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Vrijstellingen
Hoe zit dat nu eigenlijk met die vrijstellingen,
vraag je je misschien af? Op nationaal vlak
hebben de Waalse en de Vlaamse universi-
teiten het reglement van de VLIR (een
orgaan dat de Vlaamse universiteiten groe-
peert) goedgekeurd. Maar dit VLiR-regle-
ment verschilt op twee punten met dat
reglement van de KUL. Welke die verschil-
punten zijn en wat hierrond besproken werd
op de akademische raad, vindt u terug op
pag. 7.

nsbeke
Vrije ve'renigingen

Ook deze week trok Ridder Vanzwansbeke
ten strijde tegen minderwaardig kring-

.A bladengeleuter. Maar wees niet droefgees-
tig: onze Ridder is ook in staat tot een
vaderlijke schouderklop. Tenminste als jul-
lie braaf geweest zijn, en leesbaar materiaal
afgeleverd hebben, Pag. 6-7,

De Financiële Kontrolekommissie der vrije
verenigingen (FKK) is wellicht ook voor u
een onbekende. Deze instantie houdt zich
vooral bezig met de regeling van de
subsidiëring van vrije verenigingen aan onze
unief. Vorig jaar rezen echter problemen
rond de erkenningsvoorwaarden van ge-
noemde vrije verenigingen. Meer klaarheid
wordt geschapen op pag. 8.

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Vormingsdriedaagse
Verleden en heden van de sociale sektor

Voor de start van de vor-
mingsdriedaagse, die
doorging van 3 tot 5

januari in de Bron te Kessel-Lo,
had sociale raad drie sprekers
uitgenodigd. Ze hebben ten-
minste dàt met elkaar gemeen,-
dat ze enerzijds de geboorte van
de Leuvense sociale sektor mee-
gemaakt hebben, maar vooral
stuwden en anderzijds dat ze
heden ten dage een belangrijke
beleidsbevoegdheid hebben in de
sociale sektor.
Voor sociale raad, die deel-

raad van de Algemene Stu-
dentenraad (ASR) die de uitbouw

~-. I tM8ft ..t.t'r'j~.,~.~.CJeo mmö ratiSèring van
het onderwijs verdedigt en pro-
pageert, is het immers interes-
sant om gekonfronteerd te wor-
den met de ideeën van personen
die het desbetreffende beleid
toch grotendeels sturen en beïn-
vloeden.

Niet alleen de 'roots' van de
sociale studentenbeweging en
diens strijd werden blootgelegd,
ook de aktuele situatie werd een
blik gegund.

Vooreerst merken we een nieuw ge-
zicht op, prof. Raf Masschelein, spe-
cialist arbeidsgeneeskunde en sedert
dit akademiejaar voorzitterstudenten-
aangelegenheden, in opvolging van
een oud zeer. We ontmoetten er ook
nog enkele meer vertrouwde gezich-
ten: Jan Bauwens, sinds jaar en dag
direkteur Studetenvoorzieningen en
prof. Jan Bundervoet, vermaard ar-
beidssocioloog, die lid is van de Raad
voor Studentenvoorzieningen, de
Raad van Beheer van Alma en het

mans, Acco-direkteur Pollers en kri-
minoloog L. Van Outrive. Het bestond
uit een viertal lijnen. Vooteerst het
sociaal dienstbetoon voor de stu-
den te: studiebeurzen, leningen, een
primitieve jobdienst en kamerverhuur.
Bovendien werd er gestart met een
universitair restaurant, de huidige
Alma I, weliswaar op minieme schaal.
Ook aan de gezondheidsproblematiek
werd aandacht geschonken, en gaf
aanleiding 'tot de uitbouw van een
aparte ziekteverzekering voor stu-
denten, nl. de Leuvense Universitaire
mutualiteit. De initiële initiatieven van
studenten om' zelf kursussen uit te
geven dateren ook van die tijd en werd
hoofdzakelijk gestuwd door G. Pollers
en wijlen G. Mangelschots van de'
universitaire werkgemeenschap,

. Bunderzoet. voegde .llie,taan
toe dat deze initiatieven niet professio-
neel uitgebouwd waren: er werd
aanvankelijk (voor '60) geen geld ter
beschikking gesteld om de diensten
behoorlijk uit te bouwen en ze steun-
den uitsluitend op de ontembare inzet
van geëngageerde vrijwilligers, Die
waren hoofdzakelijk afkomstig uit
minderbegoede middens die zich hier

Jan Bauwens merkte op dat de
toenmalige samenstelling van het be-
heer van die verschillende kernen, nl.
fifty-fifty verhouding proffen-studen-
ten, toen blijkbaar geen probleem
vormde. Op de logische vraag wat de
oorzaak was van de verminderde
inspraak van de studenten antwoord-
de hij dat voornamelijk konflikten
daarvoor verantwoordelijk waren.
Eén ervan is alvast te typisch om

onvermeld te laten: de diskussie of er
al dan niet meisjes dienden toegelaten
te worden in Torres, Het Komitee
Studentenvoorzieningen stemde met
ruime meerderheid voor een gemengde
peda, maar de Raad van Beheer van de
KU Leuven zei ongenuanceerd "njet'.
Het werd dus ook nee, Het Komitee
Studentenvoorzieningen werd afge-
schaft (sic), en na eenjaar inaktiviteit,
werd de Raad voor Studentenvoor-
zieningen opgericht met de 3 maal 5
formule: naast studenten en proffen
ook personeel.
Natuurlijk beantwoordde dit aan de

reële vraag van het personeel van die
diensten om ook in het beleid betrok-,
ken te worden, en in die zin is het een'
goede evolutie, maar de akadernische :
overheid wreef zich vooral in de
handen omdat de studenten nu minder
gevaarlijk werden,

Cowboysfeer
Masschelein zette de eerste pogingen
uiteen om tot een sociale studenten-
politiek te komen. Rond '55 werd het
sociaal centrum opgericht, waarin
verschillende bekenden aktief waren:
prof. L. Huyse, senaatsvoorzitter Lee-

voorzieningen".
voor individualisering en differentiëring van .

(foto Veto)

niet zo goed thuisvoelden. De voor hen
schokkende vaststelling dat aan deze
elitaire unief geen sociale voorzie-
ningen uitgebouwd waren, leidde tot
het besluit dat ze het dan wel zelf
zouden organiseren: zonder ervaring,
zonder geld, zonder steun van de
akademische overheid (integendeel),
maar wel met een overtuigend entoe-
siasme van enkelen dat optornde tegen
de modale print-student, het rijkelui-
zoontje, De eerste initiatieven kwamen
tot stand in een echte cowboysfeer.

All quiet on the postmodern front
In 1933 liet Aldous Huxley zich
verleiden tot de volgende uitval:
"Het aandeel van de rotzooi in de
totale kunstproduktie is thans groter
dan ooit." En dan had hij 1986 nog
niet eens gezien; daar zou de brave
man helemaal van overstuur ge-
weest zijn. Maar intussen is er ook
een remedie gevonden: ons tijdperk
is door mensen die het kunnen
weten (Jean-François Lyotard, om
de dader met naam' te noemen)
uitgeroepen tot het postmoderne
tijdperk, en wie daarvan de getui-
genissen wil zien kan terecht in de
kultuurpaleizen. Er is voor elk wat
wils: postmoderne literatuur, post-
moderne beeldende' kunst, post-
modern teater, postmoderne dans,
postmoderne architektuur,
Postmodernisme alom dus, maar

helaas wordt er nogal wat af-
geleuterd rond deze term. Niemand
weet precies wat het inhoudt en wat
erger is: er wordt vaak misbruik van
gemaakt, met name wanneer kun-
stenaars geafficheerd worden als
'ek sponenten van het postmodernis-
me,'
Precies dit misbruik is voor Veto

een afdoende reden om aan het
fenomeen wat aandacht te besteden,
temeer omdat het postmodernisme
helemaal geen modegril is, Mis-
schien kan het omschreven worden
als een ongeneeslijk gezwel: voor
sommigen goedaardig, voor ande-
ren kwaadaardig,
Maar we lopen vooruit op de

zaken, Gedurende vier weken zal in
Veto een poging ondernomen wor-
den om de weerbarstige pruik van
het postmodernisme uit te kammen,
maar kom vooral niet klagen als er
"hier en daar toch nog iets niet
klopt," Het is stukken eenvoudiger

om over dit kompleks probleem te
zwijgen en de term enkel links en
rechts te laten vallen bij wijze van
trompetgeschal.
Konkreet komen in deze arti-

kelenreeks volgende tema's aan
bod: de krisis in de westerse kultuur
(stel u voor l), het postmodernisme
in de literatuur, het vraagstuk van
het postmodernisme in de beelden-
de kunst en last bilt not least.' de
postmoderne architektuur, Maar
vooraf toch nog dit:
I, Het postmodernisme is geen
'isme' in de traditionele zin (zoals
ekspressionisme, impressionisme,

post-impressionisme, ,..). Traditio-
nele 'ismen' vertonen de neiging
zich te konsolideren in specifieke
stilistische kenmerken. zoals de ge-
fragmenteerde beeldopbouw in de
kubistische schilderkunst. In het
postmodernisme heerst een stijl-
anarchie. zodat meteen duidelijk
wordt hoe eenvoudig en goedkoop
het is om iemand op een voetstuk te
plaatsen als 'erkend postmodern
kunstenaar.'
2, De postmoderne literatuur
neemt in deze problematiek een
bijzondere plaats in, Het post-
modernisme is in de literatuur al een

relatief oud koncept (het werd een
belangrijk diskussiepunt in de jaren
60), terwijl het postmodernisme als
alomvattend kultuurfenomeen eerst
aan het eind van de jaren 70 ter
sprake komt. Aanvankelijk is het
postmodernisme in de literatuur
trouwens wèl een vraagstuk van de
stilistiek (vandaar een groot deel
.van de spraakverwarring).
3, Een begrip als postmodernisme
is niet in het leven geroepen om
rekenschap te geven van de speci-
fieke inhoud van specifieke kunst-
werken. Het gaat hier enkel om de
Grote Bewegingen die de westerse
kunst doormaakt. In die zin is het
invoeren van een term als post-
modernisme duidelijk een vereen-
voudiging van de realiteit. en zelfs
een dubieuze operatie.
4, Het vraagstuk van het post-
modernisme is uiteindelijk een pro-
bleem van voorwaarden. niet van
kenmerken, Zo bijvoorbeeld in de
architektuur: er bestaan specifieke,
historisch gegroeide situaties die
geleid hebben tot het afzweren van
de moderne architektuur en die het
invoeren van het begrip postmo-
dcme architektuur mogelijk hebben
gemaakt. In de beeldende kunst
liggen die voorwaarden duidelijk
anders,
Zo, dat is dat. Voor wie zich

afvraagt wat die rare tekening daar
doet in dat strookje film bij het
artikel: het is de plattegrond van het
museum van Stuttgart. ontworpen
door James Stirling. In dit ontwerp
tematiseert Stirling heel wat elemen-
ten die ook in de teorieën van het
postmodernisme op de voorgrond
gehaald worden,

zie pagina 6
Didier Wijnants

U merkt het, beste lezer, niets
nieuws onder de zon: de akademische
overheid was toen ook de mening
toegedaan dat studenten recht hadden
op inspraak, maar op het moment dat
ie lastig worden en teveel tegenstrib-
belen, likwideer je ze door ze mond-
dood te maken, Een vorm van be-
schaafd terrorisme? En wij die dachten
dat het demokratisch gehalte van een
instelling gemeten wordt aan de mate
waarin ze verschillende geledingen
werkelijk inspraak geeft. Maar waar-
schijnlijk gaat het er aan onze unief
nog altijd niet zo demokratisch aan
toe, ondanks de schijn van het tegen-
deel.

Studentensyndikalisme
Het Leuvens Studenten korps (LSK)
was de toenmalige overkoepeling, zo
vervolgde Bundervoet. waar naast de
sociale raad ook het K\'H\', het
Fakulteitenkonvent (later Kringraad)
en een voorloper van kultuurraad in
ondergebracht werden, Rond '62 werd
de invloed van de VJaame vereniging
voor studenten (vvs) steeds sterker en
ze verspreidden de idee van studenten-

..~rvola op p. J
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Tot slot, de kringen hebben nog
steeds dé beslissingsmacht op de
Kultuurraadvergaderingen. Waarom
gebruiken 'tt die niet? Blijkbaar doen
ook hier de meeste afgevaardigden
hun huiswerk slecht!

dan ook ten zeerste hypokriet om Klio
ondermijning van elk overleg te ver-
wijten, wanneer geen van de Kultuur-
raad-vrijgestelden of ander Stuc-per-
soneel bij vroegere uitingen over de
Stuc-malaise geïnspireerd werden om
diskussiestof met argumentatie en een
keuze uit de beleidsopties naar de
kringen toe te spelen. Meer en meer
krijg ik de indruk dat bij deze laatsten
juist het schoentje knelt: een minimale
bereidheid tot mededeelzaamheid ont-
breekt flagrant, laat staan dat zij
spontaan, uit louter demokratische
bezorgdheid gedreven, het initiatief
zouden nemen om gevoelige thema's
aan te kaarten. De manier waarop in
voormeld artikel een op handen zijnde
herstrukturering van 't Stuc weer uit
de hemel komt gedonderd, illustreert
trouwens deze aanslepende kommu-
nikatiestoornis. De Stuc-malaise zou
dan ook het eerste onderwerp kunnen
worden voor een "ad hoc-vergade-
ring" van de nieuwe ASR-KrULover-
koepeling. Gewoon belachelijk pater-
nalistisch anticipeert D. Wijnants de
feiten door nu reeds te stellen cl? Klio
geen eskalatie kan tewee(r, brengen.
Klio gooide duidelijk de stok in het
hoenderhok. Het is nu aan de andere
zijde om hem op te rapen, tenzij men
natuurlijk met oogkleppen wil blijven
rondlopen.

ACCOis een mooi voorbeeld van een
demokratizerend studenten-initiatief
dat uitgroeide tot een belangrijke
professionele uitgeverij terwijl het
principieel en struktureel studenten-
inspraak blijft appreciëren. Het zou
van een ontstellend gebrek aan ad-
ministratieve kreativiteit getuigen
wanneer de vele kulturele denkers in
de Van Evenstraat zich niet de moeite
getroosten om bij een mogelijke pro-
fessionele uitbouw van 't Stuc struktu-
reel inspraak van studenten en oud-
studenten in te bouwen. Elke derge-
lijke poging die aan de kringen
voorbijgaat is m.i. trouwens gedoemd
te mislukken.

Op inhoudelijk vlak echter moedig
ik elke konsekwente poging aan om
zich te profileren als een echt avant-
garde centrum. Maar bespaar ons
a.u.b. het elitair-snobistisch dwepen
met de nieuwste trends. Vernieuwen is
de bOQdschap, niet bevestigen!

Yon Fleerackers

n.v.d.r.: Bij Klio wist men ons te zeggen
dat de reakties van de andere kringen
ofwel uitbleven, ofwel negatief waren.
Dat er voorlopig geen sprake is van een
eskalatie is dus geen paternalisme van

_------A CC0 onze kant.

Als Ir. student wil ik graag reageren op
het artikel van VTK preses, Rudi De
Smet, in Veto 11.

Het wordt zo de gewoonte van
Rudi De Smet dat hij zich niet kan
verzoenen met genomen beslissingen.
Of moeten we er soms aan herinneren
hoe hij preses geworden is van VTK?
Toen hij bij de verkiezingen duidelijk
afgewezen werd, vond hij er niets beter
op dan met de hulp van zijn vriendjes
en voorgangers deze duidelijke uit-
spraak naast zich neer te leggen en een
nieuwe stemming te organiseren.

Op de AV van 4 december kreeg
geprikkelde Rudi alweer zijn zinnetje
niet. De stemmen waren nogmaar pas
geteld of Rudi maakte van deze AVook
al een klucht door een nieuwe stem-
ming aan te kondigen. Ditmaal wordt
het een referendum. Een nieuwe AV
was immers al te belachelijk geweest.
Rudi De Smet en co hebben werkelijk
het summum van de democratie
ontdekt: stemmingen organiseren tot
ze hun zinnetje' krijgen.

Na wat we gezien hebben van onze
VTKpreses, na het geflopte Barbarabal
en de revue die men beter nooit had
opgevoerd, kunnen we misschien nog
een keer over Rudi stemmen?

