicht het
belangrijkste onderscheid met Pina
Bausch, die een heel zwarte en pessi-
mistische levensopvatting huldigt in
haar dans. Wat de oorzaak betreft van
dit opvallend verschil. die is ook ons
onduidelijk. Er is wellicht een genera-
tieverschil. ikzelf beschouw Pina
Bausch eerder als een oudere zuster.
Bovendien werkt zij in Wuppertal, in
een zeer trieste. deprimerende om-
geving. Wij leven in een vredige
provinciestad, met weinig autochto-
nen en veel tijdelijke bewoners. met
een bruisende energie.»
Henri Torgue: «Overigens zie je dat
onderscheid tussen Fransen en Duit-
sers ook in andere kunsten. vergelijk
maar even literatuur. film .... en dus
ook in dans. Dat speelt ongetwijfeld
ook een rol.»
Léo Standard: «Toch poneren wij geen
"Idéologie du bonheur". Ik hoop alleen
maar dat Jean-Claude uiteindelijk.
"au fond"; gelijk heeft. Maar dat is niet
altijd gernakkelijk.»

Patriek Pasture

Bril
Wat Gallotta ook zo sympatiek
maakt. is dat zijn dansers niet die
klassieke schoonheden zijn die het
traditionele ballet bevolken. "Jean-
Claude Gal/otta maakt de mageren. de
langen, de behaarden glorieus". (Hervé
Guibert). Sommige van die figuren die
deel uitmaken van de groep Emile
Dubois, zou je eerder ergens in een
Provencaals dorp achter een Bordaux
verwachten dan op een dansscene;
dergelijke koppen worden enkel in
Frankrijk op schouders gezet. Dit
wordt schitterend geïllustreerd in die
overheerlijke laatste pas de deux met
een wel l.OOm lange danseres en een
struise. behaarde mannelijke danser
met bril. Het is overigens opmerkelijk
hoe deze met die bril omspringt. In
Brussel tijdens het Kaaiteaterfestival
vloog die bril romaar van zijn neus. nu
houdt hij hem tijdens meer dyna-
mische fasen gewoon in de hand.

Jean-Claude Gallotta heeft inMam-
mame een wat naïeve. kinderlijke
o,yereld gekreëerd. De direkte emo-
tionaliteit vormt het hoofdtema van
deze buitengewoon verfrissende voor-
stelling. Jan Fabre zal er wel. niet
geheel ten onrechte. wat vraagtekens
bij plaatsen. maar dat zal het publiek
een zorg wezen.

Patriek Pasture

Reeds 90 jaar film in Leuven
Woensdag 13november 1985is het precies

negentig jaar geleden dat de film zijn
heuglijke intrede deed te Leuven. Enke-

le vooraanstaande Leuvenaars keken namelijk op
die bewuste 13 november 1895 in het fysika-
auditorium (Naamsestraat) in opperste verbazing
naar die magische lichtbeelden, die geprojekteerd
werden op een doek door de kinematograaf van
de gebroeders Lumière. Deze verjaardag is
natuurlijk een geschikte aanleiding om een
beknopt overzicht te geven van negentig jaar film
te Leuven.

Deze eerste filmvertoning te Leuven was tevens de derde
filmvoorstelling, die ooit op doek in België werd gegeven.
Maar deze en andere filmprojekties waren tot omstreeks
de eeuwwisseling relatief duur en zodoende bijna enkel
voor de Leuvense hogere burgerij weggelegd.

Met de grote en gratis openluchtfilmvoorstelling. die
meestal door de stad werden gesubsidieerd en door de
Brusselse ir. M. De France vanaf 1900 te leuven regelmatig
georganiseerd, konden ook de Leuvenaars «met de pet» de
beelden zien bewegen. Beelden op een scherm van 250 m?
(in openlucht) met fanfaremuziek en afgesloten met een
vuurwerk bleven tot op de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog een sukses.

Tussen 1903 en 1909 werden te Leuven hoofdzakelijk
filmvoorstellingen door rondreizende kinema-uitbaters
gegeven. Zulks gebeurde vaak in houten (kermis)barak-
ken, maar ook in de musie-hall De Bériot en in de
stadschouwburg. Deze kinema-ondernemingen droegen
ronkende namen als Théatre Opitz: America Biograph and
Mutoscope; The Palnis du «The Royal Bioscope»; Grand
Cirque Cinématographe American W. Fortuin; en de
Koning der Bioscopen Albert Frères. Deze laatsten zorgden
met hun grootste «Bioscopische exploitatie in 't Konink-
rijk der Nederlanden» in feite voor de doorbraak van de
kinematografie in het stadsamusement te Leuven.

Leve de drank
De interesse van de gewone Leuvenaar voor film, samen
met de mogelijkheid om in zijn uitgaven voor dit
amusement plaats in te ruimen, het filmverhuursysteem
(sinds 1909) en de verbeterde ftlrnapparatuur (betere
kwaliteit) alsook de wetgeving (grotere veiligheid)
maakten dat er te Leuven tussen 1909 en 1914 een tiental
bios kopen hun deuren openden. Het waren meestal «café-
concert-cinémas» (behalve de Patria (1912), waarin het
drankgebruik in feite de «hoofdrol" speelde. Overigens
was het de grote Franse firma Pathé die te Leuven in 1909
de aanzet gaf in De Bériot om van deze musie-hall een
echte. stadsbioskoop (met regelmatige filmprogramrna's)
te maken. Zo werd De Bériot de Alambra!

Eerste Wereldoorlog
Tijdens wo Iwas het in bezet Leuven verboden te filmen of
te fotograferen zonder Duitse toelating. Het bioskoop-
bezoek in die «duistere" tijd en in het verarmd en in de
puin liggend Leuven scheerde evenwel ongekende toppen.
Dit tot grote ergernis van het stadsbestuur, dat immers het
grootste deel van de bevolking van geldelijke steun
voorzag. In plaats van zich van de elementaire
levensmiddelen te voorzien gaf deze bevolking evenwel de
voorkeur aan een warme bioskoopzaal en aan de Duitse of
Zweedse filmsterren.

Na 1918 werd filmkijkend Leuven met Amerikaanse
filmprodukties overspoeld. Kinderen werden zoveel
mogelijk door bepaalde drukkingsgroepen uit de filmzaal
geweerd en strenge veiligheidskontroles maakten het de
uitbaters moeilijk. In september 1924 draaide men te
Leuven film in de Louvain Palace (de latere Forum), de
Eden, de Bergère. de Alhambra (de latere A.B.C. ca. 1941),
de Casino, de Cinema Porte du Pare (de latere Luxor).
Kortom, zalen die op dat ogenblik al meer dan 10 jaren
bestonden.

Tegen de vloed van Amerikaanse films reageerden in
1926 de franstalige Leuvenaar Francis Bolen met de
vereniging «Les amis du Film Français». Deze eerste (1)
filmklub, die ook het eerste (1) te Leuven uitgegeven
filmtijdschrift Le Studio (1927 -1931?) uitbracht, hield
zich ook met filmopnamen bezig. Zo werkten zij mee toen
de Belgische ekspressionistische film «Un clown dans la
rue», Bolen was de regisseur van de buitenopnamen die te
Leuven op de foor in september 1930 gemaakt werden.
Ondanks de konkurrentie van de toen doorbrekende
«sprekende film» werd voornoemde film toch een sukses!
Toen de Université Cinégraphique Beige (direkteur G.
Landoy) in januari 1927 te Leuven ook met de
filmvoorstellingen begon, waren de vrien-den van de
Franse film 0.1. v. Bolen er als de pinnen bij om deze in het
Leuvense met woord en daad te steunen en te promoveren.

De "talkies';
De sprekende film verscheen niet plots te Leuven.
Bioskoopuitbaters wilden niet zonder meer in dit nieuwe
investeren; het kon immers maar een modegril zijn! Doch
onder druk van de geluidsfilm werden te Leuven in 1929
speciale voorstellingen met gesynkroniseerde films, zon-
der orkest en koor, vertoond. Dit met een automatische
platen draaier de «Brabo-Phone».

De «talkies» waren evenwel niet tegen te houden en met
deze films volgde dan ook de desbetreffende apparatuur
en bioskoopaanpassingen (1931-1932). Op 19 september
1930 werden de eerste echte (?) klankfilms te Leuven
vertoond. Dit in de - katholieke - zaal Lovanium in de
Vaartstraat (1929). Het betrof hier ondermeer de eerste
Belgische klank- en zangfilm «Diepten van de Zee» «<met
de beste onzer Vlaamsche liedjes»).

