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Zuid-Afrika (2)
In het tweede deel over Zuid-Afrika wordt ~
nader ingegaan op de banden van onze
Alma Mater met het apartheidsregime al-
daar. Dat de KUL niet vies is van betrek-
kingen met Pretoria, blijkt uit de "weten-
schappelijke" bezoeken van Zuidafrikaanse
professoren aan Leuven en vice versa.
Geneeskunde studenten lopen ijverig stage
in "blanke" ziekenhuizen en in het KB-
filiaal op Gasthuisberg worden Krügerrands
verkocht als warme broodjes. De prikpil,
Proteaproffen en nog van dat fraais op p. 3.

Günter Wallraff
"Men moet zich verkleden om de maat-
schappij te ontmaskeren, men moet mis-
leiden en zich vermommen om achter de'
waarheid te komen."
"Apartheid bestaat ook in ons midden, alle
demokratie ten spijt."
Na een infiltratie in de Duitse Boulevard-
krant Bildzeitung daalde Ali Wallraff nu af in
de subwereld van de gastarbeiders. De kerk,
Baghwan en de koppelbazen worden gehe-
keld in zijn nieuwe bestseller 'Ik, AIi'. Zie p. 7.
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Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven -

Tel. 016/22.44.38

Personeelsproblemen

't STUC
Op een keerpunt?
Gedurende de zeven jaren dat 't Stuc als kultureel studenten-

centrum bestaat is de onzekerheid omtrent het voortbestaan
een elk jaar weerkerend probleem geweest. 't Stuc mag dan

al een duurzaam kultureel beleid aanbieden, de daaraan gekoppelde
personeelsinfrastruktuur is erg labiel. Dat personeelsprobleem
wordt nu echter bijzonder akuut: ten eerste is het momenteel zo dat
't Stuc wel een technisch personeelskader kan betalen maar daar
vallen de beleidsmensen buiten. En ten tweede mogen we binnen
afzienbare tijd een volledige vernieuwing van deze beleidsploeg
verwachten: Michel Uytterhoeven (dans), Theo van Rompay
(teater), Lea Winckeler (video) en Jan Ryckaert (techniek) zullen
tegen de zomer van 1986 allen 't Stuc verlaten hebben. Wat zij dan
achter zullen laten is nu nog niet helemaal duidelijk. Maar het is een
feit dat er voor 't Stuc moeilijke tijden komen.

lent:
'tStuc brengt- belangrijke kulturele
produktles (teatervoorstellingen, films
uit het alternatief cirkuit, dansvoor-
stellingen, video's, enz.) naar Leuven,
zodat die tegen een betaalbare prijs
toegankelijk worden voor een hetero-
geen publiek. Deze programmatie-
aktiviteit is dan nog maar een deel van
de werking en deze programmatie
alleen al maakt een duurzaam per-
soneelsbestand noodzakelijk. De ak-
tualiteit in het kultureel gebeuren moet
op de voet gevolgd worden. Daarvoor
zijn nodig: deskundige beleidsmensen
met een scherpe kijk-op die dingen èn
met ervaring in de organizatie ervan.
Zij leggen kontakten met andere
kulturele centra, zij selekteren uit het
aanbod, zij gaan op zoek naar minder
voor de hand liggende geluiden. Kor-
tom: zij nemen de beleidsopties. opties
die overigens voor diskussie vatbaar
moeten zijn.
Welnu: precies op dit vlak van het

beleid is 't Stuc aan het wanke-
len. Wat is er namelijk aan de hand?
Momenteel heeft 't Stuc een totaal
bestand van zeven full-time perso-
neelsleden: enkele daarvarizijn gekon-
kretizeerd in half-time taken, de rest in
full-time taken. Wie betaalt deze
mensen? De Raad voor Studenten-
voorzieningen (RvS) geeft een toelage
die goed is voor 1,5 personeelsleden en
de eigen inkomsten van 't Stuc kunnen
voor even veel instaan. Daar bovenop
worden vier personeelsleden tewerkge-
steld in het kader van een nxc-projekt
(Derde Arbeidscirkuit), Het gaat hier
echter om mensen met een A4,A3of A2
opleidingsnivo; bijzonder geschikt
voor het technisch personeelskader.
maar niet van toepassing op beleids-
mensen (licentiaten, Al opleiding). Het
beleid is daarom een probleem dat met
dit OAe-plan niet kan opgelost wor-
den.

Mijnheer de Minister
De laatste jaren was er voor dit
probleem een nogal halfslachtige op-
lossing: de tewerkstelling via BTK-
projekten (Bijzonder Tijdelijk Kader).
Het belangrijkste bezwaar tegen deze
BTK-oplossing is het tijdelijk karakter
ervan: maksimaal om de twaalf maan-
den moet net vernieuwd worden, wat
met zich meebrengt dat het beleid van

Een paar weken
geleden zag de
bar van 't Stuc er
zo uit: de Super-
stuc, een bar in
warenhuisverpak-
king. Nu gaan er s
in 't Stuc vierper-
soneelsleden over
de toog. Tenzij de
problemen opge-
lost worden.

(foto Veto) I

Ysseling
Filosoferen over de bewapeningswedloop,
in de sporen van Derrida. Sam Ysseling in
gesprek op p. 5.

- ministerie, heeft te maken met dit
~t.uc __vOCölnQ",;cnd-in-,Qmc~uL_'" ;~ '!..Sluc _kan tef!lll~en 9Uen__ ..... _-+~ ·~~~jie~f . gebouWen

aan de Naamsestraat, de Vlamingen-
straat en de Van Evenstraat), op een
gezonde financieringsbasis (vooral uit
de eigen inkomsten en uit de toelage
van de RvS) en een stevige organizato-
rische struktuur.
Alleen het statuut van het personeel

is niet in overeenstemming met het
daadwerkelijk gevoerde beleid. 't Stuc
heeft hiervoor verschiUende alterna-
tieven overwogen en de haalbaarheid
ervan nagegaan. Zo werd bijvoorbeeld
een beperkte OAe-aanvraag gedaan
voor het tewerkstellen van drie perso-
neelsleden: een geschoold technikus,
een geschoold grafikus en een beleids-
medewerker. Deze aanvraag is echter
gestuit op institutionele obstakels; een
bekende kwaal. Ook een uitbreiding
van de RvS-toelage is niet mogelijk,
omdat dit het evenwicht zou verstoren
tussen de verschillende sektoren die
door de RvS betoelaagd worden
(sociaal, sport, ... ). Vandaar dus het
huidige alternatief. Het feit dat de
beleidspIoeg van 't Stuc binnen afzien-
bare tijd volledig vernieuwd wordt
heeft met het urgente perseneels-
probleem niet veel te maken.

verkeert.
Inmiddels is het laatste BTK-

projekt afgelopen en werken de be-
leidsverantwoordelijken feitelijk als
vrijwilligers (vrijstelling van stempel-
kontrole, ...). 'tStuc is nu op zoek naar
een duurzame oplossing. Konkreet
betekent dit dat men bij het ministerie
van Kultuur een aanvraag ingediend
heeft om 5 beleidsmensen' full-time
tewerk te stellen; 2 licentiaten, 2
mensen met een Al-opleiding en I met
een A2-opleiding. Maar ook hier doen
zich problemen voor: kultuur is een
sektor waar nogal vlug aan bespa-
ringen gedacht wordt en daarom kan
achter deze personeelsaanvraag wel
een groot vraagteken geplaatst wor-
den. Het lijkt niet erg waarschijnlijk
dat die 5 plaatsen er binnenkort zullen
komen. Het feit dat minister Poma
momenteelontslagnemend is maakt
deze zaak trouwens nog moeilijker:
een definitieve begroting voor 1986 is
zeker niet voor vandaag of morgen, en
is bovendien erg afhankelijk van de
politieke opties van de volgende
miriister van kultuur. En toch: zelfs
al komen die 5 personeelsleden er niet,
dan nog is er een oplossing mogelijk
die in elk geval een voorlopige uitweg
biedt. Met name wordt gedacht aan
een bijkomend OAe-plan, dat dit keer
wèl met licentiaten zou werken. Hoe
dan ook: "Als er niet demorelesteunis
van het kabinet, dan kunnen we het
vergeten", zo zei Theo Van Rompay
ons.

Beleid
In elk geval wil 't Stuc op lange termijn
een kader kreèren . dat er als volgt
uitziet: het personeel wordt betaald
door de overheid, de in.rastruktuur
(gebouwen, ...) komt van de universi-
. teit en de werking moet zelf op-
. gebracht worden. Dit is allicht een wat
te schematische voorstelling van za-
ken, maar het iJlustreert wel de opties
die voor de komende maanden ge-
nomen zijn. Het uitbouwen van een
standvastig personeelskader krijgt
daarin prioriteit.
Inderdaad: voor 'tStuc is het sta-

tuut van het beleidspersoneel steeds de
moeilijkheid geweest. De reden waar-
om men nu geopteerd heeft voor de
duidelijke keuze om een rechtstreekse
personeelsaanvraag te doen bij het

Didier Wijnants

Wie de laatste twee num-
mers van Veto door-
genomen heeft, merkte

allicht op dat er iets gaande was
omtrent het 'zwembad' dat de
·K.U.Leuven rijk is. Een zwem-
oad is veel gezegd, in feite is het
een roeibak. Wat is een roei-
bak? En wat is er gaande bij de
Sportkotters? Met deze en nog
ander vragen togen twee Veto-
redakteurs naar de Sportzak, het
kringkaffee van de Sportkotters.
Helaas hadden ze hun dag slecht
gekozen, want alle sportkotters
waren aan het gokken op de
kasino-avond in de Spuye. Er zat
Diets anders op dan de avond-
kledij te voorschijn te halen en
met de nodige centen op zak
richting Tervuursevest te stap-
pen.
:..aat ons de bestaande grieven van de
studenten Lichamelijke Opleiding en
Kinesiterapie omtrent hun eigenste
roei bak eens resumeren. De bak is
eerst en vooral te klein, en heeft de

Ziehier een alternatief voor de Appoloon-roeibak: gemakkelijk bereikbaar.
flexibel in het gebruik en verdomme goedkoop. (foto Veto)

omt er·!
vorm van een fles: hij meet 22 m bij 6 à
lOm breed, en is hoogstens anderhalve
meter diep. Het water is vuil, "dat
komt omdat zwemmers op hun blote
voeten een lange vuile gang
moeten vanaf de kleedkamers tot aan
de roeibak". Om dit vuil te bestrijden
doet men chloor in het water, maar
teveel is even ongezond als vuil water.
"Op een morgen", zo weet ons iemand
te vertellen,"was de verf van het
plafond afgeschilferd en in het water
opgelost; wij konden zwemmen in
melk."

Eskimoteren
In het verleden zijn er al plannen
geweest om een Olympisch zwembad
te bouwen, maar daar werd van af-
gezien door de oplopende kosten en de
heersende krisis. Als tussenoplossing
gingen de sportkotters dan zwemmen
in het Celestijntje aan de Celestijnen-
laan "tussen de kinderen en de ouden
van dagen"; bovendien is de tijd tussen
twee lessen te kort om van het sprotkot
naar ginder te fietsen, zich om te
kleden en op tijd in de les te zijn. Het
stedelijk zwembad aan het Hoge-
schoolplein is al evenmin een op-
lossing, want dat wordt binnen de drie
jaar gesloten. De sportkotters willen
een eigen zwembad, en niet langer een
tussenoplossing.
We botsen op twee eerstekanners

Lichamelijke Opleiding - wat is een
eerstekanner gemakkelijk te herken-
nen - en vragen naar hun ervaringen;
"je zwemt gewoon tegen de voeten van
je voorganger, en als je niet uitkijkt of
je zwemt rugslag dan bots je zo tegen
de muur op". Op onze vraag wat een
roeibak is, geven ze ons ten antwoord
dat het een lapnaam is geïnspireerd
door de vorm van het zwembad. Een
weinig bevredigend antwoord. We
gaan dus zelf kijken. Vier kano-
vaarders gapen naar onze avondkledij
als wij met aangeslagen brilleglazen
door de deur komen restapt. Vier
kanovaarders in een bak water, je
moet het gezien hebben. Naar het
schijnt leren de roeiers er 'eskimo-
teren': het woord staat niet in Van
Dale maar heeft met omkantelen van
een kano te maken.

(yervolg op p. 2)
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strogevecht zodat de officiële prijs- ploeg vier.
uitreiking zich nauwelijks op enige
belanptelling kon verheugen.

De wedstrijd
De uitslag

-. . ... . ".. . . .. ':::: en week voor Holland-
. _~~, #~:(";{'.I~r> ·:,<",·I~~<:: "(, P; . ;:,:,;1iI-:::. ~.d ~~ EBel.gië vond de zesde

kwistax-race plaats. Na
een wat trage start groeide dit
jaarlijks evenement uit tot één
van de meest sfeervolle gebeurte-
nissen van het akademiejaar.

Alle lezersreakties kunnen beeorgd
worden op de het redaktiese1creta-
ri"LiJl de.',Meierutraat S, 3000
Leuwu.
De briewu moeten betreltkinl

hebben op in Veto behandelde
oodenrrcrpco of op LeuWllJe (stu-
deatcn)aktualitcit, CD ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie 1ie~ niet beeft dat zijn naam
ppubliceerd woedt, moet dit duide-
lijk motiVCRD.

~n die laDpr zijn dan 2S
rqds van 68 .. nslqen (spaties
iDbep'epea; dit komt overeen met
ca. I Jdikte bIL met een dubbele
intcrlinie) worden in principe in-
pkort.

Studenten
beweging (6)

Eindelijk weer een vlammende pole-
miek in Veto! Eindelijk een op-
windend vervolgverhaal, waarin de
spannina te snijden is IDe diskussie in
Veto 4, 5 en 7 tussen M. De Cooman en
Eddy Daniëls heeft dan ook alles mee
om hét joernalistieke hoogtepunt van
Veto te worden: een onuitputtelijk
onderwerp (mei '68 of jan. '68), twee
gelijkwaardige hoofdpersonages die
zichzelf serieus nemen, botsende me-
ningen, gestoffeerd met archieven en
zwaarwichtige teoriën, gekruid met
niets terzake doende uitweidingen en-

zelfs een fundamentele kwestie: de zin
van geschiedenis. Dit alles belooft
voor de komende 17 afleveringen.
Beide beren slaan mekaar op sublie-

me wijze met verwijten rond de oren,
er wordt getwijfeld aan mekaars ~e De grote nieuwigheid van dit jaar
trouw, waamemings- en beoordelings- moest de waterbak worden. De hel-
vermogen, zonder daarbij echter ~~ lingsgraad van het Hogeschoolplein
vervallen in een banale scheldpa~J. verplichtte de organisatoren deze at-
Kan Veto de heer De Cooman met traktie tot volgend jaar uit te stellen.
inhuren als redakteu~, zodat ~e Het grootste knelpunt in het par-
literaire boksmatch met slechts Vl8 koers was de beruchte chilcane. Op
leZlCrsbrieven moet gevoerd worden, echte cirkuits dient deze om snelheids-
maar een vaste rubriek zou vormen? duivels een beetje in te tomen. Tijdens
Het zou de leesdichtheid sterk ten echte kwistaxraces krijg je echter het
goede komen. omgekeerde effekt. De chikane van het
Als apoteose van deze sp~erende Hogeschoolplein is, mede door h~ar

serie kan dan een konfrontatl~~t grote elasticiteit en door het entoesias-
georganizeerd worden. Een publiek IS me van het publiek hét uitgelezen
er zeker: nu reeds doet zich in Leuven oefenterrein voor waaghalzen, een
een polarizatie voor tussen de 'Cao- gewisse ontmaskering voor zondags-
mannen' en de 'Danie1sen' en heeft rijders en het spektakulaire einde voor
deze verhitte polemiek Dallas, de CCC brokkenpiloten.
en Nijvel weggedrukt als kofTIeldets- De wip kon eerst kwa spektakel niet
onderwerp. konkurreren met de chilcane. Totdat
Misschien kunnen jullie beter elke een paar inventieve strafrechters een

aflevering éën van beiden aan het aantal subtiele wijzigingen aanbrach-
woord laten. Dat verhoogt de span- ten aan 'de omloop. Enkele listig
ning aanzienlijk (het come-and-see- geplaatste strobalen veranderden een
next-week-effekt) en maakt prones- routineus "erop en erover" klusje in
tieken mogelijk. Dit is trouwens dé een riskante "erover of eraf" aan-
kans voor Veto om in de. harde gelegenheid.
konkurrentiestrijd met Faze, dit blad Iedere inbreuk tegen de speciaal
de genadestoot te geven: er bestaat ontworpen wegkode werd bestraaft
immers geen waardige tegenstander met SOO meter str\ftijd. Elke ploeg die
voor Peter Mombaerts, zodat een omzichtig reed, in aanrijding kwam
polemiek daar uitgesloten is. Kortom: met stro of een andere ploeg, die reed
veel meer van dat in Veto I zonder helm of zonder nummer mocht

M. Lauwers de kwistax ruilen voor de fiets en het
"_asfalt voor de rollen.

Wegens de moeilijkheidsgraad van
het parkoers, nog verhoogd door de
kreativiteit van de gelegenheidsarbi-
ters, werd de strafstand frekwent
bezocht.