Gerbrand Ceder

hebben, enigzins objek tief. Maar dat U
zo licht omspringt met termen als
"zwart van het volk" stoort mij -
zeker als studente Moderne Geschie-
denis - wel, en doet veel af aan de
geloofwaardigheid van de andere arti-
kels over Zuid-Afrika alsook aan de
geloofwaardigheid van heel Veto.

Lieve Coosemans

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

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

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

Standpunt

Zwart
(van het) volk

N.a.v de anti-apartheidsbetoging
schrijft U: "Het zag zwart van het volk
op de betoging die de Dag tegen de
Apartheid afsloot." Men kan deze zin
op twee manieren interpreteren:

a) Naar de hoeveelheid van be-
togers. Welnu, ik heb vanuit mijn kot
de mogelijkheid gehad de betogers te
zien, en ik telde er een 180-tal (laat ons
zeggen: tussen 160 en 2(0). Met deze
0,75 % van de studentenbevolking
(25.000 aan de KUL)kanje ongeveer de
helft van de grote aula vullen. Gezien
het "zwart" dus vrijwel onmogelijk op
de kwantiteit kan slaan, dacht ik aan
het volgende.

b) Interpretatie naar de huidskleur
van de betogers. Noch ik noch m'n
kotgenoten zagen een meerderheid
van betogers met donkere huidskleur.
Ook de foto in Veto staaft deze
waarneming.

Aangezien noch (a) noch (b) aan de
waarheid voldoen, besluit ik dat er op
p. I van Veto nr. 11, jg. 12 een leugen
staat, of dat U op z'n minst zondigt
tegen een juist taalgebruik ..

Dat Uw artikels over Zuid-Afrika
subjektief zijn, stoort me niet (zolang
U ervoor uitkomt en zolang U niet
beweert dat iedereen of elke student
erachter staat). Ik ben ten andere van
mening dat elk artikel subjektief is en
meestal zijn slechts die artikels die niet
pretenderen DE waarheid in pacht te

Stuc-malaise
In tegenstelling met wat Didier Wij-
nants schrijft over "Klio stapt· uit
Kultuurraad" in Veto nr. 12, kan ik
veel begrip opbrengen voor Klio's
reaktie. Reeds jaren komt eenzelfde
kritiek op de werking van 't Stuc nu en
dan op de Centrale Raad van Medika
naar boven. Steeds echter kan deze
diskussie niet ten gronde gevoerd
worden omwille van een (gewild)
gebrek aan gegevens terzake. Het is

Tiensest ra at 134-136
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't Stuc /
Kultuurraad

't Stuc/Kultuurraad der Leuvense stu-
denten is een cultureel centrum, ge-
groeid vanuit de studentenbeweging.

't Stuc wil het Leuvense (studen-
ten)publiek vertrouwd maken met
actuele stromingen op het gebied van
theater, dans, video en film. Dit door
te tonen (een gevulde affiche), te leren
(een ruim cursussenpakket) en te
maken (eigen theaterprodukties). De
algemene vergadering, samengesteld
uit de cultuurafgevaardigden van elke
faculteitskring, behartigt de culturele
belangen van de studenten en coördi-
neert de cultuurwerking in de kringen.

Deze bondige tekst, die elke student
vindt op blz. 41 van zijn Academische
Agenda, maakt direkt duidelijk waar
het om gaat. Op kultureel vlak zitten
wij, Leuvense studenten, met een
dubbelzinnige tweeëenheid: enerzijds
is er 't Stuc, een cultureel centrum,
anderzijds Kultuurraad, de vergade-
ring van de kringafgevaardigden.

Van een evenwichtige samenwer-
king tussen beide is er jammer genoeg
geen sprake meer! Kultuurraad wordt
grotendeels gedomineerd door de
't Stuc-mensen. Hun visie wordt kost
wat kost doorgedrukt, wie niet wil
meewerken, wordt buitengekeken ...

Wordt het niet stilaan tijd om deze
kwestie zakelijk uit te praten tussen
alle betrokkenen 7

Het meest logische lijkt me om beide
'lichamen' duidelijk van elkaar te
scheiden. 't Stuc als volkomen auto-
noom cultureel centrum, ook finan-
cieel op eigen benen! Kultuurraad als
specifieke studentenraad, met een
eigen vrijgestelde! Natuurlijk is een
verdere samenwerking tussen beide
méér dan wenselijk. 't Stuc kan bv. ook
een afgevaardigde sturen naar Kul-
tuurraad. Het meest delikate zijn
natuurlijk de centen! 't Stuc zal niet
meer zo vlot kunnen meeëten uit de
RvS-ruif. Enige verbeeldingskracht is
misschien wel vereist om deze zaak te
regelen. Een gezonde oplossing moet
echter mogelijk zijn, tenminste als men
dit WIL! Het vertrek van Klio, mis-
schien extreem, is zeker geen toeval!
Laat het een spoorslag zijn, voor alle
belanghebbenden om de zaak niet
verder te laten verrotten.

Piet Deseure

Veto op het
goede pad?

U raadt het nooit, mijne dierbaren,
maar het zij u vergeven, want zo'n
wereldschokkend nieuws is niet te
voorspellen: In Veto, het blad van de
rode ASR, stond zowaar een vrije
tribune waarin Zuid-Afrika verdedigd
werd ...

Professor Paardekooper, de auteur
van dit artikel, heeft het in het
bijzonder op het feit dat de KUL één of
andere resolutie van de VN (of wat
daarvoor moet doorgaan) negeert.
Volgens deze eminente persoon zijn de
VN op ondemokratische manier tot
stand gekomen en bestaat deze reuze-
praatbarak vooral uit diktaturen. En
verder is het de normale gang van
zaken dat de vx-resoluties genegeerd
worden. Dit is o.i. wel nog niet
duidelijk voor de BRT(denk maar aan
«Namibië dat tegen de wil van de
UNO.., enz.). Verder houdt prof. Paar-
dekooper een pleidooi voor meer
kulturele kontakten met Zuid-Afrika.
Allereerst omdat wij zo een invloed
kunnen uitoefenen op het Afrikaner-
denken, en ook omwille van de taal- en
kulturele verbondenheid van Vla-
mingen en Nederlanders met de Afri-
kaners.

Wie echter hoopte dat Veto hiermee
definitief op het goede pad geraakt is,
kwam bedrogen uit als hij enkele
bladzijden verder een artikel zag over
«Het Grote Klaarkomen »,

Alle begin is vanzelfsprekend moei-
lijk, maar wij hopen van ganser harte
dat Veto op de ingeslagen, reak-
tionaire, weg verder gaat. Zij mogen
nu al een Duvelke komen drinken in
onze weelderige kantoren om hun ijver
ende vlijt wat aan te scherpen.

't Pallieterke

Stuc
stuurgroep

20 januari worden enkele referaten
gehouden over de rol van 't Stuc in
de universitaire kontekst: studen-
ten, akademisch en wetenschappe-
lijk personeel en ook iemand van de
pers en iemand van het Stuc-
personeel belichten hier 't Stuc.

Gedurende de volgende dagen zal
dan in kleinere groepjes gedikus-
sieerd worden C\ver de te nemen
beleidsopties. Zaterdag 25 januari
wordt er besloten met een plenaire
vergadering.

Voor meer gegevens over deze
stuurgroep verwijzen we naar de
Stuc voor Stuc-krant van januari
1986. 0

Theoretische lessen beginnen maandag om 19u.
Rijlessen iedere dag van 8 tot 20 uur. ..
Inschrijvingen en inlichtingen: Dagobertstraat 49
dagelijks van 9 tot 20 uur' Leuven
Iedereen is van harte welkom In de Tel. 016/23.35.81

(aan de TIensepoort)
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In de week van 20 tot 25 januari
wordt er in 't Stuc een stuurgroep
gehouden die wel eens zeer belang-
rijk zou kunnen zijn voor het
toekomstige beleid van 't Stuc. Op
die stuurgroep wordt iedereen uit-
genodigd: de leden van de AVen van
de beheerraad, het personeel, de
presidia van de kringen, het stu-
dentenpubliek ...

Op de stuurgroep komt het beleid
van 't Stuc ter sprake. Op maandag



(Macbeth, Die Hamletmaschine, Quar-
tett). Naarmate het oeuvre groeit,
verwijst het steeds meer naar vroegere
stukken: het oeuvre verwerkt zichzelf,
wat de samenhang ervan natuurlijk
versterkt maar ook problematiseert.
Teksten worden voortdurend uit el-
kaar gehaald om opnieuw samen-
gevoegd te worden.
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en polyinterpretabel auteur is, blijkt
uit de tegenstrijdige interpretaties die
in Oost en West aan zijn stukken
worden gegeven. Marxistisch geïn-
spireerde kritici lezen er een séherpe
analyse van het kapitalisme in. Wes-
terse kritici proberen van Müller een
dissident schrijver te maken en lezen
tussen de regels voortdurend kritiek
op het stalinisme. Deze tegenstrijdige
lektuur is er het beste bewijs van dat
men Müller niet zomaar in een hokje
kan duwen zonder afbreuk te doen aan
de kornpleksiteit van zijn werk.

Andere geschiedenis
De latere stukken van Müller houden
zich minder bezig met de geschiedenis,
althans met de mensengeschiedenis. Er
komt ruimte vrij voor het onbewuste,
het lichamelijke, de driftmechanismen
tussen mensen onderling. Een naam
die in dit verband vaker wordt ge-
noemd is Antonin Artaud. De taal van
die latere stukken krijgt een steeds
grotere autonomie. Strukturalistische
en post-strukturalistische teoretici en
filosofen hebben de auteur dood
verklaard: hij is niet langer meer het
verklaringskader voor de tekst. Iedere
tekst is een verwerking van bestaande
teksten. Ieder oeuvre schrijft zich in in
het korpus van tektsten. Men spreekt
in dit verband van "intertekstuali-
teit" : alle teksten tesamen vormen een
weefsel. Iedere nieuwe tekst maakt
gebruik van de draden van dat weefsel.
Müllers stukken zijn vaak een be-
werking (in verschillende gradaties)
van overgeleverd literair materiaal.

~:~~;~\~':r~~"ffi,èWIZ'~
Heiner Müller in Kwartet: "Het paradijs heeft
Drievuldigheid van de Schepper."

Een van de minder bekende nieuwe
wegen die in Antwerpen bewandeld
worden, grijpt terug naar een aloud
verloren terrein dat ook in die andere
lichtstad - maar dan zonder onder-
breking - nu een hausse meemaakt.
Het gaat om een 'kafee-teater, een
teaterformule waar Parijs niets meer
van te leren heeft. Sindsjanuari van dit
jaar opende De Steenhouwer in de
Steenhouwersvest zijn deuren voor het
Multatuli Theater.
Sindsdien zijn dergelijke initiatieven

niet meer op één hand te tellen: de
Zwarte Komedie houdt een kafee 0-
pen, het Nieuw Ensemble Raamtheater
houdt aparte voorstellingen voor een
kleinere zaal, maar vooral de kelder-
en kafeeprodukties van het Fakkel-
theater (met o.a. Lola Blau) kennen
enorm veel aantrek in de nieuwe zaal
in de Hoogstraat.
Met een knipoogje naar Parijs en de

universele en tijdloze rosse buurt
programmeert Multatuli zeer toepas-
selijk Hoerenleed als eerste produktie.
Vraag je je soms af wat er achter die
gordijntjes gebeurt in de buurt van de
centrale gevangenis? Waarom wordt
prostitutie zo schromelijk weggestopt
in deze katolieke universiteitsstad?
Niemand minder dan de genees-

zoekt in een zelfde soort fantasiëen als
de Franse aristokratie.

Obsceen maar met stijl
In Laclos' roman speelt de stijl van de
brieven een belangrijke rol: de ver-
leiding gebeurt immers in en met taal.
In Kwartet ontmoeten de personages
elkaar lijfelijk op de planken. In de
enscenering van de Witte Kraai moe-
ten zij met elkaar leven op enkele
vierkante meters in de hoek van de
toneelruimte, temidden gebroken spie-
gels en antieke meubelstukken (re-
kwisieten die de verschillende ruimten
aanduiden). Maar ook hun hande-
lingen blijven voor het grootste ge-
deelte opgesloten binnen de taal. Ze
gaan elkaar te lijf met grote brokken
poëtische obsceniteit en pornografisch
geperverteerde kristelijke symboliek:
"Als u wilt weten wat Gods geliefkoosde
verblijfplaatsen zijn. luister dan naar de
samentrekkingen in uw dijen, het trillen
van uw knieën" - "Het Paradijs heeft
drie ingangen. Wie één van deze drie
versmaadt, krenkt de Drievuldigheid
van de Schepper". Het is een brutaal en
blasfemisch stuk, maar ook een stuk
vol humor. Het is een verdienste van
de Witte Kraai deze laatste dimensie
onderkend en uitgewerkt, te hebben in
hun opvoering: de humor relativeert
enigszins het nachtzwarte pessimisme.

Pionnen van de lust
Oe titel Kwartet verwijst naar vier
personages. Er zijn inderdaad vier
personages, maar slechts twée akteurs:
deze laatste spelen (in de letterlijke zin
van het woord) verschillende per-
sonages. Zij spelen om de tijd te doden.
"Net wilde beesten met aanleg voor
teater. Kunst." Op het einde van het
stuk zegt één van de personages. "Ik
hoop dat mijn vertoning u niet dodelijk
heeft verveeld. Want dat zou werkelijk
onvergeeflijk zijn." Zij blijven enkel de
pionnen van hun lusten, kleine wieltjes
in fid raderwerk van dêSëlëïüiltteit. i
Onder het masker schuilt de Dood, het
uiteindelijke Niets.
Met Kwartet bracht de Witte Kraai

een sterke voorstelling met een op-
merkelijke akteerprestatie van Arlette

Hoerën -in Maria Theresia
kundestudenten lichten hierover lu-
diek-informatief het doek op en tasten
gedurende de Maria Theresiafeesten
onder de lakens, door ook nu in
Leuven Hoerenleed op de -affiche te
zetten. Twee tippelaarsters, Emmy en
Jenny, doen - zoals in Antwerpen
wordt gezegd - den trottoir. Aan de
rand van de maatschappij zoeken zij
ondanks de beroepsnaijver naar een
beetje nestwarmte, hopen mee te
tellen, maar beseffen dat zij - eens
hun jeugd en aantrekkingskracht ver-
dwenen zijn - er niet meer zullen
bijhoren.
Auteur Jan Christiaens toont in zijn

spel dat het hem niet om boulevard-
tea ter te doen is, maar geeft des te
meer aandacht aan een diepe uit-
werking van de personages. Zoals de
Mona Lisa speelt met toeristen, zo
plaatst kafee-teater spelers en publiek
onbewust in een totaal nieuwe setting:
door het informele karakter wordt het
minder en minder duidelijk wie nu wie
amuseert.
De organiserende geneeskundestu-

denten zien ook verder dan de neus
van een tippelaarster op een zwakke
donderdagavond. Maandag 13 januari
laten zij hun lonkend oog vallen op de
vrouwenwereld, dinsdag 14januari op
de mannenwereld. Een natte vinger
wordt - zacht doch onmiskenbaar
precies - gelegd op de mannen- en
vrouwenbewegingen, op de katolieke
en meer wereldse waarden. Heet dit
voyeurisme? Woensdag 15 januari
opent nummer 9 van de Tervuurse-
straat zijn deuren, en ziedaar: Leuven
is een Silverado-echt Tcxas-saloon
rijker.
Het is meer dan duidelijk dat

bezorgde puriteinse ouders hun ijve-
rig studerende dochters en zonen deze
week op retraite zenden naar een of
ander afgelegen klooster.

Yon Fleernekers
Dirk Poelaert

HDe kwelling te leven en niet God te zijn"

"Kwartet" van. Heiner Müller
Weygers, die Johan Van Assche soms
in de kou liet staan, vooral als deze
laatste als vrouw verkleed en met een
Frans aksent de rol van een vrouwelijk
personage speelt. Dan wordt het
misschien te grappig en verliest de
tekst van zijn shockerende kracht.