Hoewel het filmbezoek tijdens de jaren twintig en dertig
razend populair was bij de gewone man in de straat, werd

film als een problematische kwestie in het katholieke
milieu gezien. De encycliek «Vigilante Cu ra» (1936)
verscheen als «Over de Moreele verheffing en de
Opvoedende Zendig der Film» bij de Katholieke Filmliga,
dat sinds 1930 bestond. Doch de eerste akties van
katholieken gebeurde omstreeks 1921 al tegen de film La
Garçonne. Bij deze en ook bij latere kontroversiële films
verstoorden katholieke jongeren «de goede orde» zodat de
filmvoorstellingen verboden diende te worden. Te Leuven
gebeurde zulks regelmatig door katholieke studenten die
de bezoekers op verf en rotte eieren vergastten, dixit Jan
Van Houtte. Dit naar het princiep dat de katholiek alle
«gevaarlijke kinemavertooningen, als een gelegenheid tot
zonde en ergernis» dienden te ontvluchten. Films als La
Kermessè Heroïque en Les Faisseuses d'Anges (de
Engeltjesmaker) waren te Leuven (zoals ook elders)
mikpunt van protesten van Leuvense drukkingsgroepen.

Rastelli:
veni, vidi viei. ..

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het filmbezoek de
ontspanningsvorm bij uitstek. Weer overspoelden Duitse
heimat-films en propagandabeelden de Leuvense bios-
koopschermen. Vlaamse films kenden een eclite bloçi
zoals bijv. Janssens en Peeters. dikke vrienden; Janssens
tegen Peeters, enz. Tijdens de meidagen veertig werden te
Leuven talrijke filmbeelden opgenomen (verwoestingen
van de Tiensevest) en in 1944 tussen 19 en 25 juni werden
op last van de stad door Jean Gatti en Charles Lengnich de
verwoestingen van de bombardementen van 11 en 12 mei
gefilmd.

Na wo 11 werd ook duidelijk dat enkele van de
belangrijkste bioskopen niet meer het eigendom bleven
van Leuvenaars. Eind jaren dertig komt de Alhambra in
handen van een Antwerpse NV. De Casino in de
Diestsestraat wordt in 1944 door de Brusselse NV SIAC
overgenomen. Deze firma bezit in 1948 ook nog de Forum
en de A.B.C. (de ex-Alhambra). De Mechelaar Martin
Pardon opent in 1945 de kinema aan de Parkpoort als de
Luxor, die in 1963 gesloten wordt. In het najaar 1968
veschijnt Jos Rastelli uit Tervuren en in.de Brabançonne-
straat wordt de Studio I geopend. In het verlengde van
dezelfde straat, de Burgemeesterstraat richt Rastelli
'enkele jaren later Studio II in. Dit in de voormalige
bioskoop de Vita, die door E. P. Schotsmans in 1959
geopend werd doch in de jaren zestig al verdween.
Ongeveer gelijkertijd met de opening van Rastelli's
Studioke (Brabançonnestraat) - rond 1982 - verdween
de Lovanium. Rastelli's opmars kon niet gestuit worden en
werd gekonkretiseerd in de opening van een Studio III en
binnekort van een Studio IV. Alleen de Rex overleefde de
konkurrententie, maar moest wel zijn programmatie
hoofdzakelijk afstellen op B- en sex-films.

De studenten zelf bleven op filmgebied aktief. Vlak na
de Tweede Wereldoorlog richtte André Vandenbunder (SJ)
een progressieve filmklub op waar ondèr meer Potemkin
werd gedraaid. De gebeurtenissen van 1968 hadden ook
bij de filmprogrammatie in het studentenmilieu een grote
kwantitatieve als kwalitatieve invloed. Bijna dagelijks
werden er aan de universiteit films vertoont met vaak de
alerte progressieve films van De Andere Film, Fugitive
Cinema en Bevrijdingsfilms. Voornoemde organisatie
heeft overigens zijn zetel te Leuven. De Andere Film is
momenteel nog altijd zeer aktief en ook 't Stuc draagt zijn
steentje ertoe bij om van Leuven een interessante filmstad
te maken.

Deze tekst van Guido Convents komt uit Negentig jaar
filmgeschiedenis, een katalogus n.a.v. de tentoonstelling
gehouden van 1 tot 4 december 1983 en ingericht door
de vzw Heverleese filmgroep. Met toestemming van de
auteur werd de tekst overgenomen en licht aangepast en
geaktualiseerd door Eric Thirion.

...
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Informatiedag natuurlijke geneeswijzen

Het gebeurde niet in Leu-
ven. Het kreeg wel aan-
dacht vanuit dit cen-

trum van de klassieke genees-
kunde. Het ontbrak niet aan
Gasthuisbergers op de Infodag
Natuurgeneeswijzen in het Kul-
tureel Centrum te Berchem,
zondag 27 oktober.
Alle strekkingen hadden hun

vertegenwoordigers op deze in-
fodag: homeopatie, antroposo-
fie, chiropraxie (manuele terapie
die de ruggegraat korrigeert),
kruidengeneeskunde, druk-
punt-, metamorfose-, en tradi-
tionele Indische massage, iris-
kopie, voetreflexologie, makro-
biotiek, traditionele Chinese ge-
neeskunde (veel ruimer dan aku-
punktuur), Bachremedies (bloe-
semvariant van homeopatie), en
nog andere. Sommigen wel, an-
deren niet de grootmeesters in
hun vak. Vijf keer vijf lezingen
tegelijk, voor veel te veel volk.
Deze sektor zit zonder twijfel in
de lift.

hebt al wel eens van de aura gehoord.
Dit is het meest van belang bij
handopleggers, magnetizeurs, para-
normale genezers. Ten derde de "zach-
te" aanpak: er wordt geen enkel
natuurlijk evenwicht verstoord, het
lichaam (en de rest) wordt aan-
gemoedigd de eigen geneeskracht te
laten werken. Gevolg: veel minder
na- of neveneffekten, zelfs een ver-
keerde behandeling is weinig schade-
lijk. Let wel, als je tegen de principes
zondigt wordt het soms wèl gevaarlijk:
krachtige homeo-medikatie gebruiken
alsof het aspirine is, verwoest veel
grondiger dan antibiotika - volgens
sommigen. Zacht betekent nochtans
niet: gemakkelijk. Want, ten vierde, de
patiënt krijgt heel wat verantwoorde-
lijkheid. Hij moet symptomen en
terapieresultaten goed observeren, het
onderscheidingsvermogen opbrengen
om de juiste terapeut te kiezen, bereid
zijn zijn levenswijze te veranderen en
zelf zich wat de leer van ziekte en
gezondheid verdiepen. Vooral de men-
tale instelling "ik kan mezelf genezen;
wat de terapeut ook doet om me
hierbij te helpen, in laatste instantie heb
ik zelf mijn gezondheid in handen", is
doorslaggevend. Ten vijfde: individu-
alizering van de remedie, die gekozen
wordt i.f. v. de lichamelijke en geeste-
lijke kenmerken van de patiënt. Een
migrainepatiënt en een leverIijder krij-
gen soms dezelfde behandeling, terwijl
dezelfde leveraandoening bij een ander
patiënt weer anders verholpen wordt.
"Geheel de mens", "genees jezelf',
"genees de zieke, niet de ziekte", zijn
een paar typische slogans. Alleszins
gaat het hier om veel meer dan alleen
het lichaam.
Zowat elke spreker vertelde zijn

suksesverhaal : "Madam X liep van de
ene dokter naar de andere, en het werd
maar erger. Toen kwam ze bij mij ... "
Allen zijn het eens dat zij voor de
goede zaak strijden, wanneer ze ijveren
voor spoedige wettelijke erkenning. AI
was het maar om de kwakzalvers
buitenspel te zetten, zoals die "hand-
opleggers" die hun handen niet kun-
nen thuishouden. En om in de welig
tierende alternatieve apoteek wat orde
te brengen.
Om te eindigen, één van de be-

zoekers mag niet onvermeld blijven.
Een missionaris die de negerkes vertelt
hoe Jezus de zieken genas, maar die
zelf het leven gered werd door een
inlands natuurgenezer (tovenaar, me-
dicijnman), gebruikt nu zijn verlof om
zelf wat op te steken. over genezen.