AUTORUSCHOOL

MODERNA
Theoretische lessen beginnen maandag om 19u.
Rijlessen Iedere dag van 8 tot 20wr.
Inschrijvingen en inlichtingen:
dagelijks van 9 tot 20 uur
Iedereen is van harte welkom in de

APOLLOON - Vorige week donder-
dag heerste er op de eerste verdieping
van 'De Spuye', de vroegere sportkot-
kantiene, een eigenaardige drukte.
Apolloon organiseerde er zijn jaar-
lijkse speelavond. Anders dan voor-
gaande jaren echter waren het ditmaal
geen volksspelen van het genre sjoel-
bak. Men had deze keer geopteerd
voor een heuse Casino-avond. Roulet-
te dus, en 21-gen. Grote geldsommen
kwamen er natuurlijk niet aan te pas.
Als gangbare spelmunt werd gewoon
de frank gebruikt en de ingezette
bedragen beliepen maar enkele frank-
skens. Croupiers en assistentes liepen
gekleed in de jaren-dertig-stijl. U weet
wel, de dames met van die jugendstil-
jurken en veel pluimen en de heren met
van die eigenaardige witte flappen
over de schoenen. Sfeer dus, al liepen
de meeste bezoekers er doodgewoon
bij. Op de aankondigende affiche
hadden we nochtans zien staan dat
ekstravagante kleding gewenst was.
Tussen 'rien ne va plus' en 'les jeux

sont fait' door sloegen we een babbel
met de dame van de wisseltoog. Ze
vond dat IlO gal raar, "want gij zijt toch
van den ASR", de echte kampenteorie

O.gobertstraat 49
Leuven

Tel. 018/23.35.11
(aan de Tiensepoort)
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allang geweten dat de installaties van
het oud gebouw versleten zijn; boven-
dien liggen de kleedkamers veel te
veraf van het zwembad." De dag na de
overhandiging van de petitie op vrij-
dag 8 november kwam algemeen
beheerder Tavernier naar het Instituut
om zich van de toestand te ver-
gewissen. "Hij heeft ons nu ook
beloofd dat er een volledig nieuwe
akkomadatie komt. Daarmee zijn al
onze eisen ingewilligd."
Hoewel het zwembad hen beloofd

was, zetten de sport kotters hun aktie
verder, en op dinsdag 12 november
schepten ze de bak leeg. De skeptische
uitlating onder de foto in vorige Veto
weze bij deze gekorrigeerd: ze hebben
de bak leeggekregen, in vier uur tijd.
Het vullen van de bak neemt drie uur
in beslag, en ook dat was alweer
geklaard

De sfeer
In de namiddag was de publieke
belangstelling voor deze Sportraad-
klassieker eerder matig. Het waren
meestal mensen die louter uit nieuws-
gierigheid een kijkje kwamen nemen
en nauwelijks begeestigd konden wor-
den door vijf Trondrijdende 'gok arts.
Naarmate de avond vorderde steeg het
aantal toeschouwers gestadig en werd
het kille Hogeschoolplein in een
sfeerrijke arena herschapen.
De echte kwistaxrace kon beginnen!

Het publiek schreeuwde om spektakel.
Voorzichtige teams werden uitgeflo-
ten, spektakulaire doortochten aan-
gemoedigd en botsingen met gejuich
onthaald. Het entoesiasme bereikte
een hoogtepunt omstreeks 22 uur toen
er werd omgeroepen dat er geen
straftijden meer werden gegeven. De
daarop volgende mededeling dat er
geen reparaties zouden uitgevoerd
worden, kon de pret nauwelijks druk-
ken. Het wedstrijdkarakter verdween
helemaal op de achtergrond
Het eindsignaal van de wedstrijd

was het startsein van een chaotisch

Het Fl-circus was er weer! ! !

6e ·Kwistax -races

Ploeg één startte goed, maar kende een
inzinking omstreeks 17 uur. Door een
opeenstapeling van strafkilometers
werd een wenkende tweede plaats
verspeeld. Vooral de wip stelde hen
meermaals voor grote problemen.
Ploeg vier heeft lange tijd met ploeg

twee om de eerste plaats gestreden.
Hun kwistax was echter niet opgewas-
sen tegen de nogal wilde rijstijl. Het
karretje gedroeg ::ich tijdens de laatste
ronden dan ook als een uit de oorlog
terugkerende, slecht gesmeerde Sher-
mantank. .
Vergeleken met ploeg drie hadden

ze echter geen reden tot klagen. De
hele wedstrijd werd deze ploeg geteis-
terd door tegenslag. Met de regelmaat
van een klok verschenen ze in de pits
waar ze het nochtans goed uitgeruste
Industria-depannage-tearn voortdu-
rend kopzorgen gaven.
Ploeg twee lag van start tot aan-

komst aan de leiding en won dan ook
op een overtuigende wijze deze kwis-
taxeditie, Doch ook deze ploeg werd
niet gespaard van pech toen één van de
zitjes het begaf. We vermoeden dat
elke doortocht aan de wip een ware
nachtmerrie moet zijn geweest voor
het achterwerk van de bestuurder.
Ploeg vijf vond in het begin de juiste

kadans niet, maar kwam naarmate de
wedstrijd vorderde steeds sterker naar
voor. Vooral door hun spektakulaire
en efficiënte manier van rijden en
wisselen vormden ze alsnog een be-
dreiging voor de tweede plaats van

Tussen rondslingerend stro deed de
wedstrijdleiding een poling om de
einduitslag mee te delen. Dit bleek
geen gemakkelijke opdracht te zijn.
Ploeg twee had duidelijk het hele
deelnemersveld achter zich gelaten.
Maar wie mocht naast het winnende
team op het erepodium? De orpnisa-
toren zaten met de handen in het haar
voor de toekenning van de tweede en
derde plaats. Had ploeg vijf de tien
rondjes die ze bij het ingaan van het
laatste uur achter lagen op ploeg vier
goedgemaakt? Of wist ploeg vier haar
tweede plaats te behouden? Niet voor
diskussie vatbaar was de vierde en
vijfde plaats van respektievelijk ploeg
één en ploeg drie. Voor hen was
deelnemen belangrijker dan ...
Gezien de moeilijkheden omtrent

de juiste uitslag, vermelden we de
deelnemende fakulteiten en het aantal
rondjes één uur voor het einde van de
wedstrijd.
I. ploeg twee 555 r.

Romania-Historia-Mercator-
Klio-VRG

2. ploeg vier
Geologie=-lndustria-cv'rx

3. ploeg vijf
Farma-Pedagogie-Bios-
Ekonomika

4. ploeg één
Landbouw- Apolloon-
Archltecten=-Politika

5. ploeg drie 397 r
Medica- Wina-Katechetika-

499 r

489 r

477 r

Germania
Pascal Mignolet

Bart Van den Spiegel

nemen om een wereldrekord te vesti-
gen. Omdat er nog geen officieel 24-
uren rekord bestaat zal één van deze
drie ploegen volgend jaar in het
Guiness Rekord Boek prijken. Pikant
detail: als een andere ploeg dan deze
drie eerste eindigt, krijgt ze wel de
overwinning maar niet het rekord.
Tot slot blijven de traditionele

vragen: Wint Apolloon weer? Ge-
raakt Ekonomika eindelijk eens van
die tweede plaats af? En, wordt
Politika weer laatste?

Wie opde kwistax zocht naar de beloofde waterbak kwam bedrogen uit. Geen
waterbak dit jaar. Reden genoeg dus om uitvoerig uit-de bocht te gaan en het
water zelf te zoeken. Helaas: deze plas viel te groot uit. De meeuwen lachen
zich krom. (foto Veto)

Daar komen de 24-uren
de morgenuren (tussen 6 en 12 uur)
voor sommige ploegen een nijpend
gebrek aan lopers ontstaat.

Het rekord
.Dit jaar wil men de 24-uren nog een
ekstra kachet geven. Drie ploegen:
Apolloon, Ekonomika en VTK zullen
onder het alziend oog van een ge-
rechtsdeurwaarder een poging onder-
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Zwembak
\

(vervolg van p. 1)
Op de kasinoavond halen we preses

Hendrik Vandemarliere weg van bij de
roulette en vragen hem hoe de akties
verlopen zijn, en wat de rektor beloofd
heeft. "Het zwembad komt er, en dat
binnen nu en twee jaar", luidde het
antwoord van de rektor. "Wij wilden
echter een nieuw gebouw, met een
eigen uitrusting: verwarming, kleed-
kamers, filterinstal!atie." De akade-
rnische overheid kon ons echter een
geen nieuw gebouw beloven, omdat
daarvoor geen fondsen zijn; wel zou er
een vleugel aan het oud gebouw
worden aangebouwd, met behoud van
de installaties van het oud gebouw. I>"""""U. D· da 26 ber !
"Dat was niet voldoende, want het is Filip Huyzentruyt ins g novem er IS

het weer zover. Om 19.00

C . d . uur wordt de 24-urenaSlnO-a von getrouw. M~t enige moeite kreg~n we aflossingsloop in gang gescho-
haar dergelijke vooroordelen Uit het D··· f
hoofd gepraat waarna ze wel wat loste ten. lt. Jaar IS er ~el s een
over het opzet van die avond. Vroeger ~aaracht1ge rekordpoging voor-
waren het dus volksspelen geweest, zien.
maar daarop kwamen van jaar tot jaar
minder mensen af. Dus had men het
maar eens over een andere boeg
gegooid, rekening houdend met de
veranderende belangstelling van de
huidige studentengeneratie. En de
veranderde sociale afkomst, dachten
we er zo bij. De roulettetafel bleek een
echt stuk te zijn, gehuurd voor een
paar duizend frank, zodat er dus
waarschijnlijk geen winst zou gemaakt
worden die avond. Inderdaad, gere-
geld kwam wel iemand van de organi-
satie bij de bank de winst van één van
dé speeltafels afgeven, maar dat was
dan meestal maar een handvol stukjes
van I tot 5 frank. Apolloon heeft
trouwens zoals elke kring steeds weer
te kampen met een gebrek aan belang-
stelling voor eigen organisaties, ver-
namen we nog. Om daar alvast wat
aan te doen, liet praeses Henne een
reklameballonnetje op: Apolloon zou
bij de komende 24 uren van Heverlee
iets speciaals ondernemen, maar we
kregen niet te horen wat dat dan wel
mocht zijn. (SM)

Van alle sport-en andere studenten-
organisaties in Leuven is de 24-uren de
grootste. Het aantal deelnemers alleen
al stijgt boven de 5000 uit. Als je hier
dan nog de duizenden kijklustigen
bijtelt die jaarlijks afzakken naar de
asfaltpiste van het Universitair Sport-
centrum ...
Nog meer cijfers? Okee. Een rondje

is 507,7 meter lang. In '84 werder er in
totaal 27106 ronden gelopen, wat dan
ongeveer overeenkomt met meer dan
14000 kilometer. Een veertigtal ploeg-
en (fakulteitskringen, peda's en ander-

'en) strijden voor de overwirmig. I
deelnemer liep vorig jaar 116 ronden
(een anderhalve maraton I). Genoeg
cijfers? Okee,
Dat bijna elke ploeg meestal voo.

een specialleke in de vorm van drank
of spijs zorgt, is voor de inwendige
mens ook goed om weten. Dat
diezelfde drank er dan voor zorgt dat 's
nachts een uitbundige sfeer ontstaat, is
slechts een logisch gevolg. Net zoals
het feit dat er de volgende dag tijdens

Jan Huyse
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KUL niet vies van apartheid

Aansluitend op het artikel land is, waarmee België een dergelijk
'België steunpilaar voor akkoord heeft afges~oten. Het ~oor-
Zuid-Afrika en vice versa' naams te doel van dit akkoord IS de

. d V . k aanmoediging van Belgische genees-
10 e eto van v.ong~ wee ,~aan heren om zich in Zuid-Afrika te gaan
we nu eens ~ep 10 de ~Ige.n vestigen, hetgeen voor het apartheids-
KUL-boezem kijken. Ook hier IS regime aanzienlijk minder kostelijk is
van maagdelijke onbevlektheid ' dan bv. zwarten dezelfde opleidings-
inzake steun aan het apartheids- kansen te geven als de blanken op dit
regime geen sprake. In een terrein ...
notedop behandelt dit artikel de
uitzending van studenten ge-
neeskunde als stagiars naar
Zuid-Afrika, de bezoeken van de
Zuidafrikaanse professoren aan
deze unif, en vice versa de
'wetenschappelijke' tochten van
KUL-proffen naar het land van
Botha. De schande van depo-
provera, verkoop van Kruger-
rands in het KB-bankfiliaal in de
Gasthuisberg, en de aanwezig-
heid van een KUL-prof onder de
stichtende leden van Protea,
worden ook nog vermeld. Onge-
twijfeld is dit alles weer eens het
figuurlijk topje van de ijsberg, en
leidt verder onderzoek terzake
wellicht tot meer onthullingen én
meer verzet tegen deze prak-
tijken. Zowel binnen het Aktie-
komitee Zuid-Afrika (AKZA) als
de Vereniging voor Vlaamse
Studenten (vvs) is men tans een
publikatie aan het voorbereiden
rond de linken tussen het akade-
misch milieu in België en het
apartheidsregime. Wij kijken uit
en houden u op de hoogte!

Op 16 december 1980 sprak de
Algemene Vergadering van de Vere-
nigde Naties zich uit voor een kulturele
en wetenschappelijke boykot van
Zuid-Afrika. De resolutie was van
menin& dat 'de verbreltina van k.ul
rele, wetenschappelijke, sport- en an-
dere kontakten met Zuid-Afrika een
belangrijke maatregel is in de inter-
nationale kampanje tegen de apart-
heid'. Meer specifiek verzocht de VNin
deze resolutie alle aangesloten naties
o.m. 'een einde te maken aan iedere
kulturele en wetenschappelijke samen-
werking met Zuid-Afrika, inklusief
uitwisseling van wetenschappelijk per-
soneel en samenwerking in onder-
zoeksprogramma's'. De Katholieke
Universiteit van Leuven heeft deze
resolutie de jongste jaren herhaaldelijk
met de voeten getreden. Om te
beginnen was er de deelname van
professoren aan akademische aktivi-
teiten in Zuid-Afrika. Zo was er Prof.
P.A. Jacobs van de afdeling Land-
bouwwetenschappen alhier, die in
1981 deelnam aan de International
Coal Conversion Conference in Preto-
ria. Hiermee overtrad Rij niet alleen de
genoemde vx-resolutie, maar ook nog
een andere resolutie uit 1980, die
verbiedt dat de techniek om synte-
tische olie uit steenkool te trekken, nar
Zuid-AfriJc:a wordt geëksporteerd. De
genoemde konferentie draaide precies
rond dit tema en is tegelijk essentieel
voor de Zuidafrikaanse ekonomie, dat
o.m. via de steenkoolbehandeling
verwoede pogingen doet om het drei-
gende olie-embargo te omzeilen.