"Dissident"
Het is een moeilijke zaak het oeuvre
van Heiner Muller op een kro no-
logische leest te ordenen. De vroegere
Müller is nauwelijks te onderscheiden
van de latere: vele van zijn stukken
zijn eerder geschreven dan de data van
uitgave doen vermoeden. Müllers oeu-
vre is opgebouwd rond een aantal
tema's die tesamen de dieptestruktuur
van zijn werk uitmaken. Ieder nieuw
stuk is een variatie op die funda-
mentele tema's, die voortdurend van-
uit nieuwe gezichtspunten worden
belicht. In een Etcetera-interview
(1983, 4) verklaarde de auteur: "Je
schrijft steeds weer hetzelfde stuk. Je
kijkt natuurlijk eens op, je ziet weer
eens wat anders. Maar het is toch steeds
hetzelfde stuk. "
Müller is gepreokkupeerd met het

Duitse verleden, het fascisme, de
sociale opbouw in het OostblQj.çen met
universele tem a's als geweld, seksuali-
teit en dood. Dat hij een kontroversieel

De autonomie van de taal laat zich
reeds aflezen in de titels van latere
stukken als Verkommenes Ufer Media-
material Landschaft mit Argonauten
(een aantal variaties op de Medea-my-
te) en Leben Gundlings Friedrich van
Preussen Lessings Schlaf'Traum Schrei,
titels waarin woorden en woord-
groepen zonder logisch verband naast
elkaar staan. Van personages, psycho-
logie of verhaal is in zulke stukken
geen sprake meer. De figuren op de
scene zijn toevallige dragers van
taalfragrnenten. Teksten zijn bouw-
werken van disparate elementen die
door de kijker/lezer moeten samen-
gebracht worden tot inzicht. Tekst-
produktie wordt een kollektief ge-
beuren.

In deze laatste stukken schrijft
Müller zich weg uit die geschiedenis.
Wat overblijft zijn natuur- en droom-
landschappen waarheen de personages
terugkeren, een soort van onbewuste
haast prenatale toestand, opgeroepen
in flarden poëzie. Het is Müllers
zoektocht naar een nieuwe visie op de
geschiedenis.

Erwin Jans

drie ingangen. Wie één van deze drie versmaadt. krenkt de
(foto Veto)

Sociale sektor
jongerenorganisaties . In 1969 werd in
Leuven de eerste versie van ASR
opgericht.

Evalueren
Op de vraag hoe de sprekers tegen-
over de huidige doelstellingen van de
ASR aankijken, antwoordt Massche-
lein dat het in grote trekken een
voortzetting' is van het begonnen werk.
maar hij vraagt zich af of de grotere
doorstroming vanuit de lagere sociaal-
ekonomische groepen wel geslaagd is:
in een eerste golf zijn de midden-
groepen aangeboord en vervolgens de
vrouwelijke studenten.
De vaak gehoorde opmerking dat de

eis tot verdere demokratisering voor-
bijgestreefd zou zijn. wordt hierdoor
deskundig de grond ingeboord. Bun-
dervoet voegt hieraan toe dat de
demokratisering niet alleen mag geïn-
terpreteerd worden als ruimere toe-
gang tot het onderwijs. Alhoewel dit
van fundamenteel belang is. duiken er
nieuwe problemen op: bijvoorbeeld
toegang tot het beroep. derde cyklus ....
die zeker niet aan onze aandacht
mogen ontglippen.
Jan Bauwens wijst op de redelijke

uitbouw van de sociale voorzieningen
aan onze unief. zowel de kollektieve
(vb. Alma) als de individuele (vb.
sociale dienst). Voor hem is het van
fundamenteel belang dat de kollek-
tieve sociale voorzieningen goed uit-
gebouwd zijn zodat de studiekost voor
iedereen daalt. De sociale voorzie-

ningen mogen niet te veel geïndividua-
liseerd worden, want het gevaar be-
staat dat het op alles toegepast wordt,
bv. verschillende maaltijdprijzen naar-
gelang de 'kategorie student'. "Voor
dergelijke differentiëring à la OCMW
ben ik helemaal niet te vinden." Bij de
volgende diskussie over prijsdifferen-
tiëring in de Alma nemen we je op je
woorden, Jan! '

Heiner Müller wordt
beschouwd als één van
de belangrijkste Duitse

naoorlogse teatermakers, de be-
langrijkste van Europa volgens
sommigen. InVlaanderen geniet
deze Oostduitse schrijver alvast
een behoorlijke bekendheid: hij
is één van de favoriete auteurs
van het tijdschrift "Etcetera" en
de laatste jaren werden op-.
vallend veel stukken uit zijn
indrukwekkend oeuvre op de
Vlaamse planken gespeeld.
Sinds vorig jaar is hij ook in
Leuven geen onbekende meer.
Toen brachten de studenten van
de Sektie Dramaturgie Müllers
Macbeth (in een regie van Her-
man Gilis en Pol de Hert), een
hallucinerende demontage van
de "beendermolens van de
macht" .. Op 19 december 11.
speelde de de Witte Kraai (in een
regie van Sam Bogaerts) Kwar-
tet - opnieuw een stuk over de
machine van de macht: de
machine van de seksualiteit. Een
terugblik in een kadertje.

Vele stukken van· H. MüUer be-
handelen aspekten van de Duitse
geschiedenis, houden zich bezig met
politieke ideologie of bewerken een
mytische stof. Kwartet daarentegen
koncentreert zich op de verhouding
tussen een man en een vrouw.
De personages en hun onderlinge

relaties heeft H. Müller ontleend aan
Laclos' briefroman Les liaisons
dangereuses (1782), een psycholo-
gische studie van de Franse pre-
revolutionaire aristokratie die haar
tijd doorbrengt met het kultiveren van
een perverse erotiek. Het eerste ge-
cJa\te '9tftutt dakoraanwijziïig verwijst
naar deze periode: "Salon voor de
Franse revolutie/ Bunker na de Derde
Wereldoorlog". De tweede sinistere
aanwijzing suggereert een post-apo-
kalyptische verveling die een uitweg

MEDICA - In Antwerpen beweegt
wat. Jarenlang werd geklaagd over
het provincialisme in deze Vlaamse
teaterstad : de vele kamergezelschap-
pen leken elkaar tot vervelens toe te
bekampen met platvloerse humor. Net
zoals Brussel met zijn Beursschouw-
burg, Leuven met 't Stuc, kent Ant-
werpen de laatste tijd een veelheid aan
initiatieven die nieuwe wegen in de
teater- en danswereld openen. De
Nederlandse (tendentieuze) pers kon
trots deze nieuwe boreling in de
kunststromingen al vlug de benaming
"het nieuwe Vlaamse teater" opplak-
ken.

vervolg van p. 1

syndikalisme. Het LSK werd omge-
doopt tot vvs-Leuven. Volgens Bau-
wens was het voornaamste doel een
grote studentenorganisatie op te rich-
ten: I nationale organisatie met ver-
schillende lokale afdelingen. Op die
manier was het.mogelijk op een snelle
manier de sociale belangen van de
student te verdedigen (elke student
was per definitie lid), met als bijbel de
kongresbesluiten. Maar niet alleen de
student enproblematiek werd er be-
handelde men zocht kontakt met
vakbonden en ook buitenlandse poli-
tieke problemen kwamen in aan-
merking. In de woelige strijd '66-'68
hing het zwaartepunt rond Leuven-
Vlaams, maar alles werd ermee in
verband gebracht.

Uiteindelijk boette het eenmaal zo
invloedrijke en gezaghebbende vvs
ook aan belang in, zo vervolgde
Masschelein. Naar aanleiding van
akties stelde de akademische overheid
de representativiteit van de gehele
beweging in vraag. Bovendien raakt
het syndikalisme. dat vooral studie-
werk verrichtte en een overkoepeling
vormde, voorbijgestreefd door radika-
liserende tendenzen. die meer aktie- en
studentgericht wilden zijn, vb. het SVB.
Ook de verschillende onderbouw van
de regionale afdelingen vormde een
probleem: in Leuven waren vooral
geëngageerde studenten van sociale
raad aktief. terwijl in Gent het vvs
vooral gevormd werd door politieke

Regeringsmaatregelen
Bij de vraag over de evaluatie van de
huidige regeringsmaatregelen. merken
we toch een meningsverschil op. De
beperking van de sociale toelagen en
het optrekken van het inschrijvings-
geld ziet Masschelein als maatregelen
die gemotiveerd zijn vanuit budgettair
en ekonomisch standpunt (hetgeen
niet betekent dat hij akkoord gaat):
alle bevolkingslagen moeten inleveren
en dus de studenten ook. want vele
kleintjes maken een groot.
Terwijl Bauwens en Bundervoet de

regeringsintenties eerder zien als een
bewuste politiek. een poging om
jongeren af te schrikken van de
arbeidsmarkt van hogere beroepen.
De regering heeft geen behoefte meer
aan méér hoger geschoolden. bijgevolg
is men niet bereid om daar financiele
middelen voor ter beschikking te
stellen. Het onderwijsbeleid van de
regering is in de eerste plaats gesteund
op ekonomische en vooral ideologi-
sche motieven. de demokratisering
van het onderwijs wordt niet als doel
op zich gesteld.
Misschien een tip voor de volgende

regering. We zijn blijkbaar niet de
enigen die daar al lang op wachten.

Marc Sys
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zullen afblijven. Ze w~tefl enkel JjiÏ:t
wanneer. MarCQ, hetR eens een paar
weken zonder gezeten en die ervaring
washeel positief voor hem: hij voelde
zich goed, hij kon plerler maken, weel'
leven. Maar als hij aan de toekomst
denkt, maakt hij zich kopzorgen, en
eigenlijk: het leven is toch niets meer
dan een stuk stront. Maar hij kan er
niet zonder, hij is eraan verslaafd.

Karel is bijna verplicht om door te
gaan. Hij ziet geen andere mogelijk-
heid en berust fatalistisch in zijn lot (de
toekomst heeft toch niets te bieden).
Bij alle verslaafden is er een gevoel van
hopeloosheid en mistroostigheid waar
te nemen.

Een verhaal apart is dat van Els: zij
is een niet-verslaafde die een relatie
heeft aangeknoopt met een verslaafde.
Hun verhouding is er één van machte-
lozen, zegt ze zelf. Enerzijds zij die wil
dat haar vriend stopt, en anderzijds hij
die niet kan stoppen. Zij kan niet
zonder hem en doet er alles voor opdat
hij toch maar zou afkicken. Tevergeefs
echter. Als Els haar vriend geld geeft
voor boodschappen (de twee wonen
samen), houdt hij geld achter voor zijn
portie drugs en bovendien haalt hij
geld van haar rekening af. Toch heeft
Els nog hoop ...

Los van deze verhalen behandelt de
auteur drie aspekten rond de

p"öblel'nauék: de hulpverleni:ng, ille-
gale .drugs, en drugs en po-litiek,
Hierbij voegt Stroobants ook enkele
bedenkingen, Zo' leren we dat 'de'
drugscene niet bestaar: er zijn Ver-
schillende drugscenes met elk hun
specifieke kenmerken en rituelen.
Drugs zijn ook een internationaal,
politiek probleem. De regeringen,
vooral in Zuid-Amerika, verdienen er
goed geld mee en ook de plaatselijke
bevolking geniet mee van deze voor-
delen. Behalve de regeringen, houden
ook politieke organisaties en af-
scheidingsbewegingen zich bezig met
het smokkelen van drugs. Met de grote
winsten kunnen ze dan betere en
duurdere wapens aanschafTen.

Het boek is in een zeer eenvoudige
taal geschreven, zodat het heef vlot
leest. Wel zijn er in de vijf verhalen
dikwijls overlappingen. In dit boek
komen we eindelijk eens te weten hoe
de druggebruiker zelf aankijkt tegen
de hele problematiek. Bovendien geeft
het boek stof tot nadenken als je al die
miserie eens bekijkt die een verslaafde
moet ondergaan.

",:,:!"Bijuitgeverij EPO" is onlangs
x- . net boek Drugs. Het leven
, .; "; is een Ifl!Sl,dièp en een
rr.aald lang (DH.. Strocbants)

-;verschenen. Het is geen gewoon
::::.boek over drugs. De auteur geeft

gesprekken met jonge drug-
verslaafden weer. Als we Stroo-
bants mogen geloven, is dit het
eerste boek in Vlaanderen waar-
in verslaafden zelf aan het woord
komen. "Een bundel onthutsen-
de getuigenissen", aldus de ach-
terflap van het boek.

Kultuurgeschied

De twaalfde
hij de teorie dat onze hedendaagse
beschavingskrisis haar wortels vindt in
de botsing tussen twee polen die
mekaar eigenlijk dienen aan te vullen:
de rationeel-wetenschappelijke pool
en de mystiek-sakrale. Hij situeert het
begin van die botsing in de twaalfde
eeuwen koncentreert haar in de
personen Petrus Abelardus, de vader
van de moderne dialektiek, en Bernar-
dus van Clairvaux, de meest driftige
rnystikus van zijn tijd.

Bauer begint het boek met zijn
teorie over onze beschavingskrisis
(p. 17-29); waarbij hij haasje over
springt met zo uiteenlopende denkers
als Kar! Popper, Christopher Lasch,
Leszek Kolakowski, Konrad Lorenz,
Leonardo Boff en Max Wildiers. De
gekozen namen alléén al bewijzen:
Bauer wil te veel zeggen en zegt

-daarom te weinig. Dit betekent niet
dat zijn visie niet interessant en
uitdagend is; maar de ruimte is
gewoon te beperkt voor wat hij hier
ambieert: zomaar een diagnose uit de
mouw schudden van wat er nu precies
mis gaat met onze arme twintigste
eeuw. Ofwel had hij daaraan een
volledig kultuurfilosofisch essay moe-
ten wijden, ofwel gewoon zijn mening
moeten poneren zonder meer, om dan
snel terzake te komen. Hier zit hij
duidelijk tussen twee stoelen: wie het
met hem eens is - en ik ben het in
grote trekken met hem eens - heeft dit
allemaal elders al beter gelezen; en wie
het niet met hem eens is vraagt zich af
waar de beloofde twaalfde eeuw blijft

Pleiten of vertellen?
Vervolgens schetst hij de voorgeschie-
denis van die fameuze twaalfde eeuw
zelf (p. 33-55) en weer: te veel en te
weinig. Voor wie met de Middel-
eeuwen vertrouwd is zijn dit nodeloze
herhalingen, voor wie er niets van
afweet is het een soep. Dan tekent hij
de loopbaan van zijn beide protagonis-
ten, Bernardus (p. 57-87) en
Abelardus (p. 88-99) om uit te
komen bij de botsing tussen beiden
(p. 99-106). Hier is Bauer duidelijk op
zijn best: daar waar hij verteller is
zonder al te nadrukkelijk kultuur-
filosoof te willen zijn, krijgen zijn
gedachten het meest profiel. Daarvoor
staat niet alleen zijn durvende kijk
garant, maar ook zijn stevige geschied-
teoretische vorming, een ekstreme
zeldzaamheid bij Vlaamse historici.
Waar hij fChter te nadrukkelijk als
"denker" wil optreden valt hij door de
mand: daar gaat hij herhalen, zeuren,
en zelfs preken. Door telkens weer te
veel te bewijzen ondergraaft hij voort-
durend zijn eigen redenering.

R aoul Bauer is binnen het
historische wereldje een
vreemde eend: hij behaal-

de zijn licentiaatstesis aan het
departement Moderne Geschie-
denis van de K.U.Leuven eind
jaren zestig, maar baande zich
daarna een gans eigen weg; via
een aantal omzwervingen be-
landde hij in Utrecht en behaalde
bij de befaamde geschiedteoreti-
kus Herman Von der Dunk in
1982zijn doktoraat. Hij deed dat
met een onderzoek naar het
empirische gehalte van het werk
van Arnold Toynbee, voor een
Vlaams historikus een bijzonder
origineel tema. Daarna hield hij
zich een tijd bezig met een
onderzoek naar het gebruik van
de geschiedenis in de filmestetiek
van Frederico Fellini.

Als docent kultuurgeschiede-
nis kwam -hij dan onder dak bij
het Hoger Sint-Lucasinstituut te
Gent, waar hij met andere ruste-
loze geesten (als Jacques de
Visscher), een Centrum voor
Architektuuronderzoek en een
geschiedteoretisch - filosofisch
tijdschrift, De Uil van Minerva op
poten zette. Momenteel is hij
daarenboven als medewerker
verbonden aan BRT 3waar hij el-
ke donderdagavond (19.30-
20.30) een soort historische talk-
show verzorgt.
En daar bovenop publiceert die man
dan nog en sinds kort lijkt hij vooral
geboeid te zijn door de Volle Middel-
eeuwen. Vorig jaar verscheen bij de
Nederlandse Boekhandel onder zijn
redaktie De twaalfde eeuw. Een breuk-
lijfJ,in onze beschaving. Dit jaar is er
dan dit merkwaardige De geniale
mislukking van de Middeleeuwen.