ontmoeting met de Westerse benade-
ring? Hij zei zelfs: "Alleen een klassiek
geschoold arts mag de homeopatie
beoefenen. Als er eens iets ergs
gebeurt, moet je toch weten over welke
ziekte het gaat!" Kommentaar in de
zaal: "Dus homeo voor te spelen,
klassieke wanneer het serieus
wordt!?"
Dit standpunt gaat alleszins in tegen

de (kruciale) stellingname van de
meesten op deze infodag, nl. dat niet
ziekten maar mensen behandeld wor-
den, en de terapie vnl. van de
persoonlijkheid van de patiënt afhangt
(dus mogelijk éénzelfde terapie bij
geheel verschillende klachten, en vice
versa). B. Braeckman, akupunkturist,
zei: "Kombineren van zo tegen-
strijdige benaderingen, kwa diagnose
en kwa terapie, is zinloos en gevaar-
lijk." Nog iemand stelde het kru'er:
"Klassiek geschoolde artsen zijn al.
verbrod, zij slagen er meestal niet in,
zich een andere benadering eigen te
maken." Ziedaar een tipje van de
machtsstrijd die woedt. Volksgezond-
heid bestudeert reeds hoe andere
landen deze situatie wettelijk geregeld
hebben: ook in België is de golf niet te
stuiten. Daarom verandert de strategie
van de Orde van Geneesheren: i.p.v.
de natuurlijke geneeswijzen te ver-
ketteren, wil zij hen inpalmen, en de
"eenzijdige" homeopaten, akupunk-
tu risten enz. blijvend buiten de wet
stellen. "Het gaat tenslotte om niets
minder dan het menselijk lichaam".
heeft dr. Wijnen eens gezegd. Evident.
niet? Wel, op precies dàt punt heeft de
nieuwe stroming een "alternatieve"
visie.

Theoretische lessen beginnen maandag om 19 u.
Rijlessen Iedere dag van 8 tot 20 wr. Ij.
l'1schrijvingen en inlichtingen: Oagobertltraat 49
dagelijks van 9 tot 20 uur Leuven
Iedereen is van harte welkom in de Tel. 016/23.35.81

(aan de Tien.spoort)
AUTORIJSCHOOL MODERNA door de Staat erkend nr. 2054
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Acco houdt kursussen klein
Een kritisch persoon zal natuurlijk

ook de vraag stellen naar de reaktie
van de student zelf. Want is een
dergelijk formaat niet onhandig om te
studeren? Ook hier blijkt de reaktie
vrij gunstig te zijn. Het formaat is niet
alleen handig om in de boekenkast te
steken, doch blijkt ook geenszins te
hinderen bij de noeste studiearbeid.
Zo is ondermeer een kursus boek-

houden, welke reeds gedurende vijf
jaar gebruikt wordt in het Rega-
instituut, en waarover men heel te-
vreden is. Meer nog, één bepaalde
kursus voor de Rechtsfakulteit was
begin dit jaar nog beschikbaar in de
twee formaten, doch naar wij uit
doorgaans betrouwbare bron mochten
vernemen, werd grotendeels voor het
kleine formaat geopteerd, toen men
voor de keuze werd gesteld.
Een ander bijkomend voordeel, zo

vernamen wij van dezelfde informant,
is het feit dat de soms ingewikkelde
tekeningen, die bij bepaalde kursussen
nu eenmaal horen, dank zij dit procédé
op een veel nauwkeuriger manier
kunnen worden gedrukt; zodat ook
hier er geenszins van benadeling van
de student kan worden geproken.

Geert Stubbe

Er is weer heel wat te
doen rond de kursussen
bij Acco. Sedert enige tijd

is men bij Acco - het on-
volprezen rezultaat van een in-
dertijd illegale kursusdienst -
voor een aantal kursussen inder-
daad overgegaan tot het druk-
ken op kleiner formaat.

Dit betekent dat éénzelfde bladzijde
van een 'gewone' kursus verkleind
worden tot 85% van haar oorspronke-
lijke grootte. Deze aanpassing van
formaat is beperkt tot een aantal
kursussen met een grote op!age (meer
dan 400 eksemplaren) en gebeurt
steeds met voorafgaande toestemming
van de desbetreffende auteurs.
De voordelen van een dergelijk

formaat zijn, voor de drukkerij, van-
zelfsprekend: dank zij het gebruik van
een nieuwe drukpers kan men nu
ineens acht bladzijden tegelijk druk-
ken, wat natuurlijk een enorme be-
sparing op personeelskosten en ver-
bruik van de goederen oplevert. En zo
moeten de prijzen niet dadelijk weer
gaan stijgen ...

Wat is de eenheid in dit bonte aanbod?
Sommige sprekers presenteerden een
koherente visie, anderen praktizeren
zonder veel teoretisch houvast, of
staan nog met één voet in de klassieke
geneeskunde. Dr. K. Pien bv. zei:
"Klassieke en alternatieve genees-
wijzen zijn komplementair: het één
kan niet zonder het ander." Wat doe je
dan met de akupunktuur, die al
millenia met sukses wordt toegepast,
en het roer niét heeft omgegooid na de

De "zachte" aanpak
Het minste dat je op deze infodag kon
opsteken, is dat hier gewerkt wordt
vanuit een heel andere opvatting over
mens, gezondheid, lichaam, ziekte.
T en eerste, er worden andere fysio-
logische modellen gebruikt. In de
akupunktuur is er het systeem van
meridianen (lijnen op het lichaarns-
oppervlak "verbonden" met de or-
ganen), teoretisch goed onderbouwd.
Anderen doen minder moeite tot
verklaring, waarom bv. massage van
de teenwortels je verkramping van de
schouders verhelpt. Als het maar
werkt. Het lichaam is een eenheid, en
de hand, de voet, de ruggegraat, de iris,
de meridianen weerspiegelen elk dit
geheel, en kunnen dienen voor diag-
nose en behandeling van het hele
lichaam. Ten tweede, meer of minder
ekspliciet wordt er gewerkt met "sub-
tiele graden van lichamelijkheid". Je

Medika's Halloween-festijn
De zwaarste vormen van bedrog eenmaal wonderen. Vandaar dan ook
worden steeds beoefend door schran- mijn overmatige bewondering voor
dere gezagsdragers. Het was dan ook het Medika's Halloween-festijn op
een groezel-intellektueel die me in alle dinsdag 12 november.
stilte toevertrouwde Allhallows Eve te De kandidaat "broekpissers" kun-
verplaatsen van 31 oktober naar de nen alvast omstreeks 18.00 u kracht
valavond van 12 november. Duidelijk vergaren gedurende de ghost-maaltijd
een historische kortsluiting van dit . bij candle en pompoen light. Daarna
middeleeuws feest, doordrenkt van volgt een fikse tocht naar de ceremo-
menig heidens gebruik, met de rnaan- niële Allhalows-offering in een of
dag van Sint-Alberikus (dinsdag 12 ander Leuvens woud. Bij lage be-
november). Een - als je het mij vraagt wolking zou men er in rechtstreeks

hobbedebonkse schabbejakse kontakt staan met de ijskoude schors-
streek, maar ja, een consommé Vidri- geesten. Een donkerte die enkel door
leine gevolgd door een paar mootjes haar bescheidenheid kan geëvenaard
gepocheerde heilbot - me als ver- worden. Wat met brandijzers, ket-

rnd"'p,;;~~;::-~~~,;:~:~: ~:~"jO"~KKe
et was alweer enige tijd geleden dat A8A iets fatsoenlijk gepresteerd

., 4 • had dat ook de doorsnee-student kon interesseren. Er werd verwoed
gezocht naar 'n gat in de markt, maar steeds weer werd de ~ de

kaas van het brood gesnoept; anderen gingen lopen met de eer 'nautorallye
georganizeerd te hebben of Leuven 'n KIC gegeven te hebben; zelfs
Kultuurraad gooide het na al die tijd over 'n andere boeg en hield uitverkoop
in hun superstuc: 4 personeelsleden gingen gratis over de toog. Ene Chris
'De Stoop reikte de oplossing aan in de studenten knack van 1/9/'85 op p. 55:
"72% van de studenten heeft al intiem gevrijd", zegt deze schrijvelaar. Ene
ilberte De Roeck pikt daarop in en zegt (bij zichzelf): "28 % van de

studenten heeft dus nog niet intiem gevrijd. Dààr kan iets aan gedaan
worden", en prompt vindt zij een aantal rooie rakkers (tevens sociaal
efrustreerd) bereid om dit initiatief vorm te geven in 'n vzw, AMEC vzw
genaamd (~ Massage & Erotic Centre). Prikkeldraad had hierover
'n gesprek onder vier ogen met de initiatiefneemster, en zoiets is altijd mooi
meegenomen.
Prikkeldraad: Mevrouw De Boeck, hoe
komt ~ erbij een eun ... - laat ons het
maar bordeel noemen - te beginnen.