Geneeskunde
Andere KUL-wetenschappers die rich-
ting Zuid-Afrika reizen, zijn o.m. de
studenten geneeskunde die sinds enke-
le jaren stage lopen in Zuid-Afrika.
Tijdens de jongste akademiejaren was
er telkens sprake van een l l-tal artsen,
maar voor 1984-1985 gaat het om 20
tot 25. In een tekst hierover merkt
AKZA op dat de KUL-overheid deze
cijfers niet wil bevestigen noch ont-
kennen. De studenten geneeskunde
worden uitgezonden binnen het raam
van een bilateraal akkoord dat in 1965
werd ondertekend tussen Zuid-Afrika
en België. Het akkoord voorziet in de
wederzijdse toelating van artsen tot de
geneeskundepraktijk. Als gevolg van
dat akkoord kunnen Belgische artsen
hun geneeskundige praktijk in Zuid-
Afrika uitoefenen zonder enige beper-
king en vice versa. Opmerkelijk is
alleszins dat naast de landen van de
EEG en Zaire, Zuid-Afrika het enige

Zuid-Afrikanen hier
Niet alleen gaan er KUL-wetenschap-
pers richting Zuid-Afrika, er is ook
verkeer in de andere richting. In het
midden der zeventiger jaren was er
reeds de benoeming van Spies tot
docent in de Zuidafrikaanse taal- en
letterkunde aan onze Alma Mater en
dit op uitdrukkelijk verzoek van de
akademische overheid. Spies was op
dat ogenbliJc:kulturele attachee van de
Zuidafrikaanse ambassade. Na intens
studentenprotest kon Dhr. Spies ech-
ter zijn valiezen terug inpakken. In het
najaar van 1983 was er het geval
Bondesio, die een stage van vijf
maanden kon verrichten aan de af-
delina Didaktiek en Psycbopcdqo-
giek van de Fakulteit Pedagogie &
Psychologie. Bondesio is verbonden
aan de universiteit van Pretoria, maar
maakt ook deel uit van de Broeder-
bond, een machtige pro-apartheids-
lobby in Zuid-Afrika. Volgens AKZAis
de universiteit van Pretoria één van de
meest racistische instellingen van
Zuid-Afrika, waar het slechts 'in
uitzonderlijke omstandigheden' voor-
komt dat er een niet-blanke student
wordt toegelaten. In een persver-
klaring stelde AKZAtoen dat 'het hoog
tijd wordt dat de akademische over-
heid voor eens en voor altijd een
duidelijk standpunt inneemt t.a.v. het
racistisch bewind in Zuid-Afrika, af-
ziet van haar kollaborerende poli-
tiek ...' Tijdens de stageperiode van
Bondesio werd vooral vanuit de fa kul-
teitskring Pedagogie aktie gevoerd
tegen diens aanwezigheid aan de KUL.
Dat heeft achteraf toch resultaten
gehad. Op 31 januari van dit jaar

,

weigerde dezelfde afdeling 'Didaktiek'
om Prof. Pienaar van de Universiteit
Bloemfontein in Zuid-Afrika hier
tijdelijk te benoemen. Als argumenten
worden in het verslag van het buro van
de fakulteit 'redenen van politieke
aard' genoemd. Tevens wordt er
gewezen op de 'moeilijkheden in het
verleden', om deze beslissing te staven.
AKZA vindt naar aanleiding van deze
gebeurtenis echter nog steeds dat de
'akademische overheid voor eens en
altijd duidelijkheid moet scheppen
over het al dan niet toelaten van
Zuidafrikaanse wetenschappelijke on-
derzoekers'.

Protea
Heeft het ontbreken van een dergelijke
standpuntinname te maken met het
feit dat, zoals algemeen wordt aan-
genomen, de Kredietbank een machti-

(r _
ge lobby vormt binnen de KUL-
strukturen 7 Feit is dat de Kredietbank
als enige bank een filiaal heeft binnen
de universiteitsmuren. Met name in
Gasthuisberg bevindt er zich een
dergelijk filiaal, waar vanzelfsprekend
ijven, K.naprraods worden verkocht.
Zoals we reeds vorige week stelden is
de Krugerrand een zeer belangrijke
bron van inkomsten voor het apart-
heidsregime, en neemt België de:derde
positie in de wereld in wat betreft deze
Krugerrandverkoop. Ook vorige week
stelden we reeds dat de Kredietbank
behoort tot het halfdozijn internatio-
nale banken die momenteel een vitale
rol spelen in de financiering van het
regime in Pretoria.

Met de Kredietbank zitten we ook
middenin het fenomeen 'Protea', Deze
organisatie wordt in 1977 opgericht,
met als voorzitter A. Vlerick, beheer-
der van, hoe kan het anders, de
Kredietbank. In het Zuidafrikaanse
ambassadeblad voor Vlaanderen
'Beelden' lezen we dat Protea een
organizatie wil zijn 'die bij ons volk
juiste informatie verschaft over Zuid-
Afrika'. Uit de beginselverklaring van
Protea blijkt dat zij het programma
van de 'gescheiden ontwikkeling der

r---------·- -..----.---
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rassen' verdedigt en tegelijk dit aan-
vaardbaar poogt te maken voor het
Vlaamse publiek. De reden waarom
Protea werd opgericht, blijkt duidelijk
uit de samenstelling zijner stichters.
Tussen deze lijst van 142 namen, zijn er
liefst 44 ondernemers aanwezig die
zich bewegen rond de twee grote
bankinstellingen (Kredietbank en
Bank van Parijs en Nederlanden) die in
ons land hun hoofdzetel hebben in
Antwerpen, het centrum van de dia-
manthandel. Tussen de namen van de
stichtende Protea-Ieden vinden we
sterrekundige KUL-prof, Roger Deu-
rinck, die recent met pensioen ging.
Aan de KUL is er ook een minuskule
Protea-studentengroep aan het werk,
die omwille van anti-apartheidsmotie-
ven al jaren door de ASR wordt
uitgesloten van subsidiëring.

Het laatste tema in dit artiJc:elgaat
over een berucht anti-konceptiemid-
del, de zgn. prikpil. In de VS is dit
goedje, dat onder de naam Depo-
provera geproduceerd wordt door de
firma Upjohn, verboden omdat er
ernstige neven werkingen werden vast-
gesteld. Deze kunnen gaan van hoofd-
pijn, tot het blijvend onvruchtbaar
worden, of zelfs borstkanker ... Toch
wordt dit middel tans uitgebreid
toegepast in Zuid-Afrika op zwarte
vrouwen, vaak zonder hun mede-
weten. Het doel van de kampanje is de
bevolkingsgroei onder de zwarten
tegen te gaan. Volgens een publikatie
van de Anti-Imperialistische Bond
(AID) 'Boykot Apartheid' is aan de KUL
opzoekingswerk verricht voor de nr-
ma Upjohn, die zich na het produktie-
verbod in de vs in het Belgische Puurs
is komen vestigen. Het zou gaan om
opzoekingswerk gef:nancierd door de
Vlaamse regering. Dat de firma Up-
john inderdaad de onderneming is die
de prikpil naar Zuid-Afrika uitvoert,
werd bevestigd in april 1982 op een
parlementaire vraag gesteld door cvr-
kamerlid Wivina De Meester.

Luc Vanheerentals
P.S. Dit artiJc:e1kwam tot stand met
medewerking van Hedwig Verhaeghen
en Louis Paredis van AKZA. Er werd
beroep gedaan op volgende publikaties :
- AKZA, Zuidafrikaanse Broederbond-

professor aan KUL,Amandla, nov. '83
--AKZA, Broederbond-professor niet

welkom, Amandla, april 1985
- 'Verbreek Kulturele Kontakten met

Zuid-Afrika', Stichting VN-jaar voor
de sankties tegen Zuid-Afrika, 1982

- Anti-Imperialistische Bond, Boykot
Apartheid, 1985

- Medische zorg in Zuid-Afrika, A-
rnandla-Nederland, 1984

- P. Nouwen, Het bastion overweegt
kollektleve zelfmoord, in Knack
25/1111981

- AKZA, Zuidafrikaanse artsenfederatie
doet België aan, januari 1985.

Voor het te
laat is
Vorige week werd uit het
Stuyvenbergkasteel een zoge-
naamd proefbalonnetje opgelaten
dat wij hierbij meteen wensen af
te schieten. Er zou namelijk
sprake van zijn het inSChrijvings-
geld te indekseren en daamaast
oe toelage voor de universitaire
sociale sektor op het huidige
bedrag te blokkeren.

Deze hervorming is ronduit
onaanvaardbaar. Het feit dat dit
niet helemaal een nuloperatie is
voor de universiteiten, zij zullen
enkele miljoenen minder ont-
vangen, willen we nog buiten
beschouwing laten. Veel erger
mis dat deze herschikking van de
inkomsten gebeurt in het
voordeel van de nationale
overheid en op last van de
studeerwillige bevolking. Het
studeren wordt er voor de
zoveelste keer een pak duurder
mee, op weg naar perfekt elitair
onderwijs, alleen nog voor wie
hoog genoeg op de socio-
kulturele ladder staat. Als dat dan
nog gepaard gaat met een
blokkering van de sociale
betoelaging, wordt dat proces
nog ingrijpend versneld.

Die betoelaging is vandaag al
onvoldoende. Jaarlijks immers
moeten Alma- en huurprijzen de
hoogte in en blijven de studie-
beurzen konstant, nl. te laag.
Trouwens, de recente schijn-
verhoging van precies die
beurzen wordt door deze
maatregel terug gebracht tot zijn
ware proporties: een verkiezings-
stunt.

Een dergelijke hervorming zou
getuigen van een totaal gebrek
aan uitgewerkte visie op het
onderwijsbeleid, van een histo-
rische kortzichtigheid die het
belang van een mondige bevol-
king afwijst.

Pol Marck op kruistocht

Dat Europarlementslid en
CVP-er Pol Marck de 11-
11-11 aktie "verregaand

politiek eenzijdig" vindt, en
hierbij vooral in de richting van
enkele Centraalamerikaanse pro-
jekten wijst, is bekend (DS 30
okt. 85). '

Dat de inrichtende organisatie, het
NCOS (Nationaal Centrum voor Ont-
.wikkelingsSamenwerking) deze kri-
tiek niet pikt en - bij monde van haar
hoofdverantwoordelijke Leo Leys -
zijn fundamenteel pluralistisch karak-
ter beklemtoont, heeft ook ruime
weerklank gevonden (os 31 okt. 85).
Hierin kreeg het voluit steun van de
VU-Europarlementsleden Kuijpers en
Vandemeulebroecke, maar dat heeft
de heer Marck niet belet om op zijn
standpunt te blijven (OS 4 nov 85).

In zijn editoriaal van 9 nov. 85 voelt
Manu Ruys in hoogsteigen persoon
zich dan geroepen om in de geest van
Marck te kruipen en daar de ware
bedoelingen van de spreker te achter-
halen: "Hij bedoelde de gauchistische
inslag", aldus de kristallen bol van
deze onverdachte waarnemer, die ons
ook weet te onthullen dat el in het
NCOS"sommige linksen alleen projek-
ten willen gesteund zien, die geestes-
genoten ten goede komen". Waaruit
hij konkludeert: "De waarschuwing
van Marck is in die zin niet zonder
waarde".

Dat het echter noch Marck, noch
Ruys eigenlijk te doen was om die paar

projekten in Nicaragua, Guatemala en
El Salvador, maakt laatstgenoemde
iets verderop duidelijk: "Toen het
NCOS vorig jaar zijn kampagne een
agressief-politieke tonaliteit meegaf,
inzonderheid wat Zaïre betreft, hebben
wij dat betreurd" (kursivering EO). De
goede verstaander herinnert zich onge-
twijfeld nog hoe woedend Leo Tinde-
mans toen was wegens de kritiek op
zijn Zaïre-beleid. In dat licht is het
lakonieke berichtje in Echo's (os 15
nov. 85) bijzonder onthullend: "cvr-
er Pol Marck was bij de stemmingen
(over de EG-begroting) niet aanwezig
(...). W ij vernamen dat hij voor een reis
van ruim twee weken met zijn echt-
genote in Zuid-Afrika is, op uitnodiging
ean de regering in Pretoria" (kursive-
ring EO).

Het mag bevreemdend lijken dat de
heer Marck, zo bezorgd over "selek-
tieve verontwaardiging" (os 4 nov.
85), zijn reislust (tijdens de werkuren)
niet heeft gericht naar dat Centraal
Amerika, waar hij toch zo mee in de
maag zit. Maar misschien moet hij dan
zelf zijn reis betalen en is dat met zijn
wedde niet te dragen?

Een voorstel daarom aan het NCOS:
een projekt voor volgend jaar, om Pol
Marck aan een vliegtuigticket met
verblijf in basisgemeenschappen te
helpen zodat hij de door hem gewraak-
te projekten ter plaatse kan inspek-
teren. Met de ingebouwde verplichting
om - als hij geen argumenten meer
'reeft als hij terugkomt - volgend jaar
zelf met vinjetten van deur tot deur te
trekken.

Eddy Daniels
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illuzionistisch werken niet volledig
kwijtraken: ze spreken te nadrukkelijk
en akteren te onnatuurlijk.

Peyskens zelf is erg getroffen door
de fysieke en persoonlijke eigenheid
van elk van zijn akteurs. Het zit hem
dwars dat het publiek die eigen-
schappen niet waardeert. In maart '85,
terwijl de voorstellingen van 'Julius
Caesar' nog lopen, zegt Peyskens dat
hij op zoek wil gaan naar de manier
waarop hij dat wat hem interesseert in
die mensen op het toneel kan zetten,
zodanig dat een groot publiek dat ook
ziet. Hij neemt zich voor met een klein
groepje mensen te gaan werken aan
een zekere technische vaardigheid die
hen moet helpen heel assertief hun
eigen-aardigheden (vooral lichame-
lijke) naar voor te brengen (A la Fellini
als het ware). OfPeyskens werkelijk de
afgelopen maanden in die richting
heeft gewerkt, en zo ja, wat daarvan
terecht gekomen is, kunnen we zien in
'L'homme qui a voulu'. De voor-
stellingen lopen tot 17 december,
opnieuw in een officiële teaterruirnte:
die van 'tStuc, E. Van Evenstraat 2D.

Volgende week, in Veto, een inter-
view met Paul Peyskens.

Veerle Lens

Pau/ Peyskens

L'homme qui veut
Faire toujours mieux, is Paul Peyskens, sinds vijf jaar

huisregisseur van 't Stuc en één van de groten in de moderne
Vlaamse teaterbeweging (ook wel eens de 'Nieuwe Esthetiek'

genoemd). Peyskens' werk onderscheidt zich dooreen voortdurend,
eigenzinnig en ernstig zoeken naar een nieuwe en betere manier van
teater maken. Daartoe werkt hij met niet-akademisch geschoolde,
maar door hemzelf opgeleide amateur-akteurs, à rato van één
produktie per jaar. Het zoeken van Peyskens gebeurt kompromis-
loos, naar het publiek toe. Voor dat publiek zijn de voorstellingen
dan ook niet altijd even makkelijk, met als resultaat dat de
kwaliteiten van de regisseur felomstreden worden: men is helemaal
voor of helemaal tegen zijn werk.

Dat werk is sterk verscheiden: elk teaterstuk getuigt van een
totaal andere opzet en van nieuwe uitgangspunten. Elk stuk vloeit
voort uit vragen en kritiek bij het vorige, en is met zijn fouten en
pluspunten zelf weer aanzet voor een volgende produktie.

Een nieuwe stap in de zoektocht van Peyskens is "L'homme qui a
voulu", dat in premie re gaat op 20 november. Voor we naar de
opvoeringen gaan kijken een kort overzicht van het werk van de
regisseur, waarschijnlijk onmisbaar om zijn nieuwste kreatie ten
volle te begrijpen en te waarderen.

Klaptuk 85, een dansfestival ?

Klapstuk 85, het inter-
nationaal dansfestival

georganizeerd door 't Stuc
en het Festival van Vlaanderen,
behoort nu alweer enkele weken
tot de verleden tijd. Gedurende
drie weken draaide de kulturele
aktiviteit in Leuven op volle
toeren, zodanig dat we nu een
beetje in de stilte na de storm
zitten. Die stilte heeft ook te
maken met het feit dat 't Stuc het
nu noodgedwongen wat kalmer
aan moet doen (zie 't Stuc op een
keerpunt ?), maar het maakt toch
ook duidelijk dat dit tweejaar-
lijks festival erg belangrijk is,
niet alleen voor Leuven, maar
ook daarbuiten. Even op een
paar meter afstand gaan staan en
kijken wat Klapstuk nu eigenlijk
is; het bos dus, niet de bomen.