Een veelzijdig man dus, onderschat
èn overschat tegelijkertijd, want hij is
bij al zijn omzwervingen wel moedig
maar niet altijd even konsekwent: toen
Maurice De _Wilde onder vuur werd
genomen voor De Nieuwe Orde, vond
hij het nodig (in Onze Alma Mater, 37,
3) een aantal geschiedteoretische kri-
tieken te verzamelen die met evenveel
recht en reden tegen zijn eigen hier
besproken werkje kunnen gebruikt
worden.

Verstand en gevoel
In zijn Geniale Mislukking ontvouwt

Dit werk van Stroobants bestaat uit
drie delen: vijf gesprekken met drug-
gebruikers, enkele aspekten rond de
drugproblematiek en een beschrijving
en opsomming van drugs. De rode
draad doorheen de vijf verhalen (van
de junks) is het wel willen stoppen met
het druggebruik, maar niet nu ... ,
misschien later wel eens.

Waarom?
Vier van de vijf verhalen zijn inter-
views met gebruikers zelf (Marco,
Serge, Jo en Karef). Het vijfde gaat
over de relatie van een niet-verslaafde
(Els) met een verstokte verslaafde.
Kwa vorm zijn het eigenlijk geen
interviews; nergens vind je zoiets als
een vraag en antwoord. In feite zijn het
monologen aaneengerijgd en letterlijk
afgedrukt door de auteur.

De verhalen handelen over de
drugkarriere van de betrokkenen: hoe
is men in het milieu terecht gekomen
en tot wat heeft dat allemaal geleid.
Wij gaan geen samenvatting geven van
de vijf verhalen, maar halen er enkele
interessante en frappante getuigenis-
sen uit, zoals de vraag waarom men
begint met drugs?

Het eerste verhaal is dat van Marco,
een 23-jarige mijnwerkerszoon. Hij
heeft heel zijn jeugd in een citee
doorgebracht, en in die straten heeft
hij zijn opvoeding gekregen: de straat
is het enige wat de jongeren hebben.
De gettovorming in de citees is voor
hem trouwens de oorzaak dat hij naar
de drugs greep.

Ook Karel haalt de 'omstandig-
heden' aan als oorzaak. Toen hij vier
jaar was, scheidden zijn ouders. Wat
(lees: wie) overbleef was zijn groot-
moeder: het beste wat hij ooit in zijn
leven had meegemaakt. Na haar dood
stortte de wereld voor Karel ineen met
de bekende gevolgen.
Jo is eraan begonnen uit nieuws-

gierigheid en Serge steekt de schuld op
zijn instellingsleven. Die instellingen
deugen voor niets en maken het alleen
maar erger. Bovendien kom je daar in
kontakt met jongeren die ook al niet
veel beter zijn.

Geld en plezier
Een konstante doorbeen de gesprek-
ken is: hoe geraak ik aan geld? Marco
bijvoorbeeld spendeert per dag mini-
maal 1.000 fr aan drugs. Eén manier
om zich van geld te voorzien is het
gewoon stelen: ofwel kleine bedragen
bij mensen die men kent ofwel ge-
organiseerde bankovervallen. Ver-
valsen van cheques gebeurt ook. Een
andere manier is prostitutie of'pooier'
spelen. Vriendinnen moeten ervoor
zorgen dat ze met een man langs een
bepaalde straat komen. Op een af-
gesproken plaats mept de 'pooier' die
man neer (met een base-stok) en
berooft hem van geld en andere
waardevolle voorwerpen. Zelf dealen
behoort ook tot de mogelijkheden.

De reden waarom men aan drugs
verslaafd blijft, is het plezier dat het
gebruik ervan teweeg brengt. "Je voelt
je happy, fijn gewoon. Je rookt om
meer mens te worden." Of nog:
"Vooral als het zo'n fijn weer is, dan
neem je een tripke en dan voel je je
kiplekker de hele dag. De muziek is
dan heel anders. Zo'n beetje halluci-
nerend."

De ondervraagden beseffen ander-
zijds ook wel dat er minder prettige
dingen bij komen kijken. Velen raken
totaal geïsoleerd en hebben het gevoel
dat ze niet meer thuishoren in deze
maatschappij. "Nu leef ik toch niet.
Elke dag hetzelfde: opstaan, geld
zoeken, spul kopen, roken, slapen.
Dat is toch niet leven!" "Voor de rest
ben ik alles kwijtgeraakt. Ik heb nog
drie, vier vrienden die zelf niet ge-
bruiken. Voor de rest zit je met junks
en de. straat."

Marc Heeren

Dirk Stroobants, Drugs. Het leven is
een lepel diep en een naald lang. EPO,
Berchem. 1985, 104 blz.

Dat er - i'O het spoor van
zijn Roos - een stroom
vroegere publikaties van

de gevierde Bolognese hoog-
leraar op de markt zou ver-
schijnen, was voorspelbaar. Dat
de verwachtingen bij die ver-
schijningen soms te hoog ge-
spannen zouden zijn, eigenlijk
ook. Toch loont het de moeite,
rond een veelheid van onder-
werpen de gedachten kronkels
van deze veelzijdige persoonlijk-
heid in eigen taal binnen bereik
te hebben. Al was het maar
omdat Eco iemand is die onder-
werpen aanpakken durft waar de
rest van de akademische wereld
ofwel zijn neus voor ophaalt,
ofwel in een boog omheen loopt.

tips rond ogenschijnlijk lullige, maar
in wezen belangrijke kwesties zoals het
opmaken van fiches, het opstellen van
een bibliografie, de typografische ver-
werking, het gebruik van voetnoten,
het gebruik van citaten enz ... Voor de
doorsnee-student aan onze Belgische
universiteiten zullen dat wel gekende
zaken zijn - aan onze universiteiten
wordt aan dergelijke dingen soms zelfs
een overdreven belang gehecht - wat
niet belet dat het prettig is ze hier op
een rij gezet te zien; het gebrek aan
uniformisering terzake kan inderdaad
nogal eens storend werken - geen
mens is ermee gediend als weten-
schapsmensen langs mekaar praten.
Zeker voor de autodidakt is dit
méér dan bruikbare materie.

Toch een paar opmerkingen bij dit
deel: bij zijn richtlijnen voor voet-
noten maakt Eco een onderscheid
tussen het type voetnöot dat slechts
een bibliografische verwijzing bevat,
en het type dat ekstra informatie
aandraagt (p. 20[-2(14). Het eerste type
verkiest hij onderaan de pagina, het
tweede achteraan in het boek. Dat lijkt
mij absurd: dingen die je niet nodig
hebt voor een vlotte lektuur krijg je
voorgeschoteld, dingen die je als lezer
wél dadelijk wilt kennen, moet je met
veel geblader zoeken gaan. Beter zou
geweest zijn als Eco - die ervoor pleit
"dat een noot nooit echt te lang mag
zijn" (p. 203) - hier metodes had
aangereikt waardoor het opstapelen
van ekstra-informatie in overladen
voetnoten kan vermeden worden. Dat
kan immers met een vlotte schrijfstijl,
maar een dergelijke schrijfstijl wordt
- ondanks veel lippendienst - in het
akademische wereldje met een scheef
oog bekeken. Een leesbare tekst kan
niet wetenschappelijk zijn, is nogal
gauw de redenering, al wordt dat
natuurlijk nooit zo gezegd. "De weten-
schappelijke sereniteit vereist een spe-

SCHRIJF IHOE
cifiek taalgebruik" heet het, wat wil
zeggen: als je het maar saai genoeg
maakt, denkt elke onnozele hals wel
dat het wetenschap is.

UMBER
het leren verkopen van appelen voor
citroenen één van de bedoelingen is
van de universitaire eindverhandeling.
Meer bepaald als hij het heeft over de
keuze van een onderwerp. Hij be-
handelt daar het fenomeen van de
studenten die te veel willen zeggen en
dus hun onderwerp te ruim kiezen. Zij
kiezen "onderwerpen die zelfs door-
gewinterde wetenschappers koude ril-
lingen bezorgen" en komen voor een
onmogelijke opgave: "Of hij komt met
een saai overzicht van namen en
heersende opinies, of hij doet een
poging zijn werkstuk een originele
draai te geven en zal dan altijd
beschuldigd worden van onvergeef-
lijke nalatigheden" (p. 24).

Appelen voor citroenen
Toch blijft Eco zichzelf trouw door
ook voor wetenschappelijke verhande-
lingen aan te geven hoe ironische
zinswendingen mogelijk blijven, en hij
bakent daarvan zelfs duidelijk de
grenzen af (p. 181-184). Maar vlak
daarop verdedigt hij de pluralis majes-
tatis (p. 187). Hij verantwoordt dit met
het argument dat schrijven een sociale
handeling is. Volgens mij is het gebruik
van de pluralis majestatis precies één
van de redenen waarom het akade-
misch taaltje zo verloederd en pedant
is. De "wij"-formule is een techniek
die van het schrijven als sociale
handeling misbruik maakt om de
argeloze lezer meningen op te dringen
die op niet zo veel bewijsvoering
steunen: via het woordje "wij" wordt
de lezer in een web van medeplichtig-
heid gesleurd waardoor zijn kritische
zin afgestompt en zijn eigen perceptie
vertroebeld raakt. Vooral in de mens-
wetenschappen - waar veel van de
gebruikte teses eigenlijk slechts ge-
raffineerde hypoteses zijn - is dat een
frekwent aangewende metode om
appelen voor citroenen te verkopen.

Eco geeft trouwens impliciet toe dat

Eén van die onderwerpen is inderdaad
hoé je nu een eindverhandeling -
skriptie of tesis - aanpakken moet en
kunt. Heel wat studenten modderen
maar wat aan, lopen verloren of lopen
zich te pletter en een duidelijke
handleiding is er niet. Datzelfde pro-
bleem zou in Italië met zijn over-
bevolkte universiteiten, zijn over-
verwerkte professoren en zijn over-
ijverige sociaal zwakke jeugd nog
groter zijn dan bij ons. Eco wijdde
daar in 1977 een boek aan: Come sifa
una tesi di laurea en Vond Boeke en
Patty Krone vertaalden dat, met
aanpassing van de ternata aan Neder-
landse toestanden. Het is ook voorde
Vlaamse student - zeker uit de
humane wetenschappen - een nuttig
boekje geworden.

Intellektuele hoogmoed
Hij haalt dan voorbeelden aan van
gerenommeerde auteurs die alom ge-
prezen werken schrijven die als skrip-
tie zouden zijn afgekeurd. De reden is
dat de gevestigde autoriteit - door
iets weg te laten waarvan iedereen weet
dat hij het weet _:_ in feite impliciete
kritiek uitbrengt, terwijl de student in
hetzelfde geval verdacht wordt van
onwetendheid. Eco's eigen ervaring
leert hem bovendien dat dergelijke

Afkicken
De meeste druggebruikers zijn ervan
overtuigd dat ze ooit van de drugs

Praktische tips
Het boek bevat een massa praktische
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is als vluggertje

euw mislukt?
ling van de twaalfde eeuw - heeft hij
het over "de daarop volgende kom-
merciële heropleving" (p. 33). Zo
spant hij duidelijk het paard achter de
kar: het stedelijke verschijnsel is dan
wel niet ontstaan uit de ekonomische
heropleving, zoals Henri Pirenne
dacht, het heeft er wel de ontstuimige
bloei aan te danken. Je hoeft overigens
geen marxist te zijn om de woelingen in
de geesten van filosofen en teologen in
dje periode sterk gekoppeld te zien aan
de stedelijke ekspansie die de vastge-
roeste feodale orde - en daardoor het
kerkelijke Tres Ordines-denken -
grondig door mekaar schudde en dus
tot een herdefinitie van de maatschap-
pelijke ideologieën dwong.

Eddy Daniels

Raoul Bauer, De geniale mislukking
van de middeleeuwen. De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1985; 134 p.,
450 BF

EEN SKRIPTIE?

OECO
studenten achteraf de jury ervan
beschuldigen hen niet begrepen te
hebben, maar, zo zegt Eco "de
kommissieleden konden hem niet be-
grijpen en dus getuigt een te uit-
gebreide overzichtsskriptie altijd van
hoogmoed".
"Hoogmoed" heeft voor de meesten

van ons uiteraard een negatieve bij-
klank. Niet zo voor Eco: "nu is het niet
u» dat intellektuele hoogmoed (...) bij
voorbaat verwerpelijk is" (p. 25). Hij
doet daarom de "hoogmoedige" stu-
dent het advies aan de hand op een
specifiek domein te werken, omdat hij
dan een kennis van het materiaal
verwerft die degenen die erover moe-
ten oordelen niet bezitten. "Het is een
truuk" zegt hij, "maar geen goedkope,
want je moet er wel iets voor doen.
Wat er eenvoudigweg gebeurt, is dat
de kandidaat zich als ekspert presen-
teert aan een publiek dat minder
deskundig is dan hijzelf, en aangezien
hij de moeite heeft genomen om
ekspert te worden, is het niet meer dan
normaal dat hij in deze situatie in het
voordeel is" (p. 25-26). Hij besluit met
de wijze raad: "Hoe meer je het gebied
inperkt, des te beter je werkt en des te
zekerder je van je zaak bent" (p. 29).

Wetenschappelijke
bescheidenheid

Dat kan nu natuurlijk allemaal best zo
wezen, maar terwijl Eco die be-
hartigenswaardige raad geeft, blijft er
toch één probleem overeind: dat het
akademische leven in vele gevallen op
een partijtje blufpoker lijkt, eerder dan
op een serieuze poging om talent te
ontdekken en te ontwikkelen. En dat is
dan precies de ontgoocheling die in dit
werk ingebakken zit en ook moet
zitten: Eco konstateert wel dat het
akademische milieu precisie boven
inventiviteit, epigonisme boven kreati-
viteit stelt, maar hij verdedigt dit
fenomeen.
Dat blijkt opnieuw iets verder als hij

het heeft over studenten die een sterk
teoretische skriptie schrijven: "Het is
mijn ervaring dat de studenten die
dergelijke onderwerpen kozen bijna
altijd zeer korte skripties schreven,
zonder een noemenswaardige interne
struktuur, die meer weg had van een
poëem dan vim een wetenschappelijke
studie. En wanneer men dan te berde
brengt dat het werkstuk te persona-
listisch, te algemeen, te informeel, niet
historisch gefundeerd en arm aan
citaten is, antwoordt de kandidaat in
de regel dat hij niet begrepen wordt.
dat zijn skriptie veel intelligenter is dan
al die banale kompilatie-probeersel-
tjes. Dat mag dan waar zijn, maar de
ervaring leert dat dit antwoord ge-

W'etenschappers en fiIO-""'(,'~two",ót<!,~,i~dif zich,t op de wer, ~,ld
soïen juicht IIn 1985 is .""d rnQ,Kelijk en kan.men daaró'.n.' de
h t ' ' ... ',' , ,'I d" .'. .::: w«enliClhawer Y~jten dat biJ er
e meest ,vo~.e .ge 'geen Oog voor heeft.)

boek verschenen dat Ju.Ilie.zou. '
moeten interesseren: Inleiding Twee benaderingen
tot de wetenschapsfilosofie van In het bekijken van de wetenschap is er
F.H. Cornelisse. Wanneer ie- ook een verschil in benadering vast te
mand uit de wetenschap dit boek stellen tussen degenen die de context of
of de wetenschapsfilosofie zou d~scovery centraal ste~len, en ~deren
negeren doet hij zijn vak on- die de '. contex_t of ju~tijicatlOn het

, belangrijkste vinden. BIJ de context of
recht aan. discovery gaat het om een benadering
In de wetenschapsfilosofie die zich niet bekommert om de

gaat het weliswaar niet om eventuele juistheid van de weten-
wetenschap zoals jullie die ken- schappelijke argumentatie, maar om
nen: de persoonlijke vorderin- een beschrijving te geven· van de
gen' van de wetenschapsmensen wetensch~psbeoefening ~Is d~~da~~g.

.. Vragen binnen deze optiek zijn bijv.
wordt terzijde gelaten om meer "Hoe is de persoonlijkheid van de
fundamentele vragen te stellen: wetenschapper?" of "Waarom was er
wat zijn de essentiële kenmerken praktisch geen wetenschap in de
van de wetenschappelijke be- middeleeuwen?" Binnen deze bena-
wijsvoering en hoe komt er dering zijn Kuhn, Hanson en Feyera-
vooruitgang tot stand binnen de bend (de groten!) te situeren. Hier-
wetenschap eliike bedrijvig- tegenover st.aan de logisch J;><>sitivist,en
h id ? P J en Popper die de context of'justification
el . centraal stellen: hun bedoeling is de
De heer Cornelisse streeft op dit wetenschap rationeel te rekonstrue-,

domein naar volledigheid: alles wat de ren.
wetenschapsfilosofie omkadert heeft
hij in zijn boek opgenomen. Zo is er
een evaluatie van de wetenschap,
waarin hij de kritieken vermeldt als
zou de wetenschap aJleen maar ellende
in de wereld brengen (Rousseau) en de
wetenschapper kortzichtig zijn, en
geen zicht hebben op het geheel..