De Roeckl ..Een 'bordeel' zou ik het niet
oemen, eerder 'n kontaktklub voor
mensen die niet aan hun trekken kunnen
komen»
..Om op de vraag te antwoorden: de.

sociale sektor in Leuven is nog niet
volledig uitgebouwd, ziet u, er zijn nog
steeds mensen die voor hun problemen
nergens terecht kunnen; mensen met
relatieproblemen kunnen bij de sociale
'dienst terecht, maar mensen zonder
relatie kunnen nergens heen. Zelfs
mensen met 'n auto hebben 'n auto-
rally ...
Prikkeldraad: Waar zullen de aktiviteiten

plaats vinden, Gilberte?

beren beoogd wordt, zou de grootste
wijsgeer na de diepste peiling niet
kunnen meedelen.
Het byzantinistisch vernuft van

Ibèras, de voorganger op deze heilige
nacht, met kaal geschoren schedel en
achterhoofd van religieuze lengte,
grijnst alvast zijn zeegrijze ogen blauw
van leedvermaak.
Het angstzweet kan echter geluk-

zalig wegstomen op de aansluitende
m in zaal Broadway. Een gifgroen
smeuïg drankje verzekert de vroege
bezoekers van geraffineerde neuralgi-
sche pijnen. Tot dan.

Koen EistDirk Poelaert

sen, maar die worden voorbehouden
voor het eigen 'JIIrM-personeel. ..
Prikkeldraad: Natuurlijk. Bedankt voor

het interview, m'n prlkkepoppie.
De Roeck: "Je kan beneden je handen
wassen en afrekenen."

~ ~ .,.. je prikkel man
\

Prikkeldraad: En de vereiste opleiding.
poezeke?

De Roeck: ..Daarvoor zorgt een oude
legerkorporaal, met ervaring ...
Prikkeldraad: Een delikate vraag nu: hoe

zijn de prijzen, cherie?
De Roeck: ..Die zijn zeer gedifferen-
tieerd: voor elk wat wils. zou ik zo
zeggen, nietwaar. Omdat we geen prijs-
bordjes bij onze 'waar' kunnen zetten, is
het moeilijk zicht te krijgen op die
prijzen; we krijgen weliswaar 'n Ca~n-
zakkomputer maar de BASIC is voorals-
nog niet sterk genoeg voor deze ma-
terle.»
Prikkeldraad: Naar ik meen te weten
werken bordelen - ekskuseer. mij voor
deze term - met euh... mensen euh ...•

pooiers dus?
De Roeck: ..Dat is en hoort ook zo; wij
hebben echter 'n ruimere kijk en werken
met een peejèr ...
Prikkeldraad: Een peejàr, nooit van

gehoord.
De Roeck: «Een peejèr of PR (pie-ar) is
iemand die affiches maakt, 'n krant
uitgeeft (de Veroto, n.v.d.r.) en kaarsen
bestelt. Bovendien draagt hij de klanten
op handen, naar boven."
Prikkeldraad: Ik zie hier reklame voor

rubber, hoe komen jullie daaraan?

De Roeek: "Dat is sponsoring; de be-
wuste firma (DUREX, n.v.d.r.) zag haar
omzet verminderen t.v.v. de pil en wil
daar wat aan doen; bovendien krijgen we
voor 1 jaar de beschikking over 6 hostes-

met een klap stuk
In werkelijkheid is Michel Uytterhoeven
een wat fors uitgevallen rekonstruktie
van de rechterschoen van Assepoester.
Het leven Is hard, dacht deze brave meid;
maar het is gesteund op twee voortreffe-
lijke zekerheden; de aanwezigheid van
de prins en de betrouwbaarheid van de
schoentjes voor en na het grote bal.
Groot was dan ook de ontnuchtering
toen ten eerste bleek dat het rechter-
schoentje niet aan de verwachtingen
voldeed en ten tweede duidelijk werd dat
de prins een sterk op Jan Fabre gelijken-
de ki kker was. De gevolgen waren nefast:
het was alsof bij toverslag het licht uitviel
en de duisternis zich over dit droeve
leven uitspreidde. Assepoester snikte
weg in de kelders van haar eenzaamheid
(ze had zojuist Konsalik gelezen) en de
kikker had daarmee zijn doel bereikt.
In werkelijkheid is Jean-Claude Gallotta
een handige kleine prins die weigert voor
kikker te spelen. Dat maakt het verhaal
natuurlijk stukken eenvoudiger, maar in
werkelijkheid is Assepoester een domme
gans. Haar schoen doet zich thans voor
als Wit Produkt.

lokalen in de 's Meiersstraat verfraaid, er
komt aangepaste verlichting e.d.»
Prikkeldraad: En wie zal de dienst

uitmaken. Bettie ?
De Roeck: ..Dat is 'n twistpunt; eerst
dachten we aan halftijdse professione-
len, maar toen bleken maandelijks op-
zegbare kontrakten beter; je werkt per
slot van rekening met vrouwen, niet-
waar? ..
Prikkeldraad: Er moet toch 'n selektie-

procedure zijn of niet, Gil?
D. Roeck: ..Zeker, zeker. De mensen die
de Veto-redaktie uitmaken zijn allemaal
mannen; zij leken ons de ideale [ury.»
Prikkeldraad: Hoe selekteren zij, schat-

je?
D. Roeek: -Dàt gebeurt achter gesloten
deuren; zoals dat bij Veto toch de
gewoonte is, nee? ..
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Maandagavond 4 novem-
ber stond Hugo Camps,
hoofdredakteur van

'Het Belang van Limburg', op de
kansel in het gelijknamige kafee.
Via het kontakt met het publiek,
dat talrijk was komen opdagen,
wou hij zijn feed-back vergroten.
Tema van zijn betoog was de
macht en de onmacht van de
media.

Hij stelde zich tot doel de mythe die de
pers begeleidt. te ontmaskeren. Want
die mythe is sÇhadelijk voor het
publiek én voor de joernalisten. In het
joemalistieke vak is er een 2-sporen
beleid: naar wie en over wie (waar-
over) je schrijft, Op abstrakte zaken.
zoals politiek en demokratie. reageert
maar heel weinia publiek. terwijl het
merendeel van het publiek zich erg
interesseert voor minder abstrakte
dingen als sport en regionale bericht-
geving. De joernalistieke kultuur ont-
staat. volgens Camps, door een wissel-
werking tussen de lezer en de krant.
Die werking is vaak onbestaande,
zoniet erg labiel. In die wisselwerlcing
is de joernàlist slechts een schakel. Is er
hier macht weggelegd voor de joerna-
list. vroeg Camps zich af? Om aan te
tO,nen dat die macht er wel degelijk is.
haalde hij een drietal voorbeelden aan
waaruit die macht moet blijken. De
Vietnamoorlog is beëindigd door de
joernalisten: zij zorgden ervoor dat
een volk zijn eigen soldaten zag
sneuvelen op tv. Door de geschreven
pers is ook de Nixon-affaire (Water-
gateschandaal) aan het licht gekomen
en heeft Greenpeace zijn voortbestaan
te danken.

"Ik heb geen. waarheid"
Waarheid bestaat niet voor joerna-
listen. De grootste zekerheid is een
gepriviligieerd vermoeden. In de
Vlaamse kranten wordt zekerheid
gesuggereerd die er niet is. Zo komt
Camps tot de stelling dat joernalistiek
een vak is voor deemoedige (nederige)
mensen die erkennen dat ze op de tast
leven; die mensen zijn afhankelijk van
de zogenaamde zekerheden van de
anderen.