Klapstuk is in elk geval een enorme
realizatie: achter de schermen, naast
en achter het podium en tussen de
regels van elke Klapstuk-brochure, zit
een krioelend nest van medewerkers.
De inzet is kwasi belangeloos, het doel
is een leefbaar festival met een te-
vreden publiek. Op zichzelf is dit zeker
al een belangrijke konstatatie : het
festival wordt mee mogelijk gemaakt
door het belangeloos engagement van
een groot aantal vrijwilligers (natuur
lijk ook door de inzet van de verant-
woordelijk en; in de huidige omstan-

digheden hebben die trouwens veel
weg van vrijwilligers). Het spreekt
vanzelf dat de uitstraling van het
festival en de inzet van de vrijwilligers
parallel lopen. Zonder stimulans geen
inzet: Klapstuk 85 dankt zijn realizatie
aan de relevantie van het opzet.

Dans
Wat is het opzet? Klapstuk is een
dansfestival waarin belangrijke aksen-
ten uit· de hedendaagse danskultuur
aan bod komen. Het komt erop aan te
kiezen uit het aanbod, een keuze die
per definitie onzeker en betwistbaar is,
maar die toch gemotiveerd kan wor-
den. Ze moet zelfs gemotiveerd wor-
den, wil ze niet blootstaan aan kritiek
die weinig aarde aan de dijk brengt.

In Klapstuk 85 kregen we zo drie
belangrijke keuzes: Lucinda Childs als
eksponent van een vrij recente maar
toch diep gewortelde Amerikaanse
traditie (om het eenvoudig te houden:
het minimalisme); Jean-Claude Gal-
lotta met zijn Groupe Emile Dubois,
een eigenzinnig gezelschap, een knup-
pel in het hoenderhok; en Karole
Armitage, die met Double Duo toch wel
een merkwaardige positie verwor-
ven heeft (voor meer details verwijs ik
naar onze reeënties van de vorige
weken).

Childs en Gallotta hebben met
mekaar niet veel meer gemeen dan dat
ze beiden bezig zijn met dans anno
1985. Zelfs ruimer gesteld: er bestaat,
denk ik, geen vanzelfsprekende reden
om Childs, Gallotta en Armitage in
één festival onder te brengen, tenzij

De allereerste Stuc-produktie en te-
vens regiedebuut van Paul Peyskens
heet 'Roelof Hartplein 4' ('82). De
opvoeringen steunen op enkele teksten
van de gekke Nederlandse schrijver
Jan Arends, namelijk 'Lunchpauze-
gedichten' en 'Ik had een strohoéd en
een wandelstok' (proza). De literatuur
rond Jan Arends bulkt van de anek-
dotes in verband met zijn zwak-
zinnigheid en eigenaardige levens-
wandel. Peyskens verwerpt de idee van
het leven van de schrijver (of de
anekdotes) rechtstreeks op het toneel
uit te beelden. Hij verkiest voornoem-
de autobiografische teksten van Jan
Arends daarover voor zichzelf te laten
spreken. Op de scene zet hij twee
Arendsen (symbool voor de schizo-
frenie van de echte Arends) die het
proza en de gedichten schreeuwerig en
monotoon reciteren. De enige onder-
brekingen zijn een enkele handeling
van één van beide akteurs, of een
stukje zwart-wit film in het dekor
geprojekteerd. Dat dekor is sterk
abstrakt: het bestaat uit buizen, lijnen
en trappen. Stem en tekst komen door
dat alles centraal te staan.

Oidipous en Verwanten
'Koning Oidipous een queeste' ('83)
richt nu de aandacht op het in 'Roei of
Hartplein' verwaarloosde element 'ak-
teren'. Aan de hand van een tekst van
Sophocles ('Koning Oidipous'), in een
'gevonden ruimte', een oud labo-
ratorium aan de N:lamsestraat (sym-
bolischer kan het niet!) gaan Peyskens
en vier akteurs elke avond opnieuw,
improvizerend zoeken naar een aan-
vaardbare akteerstijl. In de loop van
elke voorstelling komen drie gekende
uitersten naar voren: zich sterk emo-
tioneel inleven in een rol, zich er
beheerst in inleven en er afstand van
nemen. Naar het einde van de voorstel-
ling toe wordt daaruit geen keuze
gemaakt (Wel lijkt al te grote emotio-
naliteit op de scene weggelachen te
worden).

Na dit feitelijke failliet van de
gekende akteerwijzen, toont Peyskens
een nieuwe manier van 'op de scene
staan' in 'Verwanten" ('84): niet
akteren. In een minimaal spel (wat
betreft tekst, beweging en verhaal) zie
je enkele momenten uit het leven van
niet nader genoemde mensen die
samen in één huis wonen en sterven
van verveling. De 'akteurs' zijn zich-
zelf: ze bewegen, praten en handelen
zoals ze dat zelf in zulke situatie
zouden doen. Het karakter, de reak-
ties, de motoriek, enz. van de rollen
wordt dus verlegd naar die van de
akteurs (en niet omgekeerd, zoals wij
dat bij toneel gewoon zijn). Verder
gaat de aandacht in dit stuk sterk. naar

dan het feit dat ze alle drie werk maken
dat de moeite waard is om gevolgd te
worden.

En vreemde eenden
Niet alles wat onder de noemer dam
geprezenteerd werd op Klapstuk 85 is
ook klaar en duidelijk dans. Het is een
bekend fenomeen: de grenzen tussen
de verschillende ekspressievormen
vervagen nogal eens. Zelfs bij een pure
danser als Gallotta speelt de muziek
zo'n beslissende rol dat er zeker van
een interaktie sprake is. Wat Mark
Tompkins doet is noch dans noch
teater, en met Jan Fabre haalden de
organizatoren de negatie zelf van het
koncept van een dansfestival in huis. Is
dit een bekentenis, een indikatie naar
de toekomst?

Het dansfestival werd uiteindelijk
een dansfestival met vertakkingen:
veel dans, maar ook veel dingen die
alleen op een fluistertoon met de
dans kultuur kommuniceren. De ten-
toonstelling Doch Doch spreekt wat
dat betreft boekdelen. Doch Doch was
om verschillende redenen een sukses.
Al kan er gediskussieerd worden over
de kwaliteit van de verschillende
tentoongestelde werken, in elk geval is
het duidelijk dat Doch Doch in de
Leuvense beeldende-kunst-oase een
baken vormde.

Twee jaar geleden heeft Klapstuk
een beslissende stap gezet door zich te
koncentreren op één terrein: het
terrein van de dans. Dit terrein op zich
bleek onuitputtelijk en bijzonder boei-
end. Klapstuk heeft er een kwalitatieve
doorbraak mee geforceerd. Maar mis-
schien liggen de kaarten binnen twee
jaar anders. Klapstuk 85 bood voor
mijn part heel wat signalen die wijzen
op een vernieuwing of verruiming van
het koncept van di.t festival.

Didier Wijnants

kleine en mooie details en bewegingen,
in een sobere en eveneens mooie
ruimte: de Salie d'Essais à Haute
Tension in de Vlamingenstraat (Er
wordt dus weer niet gewerkt in een
konventionele teaterruimte met een
opgebouwd dekor).

Caesar
Blijkt na dit stuk dat te veel mensen
niet meer kunnen volgen. Het herme-
tisme van de produkties gaat dus in
stijgende lijn. Paul Peyskens stelt zich
dan tot doel met 'Julius Caesar' ('85)
een groot publiek aan te spreken. Dat
probeert hij te bereiken door middel
van fiktie, verhaal en fantastische
technische effekten, Kunstschilder Jo-
han Daenen zorgt voor verbluffend
mooie panelen die de meest uiteen-
lopende lokaties weten op te roepen.
Daarbinnen pogen de akteurs op
geloofwaardige wijze het verhaal te
ensceneren van de samenzwering tegen
en moord op Julius Caesar, en de val
van de samenzweerders daarna. Eén
en ander lijkt niet te werken: een
indruk van echtheid heeft het op-
gevoerde niet gemaakt. "Ë~n van de
voornaamste oorzaken daarvan is dat
de akteurs de sporen va~ jaren anti-

Inspraak van de basis

Opdonderdag 14 novem-
ber ging de eerste ekster-
ne tk-raad van dit jaar

door. Voor de mensen die niet bij
VTKbetrokken zijn, klinkt dit als
koeterwaals. Een woordje uitleg.

VTJ( is eigenlijk een heuse vzw waarvan
de statuten verschenen zijn in het
staatsblad van 26 oktober 1957. Deze
statuten zijn een verwezenlijking van
het toenmalige presidium met als
preses de latere rektorkandidaat Paul
De Meester. Zo zie je waartoe het
presesschap allemaal kan leiden.

Wij citeren uit de statuten: Zij heeft
ten doel, als fakulteitskring... een
aanvulling te verschaffen tot de univer-
sitaire vorming van de ingenieurs-
student ... in het bijzonder op sociaal,
kultureel, ekonomisch en godsdienstig
gebied, alsmede iedere werkzaamheid te
bevorderen die de vriendschapsbanden
onder haar leden en met andere studen-
ten of afgestudeerden versterken.

Vermits VTK de struktuur van een
vzw heeft moet zij ook voldoen aan een
aantal formele regels, bijvoorbeeld
~at betreft de vergaderingen van de
raad van bestuur. Deze raad van
bestuur bestaat formeel uit vier perso-
nen, te weten de preses, de vice-preses,
de sekretaris en de beheerder. De
vergaderingen van deze raad van
bestuur vallen samen met de presi-
diumvergaderingen. Dit was de letter
van de wet, in de praktijk verloopt
alles veel soepelder.

TK-raden
Er bestaan twee soorten presidium-
vergaderingen binnen VTK, enerzijds
zijn er de interne tk-raden, alleen voor
de presidiumleden. Hierop worden
voornamelijk praktische zaken be-
sproken. Anderzijds bestaan er ekster-
ne tk-raden waarop buiten het presi-
dium alle jaar- en departements-
verantwoordelijken ook uitgenodigd
zijn.

De eerste eksterne tk-raad ging dus
donderdag 14 november door onder
een grote belangstelling. Op de agenda
stonden een boel interessante punten.
Er werd een overzicht gegeven over de
stand van zaken in verband met de
vrijstellingenproblematiek. VTK be-
sliste weer eens een brief te schrijven
naar de akademische raad waarin zou
aangedrongen worden op het behoud
van het huidige eksamenreglement.

Zuid-Afrika
Een heet hangijzer dat ook nog werd
aangeroerd was de boy kot Zuid-
Afrika. De bedoeling was dat het
pamflet van het boykot-kotnitee zou
besproken worden en dat er zou
nagegaan worden of VTK al dan niet
bepaalde punten, zoniet allemaal, kon
onderschrijven. Plots werd er de vraag
gesteld of VTJ( als fakulteitskring wel
een standpunt in die materie mag
innemen. Een andere vraag die rees
was de beslissingsbevoegdheid van de
vergadering. Sommigen stelden dat
zo'n kwesties aan een algemene ver-
gadering moesten voorgele" worden,

net zoals gebeurd was in verband met
de rakettenbetoging.

Bij de stemming bleek er een krappe
meerderheid te zijn vóór het houden
van een algemene vergadering over de
boy kot-aktie. Bovendien bleken er een
heleboel mensen van mening dat VTK
hoe dan ook geen standpunt mag
innemen in dergelijke kwesties, en die
zich in die stemming onthielden. Dil
verhinderde geenszins dat de petitie
niet zou verspreid mogen worden.

Konsekwentie?
Bij dit alles mogen wel enkele op-
merkingen geplaatst worden. Het zwij-
gen of het niet vormen van een mening
over een akuut probleem is ook een
vorm van politiek. Door het probleem
te negeren, neemt men evenzeer een
standpunt in. Het argument dat het er
in Chili ook slecht aan toe gaat, mag
geen reden zijn om over Zuid-Afrika te
zwijgen.

Later op de vergadering kwam de
aktie van de vredeseilanden ter sprake.
Bij een stemming bleek dat een
overgrote meerderheid bereid te zijn
vóór een financiële steun aan deze
aktie. Het ontging bepaalde personen
blijkbaar dat er op deze manier
evenzeer aan politiek gedaan werd.

In de statuten staat bij de bevoegd-
heden van de bestuurders van de vzw:
De raad mag, buiten elke andere hem
door de wet of deze standregelen
toegekende bevoegdheid, alle overeen-
komsten sluiten, alle bindingen aan-
gaan, alle roerende of onroerende
goederen verwerven, vervreemden, rui-
len,... Zodoende heeft VTK volgens
haar statuten de bevoegdheid om over
'politieke' kwesties een standpunt in te
nemen. Of ze het zal doen in verband
met de boykot Zuid-Afrika valt af te
wachten.

Sponsoring
De overige punten op de agenda
bleken geen noemenswaardige proble-
men op te leveren. De voorbije
massasportaktiviteiten bleken kwasi
perfekt georganizeerd te zijn, alleen de
belangstelling ontbrak. Dit is overi-
gens een oud zeer binnen VTK. Bij een
vraag of reklame op de maraton en de
kwistax niet te storend werkte, bleek
de grote meerderheid zelfs te vinden
voor een maksimale sponsoring. Een
enkeling noemde dat zelfs demo-
kratizering van het onderwijs. Waarop
wacht ASR om de vrijgestelden met
shirt-reklame te bekleden?

Niet alleen binnen Medika betreurt
men het nieuwe verkleinde formaat
van de Accokursussen, dit werd
blijkbaar ook door sommigen als
negatief ervaren. Dit probleem werd
doorverwezen naar een didaktiek-
vergadering. Een punt dat niet op de
agenda stond en dat niet werd be-
sproken is de opnieuw gestarte her-
zoeningspoging ASR-KrUL, dit mede
onder impuls van Rudi De Smet, de
preses van VTK. Blijkbaar was dit punt
niet interessant genoeg om besproken
te worden op een eksterne tk-raad, Of
moet daar ook een algemene vergade-
ring voor bijeen geroepen worden?

, Bruno Peeters
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Sam Ysseling over Derrida en nukleaire fantasma's

In1984publiceerde het Ame-
rikaanse tijdschrift "Diacri-
tics" een - voor filosofen-

ophefmakend artikel "No Apo-
calyps, not now". De franse
filosoof Jacques Oerrida geeft er
een nieuwsoortige analyse weg
van de bewapeningswedloop, in
termen van gesloten systemen en
snelheidsfetisjisme. We praatten
over dit onderwerp met profes-
sor Samuel Ysseling, een ietwat
eigenzinnig filosoof aan het
HIW. Uit de topics die hij de
laatste jaren behandelt, blijkt
een duidelijke voorliefde voor de
post-metafysische denkers. Niet
de grote systemen defileren in
zijn kolleges, maar hij brengt
eerder minutieuze lezingen van
traditionele teksten, een fenome-
nologie van het detail, een bevra-
gen van elk woord en elke zin.
Met Oerrida heeft hij de

fascinatie gemeen voor het mili-
tair-industrieel-universitair kom-
pleks, een totalitair systeem dat
in ons denken en spreken inge-
bakken Zit. De bewapenings-
wedloop is er een komponent
van, het is een systeem met een
eigen logika en een eigen reto-
riek.