De wetenschappelijke
metodes

De eerste mogelijke metode bij het
opstellen van hypotesen is de in-
duktivistische. Deze gaat uit van een
overgang van het bijzondere (feiten)
naar het algemene (de wet). Bijvoor-

woonlijk gegeven wordt door kandi-
daten met verwarde ideeën die geen
wetenschappelijke bescheidenheid ken-
nen en niet in staat zijn tot kommuni-
katie" (p. 30).
Wetenschappelij ke bescheidenheid

noemt hij vervolgens "niet zozeer een
verdienste van zwakke, als wel een
goede eigenschap van sterke persoon-
lijkheden" (p. 31): "Je kunt van
iedereen iets leren" (p, 173).

Skriptieneurose
Gans die redenering klopt, en de raad
is vaderlijk - briljante raad van een
briljant man aan briljante studenten.
Maar hij lost het probleem niet op van
de studenten die verloren lopen in hun
tesis - Eco gebruikt zelf het woord
"skriptieneurose" (p. 35) - en later in
het maatschappelijke leven bewijzen
dat zij hun CIIIII laude geslaagde
kollega's met vlot gemak in hun
binnenzak stoppen, Wetenschappe-
lijke bescheidenheid is namelijk niet
iets dat uitsluitend bij studenten, maar
ook bij professoren moet bepleit
worden en precies daar wringt nogal
eens het schoentje.
Waarschijnlijk zal dat schoentje nog

lang blijven wringen: terwijl het feno-
meen van de "skriptieneurose" in heel
wat fakulteiten werkelijk een onrust-
barende omvang aanneemt. en uit-
groeit tot een verschijnsel vergelijk-
baar met het lage slaagpercentage in de
eerste kandidaturen; en terwijl altijd
duidelijker wordt dat het vaak ook de
beste, meest begaafde en meest ge-
motiveerde studenten zijn die in hun
skriptie blijven hangen, doet de uni-
versiteit als gewoonlijk of haar neus
bloedt. Dit superieure onderzoeks-
centrum, dat geacht wordt de intelli-
gentsia van de natie in haar schoot te
koncentreren blijkt telkens weer, bij
problemen in die eigen schoot, tot
bijzonder weinig zelfkritisch onder-
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zoek in staat te zijn. Waarom zou het
ook? Er is toch een zondebok: de
studenten van wie "het peil" zakt, "de
eruditie afneemt", "de werklust te
wensen overlaat", "de motivatie stag-
neert", "de algemene belangstelling
bedroevend is" enz ... Dat er aan de
universiteit ook professoren zijn en dat
zij als sociale groep (of moet ik zeggen
k aste'ïï dragers en verdedigers zijn van
een korporatistisch systeem dat in zijn
essentie nog uit het laatmiddeleeuwse
gildewezen stamt; en dat in dat
systeem de tesis, het meesterstuk van
de gezel, een sleutelgebeuren is dat niet
slechts de student moet promoveren,
maar er ook voor moet zorgen dat er
zo weinig mogelijk "lastige" studenten
(dat wil zeggen: originele, kreatieve.
zelfstandig denkende wezens) een stem
in het kapittel krijgen; dat soort
kritische opmerkingen is natuurlijk
ondenkbaar. Professoren kunnen niets
fout doen, dat is bekend en als zovele
studenten jaren op de sukkeltoer gaan
met een tesis waar zij vol entoesiasme
aan begonnen zijn, dan kan dat in geen
geval aan het systeem liggen.

Rechtvaardige Rechters
Dat houdt ook Eco in het hier
besproken werk vol en precies daarom
heeft dit boek iets van een gemiste
kans. Het is een nuttig boek. maar het
laat de essentie van de akadernische
ziekte onaangeraakt: dat het profes-
sorenkorps zijn eigen taak ziet als een
oordelende en niet als een aanmocdi-
gende taak, Zolang die mentaliteit
leeft zal elke intelligente skriptie of
tesis een probleem blijven, En daar zal
de wijze, vaderlijke raad van Umberto
Eco of van wie dan ook geen ge-
benedijde moer aan veranderen.

Eddy Danii.'ls
Umberto Eco. HOl' schrijf ik een
scriptie", Bert Bakker. Amsterdam,
1985, 275 p. 570 BEF

beeld. 'dele. raaf 15 ZWar1;, dei:e"'ook:;
enz. OIlS alle raven zijn zwart.; Qp
grand.~ bet v8!t5tetlen van, fèitèn
gaat- men ov.cr tot de algemene w~
Máar rechtvaardigt het vaststellen

van een beperkt aantal feiten het
stellen van een algemene wet? Dit is
het belangrijkste probleem bij de
induktie. Daarom hebben mensen als
Popper gesteld dat het induktivisme
niet de belangrijkste plaats in de
wetenschap inneemt; men moet niet
verder weken naar andere feiten (men
komt dan in een regressus ad in-
finitum), maar men moet proberen de
hypotese te weerleggen (in dit geval:
deze raaf is wit).
De belangrijkste kritiek op het

induktivisme is dus dat het in de
wetenschap in de eerste plaats gaat om
verkJaringen en niet om het vaststellen
van feiten.
De hypotetisch-induktieve opvatting

(het standaardmodel) gaat uit van de
modus-ponens: alle generaals zijn
ijdel, Haig is een generaal, dus Haig is
ijdel. Hier gaat men dus van het
algemene naar het bijzondere (deduk-
tie).
Belangrijk binnen deze opvatting is

dat men een teorie opstelt (bv. de
Newtoniaanse mechanika), steunend
op postulaten (axiomata). Kritieken
op de standaardopvatting werden
vooral naar voor gebracht door Hem-
pel, Hanson, Kuhn en Feyerabend.
Interessant in het boek van Kornelisse
is de (zij het vrij korte) weergave van de
ideeën van Kuhn, Feyerabend en
Lakatos.

Kuhn-Feyerabend- Laka tos
(uhn meent dat de stelling van de
logisch positivisten (die beweren dat
de vooruitgang van de wetenschap te
danken is aan evolutie) verkeerd is.
Wanneer men over Kuhn spreekt
denkt men automatisch aan de term
paradigma. Het paradigma is het
geheel van vooronderstellingen die
door de wetenschappelijke gemeen-
schap 'blindelings' aanvaard worden,
Dit geldt voor periodes die hij om-
schrijft als periodes van normale
wetenschappelijke aktiviteit.
Nu kan het echter voorvallen dat

een wetenschapper binnen zijn para-
digma bepaalde puzzels niet kan
oplossen; ze blijven raadsels en men
weet niet hoe men ze moet aanvatten.
Deze onopgeloste puzzels kunnen zich
echter ophopen; men gaat spreken
over anomalieën. Dit kan er toe leiden
dat men het bestaande paradigma
overboord gooit en in een revolu-
tionaire situatie terecht komt. Meestal
eindigt dit in het opstellen van een
nieuw paradigma, Er is dus geen
vooruitgang door evolutie, maar door
revolutie, •
Feyerabend's teorie' is een soort

radikalisering van die van Kuhn: hij
stelt dat de wetenschapsbeoefening
altijd gekenmerkt is door chaos. Het-is
daardoor ook dat de wetenschap
vooruit is gegaan: de belangrijkste
ontdekkingen zijn gemaakt doordat de
wetenschapper afweek van de bestaan-
de regel. Een rekonstruktie van de
wetenschappelijke beoefening doet
onrecht aan aan het chaotische dat
haar heeft vooruitgeholpen: dat wordt
afgevlakt. '
Lakatos vindt Kuhn's paradigma te

irrationeel en te dogmatisch, Hij
probeert daarentegen de wetenschaps-
beoefening rationeel te rekonstrueren.
Dit staat in tegenstelling met de
revolutionaire periodes bij Kuhn. die
niet rationaliseerbaar zijn,
Verder worden er in het boek nog tal

van onderwerpen behandeld. Zo bijv.
de wijzen van verklaren binnen 'de
wetenschap. zoals de deduktief-nomo-
logische (Hernpel-Öppenheim). de in-
duktief-statische. de aenetischc. de
teleologische, enz. Het ~\'alt buiten het
bestek van deze 'boekbespreking' om
daarop in te gaan,
Ook wordt a op de wctcnschappe-

lijke begrippen ingegaan. is a een
hoofdstuk over het 'filosoferen' ':11 llc-

strekkingen hierin. met een grote brok
logika en een behandeling van de
drogredeneringen. Alles dus om te
weten wat wetenschap nu eigenlijk is.
Het geheel is geïllustreerd met mooie
voorbeelden en citaten in kleinere
tekst. Het is, zoals eerder g':7.:gd. een
kompleet werk en een ~uitst.:k.:nd
handboek.

Gerd Franssens (met dank
aan Griet Vankcerberghen)

F,H. Cornelisse : "Iniciding tot ti..
Wetcnschapsfllosoflc": Amsterdam
(J all Loghum Slatcrus). 1985. :!31\ 1'/',

:::::~ ..::::

, j

Dat bewijst hij vooral in zijn
slothoofdstuk (p. 107-126). Nergens
toont hij overtuigend dat het werkelijk
het konflikt Bernardus-Abelardus is
dat bepalend is geweest in de tweespalt
Rede-Geloof binnen onze beschaving:
Bernardus was een verstarde figuur en
een armzalig denker, die zichzelf tot
woordvoerder opwierp van de feodale
reaktie van zijn tijd (ik zwijg dan nog
over het volgens mij manifest patolo-
gische in zijn godsbeleving); Abelar-
dus was een open geest die, verbonden
met de stedelijke doorbraak, op genia-
le wijze de wegen van de toekomst
verkende. Beiden botsten en dat is
maar normaal ook: het is de botsing
van de gelijktijdigheid van het ongelijk-
tijdige; als Toynbee-kenner zou Bauer
toch met dergelijke begrippen mogen Te snel en te vroeg?
werken .. De botsing tussen, Red~ ~n Ik zou daarom kunnen parafraseren
Gelo~f Is.?vengens een botsl?g die 10 wat Bauer zelf (in O.A.M.) over De
de kr~steh~e b~séh,avmg zelf ingebak- Wilde zegt: "Het werk was niet af'(p.
ken Zit en die bijna 10 elke eeuw aan het 243) en "de tijdsgeest en de leef-
opppervlak gekomen .IS: ~en mens omstandigheden hebben veel te weinig
naar het beelt! en de geh~kents van een aandacht gekregen .. ,.. (p. 247). Maar ik
Goede God (en dus Uitgedaagd tot doe het niet: wie van historische
redelijk denken), die ge?u k~~oet gaa~ geschriften de perfektie eist die Bauer
onder een Erfzonde die hijzelf nooit van De Wilde eist en die zovele
bedreven heeft (en waar hij dus niet historici van Bauer zullen eisen ver-
?ver denken mag), je zou voor minder oordeelt de geschiedschrijvers tot on-
in de knoop raken. produktiviteit, tot een levenslange
Het paard achter de kar jacht op details en voetnoten en dus tot

Geheel de Middeleeuwen zag je bot- n:taatschappelijke steriliteit, Een histo-
singen als die tussen Bernardus en nkus moet - om met de door Bauer
Abelardus: van Augustinus versus be~onderde K~rel van Isacker te
Pelagius, via hetfilioque en de strijd om s~reken - eerlijk te werk gaan, maar
de zwaarden tot de tegenstelling tussen hij moet ook nog gelezen I~orden
ockhamisten en "realisten" kulmine- (Veto, 14 febr. 1985), Bauer IS een
rend in het denken van een' Descartes historikus die iets te vertellen heeft,
tegenover een Pascal: telkens een v~,rtellen kàn, vertellen durft en daar-
andere vertaling van die oertegenstel- bij Zichzelf aJ wel ee~s vergaloppeer~:
ling tussen het profane en het sakrale. Dat soort mensen IS ~r nodig, ZIJ
Deze tegenstelling is de motor zelf houd~n d~ belangstelhng" voor de
geweest van onze beschaving én van geschiedenis levend en zijn.. er zo
haar ontsporing. Dit longue durée- onrechtstreeks verantwoordelijk voor
fenomeen herleiden tot een debat dat onze overheden - ondanks alle
tussen twee belangrijke personen in budgettaire bezwaren ~ nog steeds
een bepaalde eeuw, iS"'dan 'ook niet ~el~ Willen pompen:1O historisch
slechts bijzonder riskant, het is ge- 1Osutut~n. Ook Bauer IS thefig~ter en
woon verkeerd. Dit betekent niet dat ook hij zorgt voor leven in de
de hypotese van Bauer geen waarde brouwe~ij telkens hit "opnieuw in ~e
heeft: hij heeft tenminste de moed arena IS afged~~ld (p. 2~0). Die
om niet aan de oppervlakte van de karaktert:~k allee~ al kan ~IJ hem -
"historische feiten" te blijven, maar. net als bij De ~t1de - met ~enoeg
m achter het gordijn, in de koelissen geprezen worde~ 10 een wereldje waar
van het historische toneel te kijken velen zo, metodisch met het verleden
naar de onderliggende gedachten- bezig zijn dat ze het geraadzaam
stroom. achten over het verleden maar te
Hij gaat daarbij te snel en te zwijgen.

oppervlakkig te werk en hecht al te
veel belang aan de betekenis van
"grote figuren", zonder het minste
begrip voor de ekonomische basis, Bij
het stedelijk verschijnsel bijvoorbeeld
- dé bepalende faktor inde ontwikke-



6 Veto, jaargang 12 nr. 13, dd. 9 januari 1986

Eigenlijk is het kinderspel
om een artikel over post-
modernisme te beginnen

met een citaat, bijvoorbeeld met
één of andere passage uit de
pamfletten van Marinetti of uit
de dagboeken van Tolstoj of
H uxley. Het feit dat de term
postmodernisme inhoudelijk ZGl

rekbaar is als de interpretatie
van verkiezingsuitslagen, draagt
daar veel toe bij. En bover.dien
zijn citaten handige instrumen-
ten en het is verbazingwekkend
hoe gemakkelijk ze zich laten
inpassen in een redenering waar
ze feitelijk geen deel van uit-
maken.

Neem bijvoorbeeld dit prachteksem-
plaar van Walt er Benjamin uit 1939:
., /)C' technische rcproduceerbaarheid
1'(111 hel kunstwerk verander! dl' verhou-
dil/g 1'111/ dl' massa 101 dl' kunst. Van dl'
meest achterlijke houding, bijvoorbeeld
legel/Ol'{'r een Picasso, SIIIIII ze om in de
meest vooruitstrevende, bijvoorbeeld hij
hel ziel/ van l'en Chaplin-film. "
Het is perfekt mogelijk om vanuit

dit citaat een teorie van het post-
modernisme te ontwikkelen. Dat heeft
natuurlijk ook te maken met de
luciditeit van Benjamins analyse, maar
nog meer met het feit dat het begrip
postmodernisme geacht wordt op zijn
centje verantwoording afte leggen van
de huidige situatie van de westerse
kultuur in zijn totaliteit. Geef toe:
wie zou onder die last niet bezwijken?

. Terreur en realiteit
Toch is het postmodernisme niet
zomaar een belachelijk modewoord, al.
begint het na verloop van tijd wel wat
muf te rui ken. Maar het postmodernis-
me bestaat, zoveel is zeker, en de
hedendaagse kunstproduktie is er de
niet altijd even fraaie neerslag van.
De problemen beginnen pas bij een

vivisektie van het begrip, Op dat
ogenblik beginnen kritici nogal wat
bochtenwerk te verrichten. Zoals hier:
het verhaal van het postmodernisme is
het verhaal van de teloorgang van de
kunst als een maatschappelijk gebeu-
ren. Het is het verhaal van de

De kultuur van het nihilistisch tijdperk?
gestorven avantgarde die zich te
pletter liep op haar honderd-en-één
utopieën.
De abstrakte kunst van de Russische

schilder Kasimir Malevitsj (foto), de

subversieve anarchie van sommige
dadaïsten en de seriële' muziek van
Schön berg én Webern; ze kunnen
allemaal geïnterpreteerd worden als
artistieke taaluitingen die hun band
met de realiteit verloren hebben, In dit
opzicht leidt de utopisch geïnspireerde
destruktie van de avantgarde van de
eerste helft van deze eeuw, tot kunst die
zich maatschappelijk volstrekt onver-'
schillig toont, De Italiaanse architek-
tuurteoretikus Manfredo Tafuri komt
in dit verband tot de fundamentele
konklusie: "De ontdekking van de
mogelijkheid tekens zonder betekenis te
verbuigen. willekeurige relaties tussen
op zich stomme of onverschillige lin-
guïstische 'materialen' te leggen. rekent
af met elk zogenaamd 'politiek' gebruik
van de avantgorde of haar gebruik als
uitdrukking van protest."
De kunstwerken van de avantgarde

-erwijzen niet meer naar de realiteit:
ze zijn autonoom, En voortaan zijn
ook alle referenties verdwenen: een
pispot kan een kunstwerk worden, een

pijp is geen pijp meer en de kunst-
wereld zit geplaagd met de terreur van
de arbitraire teorie (zie: Omtrent
Doch Doch in Veto nr. 4). In
Duitsland stapt een man met een snor
met gestrekte rechterhand op het
podium en predikt de terugkeer tot de
orde. Terloops wordt in de jaren 70 de
avantgarde dood verklaard.