Kristelijke pers
koUaboreert
met de meerderheid

te zitten van enkele politieke figuren.
Er is een niet al te snugere minister
van landsverdediging. Die man gaat
één nacht in de week eens niet op stap.
leert een dossier - dat zijn kabinets-
chef voor hem geprepareerd heeft -
van buiten, en stapt dan naar de
koning, waarop deze laatste zegt:
"Goeie man!". Maar bij de CVP loopt
er ook een geparfumeerde debiel ...

ZOEKERTJES
Marc Heeren

• Tom Waits: wie kan ons (2 pers.)
maandag II november terug naar
Leuven brengen? Tel. 016/20.14.94.
'sMeiersstraat ~. Vragen naar Els.
• I.v.m. JNM-bijeenkomst op 26 no-
vember. dringend adres bij Greet Van
Laer, Ruelensvest 53. Heverlee.
• Wie wenst lift Leuven-Waregem,
vrijdag 18.30 u & zondag 21.30 u.
Vergoeding: 150Bfr. Zich wenden:
Tiensevest 94. Martin VDB. 's Avonds
tussen 20.00 en 21.00 u.
• Te koop: driezitzetel. goede staat.
ideaal voor gemeenschapshuis. Prijs:
"een bak". Blijde Inkomsstraat 60,
Leuven.
• Ik zoek lift Leuven-Wuustwezel of
omstreken: Brecht, Brasschaat.
Kalmthout. Kleine Bateels ... Tegen
vergoeding. Op zondag- en vrijdag-
avond. Wim, Patrijzenlaan 7. Tel.
03/669.61.37.
• Burgerlijk ingenieur geeft bijles
fysika, wiskunde. programmeren.
Parkstraat 200, maandag 19.oou.·
• Verloren: gelieve mijn beige daime
vest terug te brengen! "Verloren" op
de landbouw-td in de Thier op 29/10.
R. Vandervaerenlaan 4. bus 9. Leuven.
(dank bij voorbaat)
• Te koop: home-komputer TI99-
4A, kompleet met kabels. handleiding,
datarekorder, veel software. Totaal
7000 fr. D. Janssens, 's Meiersstraat
7/41 (bij afwezigheid, laat een briefje
achter aub).
• Ik zoek lift Houthalen-Leuven met
deelname in de kosten. Tel. 011/
38.18.13 ofVlamingenstraat 87, kamer
328.

Een joernalist moet vaak aan auto-
censuur doen. Hoe komt het dat zoveel
onthullende zaken het daglicht niet
kunnen en mogen verdragen? Dit
vindt zijn oorzaak in h~t feit dat wij die
joernalistieke mentaliteit niet hebben
en omdat er geen publiek is dat zit te
wachten op onthullende joemalisnek.
We hebben eerder een gemakzuchtige
mentaliteit die zich neerlegt bij de
feiten: "We kunnen er toch niets aan
doen." Zo doet een artikel over een
ongeluk in het weekend met jongelui
plus een foto de losse verkoop van een
krant stijgen met 20%.
Camps had het ook over de politieke

oPUµ~ring van de media. Aan de ene
kant kunnen de media het volk niet
veranderen in zijn diepste overtuigin-
gen (men moet dat zelfs niet proberen)
en aan de andere kant is de krant op
grote momenten voor de minst kri-
tische lezer een bron van laatste
waarheid, een rudimentair beton-
gelijk (vb. de koningskwestie). Zo
heeft de pers een zeer beslissende rol
gespeeld bij de verkiezingen van 13
oktober. Camps stelt zelfs dat de
meerderheid haar meerderheid te dan-
ken heeft aan de geschreven pers: de
kristelijke pers heeft gekollaboreerd
om de meerderheid aan de macht te
laten.
De pers zou de plicht moeten

hebben een tegenmacht te vormen; dit
is geen anti-macht. Camps geeft wel
toe dat die voor een stuk gelimiteerd
funktieneert. Toen de studenten nog
studenten waren en het parlement nog
een parlement was. was er tegenmacht
genoeg. Nu zou de pers echter slag-
vaardiger moeten zijn.

"Geparfumeerde debiel'!
Een ander punt in Camps' uiteen-
. zetting was de onbereikbaarheid van
de editorialist. In het joernalistieke
vak bestaat er zoiets als een intechni-
teit en een loyauteit. die de waarheid in
de weg staan. Zo haalt hij het
voorbeeld aan van krisismomenten in
de politiek. In zo'n periodes lunchen
de hoofdredakteurs van CVP-gezinde
kranten samen met de premier om dan
'de' waarheid te mogen aanhoren.
Maar dit geldt evenzeer voor de andere
zuilen, voegde Camps er aan toe.
Hij kon het ook niet laten op de kap

• Wie kan er mij zaterdag 9 november
na 10.00u 'smorgens een lift geven
naar Oostmallen (Antwerpen) of in de
buurt? Z.w. Rudi op 'tRoodt, Prinses
Lydialaan 7, Heverlee.
• Te koop: rekenmachineTI-59,inld.
hoofdbib, handleiding en magneet-
kaarten. In perfekte staat. Nieuw,
prijs: 14.oo0fr, nu 5.000 fr. Lode
Stienaers, Park dreef 25. K 412, Hever-
lee. Indien afwezig, bericht in bus.

• Leent je uit Denderhoutem, als
Glengarriff '83 bij jou heerlijke herin-
neringen wakkerroept en als je Els
en/of Geert dolgraag terugziet, laat
dan iets weten. Vaartstraat 77.
• Te koop: vervangcilinders voor
litto-sloten tegen spotprijs (1SO fr het
stuk). Zie bureel blad.
• Stripclub Schanul :_ I jaar lang
strips aan 4 fr - Vlamingenstraat 47
- maandag-donderdag- 18.30-20u.

De smaak van de revolutie
Gelukkig is Europalia Espana '85 nog
wat anders dan Santiago de Compos-
telia - daar krijg ik namelijk sata-
nische horens van. Als je van de duivel
spreekt, zie je zijn pellikule, want
vanaf II november maken Bunuel en
rijn Spaanse kompanen een week lang
het alternatieve filmdoek onveilig.
"What I am trying to do in my films

is to disturb people and destroy the
rules of a kind of conformism that
wants everyone to think that they are
living in the best of all possible
worlds", zei Bunuel, de cineast die
eertijds met zijn films het publiek in
het kruis wou tasten. Hij besefte zo'n
dikke tien jaar geleden reeds dat de
mogelijkheden van het schandalizeren
inflatoir waren geworden of zelfs een
averechts effekt hadden.
Zijn in eerste instantie aanstoot-

gevende films werden als het ware
ingekapseld door de dominante bur-

~erlijke kultuur: zij werden alom
lis meesterwerken uit de filmgeschie-
denis aanvaard. "L'age d'or, which in
its day was a militant film that aimed
at raping clear consciences - and was
therefore schandalous - is now a
harmiess work that was applauded by
the audience at the Lincoln Center in
New York", zocht Bunuel in een
interview met Manuel Michel (geci-
teerd in Buache: The Cinema of Luis
Bunuel).
Naast Bunuel komen ook nog

.mdere Spaanse regisseurs aan bod:
Saura, Luna, Camus en Erice. Een
aantal van de te vertonen films
(Caniche, Los ojos vendados) werden
trouwens nooit uitgegeven in België.
In onze agenda kun je heel het

programma terugvinden en voor de
geïnteresseerden is er nog een infor-
matief vouwblad over EI cine Espanol:
Poesta y revolucion in omloop. (PL)

IPPNW -symposium Brussel
Oslo), Susan Hollan (Boedapest) en
Ulrich Gottstein (Frankfurt). Op zon-
dag 10 november kunnen symposium-
gangers kiezen uit een rijke waaier van
13 verschillende werkgroepen die op
een specifiek aspekt dieper zullen
ingaan. De voertaal van het sympo-
sium is vanzelfsprekend Engels.

Holistisch
Het programma van dit symposium
toont overduidelijk de specifieke in-
valshoek van de IPPNW en hun
Vlaamse afdeling (Medische Werk-
groep tegen Atoomwapens) tegenover
de kernwapenproblematiek. Door een
globale benadering die bezorgdheid
toont voor de gezondheid van de
wereldbevolking in al zijn aspekten,
verschillen zij van de militairen, de
politici .... de vredemilitanten zelfs. die
de problematiek enkel vanuit hun
specifieke opstelling bekijken. Het
burgerrecht van de informatiever-
spreiding in holistisch perspektief geldt
hier dan ook als primordiale richtlijn.
Het tema van het symposium, nl.