Veto: Wat maakt de bewapenings-
wedloop nu tot een filosofisch pro-
bleem?
Sam Ysseling: «De bewapeningswed-
loop is geen louter technisch pro-
bleem, ook de zogenaamde mens-
wetenschappers kunnen er hun ze
over doen, om twee redenen. Ten
eerste heeft een totaal - ik zeg wel
totaal- nukleair konflikt een literaire
struktuur. In zekere zin is het een
literaire fiktie om over een nukleaire
oorlog te spreken, het behoort niet tot
de werkelijkheid. Het is nog nooit
gebeurd en het kan eigenlijk nooit
gebeuren, want er zal geen beschrij-
ving van zijn, geen herinnering, geen
diskussie. In die zin is de nukleaire
katastrofe een "non-event" voor de
wereld. Kultuur, onze kultuur, zal
immers als dusdanig verdwijnen.
Ten tweede kan men de hele

diskussie over dit non-event beschou-
wen als een tekst. De bewapenings-
wedloop heeft een retorische struk-
tuur. Het gaat om het bedreigen van de
ander, hem ervan weerhouden zijn
wapens in te zetten, hem steeds weer af
te schrikken met een nieuwe dreiging»
Veto: Het artikel van Derridaopent met
de stelling: "In the beginning there will
have been speed", wat betekent dat men
"wedloop" nogal letterlijk moet ne-
men?
Sam Ysseling: «Het woord wedloop
("race") duidt op twee dingen. Aan de
ene kant op de' noodzaak voor te
Iiggen;zodat de bedreiging aan kracht
wint. Aan de andere kant op het feit
dat men snel moet kunnen reageren.
Er is geen tijd meer om te beslissen,
geen tijd om een dernokratische dis-
kussie te beginnen. Als de USSR ooit
een bom afvuurt op San Francisco,
dan zou op dit moment reeds de
beslissing moeten genomen. worden
over wat men in dat geval zou doen.
Dat probleem van de snelle reaktie is
nieuw in de wereldgeschiedenis; de tijd'
dat men in het Engelse parlement
diskussieerde over de morele gewet-
tigdheid van het bombarderen van
Duitse steden is voor goed voorbij:

Een nieuwe klasse
Veto: Wat het probleem nog ernstiger
maakt, is het feit dat de beslissings-
macht over nukleaire kwesties zich lijkt
te koncentreren bij steeds minder
me._nsen.We hebben te maken met een
systeem dat tegelijk politiek, militairen
diplomatiek is. Noam Chomsky spreekt
in dat verband van een nieuwe "klasse"
van technokraten. Ontstaat er geen
totaal nieuw type van besluitvorming?
Sam Yssellae:" Het is zodat, vanwege,

de snelheid, de demokratische beslis-
singsmacht buiten spel staat. Er is
, immers een gecentraliseerd apparaat
nodig en in feite is het alleen de
Amerikaanse president (met zijn be-
roemde koffertje) die de beslissing
neemt. .
Maar u doelt waarschijnlijk op iets

anders. De belangrijkste .beslissingen
over het nukleaire konflikt zijn nu
reeds aan het vallen. Dan kan men zich
hierbij de vraag stellen of de beslis-
singsmachten wel voldoende geschei-
den zijn. Mogen militairen, technici en
socio-ekonomische strukturen bepa-
len wat er aan de hand is? Is de
bewapeningswedloop niet zodanig
kompleks dat uiteindelijk slechts de
menswetenschappen in staat zijn hier

een gefundeerd oordeel over te vellen.
Zoals ik al zei: het is niet een louter
technologisch probleem, maar even-
zeer een zaak van bijvoorbeeld de
literatuurwetenschap.
Veto: Derrida lijkt te suggereren dat in
feite de nukleaire wedloop ingeschakeld
is in een groter geheel: het militair-
industrieel-universitair kompleks, een
gesloten totaliteit, waarin al/es verbon-
den is met al/es.

/

Sam Ysseling: «Een zeer groot deel van
het industrieel en wetenschappelijk
potentieel staat ten dienste van de
oorlogsindustrie, in de brede zin van
het woord. Wat me dan ook sterk
verwondert in de diskussie over a-
toomwapens is dat er onderhuids een
ekonomische motivatie meespeelt.
Mensen zeggen: "laat ons al dat geld

voor de bewapening in de ontwikke-
lingslanden steken." Maar zijn zij zich
ervan bewust dat men hiervoor de hele
ekonomische organizatie en het weten-
schappelijk onderzoek grondig moet
gaan herdenken? Men moet het hele
systeem herstruktureren wil men zo-
maar gelden gaan overhevelen. Het
ekonomische, het wetenschappelijke
en het militaire zijn onmogelijk van
elkaar te scheiden, men kan niet meer
anders dan ze samendenken.
Het is ook te eenvoudig te zeggen

dat het militaire enkel betrekking heeft
op militair-wetenschappelijk onder-
zoek (het produceren van wapens).
Het is veel kompiekser, want heel het
universitair onderzoek (zowel in de
eksakte als de menswetenschappen)
wordt door het militaire mede ~~
paald. Denk bijvoorbeeld aan de
ontwikkelingen in de meteorologie,
die' hebben immers een grotere reik-
wijdte dan louter weten welk weer het
komend weekend is, men wil ook

- -Anders gaan denken
diplomatieke, de technologie en het Veto: Niettemin kan men toch zeggen
militaire in eenzelfde logika gevangen dat een bezinning over het gesloten
zitten. Kan men dan niet een stap verder _systeem van de bewapeningswedloop
gaan en pleiten voor het inschakelen van bepaalde openingen schept?
een ander mechanisme, nl. dat van de Sam Ysseling: «Wat u nu zegt is waar:
media, om op deze manier het gesloten als men bepaalde dingen niet meer als
systeem van de bewapeningswedloop vanzelfssprekend acht, kan men het
open te breken? Konkreet kan men vastgeroeste patroon van vanzelfspre-
denken aan de strategie van de vredes- kendheden weer in beweging brengen.
beweging om eenzijdige ontwapenings- Ik weet niet of Derrida akkoord zal
stappen te ondernemen ~n dit uit te zijn, maar men kan overal versteende,
schreeuwen In de media, zodat de verharde situaties zien, situaties waar-
"vijand", omwille van haar prestige, zal van we zeggen: "dat is toch W, zo ben ,
moeten volgen in de ontwapeningswed- ik nu eenmaal, dàt is de maatschap-
loop. pij." Die dingen kan men bevragen,
Sam Ysseling: «Zonder dit als MIJN pogen open te breken. Je kannooiteen
standpunt naar voor te schuiven, kan vaste betekenis of struktuur vaststel-
ik toch wel zeggen dat het onbegrijpe- len, alles zit in een kontekst.
lijk is dat men zulk een mechanisme Veto: Kunt u dan akkoord gaan met M
niet als mogelijkheid uitbuit. Ik be.n Foucault als hij zegt dat hij een
geen pacifi~t ,in de zin van ieman~ die wapenhandelaar is en dat zijn teorieën
het verdedigingsapparaat zou Willen niets anders zijn dan bommen en
uitschakelen. Maar men kan er aan molatov-cocktails?
denken om vrij systematisch en radi-
kaal het bewapeningsfantasme, stap
voor stap, te problematiseren. Als dit
gepaard gaat met voldoende media-
aandacht, lijkt het haalbaar. Zo komt
er geld vrij voor andere projekten (wat
wel betekent dat men de ekonomie
radikaal anders moet uitbalanceren).
Ik begrijp niet dat bijvoorbeeld de

VSA deze prestige- en zelfs machts-
toename slechts minimaal benutten.

, Zeer veel geld investeren in Zuid- en
Midden-Amerika, in humanitair we-
tenschappelijk onderzoek bijvoor-
beeld - en dus niet op een louter
filantropische manier - zou de brand-
punten van het systeem grondig ver-
plaatsen. Ik moet daar wel aan
toevoegen dat zo'n alternatief slechts
het verplaatsen is van energieknoop-
punten, dat is geenszins wat Derrida

. bedoelt met een ander type van
denken: Integendeel, het blijft nog
bevangen binnen een technologische
logika, het is een andere manier van
"macht hebben over".

weten welk weer het is in Moskou, in
het geval van een konflikt. Fundamen-
teel wetenschappelijk onderzoek be-
staat dan ook niet als dusdanig, het is
steeds in. een technologische praxis
ingeschakeld, het is steeds ook "toe-
gepast". onderzoek.»

Het andere denken
Veto: Getuigen, in deze optiek, de
eksakte en de humane wetenschappen,
niet van een soortgelijke houding,
eenzelfde struktuur van kennen?
Sam Ysseling: «Daar raak je de kern
van de problematiek waarmee Derrida
zich, in navolging van Heidegger,
bezig houdt. Het Westerse denkpa-
troon is bijna uitsluitend geworden tot

een beheersen, een poging om alle
raktoren onder kontrole te krijgen, het
bemeesteren van alle verschijnselen.
Het klassieke voorbeeld hierbij is de
informatika, de wetenschap die bij
uitstek alle faktoren poogt te bernees-
teren.
Derrida daarentegen vraagt zich af

of hier nog ruimte overblijft voor een
ander denken. Een denken dat ver-
wonderd verwijlt bij de verschijnselen,
dat niet probeert te bemeesteren. Als
men dat onderscheid niet meer ziet,
dan vraag ik me af waar het naartoe
gaat.»
Veto: Maar hoe moet ik me dat andere
denken nu konkreet voorstellen?
Sam Ysseling: «Wel, dat betekent twee
dingen: enerzijds is het een geduldig
blijven stilstaan bij vanzelfsprekend-
heden, zonder deze onder te brengen in
een groot verklarend geheel. In plaats
van de dingen in een totaliteit onder te
brengen houdt men zich bezig met
fragme{ltarische analyses van details.
Anderzijds is dat andere denken een
soort bezinning op wat er aan de gang
is, het stelt vragen zoals: "Wat is er in
hemelsnaam aan de hand, wat gebeurt
er met ons, door ons, ... T" Men
probeert hierbij in de eerste plaats
toekomstprofetieën te vermijden.
Voor velen is dat teleurstellend, want
men verlangt steeds naar nieuwe
perspektieven en het is immers nooit
gegarandeerd dat er nieuwe perspek-
tieven worden geopend. Derrida wil
enkel een vertragingsmechanisme uit-
voeren.

Versteende situaties
Veto: Teruggrijpend naar ons uitgangs-
punt: Derrida beschrijft een gesloten
systeem, waarbij het politieke, het

~ostets
Gadgets
POSTERS
WENSKAARTEN
POSTKAART§N
GESCHENKEN
voor alle omstandigheden

Naamsestraat 53

Sam Ysseling: «Ik zou het genuanceer-
der uitdrukken: elk denken, spreken
of schrijven brengt een verandering
teweeg. Wat niet zou betekenen dat ik
geloof in "Ie Grand-Récit", de grote
ideologieën die een blauwdruk van de
toekomst opstellen en deze tegenover
het technologisch apparaat plaatsen.
Dààr ben en blijfik eerder wantrouwig
tegenover. Ik bestudeer details en
fragmentarische verschijnselen.
Veto: Komt dit denken wel voldoende
aan bod aan de moderne universiteiten?
Sam Ysseling: « Het stemt me vaak
droef dat het discours van de universi-
teiten steeds weer hamert op "vernieu-
wingen" en steeds "nieuw onderzoek"
naar voren schuift. Er wordt zo weinig
gebruik gemaakt van de universiteit
als plaats van bezinning. Er moeten
principieel mensen zijn aan de univer-
siteit die zich afvragen: "waar zijn we
nu in hemelsnaam mee bezig?"»

Bart Keunen
Gerd Franssens

Vorige week dinsdag vond in de Leuvense Grote Aula het 'traditionele
studentenzangfeest plaats. Uit de inleidende toespraak van de voorman van het
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond willen wij u enkele pareltjes niet
onthouden. Het" traditionele studentenleven" is volgens hem "springlevend en
dat enkel door het vrijwillige engagement van velen in tegenstelling tot de
rijkelijk gesubsidieerde en door betaalde vrijgestelden zogenaamde Algemene
Studentenraad (sic). Het klubleven. en we mogen er prat op gaan, heeft het
altijd gesteld zonder enige subsidievorm. Dit is en blijft haar waarachtigheids-
troef. het voorkomt het uitbouwen van strukturen die wereldvreemd, en, wat
erger is, studentenvreemd zijn." Verder vindt hij "dat de Leuvense
subsidiepolitiek op een aantal verkeerde principes is gestoeld." Wil de man met
dit alles werkelijk zeggen dat er gelden van de universitaire sociale sektor,
bedoeld om de demokratisering van het hoger onderwijs te bevorderen, moeten
gespendeerd worden aan drinkgelagen?
"Is het dan toch waar dat het eee in Leuven huist." Nu heeft de spreker vorig .
jaar nog een onderhoud gehad met kardinaal Ratzinger in Rome, wat hem
inspireert tot volgende oproep: "Het wordt misschien hoog tijd om de Celules
Catholiques Combatants (sic) op te richten! Het uur der waarheid is
geslagenl" De waarheid die Ratzinger in pacht heeft. (foto Veto)
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de mogelijkheid de traditionele pers-
kanalen te gebruiken. Hij vindt dat
iaden en akties soms zeer duidelijk
naken voor Jan-met de pet dan
nformatie, maar hij ziet ook in dat er
weinig, misschien te weinig, akties
olaatsvinden,
• Rest de vraag of Agalev nu inder-
daad ludiek of politiek is? Het is
natuurlijk niet aan mij daar een
antwoord op te geven, maar een aantal
elementen vielen toch op: de sfeer van
de gespreksavond en in de gespreks-
groep achteraf was zeer los en on-
dwongen. Het programma van de
avond lag niet strikt vast, maar vooral
werd het publiek zeer nauw bij de
gesprekken betrokken. Dat laatste
lijkt dan ook tekenend voor Agalev,
een jonge partij nog, met zijn kinder-
ziektes en gebrek aan grote middelen,
maar die zich voortdurend bezint over
eigen werking en struktuur.
Blijft echter ook de bedenking dat

Agalev misschien enkel in de margina-
liteit zijn kracht kan blijven halen als
groen geweten. Niet altijd immers lijkt
de groene visie keiharde politiek of het
grote werk aan te kunnen.
Ook al is de partij nu een dwerg,

onder de politieke reuzen lijkt de partij
niet geheel zonder betekenis. Of zoals
een anekdote verhaalt: toen Marjet
van ruymbroek, verkozen in 'lH voor
Agalev, enige weken geleden door de
senaatsvoorzitter werd gevraagd naar
haar gevoelens bij vier jaar senaat, zei
ze dat ze vooral een gevoel van
onmacht had gehad. Voorzitter Lee-
mans antwoordde: "Jullie van Agalev
hebben het minst recht van spreken als
jullie spreken van onmacht, niet
omwille van uw belang voor de
wetgeving, maar wel voor de manier
van werken en omgaan met mensen."

Bert Broens

het uitvoerend kommitee dat de be-
slissingen uitvoert en het partijwerk
konstant volgt. Omdat dit uitvoerend
komrnitee zijn huiswerk te goed doet,
krijgt het een grotere, soms te grote
macht in de stuurgroep. Door hun
taak zijn de leden ervan veel nauwer
gebonden aan de partijwerking. Maar
aan dit probleem wordt gewerkt, zo
zegt Johan Haernel, zoals trouwens
ook aan een aantal andere statutaire
problemen.
Van belang voor het profiel van

deze jonge partij is ook het feit dat de
partij geen voorzitter heeft. Ook Ludo
Dierickx dus niet, een indruk die mer.
wel eens heeft als men er de kranten
eens op naleest.

vroegere werk binnen de Interna-
tionale voor' Oorlogstegenstanders.
Hij baseert zich vooral op praktische
ervaring, minder op het teoretiseren of
op filosofie. Dat blijkt ook uit zijn visie
op het kontakt van de fraktie met de
basis. Hij wil niet, zoals hij zei "aan
wetten knoeien, leuteren in steriele
kommissies, maar een politiek voeren
die gedragen wordt door de basis".
Geen voeling behouden met de basis is
op lange termijn dan ook funest. 'Het
prioriteitenprogramma is dan ook
afgestemd op problemen die bij de
basis leven. Belangrijk zijn zo vrede,
afval, milieu en bijv. verfijning van de
demokratie.
Voor de demokratie pleit Agalev

voor een ombudsdienst waar ieder met
problemen rond politiek, papieren,
wetgeving,... terecht kan. De pro-
blemen waar Agalev rond wilt werken
zijn zo hoogdringend dat men daar
eerst en vooral aan wil werken. Een
aantal schijnproblemen laat men links
liggen. Agalev-Ecolo is zo, in de
Kamer altans, niet in de Senaat want
dat mag daar niet, de enige tweetalige
nationale fraktie. Voor hen over-
schrijden sociale problemen en milieu
iedere kunstmatige grens, bijv. een
taalgrens.