Legitimatiekrisis
De avantgarde dood? Inderdaad: de
artistieke willekeur valt immers ideo-
logisch samen met een nihilistisch
standpunt. Alles is mogelijk, alles is
kunst want er is geen enkel kriterium,
geen enkele overkoepelende waarheid
wáaraan de kunst haar geloofwaar-
digheid ontleent. Alle standpunten
zijn fundamenteel gelijkwaardig. God
is trouwens dood, dat wist Nietzsche al
in 1885,
Er is dus geen gedachtengoed meer

dat de moeite waard is om gerepre-
senteerd te worden: in die zin is het
postmodernisme de kultuur die komt
na de verbrokkeling van de geloof-
waardigheid van elke ideologie. En het
spreekt dan vanzelf dat het moeilijk
wordt om een onderscheid te maken
tussen avantgarde en postmodernis-
me. Maar het is de neo-nietzscheaan
Jean-François Lyotard die gewiekst
genoeg was om zijn filosofie van de
Irepresentatiekrisis tè"'voorzien van de
goed in de markt liggende titel post-
modethisme. Voor Lyotard is in ons
tijdperk het geloof in de Grote Meta-
verhalen definitief versplinterd. De
geschiedenis wijst uit dat elke utopie,
elk teleologisch programma, tot mis-
lukken gedoemd is. Alvast in dit
verband moet Karl Marx de duimen
leggen. Maar er is meer: Lyotard
betwist zelfs de 'logische mogelijkheid'
van een koherente teorie die onze
houding tegenover de realiteit moet
legitimeren. Gelijk welke teorie be-
rust immers op de principiële gelijk-
schakeling in één wet van fenomenen
die eigenlijk fundamenteel verschil-
lend zijn. De realiteit is per definitie
gedifferentieerd, en de erkenning van
dit feit is de historische voorwaarde
voor het postmodernisme. Lyotard
typeert de kultuur van het postmo-

dernisme dus als de kultuur van de
legitimatiekrisis.

Bek
Maar daar blijft het niet bij. Met name
Jürgen Habermas, de 'laatste' erf-
genaam van de Frankfurter Schule,
maakt zich kwaad: "Mijnheer Lyotard,
dit kan zomaar nier '" Voor Habermas
is het postmodernisme een neo-kon-
servatieve trend, een nihilistische grap
die ten onrechte elk idealisme van tafel
veegt. Habermas pleit voor een her-
nieuwde inzet en een hernieuwd en-
gagement in de kultuur, want "de
ontnuchtering die volgde op het misluk-
ken van de programma's van het
modernisme dient nu als rechtvaardi-

PO.5TMODERNISME• ••• •• • •••
ging voor konservatieve posities." Fou-
cault en Derrida krijgen vervolgens
een veeg uit de pan.
In de eerste plaats is die kritiek

natuurlijk gericht tegen de volstrekte
waarden leegte van het postmodernis-
me zoals Lyotard dit voorstelt. Maar
Lyotard heeft het probleem zodanig
gepresenteerd dat het postmodernisme
voortaan als een gegeven en niet als
een keuze moet beschouwd worden.
De legitimatie krisis is een feit en wie ze
wil negeren zal op zijn bek vallen. En
als we Lyotard volgen is dus ook het
postmodernisme een onontkoombaar
feit. In die zin is de postmodernistische
kunst dus helemaal geen stroming in
de hedendaagse kunst; het is veeleer
een ideologische situering van de
hedendaagse kunstproduktie.

Beeldenstorm
Kritici brengen de kultuur van het
postmodernisme trouwens in verband

met de televisie kultuur. Het televisie-
beeld is inderdaad niet onthullend
noch representerend; het is een een-
voudig werkelijkheidsgegeven, zonder
de vertolking van een visie, Of zoals
Ernie Tee schrijft: "In haar fiksatie op
het zichtbare behoort de televisie tot het
pornografische.' pornografisch is het
beeld dat niet een sluier. maar een 'open
venster' moet zijn."

Geen essenties, geen zingeving, wel
een bevrijdende beeldenstorm; zo zou
een positieve evaluatie van het post-
modernisme kunnen luiden. Maar
toen Walter Benjamin in 1939 deze
beeldenstorm voorzag, had hij nauwe-
lijks oog voor de vrolijke kant van het
spektakel dat het postmoderne beeld
zou bieden.

Labyrint
Maar is het postmodernisme daarom
een kultuur die neerkomt op een
affirmatie van een al dan niet ver-
meend nihilisme? Een flauwe grap die
het dilettantisme verheft?
Zo simpel liggen de zaken niet. In de

literatuur is het postmodernisme ver-
bonden met welbepaalde auteurs:'
Jorge Luis Borges, John Barth, Italo
Calvino; stuk voor stuk intrigerende
maar moeilijk te vatten schrijvers. Eén,
ding is zeker: hier is het postmoder-
nisme duidelijk niet de kultuur die een
of andere vorm van nihilisme affir-
meert in een flauwe grap. Bovendien
stellen de architektuur en de beeldende
kunst andere problemen aan de om-
schrijving van het postmodernisme en
het is de moeite waard om de
problematiek op die terreinen te zien
ontwikkelen.

.Het beste uit de kringbladen

Als het begrip postmodernisme
moet staan voor de huidige konstitutie
van de westerse kultuur, dan is het
vanzelfsprekend dat wie wil weten wat
erachter steekt, gekonfronteerd wordt
met een labyrintisch nest. En als het
postmodernisme dan tèch de kultuur
van het nihilistisch tijdperk zou zijn,
dan blijven er voor de postmoderne
kunstenaar nog altijd verschillende
mogelijkheden open: één ervan is de
konformering.

Didier Wijnants
Volgende week: het postmodernisme
in de literatuur.

Kijk, kijk, we zijn weeral
: januari, veruit de meest

eigenaardige maand van
het akademisch jaar hier in
Leuven. Ieder heeft de feesten
zo'n beetje op zijn eigen manier
overleefd en is terug naar Leuven
afgezakt, met de kater ergens
verstopt tussen het verse bedde-
goed en de kursussen die voor de
schijn mee naar huis geweest
zijn. En het lijkt wel of de meeste
studenten komen hier gewoon
een stukje winterslaap doen.
Geen fuiven, geen debatten, geen
betogingen, geen pamfletten,
niets'. En op het einde van de
maand gaan sommigen op reis,
anderen op visite bij de prof. Een
rare maand zei ik al. -
Ook in deze kolommen is hel

komkommertijd'. Met als gevolg
dat uw nederige dienaar van de
redaktie de ongenadige opdracht
heeft gekregen een ekstra-lange
aflevering te produceren. Met
dat doel hebben we dan ook wat
kringbladjes bij mekaar laten
komen in de voorgaande weken,
zodat er zich nu een aardig
hoopje naast onze schrijfma-
chine bevindt. Pint bij de hand
en verstand aan de kant, daar
gaan we.

Een willekeurige grabbel in de stapel
met de onschuldige hand en we lezen
... Krimmax derde nummer. Tussen
haakjes, we kunnen ons niet her-
inneren al twee andere edities gezien te
hebben. Maar één bespreking van een
Krimmax staat ons nog duidelijk voor
de geest. We hadden toen ernstige
bedenkingen geplaatst bij de lay-out in
de illustraties in dat bewuste nummer.
De vormgeving was toen ronduit saai,
alles gewoontjes getypt, ook de titels

en zelfs de voorpagina, en de illustra-
ties stonden in geen enkel verband met
de artikels. Wat zien wij nu in nummer
drie? Juist, titels in allerlei dikte,
rechte, slanke of kromme lettertypes,
bij de meeste artikels gepaste en
betekenisvolle illustraties en zelfs een
heus ontworpen voorpagina. Aha, dat
is waarlijk de goede manier om op
onze kritiek te reageren, zo zien we het
graag.

Het brengen
u kan zich dan ook onze verbazing
voorstellen als we op pagina vier in
Krimmax het -verslag -van de kring-
vergadering lezen over 'Kritiek op
Krimmax'. Daar staat zowaar dat de
kriminologen de inhoud belangrijker
vinden dan de lay-out en dat Veto hen
zou verweten hebben in de eerste
plaats informatie te willen brengen.
Wartaal. Beste Krimmers, dat jullie de
informatie belangrijker vinden dan de
lay-out is begrijpelijk, dat wij u zouden
verweten hebben informatie te willen
brengen is echter grondig fout. We
wilden toen alleen maar zeggen dat
aan 'informatie brengen' twee even-
waardige aspekt en zijn: de informatie
en het brengen. Een enigszins aan-
trekkelijke vormgeving is gewoon een
noodzakelijk onderdeel van dat bren-
gen. Steengoede artikels die zo lullig
ingekleed zijn dat ze niet gelezen
worden, brengen tenslotte niet meer
informatie dan een leeg blad, snapt u
wel. Enfin, 't is u vergeven, maar
volgende keer beter lezen wat Van-
zwansbeke schrijft voor ge er kritiek
op levert. Trouwens, de kringver-
gadering heeft misschien niet begrepen
wat we precies bedoelden, de kring-
biadverantwoordelijken des te beter,
zoals u uit vorige alinea kan afleiden.
Inhoudelijk is Krimmax drie trou-

wens erg sterk. Zo bijvoorbeeld het
verslag van een voordracht van Fijnaut
.over terrorisme of 'Problemen bij de
politie' van ene Flipke. Wat krimino-
logen boeit, nietwaar, en niet alleen
kriminologen. Flipke mag dus altijd

eens kontakt opnemen met onze
redaktie. Ook Arnnesty International
komt aan de beurt en de spijtig genoeg
niet ondertekende bijdrage over de

. voorhechtenis als celterapie. In het
kolofon stellen we vast dat deze editie
door precies één handvol (5) mede-
werkers werd gemaakt. Kwaliteit ver-
vangt hier de kwantiteit. Doe zo voort.

Raket jes
Aan nummer twee van het Neuroosje
is er iets raars. De schrijvelaars van de
psychologische kring hebben me daar
een blaadje geproduceerd waarover
eigenlijk niets te zeggen valt. Tenzij
dan enkele gemeenplaatsen zoals 'be-
hoorlijke inhoud', 'niet kwaad ge-
schreven', of 'matige vormgeving'.
Maar daar heeft eigenlijk niemand wat
aan, noch u, noch de redaktie van het
Neuroosje. Het is een kringblad dat
niet verbaast, niet ergert, niet stoort,
niet doet lachen, niet verveelt, niet
boeit. We bedoelen dit dan ook
helemaal niet negatief. We stellen
gewoon vast dat we over dit kringblad
niets uit onze nochtans wijde mouwen
geschud krijgen. Spijtig voor de neuro-
sers maar misschien ook gelukkig,
want we spuien dan ook geen kritiek.
Misschien ·toch even vermelden dat

deze editie een interview brengt met
twee, zij het niet nader voorgestelde
aktivisten van de Florennade. U weet
wel, dat kafee-aktiehuis in Florennes,
nabij de militaire basis waar onze 16
raket jes opgesteld staan. Wie er meer
van wil weten verwijzen we naar een
artikel in deze kolommen een tijdje
geleden. We vermelden het maar
omdat we de bijgaande illustraties wel
grappig vonden.

Schijn
Hola, wat is dit. Onze ogen zijn
letterlijk verblind bij het bekijken van
Balans, 'kringblad' van het Vlaams
Rechtsgenootschap. Anders dan over
het Neuroosje, valt hier een hele hoop
te zeggen. Bij lektuur van het redaktio-
neelleren we dat het speciale uiterlijk

van Balans dateert van het vorige
nummer dat wij echter nog niet gezien
hebben. Speciaal uiterlijk inderdaad,
Glanspapier, fotozetverwerking, twee
tekstkolommen per bladzijde, een
modern zij het kinderlijk groot letter-
type, professioneel gerasterde foto's,
meerdere pagina's kommerciële adver-
tenties. Get the picture? Een presti-
gieus opzet, zo lijkt het. En wat zou er
met de inhoud zijn? We bladeren
verder.
Wat klassieke woordjes van pseudo-

belangrijke figuren zoals jaarpreses-
sen en een over zeven bladzijden

uitgesmeerd interview 'met ene prof.
Vandeplas brengen om te beginnen
alvast niets dat zo rijkelijk verpakt
moet worden. Inmiddels al op p. 13
beland vinden we aldaar het eerste
gedeelte van de Encyclopedia Fal-
conis. Te weten letters a tot en met e.
De proffen krijgen trouwens de waar-
schuwing dat lektuur van deze -bij-
-drage hun gezondheid 'kan schaden.
Zo'n vaart loopt het echter niet, al
zitten er wel een paar goeie bij. Zo
krijgt bijvoorbeeld de Alma een be-

venoleopp.7



Veto, jaargang 12 nr. 13, dd. 9 januari 1986 7

en kunnen zij in hun bisjaar niet
genietenj van vrijstellingen.
De studenten met een tweede zit

moeten ter dege gewaarschuwd wor-
den voor de konsekwenties van het
nul-vragen. Er is dus nog een taak
weggelegd voor een heleboel mensen.
Hierbij denken wij aan de ornbuds-
mensen, de monitoren en de onder-
wijsverantwoordelijken binnen de
kringen.
Het valt af te wachten hoe het

probleem van de weging opgelost zal
worden. Dit geldt eveneens voor een
meer uniform kwoteergedrag. Het is te
betwijfelen of zo'n gevoelige en be-
langrijke zaak op redelijk korte tijd
kan veranderd worden.

moest gedaan worden. De akademi-
sche raad was akkoord dat eerst en
vooral deze proffen opgespoord zou-
den worden, en dat die proffen in
tweede instantie bij de rektor op het
matje zouden geroepen worden. Dit
kadert in een meer uniform kwoteer-
gedrag, een zaak die nauw samenhangt
met de normen voor vrijstellingen.
Wat betreft de weging, kwam er

geen duidelijk resultaat naar voor, dit
werd uitgesteld tot een volgende keer.

gekeurd worden, er helemaal geen
vrijstellingen (voor een bisjaar) zou-
den kunnen gegeven worden.
De vraag aan de akademische raad

van 16 december 1985 was tweeledig.
Enerzijds werd de vergadering ver-
zocht het VLIR-reglement goed te
keuren. Anderzijds werd de vergade-
ring gevraagd in welke mate het
eksamenreglement van de KU Leuven
diende aangepast te worden. Dit
aanpassen kon verschillende aspekten
omvatten.