Nuc/ear War in Europe: Medical and
Scientijic Perspectives, verwijst ekspli-
ciet naar de rol van het Europees
kontinent in de bewapeningswedloop,
maar ook de specifieke rol die Europa,
Oost en West samen, kan spelen in het
doorbreken van het vijanddenken del
blokken om zo een ontwapenings-
spiraal . op gang te brengen. De
Europese landenorganisaties hebben
zeker hun Amerikaanse en Russische
kollega's bewust niet uitgenodigd:
zonder grote broer kunnen we meer
lijkt wel het motto.
Langs' de andere kant blijft een

kongresbesluit van Boedapest-1985
opvallen: de IPPNW voert, net zoals
Greenpeace trouwens, momenteel
kampagne om een wereldwijd mora-
torium op het testen van nieuwe
kernwapens af te dwingen.
Ten slotte nog dit: wie. op 9,en 10

november in Brussel medestudenten
achter de balie tegenkomt, hoeft niet te
verschieten. 'Binnen Medika is er een
Medische Werkgroep tegen Atoom-
wapens reeds één jaar aktief, die
joviaal haar diensten heeft aange-
boden.

Yon Fleerackers
Informatie en inschrijvingen:

Medische Werkgroep tegen Atoom-
wapens, Triomf1aan 74,
1160 Brussel.
02/649.02.73 en 053/21.33.00

Zoekertjes zonder kommercicel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren. e.d.] zijn gratis; andere (te koop. IChuur,
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. 1 teken per vakje, 1vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's MeÏersstraat 5

... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

• Te koop: Texas 59 met printer. • Gezocht: chauffeur om iedere vrij-
Nieuw: samen 22.000, nu: 9.000 fr. dag- en zondagavond mee te rijden van
Z.w. Lerkeveld, Waversebaan 220, Leuven naar Genk of Houthalen-
Heverlee, kamer 128. Oost .. Tegen vergoeding. Z.w. J.
• Te koop: koelkast (150 liter) in Vanhove, Dagobertstraat 34 (016/
uitstekende staat. Z.w. Stefaan-Lud- 23.41.26).
wi,g, Minckelersstraat 15/5. • Chris doet al uw typwerk (papers,
• Te huur: kamer in gemeenschaps- teksten, tesissen .... ) op IBM en met
huis. Met tuin, keuken. badkamer en jaren ervaring. Tel. na 17.00 u en w.e.
living. Prijs alles inbegrepen: 3.000 fr. 016/56.39.98.
Z.w. 'sMeiersstraat5, 3000 Leuven. • Welke jongeling leende maandag-
• Verloren tijdens verlof: bruine boe- middag 4 november mijn grijze vest in • Gezocht: lift tegen vergoeding Leu- re nereixen
kentas met nota's kursus dieetleer en Auditorium AG. Minderbroederstr.? ven-Aritwerpen (woensdag), Leuven- Metro vanaf Centraal Station, richting
twee fotoboeken Iste dok genees- Gelieve ze terug te hangen of persoon- Brugge (zaterdagvoormiddag). Z.w. Herman De Broux, afstappen Delta
kunde. Terug te bezorgen Wige- lijk te bezorgen: Marc, Tervuurse- Marc Sys, Blijde Inkomststraat 95. (duurt 8 minuten).
rinck Y.• C. Meunierstraat 93. 3000 straat 112. 3000 Leuven.
Lu ~ ~ _e~ ~ _

• Gezocht kamer voor 4 weken van I" . . . ZOEKER TJE
18 november tlm 13 december '85. I
Tel. 014/69.90.93 na 19.OOu. I
• Gezocht: gemeenschapshuis voor I
zes personen of meer. Voor akademie- I
jaar '86-'87. Zich wenden: Beriotstraat I
9. Leuven. I 1" .... iû Bf
• Gefrustreerde ir-student st. zoekt I 20BF
slim meisje met lichaam als i.w. om I 30BF
samen differentiaaloef. op te lossen.
Zich wenden tot st. in les Vandijck, 2de I 40BF
rij. vooraan links. J I 50BF
• Te koop gevraagd: alle Märklin I 60BF
treinen. Tel. 016/44.31.80. L______________ __ _ __ _ _'

BRT
Tenslotte kwam ook het BRT-mono-
polie aan bod. De objektiviteit be-
hoort tot de irrationele orde van het
geluk. De vraaa is niet of de BRT-
joemalist objektief is, wel of hij
intellektueel eerlijk is. Hier .geeft Bewegingen en drukkingsgroepen
Camps de BRT-mensen een pluimpje voor nukleaire ontwapening over gans
door hen de verdienste te geven van de wereld worden te pas en te onpas
gedegen vakmensen te zijn. In h~t utopische naïviteit en politiek favori-
doorbreken van het BRT-monopolie tisme verweten. Sinds vijf jaar echter
spelen de CVP en f'VV c!!n dubbel kunnen zij steunen op een politiek
belang. De liberalen willen. de weg ongebonden internationale vereniging
openstellen naar de kommercie en alzo die konsekwent en objektief de bevol-
het privee-initiatief aan z!~n trekk~ king en de wereldleiders wetenschap-
laten komen. De CVP van ZIJnkant Ziet pelijke informatie tracht te geven over
zich - in een vlaag van paranoia - de desastreuze gevolgen van een
belaagd door de BRT-kultuur. kernoorlog. De International Physi-
De pers is minder machtig dan de ciansfor the Prevention of Nuclear War

mensen verwachten. De macht van het (IPPNW), die 140.000 artsen en gezond-
woord is de onmacht van de ver- eidswerkers over heel de wereld ver-
wondering. Met deze twee zinnen - enigt, weet zich sinds 1981 aardig in de
om over na te denken - besl';>Ot belangstelling te brengen door haar
Camps zijn monoloog. Het publiek international! kongressen in Boston.
kon nu zijn dorst lessen en zich Cambridge, Amsterdam, Helsinki en
voorbereiden op het afvuren van Boedapest. De problematiek rond de
vragen aan de hoofdredakteur van nukleaire winter werd door de IPPNW
·'Het Belang van Limburg'. trouwens voor het eerst in het interna-
i Tot slot nog ~ee ran~e~Clkingen tionale medialicht -geplaatst. Deze
dieCamps iJlde loop van zIJn verhaal aktie werd vorig jaar met de UNESCO-
naar v~r liet komen. Hoezeer hij ook p~js voor vredesopvoeding gehon~
de poging van Paul Goossens tot een .·reerd, en dit jaar met de Nobelprijs
pluriformizering van waaiers waar- voor de vrede.
deert toch vreest Camps dat na ..; .. . liik
. ' . heil II d beri ht Vanaf dit Jaar zal er ook een Jaar IJ snieuwjaar on el spe en e nc en .

, , .. Europees IPPNw-symposlUm georga-over De Morgen zullen verschijnen. . d d H t erste hiervan.. de ruseer wor en. e e
HIJ deed ook een oproep tot . d I 9 10 november in· d k VlO t p aats op enJongeren om meer ere ranten te di Q' d VUBBrussel.. ki h hii au ItOTlUm van e - .
lezen. Van ZIJn, inderen , ad, J Zo' 2SO deelnemers uit Oost- en
verwacht dat ze Le Monde of La W n E den hierop ver-
Libération' zouden lezen, maar ze est- uropa wor

kijken liever naar Dallas, Dynasty, wa~t~denten betalen voor één sympo-
Falcon Crest... siumdag 500fr, met inbegrip van lunch

en het symposiumverslag (inschrijven
ter plaatse vanaf 9.00 u). Ter ver-
vanging van rektor De Somer zal
zaterdag om 10.00 u mgr. Maertens,
rektor van de KULCK, het inleidend
woord geven, naast prof. Brachet van
de ULB(molekulaire embryologie), De
internationaal bekende psychiater
James Thompson en de fysikus Fran-
•cesco Calogero schetsen vanaf 10.30 u
de psychologische aspekten en de
technologische ontwikkelingen. De
gevolgen van een kernoorlog komen
vervolgens om 11.30 u aan bod met de
fysikus Joseph Rotblat (gewezen se-
kretaris van Pugwash), de Neder-
landse polemoloog Hylke Tromp en
de bekende astrofysikus André Berger
van de UCL.
Eerste minister van Zweden, Olaf

Palrne, zou om 14.15 u een mogelijk
politiek antwoord schetsen, wa~rna
resp. wetenschappelijk en medisch
antwoord aan bod komen met Marek
Thee (Peace Research Institute uit
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It~i:!:~:!l~l::li::::~~:
aantal studenten, en dat zou de
volgende tien jaar wel eens met tien
procent kunnen zakken. Daarom stelt
de VLIR voor de huidige werkings-
toelagen voor vijf jaar te bevriezen,
mèt indeksaanpassingen en met een
inbaalprogramma voor de Vlaamse
universiteiten. Een ander interessant
voorstel inzake de universitaire inves-
teringen, is het pleiten voor het
optrekken van de normen in verband
met de sociale investeringen voor
studenten.