Agalev, ludiek of politiek ?
Als er in een aantal poli-

tieke studentenverenigin-
gen wat de klad lijkt te

zitten, wijken de Agalevstuden-
ten Leuven daar dit Akademie-
jaar blijkbaar vanaf. Na een
overigens ruim bijgewoonde 0-
pen startvergadering, een groen
kaffee en' een informatie-avond
over Greenpeace, was er vorige
week danderdagavond in A.V.
dan een gespreksavond over
Agalev onder het motto "Agalev,
ludiek of politiek?". Verder is er
ook het tijdschrift Groen, dat in
zijn vierde jaargang zowel van
naam als 'van uitzicht veran-
derde.

-
Voor zowat 60 aanwezigen praatten
Relinde Baeten van de Agalev-ver-
mingsinstelling Ploèg, Johan Haemels
en Joan Pepermans, beiden pas ver-
kozen mandatarissen, de eerste als
provincieraadslid voor Brabant, de
tweede als volksvertegenwoordiger.
Interessant dus om na te gaan welke
visie nog 'groene' politici hebben op de
politiek en op hun partij. Maar geen
informatie-avond zonder historiek.
Relinde Baeten schetste als eerste hoe
Agalev langzaam gegroeid is. Aan de
basis, zowat IS jaar geleden ligt de
beweging rond pater-jezuïet Luk Ver-
steylen, die zich kritisch opstelde
tegenover het onderwijs, dat volgens
hem teveel gericht is op prestatie en
konkurrentiedrang. De nieuwe waar-
den worden belicht in het aankopen
van de brouwerij van Viersel, een
moreel tegenwicht met stilte, sober-
heid en samenhorigheid. Een aantal
basiskenmerken haalt Agalev ook uit
de talrijke buitenparlementaire akties
van de Groene Fietsers. Men zoekt
naar een alternatief maatschappij-
model dat ook politiek en sociaal
haalbaar is. Voor de wetgevende

verkiezingen van '74 is er diskussie:
blijft men een drukkingsgroep door
akties of gaat men in de richting van
een partij? Waar men in '74 enkel
groene lijsten en personen met groen
gedachtengoed uit de traditionele par-
tijen steunt, neemt Agalev voor het
eerst deel aan de wetgevende ver-
kiezing van 1977, maar dan enkel in
het arrondissement Antwerpen. Bij de-
Europese verkiezingen van 1979, in
samenwerking met andere groene
partijen komt de stroomversnelling.
Agalev haalt 2,3 %. Het sukses bij de
wetgevende verkiezingen van '81, drie
parlementszetels en provinciale ver-
kozenen, is te danken aan de rol van
Versteylen in het komruitee Duarte-
Tindemans én voor de houding die
Agalev inneemt, als eerste partij
ondubbelzinnig, voor eenzijdige stap-
pen in ontwapening. Het lokale nivo
wordt uitgebreid bij de gemeente-
raadsverkiezingen van '82 als Agalev
met lijsten in 60 gemeenten 43 gemeen-
teraadsleden krijgt. Na de Europese
verkiezingen van '84 met één zetel voor
Pol Staes waren er tenslotte zeven
verkozen en van Agalev op 13 oktober,
vier voor de kamer, en drie voor de
senaat.

Lidgeld
Struktu UT en werking van de partij

werd belicht door Johan Hamels, die
benadrukte dat Agaleveenjonge partij
is die pas in '82 haar eerste strukturen
vastlegde. Om het niet te technisch te
maken: hieruit enige punten.
Het lidgeld voor partijleden is

progressief, d.w.z, dat mensen die over
een hoger inkomen beschikken ver-
wacht worden meer lidgeld te betalen
met een minimum van 250fr. en een
maksimum van I5000 fr. Het hoogste
beslissingsorgaan is het in principe
jaarlijkse kongres. Dit wordt voor-
bereid door de stuurgroep, waar elke
provincie tien leden in kent. Uit deze
groep van 50 vormen 10 verkozenen

Live-lol in Leuven: Leuk!

De tweede punkgolf in '81
was het logische gevolg
van het verkommerciali-

zeren door de media van het
prille idee achter de eerste. Vele
punkbands van het eerste uur
zagen geld in hun sukses en
evolueerden naar afgevlakte
pop. Enkelen vonden echter hun
idealen belangrijker dan veel
;eld en bleven uit de handen van
, de grote bonzen.

Maar vooral het nieuwe talent veroor-
zaakte de heropleving. Jongens en
meisjes die zelfs de elementairste
kennis van muziek nog moesten aan-
leren. Ze hadden dan wel niet de
kennis maar wel de wil hun ideeën te
delen met anderen en niet mee te vallen
met hun vroegere "idolen". Voor Jan
Modaal was punk dood en begraven
maar in de ondergrond ging de
evolutie door en ontstonden er allerlei
nieuwe randverschijnselen, nieuwe
ideeën werden uitgewerkt en andere
rijpten.

...

Harde kernen
Ook de Heavy Metal scene schreef in
'81 een nieuw boekdeel toen velen de
toen huidige bands afgezaagd en te
traag begonnen te vinden. Stilletjes
'aan gingen de beide ondergedoken
muziekstijlen mekaar beïnvloeden. De
harde kernen van punk en metal
groeiden naar mekaar toe en alhoewel
het skepticisme binnen beide bewegin-
gen nog steeds blijft bestaan kunnen
we na enkele jaren toch spreken van
een 'Zekere wil tot samenwerking. Dit
mede doordat vroegere punkgroepen
meer metal geïnspireerde muziek be-
ginnen te brengen en andersom.
De nieuwe muziek kreeg verschil-

lende namen: rnetal-punk, trash-
metal, speedcore, death-metal, speed-
metal, hardcore, enz.; wat vooral te
wijten is aan de brede verscheidenheid
aan muziekstijlen waar deze muziek
op steunt, met één opvallende gemeen-
schappelijke eigenschap: ze zijn alle-
maal snel en vol energie.

Waar punk in '77 ontstond in
Engeland en zich snel uitbreidde
onderscheidt deze evolu tie door zich in
de hele wereld ongeveer tegeliJkertijd
voor te doen.

Kongres

Om na te gaan hoe besluiten en
resoluties tot stand komen kunnen we
even het voorbeeld van het eko-
nomische kongres aanhalen. Alvorens
het boek" Op mensenmaat" als achter-
grond voor de ekonomische resoluties
verscheen was er al heel wat water naar
de zee gevloeid. Ongeveer twee jaar
geleden begon een werkgroep eko-
nomie met een proç,e_dureom plaatse-
lijke groepen te betrekken bij de
standpunten rond ekonomie. Door
animatiedagen en mini kongres-
sen raadpleegde men met het boek in
de hand de basis. De reakties die daar
loskwamen werden gebruikt om de"
resoluties te herschrijven. De her-
schreven versie werd opnieuw aan de
basis voorgelegd en leidde tenslotte tot
het ekonomisch kongres dit jaar nog.
Een titanenwerk voor de tot nu toe
slechts drie fulltimewerkende en be-
taalde krachten op het nationaal
partijsekretariaat, ware het niet dat
Agalev veel hulp krijgt van vrij-
willigers. Binnen de partijstruktuur
streeft men er tenslotte naar dat er zo
weinig mogelijk mensen twee of meer
funkties kombineren, het vermijden
van kumulatie dus.

Ook herverdelen van de beschikbare
gelden is geen probleem voor Agalev
in de praktijk. Sommige parlemen-
tairen staan een kwart van hun loon af
aan het partijwerk. En in '81 weigerde
Agalev de 25 000 fr. opbrengst die
voortkwam uit de verkoop van post-
zegels met toeslag, toen bleek dat deze
postzegels, waarvan de reeks Soli-
dariteit genoemd werd, verkocht wer-
den ten voordele van de partijburo's.
Toch verborg Joan Pepermans niet dat
de fraktie in de Kamer het oneens is
over het te volgen programma. Ook is
hij er zich van bewust dat het
gevaarlijk is als de fraktie zich gaat
isoleren van zowel de partij als de
basis, zoals met de Duitse Grünen
gebeurde. Ook moet men ergens een
onderscheid maken tussen parlemen-
tair en buitenparlementair werk.

Onmacht

a afloop bij de vragen en ook in de
diskussie in 't Stuc kwam de kritiek
naar voren dat Agalev te elitair, te
moeilijk is in zijn informatie voor Jan
met-de-pet. Verstaat de, echte basis
Agalev wel? Joan Pepermans gaf toe
Iat dit inderdaad een punt is van
problemen. Agalev heeft immers niet

Herverdelen

Joan Pepermans is als nieuw kamer-
lid duidelijk beïnvloed door zijn

-AIr
Een nog steeds te overbruggen moei-
lijkheid is de politieke on-interes se en
het pseudo-satanisme binnen de metal
scene die vele pun ks en geïnteres-
seerden de ogen blijft uitsteken. Een
tweede probleem zijn de zovele mode-
punks die de straten blijven bevolken
en met de hele muziek en ideeënscene
weinig of niets te maken hebben.
Onbekend is onbemind geldt hier meer
dan ooit en om te vinden moet je
zoeken en zelfs zij die zich de moeite
willen doen, weten meestal gewoon
.niet wààr ze moeten zoeken. De
meeste, vinden in de bakken bij hun
lokale platenboer wèl de zoveelste
heruitgave van de al zoveel keel
uitgemelkte Sex Pistols maar kijken
over alle onbekende (maar zeker niet
minder interessante) namen of gezich-
ten heen.
Ook hebben punk zowel als metal

nog steeds onterecht de naam agressief
te zijn en de fabels doen nog steeds de
ronde dat er op optredens konstant
wordt gevochten. Niets is minder
waar. Het gaat er allemaal heel
vriendschappelijk aan toe. Hoe je eruit
ziet heeft geen enkel belang. Niets
moet, alles mag (binnen de grens van
de menselijke redelijkheid)! Nieuwe
gezichten zijn méér dan welkom.
Oordeel niet over iets dat je van haar
noch pluim kent.
Hier is de kans om te vinden zonder

zoeken. Op vrijdag 29 november in
zaal Q 104 (Vital Decosterstraat 104)
spelen 3 van Belgies betere onder-
grond se speedcore bands:HEIBEL, 5
'jongens uit Diepenbeek ; XCRET A uit
Affligem en KOYAANISQATSI, een
viermansformatie uit Leuven. De in-
komprijs is slechts 100 fr (VVK90,-) en

~~::~n~o~:~~::::;,!:;~re",jo. 'et la =lij ~ .., .., ." 1 '-1_.., '*1=
Stel Redant zat ,

Ladeuzeplein, 5 november. Ook dit was Leuven. Het nieuws is er af,
maar u hebt nog de achtergrondinformatie tegoed. Eerst de voorgrond:
een Russische Lada. En de achtergrond, dat is uw vriend. (foto Veto)

Vredesaktie(f)
Na de grote antirakettenbetoging van
21 oktober jl. lijkt de vredesbeweging
wat stil gevallen. Lokaal, zoals hier in
Leuven, werkt ze verder aan in-
formatie en kleine akties. Dat blijkt
altans uit een aantal pamfletten die we
verzamelden en bloemlazen.
Op 20 november gaat er opnieuw

een vredespraatavond door in Elcker-
Ik, Blijde Inkomststraat liS. Deze
keer is het tema Burgerlijke Ongehoor-
zaamheid met medewerking van Vrak
en F/orennade, die elk een soort van
belastings'ontduiking' ten voordele
van een vredesfonds en akties bij de
raketbasis. Ook het aktiekomitee Neen
aan de wapenhandel werk mee.
Hetzelfde Florennade wandelt op 24

november rond de raketbasis in Flo-
ren en herhaalt' dat. iedere laatste
zondag van de maand. Men verzamelt
om 14u aan Florennade, Route Char-
lemgne 20, Florennes.
Ook de potten- en pannenbetoging

op de eerste maandag van de maand
wordt stilaan een traditie: op 2
december wordt er verzameld op 18u
op het Ladeuzeplein. Verder blijft
Florennes een dankbaar mikpunt voor
akties: in de lente van 1986 volgt een
aktiekamp en op 16/3/86 roept de
PVDA op tot een Massale blokkade
Rakettenbasis. In een interview op 21
oktober jl. in De Morgen sprak André
Bogaert er zich voor uit eventueel met
VAKAop die blokkade in te pikken of
zelf dergelijke akties te overwegen. Het
ziet er blijkbaar naar uit dat als dat
doorgaat VAKA van het aktiemiddel
betogen afstapt en meer plaatselijk de
konfrontatie wil aangaan. Vraag is of
de grote basis van de beweging daar
wel happig op zal zijn, gezien de nare
ervaringen in het verleden rond Flo-
rennes bij eveneens geweldloze akties.
Tenslotte blijft ook de stiltewake

voor vrede en ontwapening rond het
bakkersstandbeeld in de Diestsestraat
doorgaan en wel iedere zaterdag-
morgen van 1030u tot 1130u. Niet
alleen blijven kernen van aktievoer-
ders aktief, en wel met zeker sukses -
gemiddeld 400 deelnemers aan de
potten- en pannenoptochten - maar
ook de ordehandhavers blijven niet bij
de pakken zitten. Een aantal leden van
het aktiekomitee Rakettenvergif wer-
den immers bij de Dodenherden-
kingen van I1 november jl. op-
gepakt bij een aktie. Bedoeling was de
officiële stoet ludiek met een doods-
kist te volgen en ondertussen pam-
fletten te verspreiden onder het motto
"Zul/en er na Wereldoorlog III nog
dodenherdenkingen mogelijk zijn".

BB
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OP dertig november gaat in de
Warande te Turnhout de zesde
stripdag door. Op die dag zal

Berck zijn Stripgidsprijs uit de handen
van Urbanus in ontvangst mogen nemen.
Twee jaar geleden (Veto, jg. 10, nr. 8)
sprak ik met hem. Het was een nogal
ontluisterend interview, want voor deze
brave man hield de stripwereld blijkbaar
op bij de randen van zijn tekentafel, hij
wist niet eens van het bestaan af van het
volwassenenstripblad Wordt Vervolgd.
(Dit blad is trouwens in een vernieuwd
kleedje gestoken).

en de Art-Deco-elcspressionistische romans van
Lynd Ward zijn vurige belangstelling. Eisner
kapte in '52 met de Spirit en stortte zich op het
meer winstgevende terrein van de instruktieve
strip. Rond 1960 werd de Spirit echter heront-
dekt en kwamen er herdrukken, waarvoor hij
covers moest tekenen. Eind zeventiger jaren
verschijnt dan A contract with God, een
autobiografische strip over zijn vroegere leven in
de New Yorkse sloppenwijk. In z'n laatste
album heeft hij weer dezelfde lokatie gekozen.
Niet het groot avontuur, -maar eerder het
ontbreken ervan is het onderwerp van De Stad.
Deze strip handelt immers over gewone lui -

mensen zoals ik en gij - met hun kleine vreugdes
en verdriet. Eisner zet die alledaagse voorvallen

STRIPS
zijn, meneer Vandersteen ?
De meester himself heeft ook nog een

boodschap: "Ik vind inderdaad te weinig
romantische liefde bij de jongeren van vandaag.
(... ) Vroeger, in mijn tijd, toen wisten we
blijkbaar beter wat "vrijen" was. Hannes en
Veerle (n.v.d, Veto: De nieuwe helden uit De
Geuzen) mogen heerlijk verliefd rijn en vrijen in
mijn nieuwe verhaal. Ik hoop dat de jeugd daar
ook nog iets van leert ... "
Wil de Willy dan toch allemaal Glunderende

Gluurders van ons maken?

blanke verdrukkers.
Ik vind het een heel geslaagd projekt, vooral

omdat de ragfijne realistische maar soms wat
drukke en volgestouwde tekeningen van Auclair
het verhaal voldoende schragen. Heel funktio-
neel zijn ook de dubbelbeelden, wat eigenlijk een
typisch fotografisch/cinematografisch techniek-
je is. Kortom, een volwassen strip.