Definitieve versie

De vrijstellingen
'D e vergadering van aka-

demische raad op 16 de-
cember 1985 werd voor-

tijdig afgebroken. Achteraf ging
immers het jaarlijks diner van
akademische raad door. Boven-
dien werd de vergadering reeds
begonnen in afwezigheid van de
rektor, die wegens andere ver-
plichtingen een halfuurtje later
kwam. Niettegenstaande dit al-
les werden er toch een aantal
belangrijke zaken besproken en
de overige materies doorgescho-
ven naar de volgende vergade-
ring.

universitaire Raad (VLIR), dit is de
verzameling rektoren van alle Vlaamse
universiteiten, een reglement uitge-
werkt. Het VLIR-voorstel werd eerst
door de Vlaamse en daarna door de
Waalse universiteiten goedgekeurd.
Voor de KULeuven gebeurde dit op
18 oktober 1985 door de akademische
raad.
Dit VLIR-reglement geldt ten eerste

maar voor één jaar, en is bovendien
een minimum reglement. Het staat
iedere universiteit vrij om bijkomende
eisen te stellen in haar eigen eksamen-
reglement. Dit vt.ra-reglemenr ver-
schilde op twee punten met het tot nu
toe gangbare eksamenreglement van
de KUL. De norm voor vrijstellingen in
een bisjaar werd bepaald op 12
(Leuven: 14), en die vrijstellingen
kunnen enkel behaald worden als de
student meer-dan 50% van het aantal
punten behaalde (Leuven: ook in het
geval dat dit student geslaagd was voor
de helft van de vakken zonder 50 % te
hebben behaald). Voor een uitleg van
deze verschilpunten verwijzen wij naar
Veto 9, De vrijstellingen, terug van
weggeweest ?
In eerste instantie keurde de akade-

mische raad dat VLIR-reglement goed,
en dit tijdens de vergadering van 18
oktober 1985. Maar de vergadering
van akademische raad op 18november
1985 vroeg ekspliciet aan de rektor om
bij de VLIR te bepleiten dat de beide
verschilpunten zouden opgenomen
worden in het vt.ra-reglement. Dit zou
er dus op neerkomen dat de KUL haar
eksamenreglement zou kunnen be-
houden. Bovendien werd de goed-
keuring van dat vt.tn-reglement van de
vorige vergadering tijdelijk op-
geschort.

Opmerkingen
Het voornaamste dat kan opgemerkt
worden in verband met deze zaak is het
feit dat er nog vrijstellingen kunnen
gegeven worden. Vlak na de bekend-
making van het Bruynseraede-arrest
was er "immers weinig hoop om de
vrijstellingen te kunnen behouden. In
ruil voor een kleine nriis ("de helft van
de vakken") kan de KUL haar eksa-
menreglement behouden.
Alhoewel de prijs redelijk klein is,

genieten van vrijstellingen.
verwaarlozen. Hiervoor verwijzen wij
in de eerste plaats naar De vrijstel-
lingen, terug van weggeweest? in Veto
9. Bij navraag binnen de fakulteit
toegepaste wetenschappen bleek dat
de helft van de bissers van vrijstel-
lingen kon genieten dankzij de bepa-
ling die nu vervalt.
Dit heeft voornamelijk te maken

met het vragen van nullen. De studen-
ten die tijdens tweede zit de hoop
opgeven om te slagen, gaan bepaalde
vakken niet meer afleggen. Zij gaan
voor die vakken een nul vragen. Indien
zij dat niet zouden doen, worden zij
gelijk gesteld met de niet-geslaagden

Te nemen beslissingen
De norm voor vrijstellingen in een
bisjaar kon op 12gebracht worden. De
bepaling in verband met de mogelijk-
heid om vrijstellingen te krijgen in het
geval dat men voor tenminste de helft
van de vakken geslaagd was, moest in
ieder geval geschrapt worden. Het
vt.tx-reglement hield nog een moge-
lijkheid open voor het bepalen van het
totaal van de punten, en zodoende ook
voor het toekennen van de vrijstel-
lingen. Het stelt immers "de helft van
de punten hebben behaald op het
rekenkundig totaal of op het gewogen
totaal".
Bij de stemming over de norm voor

vrijstellingen in een bisjaar bleek een
overgrote meerderheid van akademi-
sche raad tegen een verlaging van 14
tot 12 te zijn. Bij de bespreking over
het al dan niet "wegen" van punten
voor het bepalen van het totaal,
heerste er onduidelijkheid. Het bleek
dat verschillende fakulteiten weging
toepassen. Dit wil zeggen dat"bepaalde
vakken zwaarder en sommige minder
doorwegen bij het bepalen van het
totaal. De andere fakulteiten hielden
het bij het evenredig bepalen van het
totaal door alle vakken op te tellen.
Hiervoor bleek er dus geen duidelijke
richtlijn te bestaan binnen deze univer-
siteit.
Er werd een voorstel geformuleerd

om beide totalen te bepalen (gewogen
en rekenkundig) en het voor de student
meest gunstige resultaat te nemen. Dit
voorstel druist niet in tegen de letter-
lijke formulering van het VLiR-regle-
ment, maar wel tegen de geest ervan.

Alles opnieuw?'
Een laatste kanttekening kan gemaakt
worden rond de geldigheidsduur van
deze nieuwe regeling voor de vrij-
stellingen in een bisjaar. In de begelei-
dende tekst van de VLIR staat te lezen
dat het reglement maar voor één jaar
geldt, omdat tegen dan een nieuwe wet
op de akademische graden verwacht
wordt. Dit is nog een gevoeliger
onderwerp dan het kwoteergedrag van
de proffen. Maar het is evenwel niet de
akademische raad die hierover moet
beslissen, wel de nationale regering en
het parlement. Omdat die mensen nog
eerst zoet gehouden zullen worden met
de uitwerking van de maatregelen uit
het regeerakkoord, valt het nog te'
bezien of de nieuwe wet op akaderni-
sche graden voor volgende jaren
gestemd zou kunnen worden. In dat
geval kunnen alle diskussies herbe-
ginnen. 0

Voor de studenten was de problema-
tiek van de vrijstellingen de belangrijk-
ste materie die wél besproken werd. De
regelmatige lezers van dit blad zullen
al wel vertrouwd zijn met dit onder-
werp. Vooral voor de anderen, maar
ook voor hen een overzicht wat er tot
nu toe al gebeurd is in verband met de
vrijstellingen.
Een heel tij dje geleden verklaarde de

Raad van State in het Bruynseraede-
arrest de eksamenreglementeringen
van alle Belgische universiteiten on-
geldig wat betreft de overdracht van
vrijstellingen naar een bisjaar. Onder-
tussen werd de bestaande reglemen-
tering met een speciale wet tijdelijk
gelegaliseerd voor de twee zittijden
van vorig jaar. Voor de vrijstellingen
die dit jaar zouden behaald worden,
bestond er nog geen regeling.
Eén van de redenen voor het

ongeldig verklaren van de eksamen-
reglementen lag namelijk in de grote
verscheidenheid aan bepalingen tussen
de verschillende universiteiten onder-
ling. De beide ministers van onderwijs
hadden daarom gesteld dat er alleen
maar van vrijstellingen (voor een
bisjaar),.sprake kon._zijn_als er. ee
éénvormig reglement bestond, dat zou
gelden voor alle universiteiten.

Medlka
• Ma 13 jan: 21,00 u. Vrouwen-
avond : open film, panelgesprek en .
drank aan toog kan enkel door
mannen betaald worden. In de
Medikabar.

• Di 14 jan: 21.oou. Mannen-
avond : open film. panelgesprek,
drank aan toog kan enkel door
vrouwen betaald worden. In de
Medikabar.

• Wo 15 jan: 21,00u, TexasSaloon
met live ragtime op piano en gitaar.
In de Medikabar.

LBK
• Ma 13 jan: 19.00 u. Basket meis-
jes in de K.
21.00 u, Volleybal mannenploeg.
20.30 u. Filmforum LBK-Wina-VTK
The Border met o.a. Jack Nichol-
son.
• Di 14 jan: 18.oou, Zwemmen in
het-Celestijntje.
22.00 u. Werkvergadering Koncert
Rurale in het fakhuis.

Niet gelukt
In de voorbereidende dokurnenten
voor de akademische raad van 16
december 1985 stond te lezen dat de Kwoteergedrag
UR niets wou weten-van~het--her-Plots-bracht-de-rektor-een-an,
openen van de diskussies over het probleem ter sprake. Hij had het over
bereikte minimumakkoord. Daarrond professoren die buitenissig kwoteer-
was er immers een konsensus gegroeid den en ekstreem lage (en hoge) cijfers
voornamelijk omdat in het geval, dat gaven. De rektor en met hem heel de
het VLIR-reglement niet zou goed- vergadering vond dat hieraan iets

• Do 16 jan: 20,30 u. Hoeren/eed:
kafeeteater door Multatuliteater.
Om 23.00 gevolgd door een dans-
feest, ofte TD met 'enkel' samba's,
bamba's, slows, tango's m.m.v.
radio Sccrpio.
Beide evenementen in de Salons
Georges aan het Hogeschoolplein.

• Wo 15 jan: verbroeder ing met
Gent en Wageningen in Holland
met reïntegratie en waarschijnlijk
sportnamiddag en fuif, Kaarten
100 fr bij Maria.
• Do 16 jan: 22.oou. Volleybal
voor alle geïnteresseerden in de K.

VLIR-voorstel
Om die reden had de Vlaamse Inter-

kringbladen waarin zeer regelmatig
bijdragen verschijnen van de afgevaar-
digden op Kringraad en Sociale Raad
en POC-mensen. Ze zijn meestal niet
van literair hoog nivo, maar nuttigz~jn ZOEKERTJES
ze wel, al IS dat nut natuurlijk
afhankelijk van het aantal mensen dat
die artikels leest. Vandaar deze specia-
le vermelding voor Tommie Sociaal,
die wel wat originaliteit in zijn bijdra-
gen weet te verwerken.
Niet mis te verstaan is het niet

ondertekende artikel waarin Kultuur-
raad/'t Stuc met hand en tand verde-
digd wordt tegen de recente aanvallen
die deze laatsten te verwerken hebben
gekregen. vooral dan vanuit Klio.
Kennelijk is hier iemand in zijn kruis
getast en dus in zijn pen gekropen. Dat
is echter nog geen reden om de films
van Spielberg uit te roepen tot kunst-
uitingen, jawel. die in ieders smaak
vallen. In de onze vallen ze alvast niet.
Ook de redenering dat Kultuurraad
helemaal vrijuit gaat als het over zijn
elitair imago gaat. is niet hard te
maken. Maar daar gaan we hier niet
verder over uitweiden. Dat kan nog
spannend worden. die affaire.
Zo, daarmee is het stapeltje naast , .

onze schrijfmachine al behoorlijk ge- • Te huur: stud~o gem. voor I ol 2
slonken. En de pint is allang leeg. Voor pers. - onrnid. V:.IJ.Dagobertstraat 19.
nog meer gezwam. volgende keer staan Leuven (lage prijs). Tel. 011/54.18.18. • Verloren en dus gezocht: bruine
De Lastige en Irreëel op het pro- • Te huur gevraagd: rustige komtor- haltlange jas. Verdwenen in Alrna J op
urarnma. Men wezc voorbereid. tabele kamer te Leuven voorstudentin 18 dec 1985 rond 18u, Terugbrengen
- Vunzwansbeke van januari tot juli. Prijs: max. 6000 fr. graag bij Luc Van Espen. Gr~)enstr~lat
ï~---------- Tel~5JI7712~ 47. Hm~rl~~an~I~ 1
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Het beste uit deKfingbladen
• Te huur gezocht: kamer, ook in
gemeenschapshuis, vanaf -feb, 86 tot

• Voor al uw typwerk: 016/26.09.37. juni. Tel. 21.79.35 'savonds. '
Op een elektronische schrijfmachine .. -. U kan het door u "gevonden" boek
• Te koop: HP-41 C met kaartlezer. (A. Christie , Doem der verdenking)
Z.w.: Jan Libbrecht, Thomas Morus, terugbezorgen bij J. Van Baekel, Sint-
Blok A, kamer 108. Jacobsplein 10, Leuven,

boerekotters, zoals ze zichzelf n'Oë-
men. Boeren zou eigenlijk logischer
zijn, maar dat vinden ze vermoedelijk
toch wat dubbelzinnig. Wat erook van
zij, hun Floreat mag er zijn, Hij is deze
keer bijna tachtig bladzijden dik. Tot
onze verbazing lezen we dan in het
redaktioneel van hoofdredakteur
Tuur dat de Floreats van vroeger nog
dikker en 'blozender' moeten geweest
zijn. Komkom Tuur, uw bladje is naar
onze mening al genoeg uit de kluiten
gewassen. Het is toch niet alleen de
kwantiteit die telt, zouden we zo
denken. Deze Floreat bevat genoeg
leesvoer om een paar uurtjes mee in
een hoek te gaan zitten. En het leest
allemaal vrij vlot. Vooral het interview
met prof. Wijnhoven is bij ons in de
smaak gevallen, Misschien is dat een
van die 'flitsen van echte kwaliteit' die
Tuur ons in zijn al genoemde redaktio-
neel voorspelt.
Nog in dat redaktioneel meldt Tuur

dat de voorpagina op algemeen ver-
zoek wat 'landbouwkundiger' zou
geworden zijn dan de vorige keer. We
herinneren ons inderdaad dat op de
voorpagina van het vorige nummer
een meisjesgezicht met sensueel lang
haar stond. Of althans dat moest het
voorstellen. Deze keer echter worden
we vanaf de frontpagina aangestaard
door een close-up van een karikaturale
varkenskop. Het doet in elk geval
denken aan Animal Farm. Tuur voegt
er nog aan toe dat hij vermoedt dat het
een kwestie van smaak is welke van de
twee voorpagina's nu eigenlijk de
mooiste is. Goed dat je het zegt. Tuur.
Misschien hadden wc dat zelf niet
kunnen bedenken. Enfin, geef ons
maar de zwijnekop, of wat had je
gedacht.

nnoiK van p. 6

hoorlijke veeg uit de pan en wordt
'brossen' tot massasport gepromo-
veerd. Ook blijkt een 'café' een
nachtgewas te zijn en leren we dat CDS
'interessante lidkaarten verspreidt
voor Iste lic.' wat in verband blijkt te
staan met prof. Vandenberghe. Geeft
die misschien meer punten aan studen-
ten met manifeste CDS- of cvP-
neigingen? Daar de man natuurlijk
onder de letter v gerangschikt staat,
wachten we met spanning op de
ontknoping bij de omschrijving van de
prof. We zijn trouwens nogal be-
nieuwd wat er in de Encyclopedia
Falconis staat bij Vanzwansbeke en
Veto.
Ook niet veel nieuws onder de zon in

de rubriek Wist-je-dat. We leren er wel
dat Balans de Miss en Mister Univer-
sity Verkiezing 'terecht' zag !loppen
en ook niet veel moet hebben van de
'Luns-Faze', maar het idee van de
rubriek is zo oud als de straat. Of
beter, woud als het VRG. De viering
van het IOO-jarig bestaan van de kring
wordt uitvoerig verslagen.
Eigenaardig is wel dat zonder enige

verklaring de toespraak van Paul
Goossens op de ak adernische zitting
niet werd opgenomen terwijl het
voorspelbare zij het soepele gepraat
van Marc Eyskens integraal wordt
weergegeven. Maar dat zal u ongetwij-
leid goedmaken door Goossens in uw
volgende selektie uit de Valkencieklo-
pedie op te nemen, nietwaar.
Daarmee zijn we trouwens aan het

einde van dit nummer. Zeer behoorlijk
produkt trouwens, maar inhoudelijk
een gewoon kringblad ; dat kan de
ronduit dure vormgeving (200 fr. voor
vijf nummers) ook niet verdoezelen.

• Vervoer gezocht tussen Leuven
en Strombeek, elke vrijdag- en zon-
dagavond. Kleine vergoeding o.t.k.
Van Hoye, Fochplein 19.
• Ideaal voor studie: HP-4IC zak-
kornputer met ekstra geheugen en
toebehoren. Tezamen voor slechts
8500 fr. Tel. 021767.89.54. Hans Ja-
cobson, na 19,00 a.U.b.

• Ik, lnge. zoek een fletsezadel. wie
mij de origineelste bezorgt. zal een
degelijke beloning krijgen: z.w. Inge
W.. C. Meunierstraat 93. Leuven.

• Wij zoeken new-wavemuziek op
cassette of plaat om I avond te lenen
voor onze punk-party, Z.w. Stamper.
Parkstraat 69 (ts. 13-15 u ofs avonds ).

• Te huur: dubbele kamer in gemeen-
schapshuis (half bemeubeld). Prijs:
4500 fr. alles inbegrepen. Z.w. Park-
straat 14.

• Angie, student burg, ir. met de
mooie ogen. die ik op 20-12 op een
verjaardagsparty heb ontmoet. wil je
nog eens kontakt opnemen met mij:
Bono. Parkstraat 97. Wedden van wel!• Tekstverwerking - daktylografie.

Janssen Els. Tel. 016/23.50,64, tussen
6 en 8 uur 's avonds of z.w. Ridder-
straat 6. Leuven.

• Een wanhopige Pia uit Brugge kan
haar verloren woordenboek Fr-NI-Fr
komen afhalen op de Oude Markt 26
(bel: Tsang).