Onderwijs
Het volgende deel van het eisenpakket
bevat een aantal voorstellen om
Vlaanderens enige grondstof, namelijk
grijze materie en werkkracht, effi-
ciënter te rekruteren en in te zetten.
Naast het pleidooi voor een Open
Universiteit is hier voor de studenten
het deel over onderwijsvernieuwing
zeker het interessantste. Vooreerst
wordt het oude hervormingsplan voor
de aggregatieopleiding van de VLIR
nog eens boven gehaald: een af-
gestudeerde licentiaat krijgt tijdens
zijn eerste jaar in het onderwijs
hoogstens een deeltijdse aanstelling,
dit gekombineerd met een aantal
seminaries die resulteren in een attest
zonder hetwelke je niet verder mag

'lesgeven.
Verder wordt er voor gepleit de stop

op het oprichten van nieuwe pro-
gramma's op te heffen en uiteindelijk
de hervorming van de wet op de
akademische graden eens door te
voeren. Hierbij wordt konkreet ge-
dacht aan volgende aanpassingen:
- Het afschaffen van het achter-
haalde onderscheid tussen wettelijke
en wetenschappelijke graden.
- De bevordering van bijscholing en
deeltijds studeren.
- Betere overstapmodaliteiten tus-
sen de universiteit en andere vormen
van hoger onderwijs.
- De mogelijkheid Belgische diplo-
ma's te halen via de samenwerking met
de Open Universiteit van Nederland.
- Het invoeren van programmatie-
regels om het aanbod van pro-
gramma's in interuniversitair overleg
te rationaliseren.
- De aanpassing van het eksamen-
systeem. Wat hiermee bedoeld wordt,

Ten tweede klagen zij het feit aan
dat er voor studentenzwemsport
slechts enkele uren in het stedelijk
zwembad afgehuurd zijn. Maar aange-
zien dit zwembad binnen de drie jaar
zal afgeschreven worden en er geen
verdere grote zwemakkomodatie in
Leuven is...

Akties
Om het bovenstaande aan te klagen
heeft Apolloon een aktieprogramma
opgesteld waarbij zij eisen dat er een
nieuw zwembad komt. Vanaf maan-
dag 4 november zijn er petitielijsten
rondgedeeld voor studenten, andere
universiteiten, proffen, enz. Dinsdag 5
november was er een perskonferentie
en een zwembadhappening. Op vrij-
dag 8 november wordt er vanaf 14.00 u
opgestapt naar rektor Dillemans, alge-
meen beheerder Tavemier en de
kersverse voorzitter van studenten-
aangelegenheden Masschelein. De
meest radikale akties gaan echter pas
dinsdag 12 november door. Om

Met sinterklaas in zicht
Het verlanglijstje van de VLIR

blijft erg vaag. Als voorbeeld wordt
gegeven: het aanvaarden van schrifte-
lijke eksamens als volwaardige eksa-
mens.
- Het mogelijk maken van kredit-
sytemen en van modulair onderwijs.
Dit om een grotere differentiatie van
de programma's mogelijk te maken.

Overheid
Tenslotte worden een aantal maat-
regelen voorgesteld om het univer-
sitair- en wetenschapsbeleid van de
overheid te verbeteren. Dit beleic
schiet volgens de VLIR duidelijk te
kort. Het frappantste voorbeeld is de
verdeling van de overheidsbevoegd-
heid inzake universitair onderwijs
tussen twee nationale en één gemeen-
schapsminister van onderwijs, terwijl
voor het wetenschapsbeleid nog eens
andere ministers bevoegd zijn. Om
deze inefficiëntie weg te werken stelt
de VLIR voor het universitair onder-
wijs te kommunautariseren en een
eigen Vlaams wetenschapsbeleid te
starten (de Vlaamse eksekutieve krijgt
in verband hiermee ook een veeg uit de
pan). .....

Toekomst
Heel wat ambitieuze eisen en plannen
van de VLIR dus. Wat ervan zal komen
in deze krisisperiode is natuurlijk een
andere vraag. Zo dateert de achteruit-
stelling van de Vlazamse universiteiten
niet van gisteren en sleept de hervor-
ming van de wet op de akademische
graden ook al meer dan vijftien jaar
aan. Wat de studenten direkt aan-
belangt zijn de voorgestelde onder-
wijs.vernieuwingen. Als zij hier serieus
over mee willen praten staat er nog
heel wat werk voor de boeg. Vooral de
mogelijke aanpassingen van het eksa-
mensysteem en het invoeren van
kredit-systemen en modulair onder-
wijs zijn daarbij van belang, omdat de
gevolgen ervan niet direkt duidelijk
zijn. Kringraad gaat zich dit jaar
specifiek met deze problemen bezig
houden. Heb je interesse om mee te
werken, of wil je gewoon wat meer
weten, dan kan je terecht op het
Kringraad-kantoor of _bij je kring-
afgevaardigde.

Frank Segers.-
Apolloon wil zwembad, geen roeibak
Om het tekort aan een

goede zwemakkomoda-
tie voor studenten in het

Leuvense bloot te leggen, plande
Apolloon (studentenvereniging
van het Instituut voor Lichame-
lijke Opleiding) een aktie-tien-
daagse.

De grieven van Apolloon zijn twee-
ledig. Enerzijds betogen zij dat het
zwembad van de KUL slechts een
roeibak is. Deze roeibak heeft af-
metingen (diepte: 1,20 tot 1,50 m,
lengte: 22 m, breedte: van lO tot 6 m)
die belachelijk zijn. De lessen die in dit
zwembad doorgaan moeten dan nog
geregeld afgebroken worden omdat de
verf van de zoldering afschildert en de
filters verstopt geraken. Als men er
dan ook rekening mee houdt dat er
nog lessen wegvallen door overbelas-
ting, kan men begrijpen dat de
studenten niet degelijk kunnen worden
onderwezen.

16.00 u zal elk presidiumlid zich op het
Galgenveld (nabij het St-Pieterskol-
lege) ophangen. Na deze eerder lugu-
bere bedoening zal tussen 18.00 en
20.00 u een heuse bezetting van het
stedelijk zwembad doorgaan. Anderen
zullen ondertussen het zwembad van
het Instituut voor Lichamelijke Oplei-
ding (de roeibak dus) pogen leeg te
scheppen. Bij wijze van apoteose gaan
er vanaf 22.00 u. didaktische oefenin-
gen droogzwemmen door op de Oude
Markt.
· Buiten de petiti_çszal er doorlopend
met affiches, stikkers, spandoeken en
badmutsen met slogans geijverd wor-
den voor een verbetering van het
zwembaden bestand in Leuven.

Jan Huyse
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• 12 november: filmforum Cat
P80ple: 20.30u. Inkom: 60170 .
• ' 14 november: externe TK-raad
om 20.00u. In RC.

Chemlka
• di 12 nov: schaatsen.
• za 16, zo 17 nov.: week-end in
Westmalle.

Medlka
• Gezocht: kanidaten voor klas-
siek aperitiefkoncert op ma 9 dec
en voor popfestival Medika Li'e
Aids op do 12 dec.
• dl12 nov: 18.00 heksenmaaltijd ;
19.30u Halloween-tocht; 21.00u
TD in Broadway.

Donderdag 7 november
20.00 u. INFO Aga/.v: ludiek ol politiek 'I Gratis Informatie-avond met als

sprekers: Joan Pepermans (kamerlid), Johan Hamels (provicieraadslid)
en Relinde Baeten. Nadien is er gelegenheid tot diskussie in kleine
groepjes met sprekers. Organisatie: Agalev-studenten Leuven i.s.m. vzw
Ploeg.

20.00u. KABARET Fr.. k Oe Jonge (Stadsschouwburg). Organisatie:
Spiraal.