Omdat ik toen al vond dat de Sammy-reeks
slijtage kenmerken vertoonde, vroeg ik hem
hoelang hij er nog mee door ging. Hierop
antwoordde hij: "Het is onze boterham die we
verdedigen. En gezien het tien of vijftien jaar
hard werken is voor dat ge een beetje begint
vruchten van uw arbeid te plukken. Als ge dan
met een figuur zit die doorbreekt, dan probeert
men die figuur zo lang mogelijk te behouden,
want als men iets nieuw begint weet men nooit op
voorhand of het een sukses wordt." Dat zal ik
ook niet in twijfel trekken, tevens is hem die
Stripgidsprijs best gegund. Alleen, vind ik, is de
waarde van die prijs flink gedevalueerd, aange-
zien hij de vorige keer is uitgereikt aan een alles
behalve origineel tekenaar als Merho, De hele
bedoening is trouwens een beetje incestueus:
onderlinge masturbatie van de Vlaamse strip-
tekenaars. Binnen pakweg tien, vijftienjaar heeft
elke kribbelaar wel een onderscheiding ge-
kregen ... De stripliefhebbers ligger er blijkbaar
niet wakker van. Je zou van een stripklub nog
kunnen verwachten dat die zich inspant om meer
onbekende maar relatief goede strips te pro-
moten. Deze ijdele hoop werd de kop ingedrukt
toen ik onlangs de nieuwsbrief van Schanul in
mijn handen kreeg. De helft van die nieuwsbrief
- zo'n twee getijpte bladzijden - was gewijd
aan de Rode Ridder-reeks: wierook van het begin
tot het einde. Nochtans valt er veel slecht te
zeggen van deze serie. Bijvoorbeeld dat Bidde-
100 soms wat lui is en dan fotokepies van foto's
gebruikt in plaats van zelf te tekenen.
Dit onding is typerend voor de manier waarop

hier in Vlaanderen met strips wordt om-
gesprongen. Maar juicht Vlaanderen, juicht.
Gouwe ouwe Vandersteen heeft zelf nog eens een
strip gemaakt, dat is een hele gebeurtenis
aangezien deze miljonair nog slechts de tekenpen
vastpakt als het hem behaagt. Hij heeft immers

..___ een heel legertje anonieme medewerkers die voor
nem PrO<intt!ttn.· Htr NIeuwsblad kondigt het
verschijnen van het nieuwe album als volgt aan:
"Voor de eerste keer mogen helden in één van
zijn strips verliefd zijn op mekaar, knuffelen en
vrijen en smachtende blikken naar elkaar
werpen." Moet je daar 72 jaar voor geworden

JANNIN
St~l je voor zeg! ••
Humorreeksen als German en wij zijn eigenlijk
niet zo geschikt om in albumvorm uitgegeven te
worden. Een gedoseerde toediening van elke
week één pagina in Robbedoes valt dus meer te
genieten. Buiten dit bezwaar moet ik toegeven
dat de serie haar beste tijd gehad heeft. Jannins
inspiratie is zo goed als opgedroogd. Slechts met
lange tussenpozen bedenkt hij nog 'ns iets
nieuws. Dat origineel idee wordt dan echter tot
aan de schil uitgeperst, met het gevolg dat je
praktisch 10 identieke grappen krijgt voor-
geschoteld.

AUCLAIR en MIGEAT
Een stem die van nergens komt •••
Audatr, die we kennen van de schitterende
toekomstserie Simon van de Rivier, werkte voor
dit album samen met François Migeat. Deze
laatste vertelt hierover: "Wat ons vooral tot
elkaar bracht, was onze voorliefde voor de
volksmythe. het feit dat onze inspiratie wortelde
in de wereld van het platteland, dat we het recht
om anders te zijn in ere hielden, en ook onze
speciale familiebanden met de Antillen. Hij met
Guadeloupe, ik met Martinique. We beschikten
beiden over een praktische kennis van de
Antillen die elke benadering via boeken of het
intellect te boven ging. Het instinct won het van
de rede. En dat was goed. Na een ontmoeting
waarin veel gelachen werd en die gevolgd werd
door veelvuldige bezoeken, waaruit een vriend-
schap ontstond, groeide het project voor het
stripverhaal, naast dat voor de film waaraan ik
werkte." Auclair tekende de eerste proefplaten
nog voor de eerste opnames van de film, maar hij
moest dit project een tijdlang opzij leggen voor
het grootse epos Bran Ruz. Ondertussen werd de
film gerealiseerd. weliswaar niet zonder de
nodige problemen - maar dat is een ander
verhaal.
Laten we terugkeren naar de strip; Migeat

schreef dus het scenario - dat deed hij ook voor
de film - en baseerde zich daarvoor meer op de
volkslegenden dan op de officiële bronnen. "Het
verhaal, symbool van de sociale werkelijkheid op
de Antillen, is het uitdrukkingsmiddel bij uitstek
van de plattelandsbevolking, restant van de
mondelinge overlevering. Het hield indertijd een
'Ofm-van verzet in tegen de.gevestigde.macht.
Tijdens een dodenwake rijgt de verteller raadsels,
liederen en verhalen aaneen, ondersteund door
een meeklappend gehoor. (...) Bestaat er een
betere omgeving om de legende van Albon te
brengen?", verklaart Migeat. Albon is een
opstandige neger, die het opneemt tegen zijn

PlRA.NA
Zwarte liefde •••
Weinigen weten het: Kamagurka is slechts groot
kunnen worden door toedoen van Pirana, maar
dat zar-- de Humo-rekenaar je niet komen
vertellen. Weinigen weten het: Johan Anthierens
weigerde voor de Zwijger verscheidene karteens
van Pirana omdat ze te grof waren, maar dat zal
de Playboyskribent je niet in je oor komen
fluisteren.
Weinigen weten het: Pirana heeft een nieuw

album uit en wel bij de kleine uitgeverij Ansaldi
(die voorheen slechts werk van Bucquoy uitgaf).
Pirana's verbeelding grenst aan het onwaar-
schijnlijke als hij het heeft over negerinnen en
seks daarmee. Onbeschaamde en bij wijlen groffe
moppen. Zo sukkulent ais ... (dat is de censuur
niet gepasseerd!)

echter zo pregnant en doorvoeld op papier, dat
hier het woord stripkunst zonder schamen of
blozen kan worden uitgesproken. Rond de meest
ordinaire voorwerpen als brandkranen. papier-
manden, ramen, ... spint hij verhaaltjes, die ons
emotioneel niet ongevoelig kunnen laten. Dit wil
niet zeggen dat hij er hard tegen aan gaat zoals
een Munoz en Sampayo, verre van. Tevens
moeten platvloersheden en klisjees hier met een
vergrootglas gezocht worden, Eisner kent de
kracht van het beeld en buit het tot op de bodem
uit.
Een album om bij het haardvuur op een koude

winteravond te lezen.
EISNER
De stad ****
Will Eisner is de auteur van de bijna legenda-
ische- Spirit, een wat- alternatieve superheId-
serie. De Spirit ging de schurken aanpakken op
een andere wijze en in een andere omgeving dan
de andere helden. Eisner was namelijk in zijn
jongensjaren een fervent bewonderaar van
George Hammans surrealistische strip Krazy Kat
en in zijn tienertijd hadden de films van Man Ray

Pascal Lefèvre

**** een meesterwerk
*** een aanrader
**leeswaardig
* zwako absolute flop

een avondje kan inwijden in uitspraak
en basisgramm. van 't italiaans. Verg.:
een etentje. J. Decloedt, Leeuweriken-
straat SI, Heverlee. Tel. 233704 's
avonds.
• Verloren op 15/11 tussen Fochplein
en Campus Heverlee: zwart plastic
etui waarin 2 cursussen (2< kan burg.
ir.) en HP rekenmachine. Terug te
bezorgen bij B. Robberechts, Foch-
plein 6. Beloning verzekerd.
• Lift Leuven-Gent, elke woensdag-
morgen (aankomst ten laatste om 9
uur) tegen vergoeding. ZW Bart
Vermeire, St-Jansvest 48. 9000 Gent.
• Gezocht: tweedehands squashrac-
ket in goede staat, tegen vergoeding.
ZW Dominique Vandersteegen, Park-
straat 23, K 226, 3000 Leuven.
• Gezocht: steeds bijdehandse sekre-
taresse (MIV) om mijn agenda bij te
. houden. lezersbrieven voor Veto te
tikken en papieren te klasseren, gratis!
ZW M. Lauwers, 's Meiersstraat 5,
2/2.
• Duitste Dokteres geeft lessen in
Duitse taal: conversatie, grammatica
etc. U. Schuebel, Mechelsestraat lil. .
Tel. 200417 LV.
• Woensdag 4 dec. tentoonstelling
posefoto's. 21 uur, Waversebaan 115
Heverlee. Inlichtingen: 016/25 137?o
(Agnes Christens). Inkom gratis.
• Gezocht: gewetensbezwaarde, in-
tikken computergegevens, opstellen
klassificatiesysteem, bib afd. land-
bouweconomie. Fac. Landbouw, Kul.
Tel. 220931, vragen naar Els Huy-
bens, dringend.
• Crime procedure: groep uit Ant-
werpen (met licht en P.A.) zoekt
optredens. Schappelijke prijzen. Tel
03/8274731, Wim Steurs.
• Is er iemand die een piano heeft en
ze eventueel tegen vergoeding ter
beschikking wil stellen. ZW Moons
M., Tiensevest 162, Leuven.

van G. Grass terugbezorgen? ZW
Deprez D., Tiensevest 106/15 (Na 21
uur). Alvast bedankt, Marijke.
• zoek voor afbraak VW-kever. Tel.
015/612031 of 02/23421 12.
• Gezocht: moedig man om ~e vuil-
bak te verzetten op cite 8/0. Opgelet!
Jan Mariën heeft gezegd: "wie die
vuilbak nog verzet, krijgt hem in zijn
bed". Men weze verwittigd!!!!
• Gezocht: Satandrijver om knap
. meisje, Katleen. te verlossen uitde ban
van hardrockfan. Reacties nog steeds
aan red. voor Dirk.

ZOEKERTJESCARAPACES
\
\

• Te koop: foto's van recente aktivi-
teiten aan schappelijke prijzen. Vragen
naar Filip op Vetosekretariaat.
• Gezocht: lift Torhout-Leuven.
Heen: Dinsdag (ten laatste aankomst
om 9h45). Terug: Vrijdagavond. Te-
gen (Taxistop-)vergoeding. ZW Bart
Nel, Broekstraat 115,.Heverlee.
• Verloren: op 13 okt. op de oude
Markt: agenda o.a. bevattende mijn
acco- en studentenkaart. Afgeven aan
Marc. Tiensevest 130, 3000 Leuven.
• Voor aanpassing "knappe" meisjes
(gevonden of niet). wend u tot voske,
Mechelsestraat 134 kamer 21 (Wij
zorgen voor uw meisje).
• Verloren: portefeuille op woensdag
13 nov. op de naamse steenweg. Wil de
eerlijke vinder mij aub mijn papieren
terugbezorgen (Pas, BGJG-kaart,
sportkaart •...). Hilde Doumen, Naam-
se Steenweg 275.
• Gratis: 2 hanen. Geïnteresseerden
moeten ze wel zelf vangen. ZW
Brusselsestraat 141, Leuven.
• Gezocht: Pantoffelheld die goed
kan koken, naaien en voorzichtig rijdt
en die mee wil naar "The Cure". ZW
Hilde, Vlamingenstraat 58.
• Te koop: IBM-bolkop Grieks.
Nieuw Prijs o.t.k. ZW Bert Broens,
Schapenstraat 3.
• Gezocht: De zin van het leven
indien gevonden terugbezorgen aan
Fiaadas (sendfile).
• Sympathieke en lieve jongen (19)
zoekt lief, mooi meisje om eens mee op
stap te gaan en/of eenzame avonden te
vullen. Schrijf eens! PB 103, 3000
Leuven-3.
• Tesis uit kranten: schoolstrijd 1954-
8, taal vlaamse bew., univ. expansie,
Leuven vlaams, studentenkontestatie,
KB-weekberichten. Tel 016/22 60 97

/
/ Stripwinkel

Parijsstraat 16
. 3000 LEUVEN

016/22.58.40

----- ADVERTENTIE
wortel van al het eksamenkwaad,
I stellen de proffen veel te weinig dagen
ter beschikking, waardoor het uit-
dokteren van een goede regeling op het
ontwarren van de Gordiaanse knoop
gaat lijken (men hakt hem tenslotte
maar door). In het eksamen reglement
staat dat: "het aantal halve dagen dát
de eksarninatoren beschikbaar zijn, de
vereiste eksamentijd ruim moet over-
treffen". De betekenis van het woord
ruim staat niet gedefinieerd in het
eksamenreglement. De omschrijving
van de Van Dale heeft juridisch weinig
impakt. Ruim ruimte voor inter-
pretatie met andere woorden. WINA
waagt zich aan een konkreet voorstel:
men berekent het aantal halve' dagen
dat de prof strikt nodig heeft om van
iedereen eksamen af te nemen, men
vermenigvuldigt die met de faktor l,S
lof 2 en men bekomt het aantal dagen
dat de prof moet vrij houden.
Wat plant WINA verder nog te doen?
Eerst zullen de Winezen trachten de
informele paden te bewandelen. Een
akkoord met de proffen kan men
alleszins het best eerst op een vriende-
lijke manier proberen te bekomen.
Maar wel vindt WINA dat Kringraad
dergelijke en soorgelijke problemen
eens. moet bekijken. Werk aan de
winkel voor de Algemene Vergadering
van Kringraad dus.

-Eksamenchaos
LBK
• Dond. 21 nov.: Cantus in de bar
• Dond.21 nov.: 20.00 uur: verga-
dering ten fakhuize i.v.m. sponsor-
ing Songfestival. Iedereen die wil
meewerken en/of een 'lange arm'
kent welkom.
• Ma. 25 nov.: volleybal op het
sportkot:
- 21.00 tot 22.00 uur: meisjes
- 22.00 tot 23.00 uur: de rest
• Ma. 25 nov. : Basket, zelfde loka-
tie, van 22.00 tot 23.00 uur voor de
jongens
• Dins. 26 nov.: van 19.00 tot
woensdag 19.00 uur: Vierentwintig
Uren van Leuven, met beestig
goeie prestatie van het boerekot.

WINA - Het presidium van WINA (dat
is de fakulteitskring van wiskunde-,
natuurkunde, en informatikastuden-
ten) klaagt problemen binnen de
fakulteit met het opstellen van de ek-
samenregelingen aan. Studenten krij-
gen meestal wel wat inspraak in het
opstellen van de eksamenregeling. Ze
mogen hun eigen voorstellen indienen
en meestal wordt daar rekening mee
gehouden. Zo ook in WINA. De
procedure in deze kring verloopt als
volgt: na Pasen geven de proffen de
(halve) dagen op die ze vrij zijn om
eksamen af te nemen. Dan mogen eerst
de kandidatuurstudenten, in samen-
werking met de ombudsman, hun
eksamenregeling opstellen. De licen-
ties krijgen daarna de resterende halve
dagen. De 'restjes' klaagt WINA, want
wat gaat er nu mis?
Ten eerste vindt WINA vindt de

procedure te traag verloopt, want dat
de eksamenregeling te laat bekend
gemaakt wordt. Vorig jaar presteerde
men het zelfs om een week voor de
eksamens in de regeling voor de eerste
kandidatuur nog een aantal wijzingen
door te voeren. De studieplanning van
vele Winezen lag derhalve helemaal
overhoop.
Maar ten tweede, en daar schuilt de

Medica
• Dond. 21 okt.: 2- Spea"Jrscor-
ner, om 22 uur in de bar. Prijzen
geschonken door Gaston.
• Dond. 21 okt. : TD 2- kandidatuur
in Broadway.
• Inschrijvingen voor Miss Medica
bij de kultuurverantwoordelijke.
(Medicabar of Bankstraat 93, Leu-
ven).

tussen 18 en 19 uur. • Gezocht: Gerda Sampers, wil je
• Gezocht: knappe studentin die me aub het boek "De Blikken Trommel"WC
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HIk was de nar aan wie men zonder gêne
de onverhulde waarheid zegt"

Intijden van krisis, zelfs als
deze internationaal zijn, is er
in de Westerse wereld voor-

lopig maar één taktiek gebruike-
lijk: de terug-in-je-schelp tak-
tiek. Om de eigen ekonomische
markt te beschermen worden
protektionistische maatregelen
genomen, politiek nationalisme
steekt overal de kop op en de
sociale verhoudingen worden
aangetast door racistische prak-
tijken. Een recent Europees on-
derzoek naar het fenomeen van
de immigratie wees erop dat het
racisme één van de grote pro-
blemen is waarmee demokra-
tisch en humanitair Europa de
komende jaren af te rekenen zal
krijgen. De Duitse journalist
Günter WaJlraff ondernam op
de hem eigen wijze een persoon-
lijke zoektocht, een 20-eeuwse
afdaling in de onderwereld zoals
later zou blijken. Zijn ervaringen
heeft Wallraff te boek gesteld.
Een boek zonder de gebruike-
lijke statistieken, tabellen en
vergelijkend cijfermatiriaal,
maar een des te schrijnender
"document humain".