Flitsen Tommie
Eén ding moet ons wel van het hart:
Florent is een van de /cldz.unc

De vierde en laatste van het stapeltje
voor deze week is Florcut van de
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maar dat ter ondersteuning ervan een
deel van de onkosten wordt terug-
betaald. Daarom zijn er ook plafonds
vastgelegd en worden referenties (bij-
voorbeeld het ASR-stenciltarief) ge-
bruikt die zeer laag liggen.

Om subsidies te kunnen krijgen
moet je aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Daarom moeten elk jaar
opnieuw in januari alle verenigingen
een aanvraag indienen om erkend te
worden. Om die aanvragen te beoor-
delen zijn een aantal erkennings-
kriteria opgesteld. Je vereniging moet
hoofdzakelijk uit studenten bestaan.
ze moet zelf initiatieven nemen. Ijaar
werkzaam zijn..,; Deze aanvragen
worden eerst door het FKK,waarin alle
erkende verenigingen van het lopende
jaar zitten, bekeken. Omdat in het
FKKhet ganse politieke spektrum van
onze samenleving vertegenwoordigd
is, geeft dit, zoals wel meer in de
politiek gebeurt, problemen in ver-
band met de verstandhouding tussen
de verschillende verenigingen. Daar-
om is een neutrale figuur nodig die als
scheidsrechter kan optreden. Gedu-
rende een tiental jaren al is het de
ASR die deze rol vervult. Een ASR-
vrijgestelde steekt zijn tijd en energie in
het voorzitten van de FKK-vergade-
ringen, het opstellen van de verslagen
en uitnodigingen, het nakijken van de
maandelijkse subsidiedossiers en nog
allerlei klusjes. Daarom geeft het
FKK een advies aan ASR inzake de
erkenningen. Meestal volgt ASR het
advies van de FKK zonder problemen,
maar de laatste jaren zijn er met de
komst van het NSVen Protea proble-
men gerezen. Het eerste jaar werd
NSV door ASR nog- erkend maar de
jaren nadien werden ze telkens af-
gekeurd op basis van het racistisch en
gewelddadig ideeëngoed dat ze ver-
kondigt. Dit heeft tot sterke kritiek
op ASR geleid maar ook binnen het
FKKgaf dit problemen.

Wantoestand
ormaal gezien zijn de erk'ennings-

kriteria als louter formeel te inter-
preteren. Door gewoon te kijken naar
de feitelijke gegevens van de werking,
dus zonder dat je naar het ideeëngoed
kijkt, wordt een vereniging al of niet
aanvaard. Alleen voor een racistisch
ideeëngoed, wat tegen de' Rechten van
de Mens ingaat, werd de laatste jaren
een uitzondering gemaakt door de
meerderheid van verenigingen binnen
het FKK. Dit leidde tot een reaktie van
andere verenigingen bij de erkennings-
vergadering van 1985. Men ging voor
bijna alle verenigingen een inhoude-
lijke interpretatie van de kriteria
aanhouden en verenigingen die niet
strookten met hun ideeëngoed zoals
homofilie, revolutionair, e.d. werden
door hen afgekeurd. Dit lokte natuur-
lijk weer reakties uit zodat er een hele
chaos ontstond waarbij nauwelijks
nog naar de kriteria werd gekeken
door een deel der verenigingen.

Om aan deze wantoestand binnen
het FKK een einde te maken, ging men
trachten de kriteria meer te forma-
liseren. Door eksaktere en beter kon-
troleerbare kriteria te hanteren, zou
men trachten inhoudelijke diskussies

Betere tijden voor het FKK?

Erkenningskriteria
Financiële Kontrole Kommissie

I. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan.
2. De vereniging moet een aktief karakter hebben. Daartoe heeft zij het

voorbije burgerlijk jaar minstens 1 aktiviteit georganiseerd -die:
- plaatsvond in een zaal in de gemeente Leuven
- openbaar was en waartoe iedereen werd uitgenodigd via gedrukte

affiches of pamfletten, en waar ook iedereen toegang kreeg
- minstens I spreker (spreekster), die geen student(e) is, aan het

woord liet of waar gebruik werd gemaakt van audiovisuele
middelen (film, dia's, ...)

3. Zij mag niet het statuut hebben van een raad of fakulteitskring.
4. De vereniging moet het doel hebben bij te dragen tot de

maatschappelijke bewustwording van de studenten. Dit wil zeggen
dat louter kulturele en sportverenigingen of gezelligheidsklubs
uitgesloten zijn.

5. Zij moet als groep uitgebouwd zijn, d.W.Z. dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens een kot adres of postbus.

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

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

8. Bovenstaande kriteria worden kumulatief toegepast.
19 december 1985

uit te sluiten. Dit was één van de ideeën
die aan de basis liggen van het voorstel
van vijf verenigingen in maart '85 (zie
Veto nr. 25, vorige jaargang, p. 4). In
november '85 werd dan de diskussie
aangevat over een herziening van de
erkenningskriteria in de richting van
beter kontroleerbare. Dit leverde dan
na 2 vergaderingen bepaalde verande-
ringen op (het resultaat vindt u elders
op deze pagina). Nu in januari zal
moeten blijken of deze verandering
wel degelijk leidt tot een betere
erkenningsprocedure.

Bij deze procedure zijn trouwens
alle problemen nog niet opgelost. ASR
was in het verleden als enige over-
koepelende organisatie de logische
erkenningsinstantie. Maar nu KrUL is
opgericht, doen zich hier ook pro-
blemen voor. In mei van vorig jaar
nam de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen de beslissing om de kontrole op
het FKK toe te wijzen aan een
vergadering van vertegenwoordigers
van alle kringen. Daar deze vergade-
ring niet bestaat en er ook geen
interesse voor het FKK bestaat, bleek
deze beslissing niet werkzaam en
betekende het een louter van zich
afschuiven van de problemen. Kon-
kreet betekende dit dat ASR de ad-
ministratie van het FKK (subsidies)
verder is blijven d~n, zodat de vrije
verenigingen toch aan hun subsidies
geraakten. Maar hiermee is het pro-
bleem van de erkenningsinstantie nog
niet opgelost. KrUL zou het liefst
hebben dat het FKK wordt afgeschaft,
maar wat haar standpunt is indien het
FKK blijft bestaan, is niet duidelijk.
Ook ASR heeft hieromtrent geen
duidelijk standpunt. In haar begro-
tingsaanvraag voor 1986 heeft ze wel
weer 350.000 fr ingeschreven voor het
FKK. Indien de verzoening zou lukken,
is dit probleem waarschijnlijk op-
gelost. Maar anders?

Trouwens de gewijzigde erkennings-
kriteria moeten nog goedgekeurd wor-
den door de RVS. Onduidelijkheden

noeg dus, om nog verschillende
artikels te schrijven. Veto houdt u wel
op de hoogte.

Peter Breugelmans
Voorzitter FKK

Citaat
van de week (1)_

"Als God een vrouw is dan was
Maria een man die, zonder erec-
tie, bij Jozefine het Kindeke
verwekte." .

Koot en Bie
Bescheurkalender 19 dec. 1985

Citaat
van de week (2)

De Financiële Kontrole-
kommissie der Vrije Ver-
enigingen (FKK) is een

instantie die de subsidiëring van
de vrije verenigingen hier aan de
KUL regelt. Hieronder worden
die verenigingen verstaan die
aan maatschappelijke bewust-
wording doen, ruw gezegd aan
politiek doen. In het verleden
zijn daar al vele problemen mee
geweest, die, zich niet altijd
beperkten tot woordelijke dis-
kussies (Nsv-bezetting van
't Stuc in febr. '84 bijvoorbeeld).
Daarom is men nu binnen het
FKK, als echte heren, rond de
tafel gaan zitten om hiervoor een
oplossing te vinden. De oor-
sprong van de problemen en de
huidige stand van zaken vindt u
in dit artikel.

De universiteit is altijd een broeinest
van allerlei aktivitciten geweest. Hier
konden jonge mensen ongebonden en
vrijuit spreken en handelen. Ook de
KIII is daarop geen uitzondering. Een
enorm aantal verenigingen, aktie-
kornitees, denkgroepen, etc. zijn hier
aktief. Ook heden ten dage. Gaande
van het maandelijks samenkomen van
een zanggroep tot het zich totaal
inzetten voor de revolutie. Maar waar
een werking is, zijn ook centen nodig.
Voor sommige aktiviteiten is het
mogelijk om dit door de deelnemers te
laten betalen, maar dat is niet altijd
mogelijk. Daarom zijn er subsidies
nodig. En hiervoor zijn een hele reeks
kanalen voorzien.

Je hebt bijvoorbeeld de universiteit
die uit haar eigen middelen bepaalde
aktiviteiten, die haar aanstaan, steunt.
Verder zijn er nog de Stad, de Staat en
andere organisaties die aan bepaalde
verenigingen of voor bepaalde aktivi-

iten geld verlenen. Maar het grootste
deel van de subsidies voor studenten-
verenigingen komt van de Sociale
Sektor hier aan de universiteit. Een
deel van het hiervoor voorziene staats-
geld wordt voor studentenaktiviteiten
voorzien. ASR en KrUL en de hierbij
aangesloten kringen krijgen hierdoor
subsidies, sportwerking wordt via
Sportraad en UClOS betoelaagd.
ISOL zorgt voor een werking bij de
buitenlandse studenten en Kultuur-
raad steunt sommige kulturele aktivi-
teiten.

Erkenningen
Een laatste instantie die via deze
sociale gelden betoelaagd wordt bij de
studentenorganisaties is het FKK. Dit
geld is dan bedoeld voor de verenigin-
gen die zich niet - tot voornoemde
studentenorganisaties kunnen richten
voor subsidies. Deze som (voor 1985
was 350.oo0fr voorzien) wordt ver-
deeld onder de erkende verenigingen.
Deze verdeling gebeurt op basis van de
gedane uitgaven voor een aktiviteit.
Dit betekent dat de vereniging die iets
organiseert, zoveel mogelijk moet zien
rond te komen met eigen middelen,

Erkenning. vrije verenigingen 1986

"Het enige probleem van religie
is dat het door de kerken wordt
gepropageerd. "
John Cleese in Humo 19 dec.

1985

....-I

vrije verenigingen kunnen zich jaar-
lijks kandidaat stellen om voor sub-
sidiëring in aanmerking te komen; ook
verenigingen die het afgelopen jaar
aanvaard (of 'erkend') werden, zijn
hiertoe verplicht.
Om in aanmerking te komen voor
subsidiëring door de ASR moet een
organisatie minstens aan volgende
regels voldoen - en hier citeren we de
officiële kriteria (zie kadertje).

Praktische gegevens
Een aanvraag tot erkenning wordt
schriftelijk gedaan. Ze bevat een
overzicht van de aktiviteiten door de
vereniging georganiseerd in het voor-
bije akademiejaar (i.c. 1984-1985); de
aanvraag moet eveneens een financiële
balans van inkomsten en uitgaven van
het afgelopen akademiejaar (of boek-
houdkundig jaar) bevatten. Ook moet

.de kandidaat-vereniging zich schrif-
telijk kunnen verantwoorden dat ze
voldoet aan elk der bovenstaande

m:
100/50. Org. Cult. centr. Romaanse Poort.

Maandag 13 januari
20.00u. DISKUSSIEAVOND Bru... 1 uit d. ko.,b.t. Ingeleid door dia-

vertoning. In Aud. Vesalius 91.04. Inkom gratis. Organisatie: VUJO.
2O.30u. FILM Th. Bord., van T. Richardson. In Aud. C200M. Org. VTK,

WINA en lBK. Inkom: 60nO en abo.

Dinsdag 14 januari
20.30 u. KORTFILM Vlaamse leergangen, MI"H. In 'tStuc. Inkom 60/80.

Organisatie: DAF en 'tStuc i.s.m. Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, Dienst voor Muziek en Culturele Film.

Woensdag 15 januari
20.30u. TEATER Dlto'Dlto met Frans/z. In 't Stuc. Inkom: 130/180. Org.

'tStuc.

Donderdag 16 januari
19.30u. INTRODUKTIEAVOND tot de workshop Intlm8cy 8ndS.lCu8l1tyvan

16 jan tot 19 jan. met RAJEN (ervaren internationaal terapeut). In: Misfit
City leuven, Mechelsestraat 111. Inkom 200. Org. Humaniversity branch
for leuven - Misfit City V.Z.W.

20.00u. LEZING Dr. Wijnen over D. toekom.t van d. g." .. alcund•. In de
Kleine Aula. Organisatie: PVV-jongeren KUl.

. 20.30u. FILM Vlv,•.. vl. van J.l. Godard, in Aud. Vesaliusstraat. Inkom
60/80. Org. (tS~c.en Centrum Akkomodatie.

20.3Ou. TEATER Dlto'Dlto met Frans/z. In 'tStuc. Inkom: 130/180. Org.
't Stuc.

20.30u. TEATER Ho.,.nl.ed van Jan Christiaens door Multatuliteater.
Regie: Guido Maeremans. In Salons Georges. Inkom 120/100 (VVK en
Medikaleden). Org. Medika's Maria Theresiafeesten.

Eindelijk nog eens een kruiswoordraadsel in Veto! Net zoals vroe-
ger, kunnen jullie met de juiste oplossing beslag leggen op een prijs:
een vrijkaait voor een Stuc-produktie naar keuze. Korrekt
'ingevulde puzzels kunnen opgestuurd of binnengebracht worden bij
Veto, 's Meiersstraat 5.
Veel puzzelgenot en pijnig uw hersens niet!

Horizontaal
I. Oude naam van Burkina Faso; 2. persoonlijk voornaamwoord -
afnemend zowel in tempo als in sterkte (muz.); 3. wanorde;
4. letterkeer van "tank" - Veto staat er vol van; 5. soort van wilde
haver - groente; 6. vormloos; 7. munteenheid - houding, pose -
muzieknoot; 8. één van de vijf raden van de ASR; 9. jongensnaam-
opgeld boven de parikoers; 10. voorzetsel - uitstalraam.

VertikaaJ
I. Bepaald gas - plaats in België; 2. monnikenkledij - deel van een
woning, daar waar een student meestal verblijft; 3. pepmiddel voor de
student tijdens de eksamens; 4. maar, evenwel- ontkenning; 5. letter-
keer van "bloeiwijze" - muziekinstrument; 6. naam van de
kommerciële zender à la Geens - titel (afk.); 7. vruchtbare plaats-
pracht en geschitter; 8. logaritme (afk.) - Kempische Steenkoolmijnen

vreemde titel; 9. andere naam voor "fuif' - onverzorgd;
10. slagader - uitroep.
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kriteria. Deze schriftelijke procedure
met haar onderdelen is verplicht.

De kandidaturen kunnen vanaf
heden tot uiterlijk maandag 20 januari
1986 te 17.30 u ingeleverd worden op
het ASR-sekretariaat, 's Meiersstraat 5,
3000 Leuven. Na deze datum wordt
geen enkele aanvraag meer aanvaard.

Procedure
Het zijn de erkende verenigingen van
1985 die een advies geven over de al
dan niet aanvaarding van de in-
gediende kandidaturen. Dit advies,
dat gegeven wordt door de erkende
verenigingen '85, is nuttig omdat
hierdoor een grondige diskussie en
verantwoording kan opgemaakt wor-
den.

Op de adviesvergadering van de
FKK worden uiteraard alle kandidaat-
verenigingen uitgenodigd, om, waar
nodig, bijkomende inlichtingen of
verduidelijkingen te geven. De advies-
vergadering FKKgaat door op donder-
dag 23 januari '85 om 10uur in 't Stuc.

Goed om te weten
Na erkenning zijn aktiviteiten sub-
sidieerbaar vanaf I januari tot en met
31 december 1986. Het toekennen van
de toelagen gebeurt op een maande-
lijkse vergadering van de FKK waarop
telkens de aanvragen voor aktiviteiten
van de vorige maand besproken wor-
den. Konkreet betekent dit dat er in
februari '86 een FKKdoorgaat over de
subsidie-aanvragen betreffende mani-
festaties van januari '86. Vermits de
beslissing eerst begin februari wordt
genomen doen alle kandidaat-vereni-
gingen er goed aan alle stukken m.b.t.
aktiviteiten in januari '86 die in
aanmerking komen voor subsidiëring
bij te houden.

Welke aktiviteiten .of onderdelen
ervan subsidieerbaar zijn en onder
welke voorwaarden, staat te lezen in
een dokument dat afgehaald kan
worden op het ASR-sekretariaat.

Over de erkenningsprocedure wordt
in geen geval korrespondentie gevoerd
met de ASRdaar alle nodige informatie
in dit bericht is opgesomd .

Peter Breugelmans
Voorzitter FKK--_