20.00 u. DEBAT Sportaponaorlng. Gespreksleider: Mark Uyterhoeven in de
Dekenstraat, polyvalente zaal Eyskens.

20.00u. KIJK en LUISTER 11.11.11: miJ".,.tI .. op de K.. pverd/.che
e"andenrmet film en spreker. Aud. Vesalius. Inkom: gratis.

17.00 u. VOLKSSPEL ISOL: Mede In Flendera, volksspelnamiddag, volks-
muziekgroep en fuif. Inkom: 50fr.

20.00u. LITERATUUR Unlve,./frl/,. werkgroep lIte,.tuur: Analyse poëzie.
In 't Stuc (eerste verdieping).

Vrijdag 8 november
21.OOu. TEATER HTP: kleur I. a"e •. Vlamingenstraat 83. Inkom: 120/80.

Org.: 't Stuc.
09.30u. FILM Kortfilm / Jekino: o.a. Bamboerck. Inkom: 50fr. In 'tStuc.
21.0ou. OPTREDEN Cabo Vente: Kaapverdische groep, gevolgd door fuif.

In ISOL. Org. 11.11.11.

Zaterdag 9 november
20.30u. TONEEL Boabeb ."..,t Fentoe., naar een novelle van Nawal el

Saadawi. In Kultureel Centrum, K. Albertlaan 52. Inkom: 150/250. Org.
Dulle Griet i.s.m. 11.11.11.

Maandag 11 november
20.00u. MUZIEK Het Grote Genoegen nodigt u uit op MUilea Antiqua

Leu"en: From Haende/ with Love. P. Dombrecht, hobo, J. Van Immerseel,
klavecimbel, W. Kyljken, viola da gamba. Inkom: 200 fr. Plaats: MT, Grote
Aula.

20.30 u. en 22.30 u. FILM Cine Espanol:· Bunue/: Nuarln, Saura: Cr/a
Cuervo •. Inkom: 60/80fr. Aud. Vesalius.

Dinsdag 12 november
2O.30u. TEATER Werkteater: Oe kroning IIItn Popp ... Inkom: 140/200. In

'tStuc.
20.30u. FILM Cine Espanol: Bunue/: Vlrldlnqa. Inkom 60/80.
22.30u. FILM Cine Espanol: Saura: Lo. 0/0. VendadOi. Inkom 60/80.

Auditorium Vesalius.
20.00u. ZANG KVHV organiseert elfde Vlaams Studenten Zangfeest (grote

Aula), met aanwezigheid van Duitse en Nederlandse studentenklubs.
20.00u. RAKETTEN VergtJderlngllltn "ketten"et'fI", in 's Meiersstraat 5.

Woensdag 13 november
13.00 tot 23.00 u. SPORT Z .. delcwl.frlxrece op het Hogeschoolplein. Vanaf

13.00 tot 23.00 u met deelneming van bijna alle fakulteiten. Organisatie:
sportraad.

20.30u. FILM Clne Espanol: Bunue/: TrI.t/na. Inkom: 60/80. Auditorium
Vesalius.

22.30u. FILM Clne Espanol: Saura: Mema Cum/e C/enAno •. lnkom 60/80.
Auditorium Vesallus.

21.00u. VIDEO Rocklfldeo. Inkom 50nO. In 'tStuc.
20.00 u. KABARET Kurt Van Eeghem: Etiquette. Org.: cultureel centrum

Leuven. In Stadsschouwburg.

Donderdag 14 november
20.00 u. MUZIEK Or~rec"" door Suzen Wood.on In de koncertzaal van

het Lemmenslnstltuut. Herestraat 53, Leuven. Inkom: 120/180.
2O.30u. FILM K.. ton: The 0.".,.,. Auditorium Vesalius. Inkom: 60/80.
20.30u. FILM Clne Espanol: Er/ce: E. Eaplrltude" Colmena.lnkom 60/80.

Auditorium Vesallus.
22.30 u. FILM Clne Espanol: Luna: C.nlch •. Inkom: 80/80. Auditorium

Vesallus. -
20.30 u. FILM Leroy: Llttle c......Inkom: 60/80. Auditorium Vesallus.
20.00 u. VOORDRACHT Houwens :Net1Ida: onrh., hemd IIItnmlJn broeder.

In 'tStuc. Org. Romanla.
20.00u. MUZIEK Kamermuziek: E. Siebens (kontrabas) en P. Swerts

(klavier) In de koncertzaal van het Lemmenslnstltuut, Herestraat 53,
Leuven. Inkom 120/180.

Zoals stilaan wel algemeen
bekend zal zijn, krijgt
Wilfried Martens tijdens

het formatieberaad van heel wat
drukkingsgroepen een verlang-
lijstje toegestuurd. Deze staan
dan vol met voorstellen en
aanbevelingen die deze of gene
groep hoogstnoodzakelijk acht
voor het beleid in de komende
vier jaar. Naast de sociale part-
ners - die ruimschoots de
nationale pers haalden - heeft
nu ook de Vlaamse Interuniver-
sitaire raad (VLIR) een aantal
voorstellen gedaan aan de for-
mateur.

Alles bijeen is het een hele boterham
geworden, maar zeker de moeite van
het lezen waard. Je kan er immers uit
leren hoe de Vlaamse universiteiten
over hun eigen toekomst denken. Het
uitgangspunt van de VLIR is dat de
huidige maatschappij snel aan het
veranderen is en een wetenschappe-
lijke revolutie doormaakt. De toe-
nemende inbreng van wetenschap en
technologie in de samenleving maken
het noodzakelijk over een breed we-
tenschappelijk potentieel te beschik-
ken, potentieel dat hoofdzakelijk ge-
vormd wordt aan de universiteiten.

Vlaanderen
Vanuit dit uitgangspunt worden een
aantal stellingen ontwikkeld, dit als
achtergrond bij de konkrete voor-
stellen die worden gedaan. Een eerste
oud zeer vormen - hoe kan het
anders - de centen. Volgens de VLIR is
het wetenschappelijk potentieel in
België onvoldoende uitgebouwd (ten
opzichte van de rest van Europa) en
gediskrimineerd (ten opzichte van
Wallonië). Vooral deze diskriminatie
ten opzichte van Wallonië wordt
uitvoerig toegelicht en met een eerste
groep voorstellen wil de VLIR deze
diskriminatie dan ook wegwerken.
De evolutie van het studentenaantal

vormt een tweede bedreiging voor de
financies van de universiteiten. Tot nu
toe worden de universiteiten immers
nog altijd gesubsidieerd volgens het

<, Vrijdag 15 november
2O.30u. FILM Clne Espanol: Malraux: Siena de Tet1IeI. Inkom: 60/80.

Auditorium Vesallus.
22.30u. FILM Clne Espanol: CBmus: Lo... ntOl InnocentN. Inkom 60/80.

Auditorium Vesallus.
22.0ou. KONCERT Kurt .,." HercIc Quart., In De Witte Telperlon,

Naamsestraat 46. Inkom gratis.
\

TENTOONSTELLINGEN
GALERIJ PERSPEKTIEF, Janine Verdonckt: schilderijen. Tot 28 november.
STEDELIJK MUSEUM, Vander Kelenstraat. Werken van Barmhartigheid, 650
jaar Alexianen In de Zuidelijke Nederlanden. Tot 24 november.
STEDELIJKE TENTOONSTELLINGSZAAL, Vanderkelenstraat 30. Tentoon-
stelling met werken van hedendaagse leraars en ex-leraars van deAkademie.
Inkom gratis.

Hlstorla
• di 12 nov.: Praesidiumvergade-
ring in praatkamer.
• wo 13 nov.: doop met TD in
Broadway.

fakbar, telkens om 20.oou, 22.00 u
en 24.oou .
• Elke donderdag om 2O.15u. Be-
zinning In lokaal 28 (MT).

Landbouwkring
• do 7 nov: voetbal eerste kan
tegen tweede kan, op sportkot.
• ma 11, di 12, wo 13nov: kringreis
naar Wageningen.

Kilo
• wo 13 nov: t t.t t.t t-koncert
(Schumann, Schubert) op achtste
verdieping L & W.

Katechetlka
• ma 11, di 12, wo 14 nov: telkens
drie films in de living van de

orlintallstlek
• do 7 nov: Cocktailavond in de
fakbar.
• do 14 nov: doop.