Met een zwart haarstukje, twee donker
gekleurde kontakt lenzen en een naïeve
Duitse syntaksis ruilde Walraff zijn
identiteit voor die van de Turkse
gastarbeider Ali. Dat zijn weinig
geraffineerde vermomming nooit ont-
maskerd werd, is een zoveelste bewijs
voor de totale onverschilligheid waar-
mee hij als individu benaderd werd.
et als bij de redaktie van "Bild"

slaagt Wa 11ra ff erin door te dringen tot
een voor hem ontoegankelijk milieu.
"Men moet zich verkleden om de
maatschappij te ontmaskeren, men
moet misleiden en zich vermommen
om achter de waarheid te komen."
(p. 10). Die waarheid is eenvoudig en
hard. Ze wordt ons door Wallraff
reeds in zijn voorwoord onthuld:
"Apartheid bestaat ook in ons mid-
den, alle demokratie ten spijt. "(p. 10).
Wellicht is het niet overbodig, nu
Zuid-Afrika haar grenzen voor de
wereldpers gesloten heeft, het onrecht
binnen de eigen grenzen opnieuw
onder de ogen te zien.

Ik, Ali
Het grote onderzoeksgebied van Wall-
raff/ Ali is het dagelijkse leven in zijn
vele aspekten. Zo bezoekt hij drink- en
eetgelegenheden en maakt hij gebruik
van de openbare diensten. Een enkele
keer wordt hij agressief bejegend.
"Erger was ook eigenlijk de kille
verachting die dagelijks op me af
kwam. Het doet pijn als in een
overvolle bus de plaats naast ie leeg
blijft" (p. IS). Ali wil ook tot een
gemeenschap behoren en klopt aan bij
talrijke religieuze hoogwaardigheids-
bekleders. Op een zeldzame keer na
wordt hij zowel door de kristelijke
priesters als door de Baghwan-alter-
tieven met een kluitje in het riet
gestuurd: godsdientslessen, wachtlijs-
ten, papieren, toestemming van
hogerhand ... Door zijn voorgewende
onnozelheid drijft Ali de religieuze
leiders voortdurend in het nauw en
konfronteerd ze met hun hypokrisie en
inkonsekwentie t.O.V. de door hen
gepredikte leer. Verder informeert hij-
naar de mogelijkheden om zich te laten
begrafen of te kremeren. Hij werkt op
een boerderij en een tijdlang in een
Mc Donaids. Hij slaagt er zelfs in een
handtekening van csu-kopman Fra-z
JozefStrauss te versieren door zich uit
te geven als vertegenwoordiger van een
Turkse fascistische organisatie. Men
moet bedriegen om niet bedrogen te
worden.

Eenoog in .het land der blinden
Een minimum aan
vermommingen
veranderden Duit-
ser Wallraff in de
Turkse gastarbei-
der Ali: op zoek
naar de waarheid
over het leven van
een immigrant.

der fabeltjes, naar de duistere tijd van
het vroege kapitalisme worden ver-
wezen."(p.72-73) Het zijn verhalen
van mensonwaardige werkomstandig-
heden, dubbele en vaak verdrievou-
digde ploegendiensten, onder- en niet-
betaalde overuren, laag bij de grondse
vernederingen van Duitse kollega's die
nochtans vaak in dezelfde omstandig-
heden moesten werken. All wordt
tewerkgesteld op een enorm industrie-
terrein in het Ruhrgebied. "Een van de
meest onmenselijke landschappen die
er zijn. Maar misschien is het al tot de
ondergang gedoemd( ...). Nergens ver-
wijst er iets naar de toekomst, geen
uitstraling, geen levenskracht meer.
Alles blijft slechts moeizaam over-
eind. "(p. 86) In dat landschap zijn de
mensen bijzaak geworden en gere-
duceerd tot werkvee dat zoveel moge-
lijk moet produceren tegen een zo laag
mogelijk loon. De arbeiders hebben
oog geen enkele juridische bescher-
ming: ze zijn volledig overgeleverd aan
de grillen van de koppelbazen. Met de
gewilligheid van de geknechten aan-
vaarden zij ieder werk tegen eender
welke prijs, ten koste van hun gezond-
heid: de noodzakelijke beschermende
kleding wordt hen geweigerd en met
hun fysieke mogelijkheden wordt nau-
welijks rekening gehouden. Uit finan-
ciële wanhoop gaan sommigen zo ver
zich als proefkonijnen aan te bieden bij
de grote farmaceutische koncerns. Een
andere vleesmolen is de nukleaire
industrie: voor gevaarlijke opdrachten
worden via koppelbazen gastarbeiders
voor korte tijd ingehuurd. Zonder veel
inlichten worden zij blootgesteld aan
de maksimaal toegelaten stralings-
dosis per jaar. Daarna worden de
arbeiders onmiddelijk afgevoerd (vaak
zelfs gerepatrieerd naar Turkije) en
onttrekt de bedrijfsleiding zich aan
haar verantwoordelijkheid voor even-
tuele schadelijke gevolgen voor de
arbeiders, wat zonder problemen kan:
bepaalde soorten kanker treden pas
jaren na de feiten op.

De enige goeie Turk ...
Het centrale personage in de tweede
helft van het boek is de koppelbaas
Vogel, van wie Ali een tijdlang privé-
chauffeur is. Als een perverse leidsman
gaat hij Ali voor op diens tocht door de
talloze kringen van het moderne
inferno. Vogel is een archetype waar--
rond alle vooroordelen van het "Her-
ren"-ras zich lijken te hebben ge-
kristaliseerd. Wallraff beschouwt hem
echter niet als een ekstreme uit-
zondering: "Het zou verkeerd zijn om
in hem de duivel in persoon te zien. Hij
is één van de duizende uitvoerders en
profiteurs van een systeem van grenze-
loze uitbuiting"(p.221). Zijn uitspra-
ken over politiek, ekonomie en vreem-
delingen zijn dan ook de uitspraken
van velen. Gastarbeiders zijn voor
hem de lijfeigenen waarover hij zonder
gewetenswroeging kan beschikken.
"Zijn slaven zijn voor hem een kaste
van onreinen, van paria's. Hij walgt
van ze en wil zoveel mogelijk op een

afstand blijven"(p. 153). Ook zijn visie
op de diktatuur van Hitier is helaas
niet ongewoon: "Men vergeet tegen-
woordig maar al te graag dat hij
iedereen brood en werk heeft gegeven.
Naderhand, toen hij aan de macht was,
waren er geen werklozen meer."
(p. 156) Met de uitroeiïng van de Joden
heeft Vogel geen enkele moeite: Joden
zijn van huis uit lui en hebben zich rijk
gemaakt op kosten van anderen. Het
liefst ziet hij ook alle gastarbeiders
naar hun land terugkeren. Veel vreem-
delingen zijn alleen maar op geld uit en
door hun komst hebben de Duitse
arbeiders het werken verleerd. Maar
ondertussen vindt hij het niet meJ:rdan
normaal om de gastarbeiders tegen een
hongerloon aan het werk te stellen. De
ekonomische krisis met haar hoge
werkloosheid is een gedroomde voe-
dingsbodem voor dit gedachtengoed
van nieuw rechts.
Wallraff heeft zijn boek opgedragen

aan drie jonge Turken die zelfmoord
pleegden uit protest tegen de diskri-
minatie van vreemdelingen in de
Bondsrepubliek. Sinds de militairen in
Turkije aan de macht kwamen, is
terugkeer voor vele Turken naar hun
vaderland uitgesloten. Een hulpver-
leningscentrum stelde vast dat de helft
van alle Turken onder zware psy-
chische druk leven en dat het zelf-
moord percentage bij vreemdelingen
schrikbarend hoog ligt.
In zijn boek heeft Wallraff een

ontroerende aanklacht geschreven in
een begrijpelijke taal. Een boek dat op
tijd komt.

Erwin Jans
Günter Wallraff: "Ik (Ali) als Turkse
arbeider in Duitse bedrijven"; Van
Gennep, Amsterdam, 1985 (224 p. met
illustraties).

Vorige week reeds aangekondigd,
nu definitief, de langverwachte,
degelijk klevende, rood vlammende,
regenvaste, niets ontziende

De helletocht
Het meest uitgebreide gedeelte van het
boek zijn verhalen over het erbarme-
lijke lot van (gast-jarbeiders in handen
van koppelbazen. "Verhalen die nooit
geloofd worden en altijd naar het rijk

Veto-plakstuk
Voor dit onmisbare kleinood, beste
lezer, betaalt u de luttele steunsom
van 20 frankskens, om hem vervol-
gens te kleven op uw boekentas,
fiets, bril, kaak of andere persoon-
lijke doch opvallende plaats, zodat
in de toekomst uw lovenswaardige
Veto-sympathie op uw ge-icht te
lezen staat. Voorwaar, u zal vele
geestesgenoten herkennen.
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's Meiersstraat 5
3000 Leuven i tel. 016122.44.38

Donderdag 21 november
20.00 u. LITERATUUR Ana/y.e kortverhaa/. In 't Stuc. Org.: Universitaire
werkgroep literatuur.

2O.00u. MUZIEK Kamermuziek: E. Siebens (kontrabas) en P. Swerts
(klavier) in de Concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53,
Leuven. Inkom: 120/180.

20.00 u. TONEEL Tweede hoofd.tuk. Org.: Cultureel Centrum Leuven i.s.m.
A.V. produkties.

20.00 u. VIDEOFILM Quo Ved/•. Ouod, Vlami ngenstraat 116. Inkom: gratis.
Org.: University Action.

20.00 u. FILM Meclo, Nu".,. E.pena (eksploratief). Audit. Minnepoort, K.
Albertlaan 52. Org.: Cult. Centrum Leuven. 120/180.

20.00 u. MUZIEK Orgelrecital door Susan Woodson. In Concertzaal van het
Lemmensinstituut. Inkom: 120/180.

2O.00u. FILM One F/ew Oller tIIe Cuckoo'. N.t. Psych. Inst., Tiensestraat
112. t.v.V. 11-11-11.

21.00u. MUZIEK Dowe Duncan Band in RC-bar. Org.: VTK.

Zaterdag 23 november
14.00 u. COLLOQUIUM Vrije Redlo, Hoe hing nog 1. Zaal der Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstraat 9. Org.: Oudstudenten Fac. Soc. Wet.

Zondag 24 november
14.00 u. RAKETTEN Wandeling rond de rakettenbasis in Florennes. Om 14 u
aan de Florennade.

15.00 u. TONEEL Het lelijke Jonge eendje door Het Nederlands Jeugdtheater
in Auditorium Minnepoort, K. Albertlaan 52. Org.: Cult. Centrum Leuven.

Maandag 25 november
2O.00u. TONEEL De ge.chledenl •. llan Don Qulchot door toneelgroep

Blauwe Maandag in: Schouwburg, Bondgenotenlaan 21. Org.: Cult.
Centrum Leuven.

20.00 u. AVOND Jan Vandenbergh presenteert op de-Kansel: Jef Cante,..
De Kansel, Muntstraat 15.

20.00u. FILM Ordlnary People, Robert Redford. Org. VTK-WINA-Landbouw.
Inkom: rono. Abonnement: 350/300.

Dinsdag 26 november
19.00 u. SPORT 24-uren a"o •• lng.loop op 't Sportkot. Vanaf 19 U.
2O.00u. KURSUS Start kursus: De wereld If8n de tekens; Inleiding In de

.emlotlek. 'tStuc. Org. Universitaire werkgroep literatuur. 1300/1200.
20.00 u. AVOND Een avond rond Vrede.ekonom/e. Elcker-Ik, Blijde
Inkomststr. 115. Org.: Kristenen voor het Sociallsme.

20.30 u. THEMA-AVOND Een krl.teliJke lIlzie op drug. en drugbeatrlJdlng in:
Ouod, Vlamingenstraat 116. Org.: University Action.

20.00u. THEMA-AVOND Strateg/elJn binnen de IIrouwenbeweglng in:
Vrouwenhuis, Justus Lipsiusstraat 57. Inkom gratis, enkel voor vrouwen.

Woensdag 27 november
15.00 u. LECTURt: SERIES P. Michel: W Faulkner and the Cre" of FlcUon
(with a di~ussion ofthe story "Wash". 0(g.: American studies KUL.Gratis.

19.30 u. MEEPrtNG Meeting tegen apertheld In Zuid-Afrika. Org.: MLB,
atspraak in Auditorium Vesalius.

20.00 u. GESPREK (ngen/eur en maatachapplJ, gesprek met Geert Noppe
over DIRV.

20.30 u. FILM Het krul. In de eaf8ltjung/e in 't Koffiekanneke, Naamsesteen-
weg 308, Heverlee.Org.: University Action. Gratis.

19.00 u. en later Groen Ka"ee. Een losse gelegenheid voor mensen die in
Agalev geïnteresseerd zijn. In kafee 't Geflatteerd portret. Org.: Agalev-
studenten Leuven.

Donderdag 28 november'
2O.00u. LITERATUUR Komerh .. 1 biJ A. T.Jechow. In 'tStuc. Org.:
un'lle,.,,.'re werkgroep I;!.,..tuur.

2O.00u. MUZIEK Wil/em Vermandere in: Schouwburg, Bondgenotenlaan 21.
Org.: B.G.J.G.-Leuven.

TENTOONSTELLINGEN
't GEFLATTEERD PORTRET: foto's van Jan van Goidsenhoven. Van 15
november tot 19 december.
't GEFLATTEERD PORTRET: Schilderijen van Janine Verdonckt. Tot 28
november.
STEDELIJKE AKADEMIE EN BBL: leraars en oudleraars van de stedelijke
akademie. Tot 29 november. (L. Vanderkelenstraat 30).
STEDELIJKE AKADEMIE EN BBL: Werken van Barmhartigheid, 650 jaar
Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden. Tot 24 november.
UNIVERSITEITSHAL: 300 Jaar Chemie in Leuven en hedendaagse inzichten
in de chemie. Tot 7 december.

Eredoktorateil
Een van de bevoegdheden

van de Akademische
Raad is het toekennen van

de eredoktoraten, de doctores
honoris causa. Op de vergadering
van maandag 18november werd
de definitieve lijst vastgelegd.
De personen die op 2 februari zullen
gelauwerd worden, zijn:
Mc Cormick, een Am-rikaanse mo-
raaltheoloog,
Von Weizsäcker, de president van de,
Duitse Bondsrepubliek,
Parr, een Amerikaanse specialist op
het gebied van de teoretische schei-
kunde,
Hers, een bioloog verbonden aan de
vel, die afkomstig is uit het team van
professor De Duve, een andere ere-
doktor aan deze universiteit.
De gewoonte tot nu toe was dat alle

professoren een kandidaat-eredoktor

aan de akademische Raad mochten
voorstellen. In de toekomst zullen die
voorstellen beoordeeld worden door
een kleine kommissie bestaande uit
groepsvoorzitter biomedische weten-
schappen, professor Borghgraef, de-
kaan Fauconnier, Karel Heremans,
wr-vertegenwoordiger op Akade-
mische Raad en een student.
Bovendien werd er gevraagd dat de

huidige inflatie van fakultaire ere-
doktoraten zou gestopt worden. Er
werd voorgesteld het aantal te beper-
ken tot zes per jaar.
Waar er tot voor drie, vier jaar de

gewoonte was dat Illrch werd voor-
gesteld als studentenkandidaat voor
een eredoktoraat, was dit deze keer
niet het geval. Met.de lichtjes gewijzig-
de gang van zaken kan de student in de
"eredoktoratenkommissie" proberen
IIIich er toch door te drukken.

Bruno Peeters


